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Baggrund  

Med vedtagelsen af en styrket pædagogisk læreplan i for-

året 2018 er der skabt en ny ramme for arbejdet i såvel 

dagtilbud som pædagoguddannelse. Et nyt og centralt 

begreb i den styrkede læreplan er læringsmiljø.  

 

Dette projekt sætter fokus på koblingen mellem lærings-

miljøer og det nydefinerede læreplanstema Kommunika-

tion og sprog i en bestemt pædagogisk institution, nem-

lig vuggestuen, som er meget sparsomt udforsket i en 

dansk sammenhæng.   

 

Vi har i en dansk sammenhæng allerede viden om børns 

sproglige udvikling og sprogtilegnelse, og vi har også no-

gen viden om kvalitet i det generelle pædagogiske ar-

bejde i dagtilbud.  

 

Til gengæld savner vi viden om den sproglige hverdags-

praksis i vuggestuen. Denne viden søger vi i projektet at 

skabe for på den måde at kunne bidrage til at udvikle det 

sproglige læringsmiljø i vuggestuen. 

 

 

Genstandsfelt 

Projektet sigter mod at skabe grundlæggende viden om 

hverdagen i en vuggestue i et sprogligt perspektiv – både 

fra et børneperspektiv og fra et pædagogperspektiv – 

som afsæt for at videreudvikle og styrke det sproglige 

læringsmiljø.  

 

I projektet undersøger vi følgende spørgsmål:  

– Hvordan former hverdagen sig i vuggestuen i et 

sprogligt perspektiv?  

– Hvilke sproglige praksisser indgår et vuggestuebarn 

i?  

– Hvad kendetegner pædagogernes sproglige praksis i 

vuggestuen?  

– Hvad kendetegner det sproglige læringsmiljø i vugge-

stuen?  

 

 

 

Den viden, som projektet sigter mod at skabe, er relevant 

for pædagogstuderende, pædagoger, undervisere i 

grund- og eftervidereuddannelse af pædagoger, dagtil-

budsledere, kommunale nøglepersoner og forskere med 

interesse for sprogpædagogisk praksis i vuggestuen. 

 

En lingvistisk etnografisk undersøgelse 

Projektet skriver sig ind i en lingvistisk etnografisk forsk-

ningstradition. Det er baseret på en forståelse af sprog 

som social praksis og et sociokulturelt læringssyn, hvor 

fokus er på barnets læring i samspil med sine omgivelser, 

herunder de voksne i barnets miljø.  

 

Projektet udfoldes som et flerstedsfeltarbejde i tre for-

skellige vuggestuer. Det empiriske materiale består af 

feltnoter, fotos og lyd- eller videooptagelser samt inter-

views med pædagoger. 

 

 

Samarbejdspartnere  

Der samarbejdes med tre vuggestuer – to i Østjylland og 

én i Vestjylland. 
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