Nationalt Videncenter for Læsnings arbejdsprogram 2022-2026

28. februar 2022

Vision

Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Mission

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder i samarbejde med fagpersoner fra forskellige pædagogiske professioner, forskere og
andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Strategiske mål

Nationalt Videncenter for Læsnings strategiske mål er at udvikle og formidle literacydidaktik til gavn for børn, unge og voksne i dagtilbud, skole og
uddannelse. Det strategiske mål er samtidig, at NVL i arbejdet med udviklings- og forskningsprojekter har fokus på, hvordan initiativer kan skabe
viden om literacy, der kan udvikle den eksisterende literacypraksis.
Dette mål realiseres gennem følgende tre indsatsområder:

1. Indsatsområde:
Generelle literacykompetencer

2. Indsatsområde:
Fagspecifikke literacykompetencer

3. Indsatsområde:
Skriftsprogsvanskeligheder

NVL skal udvikle og formidle sprogpædagogiske tiltag
målrettet tidlig literacy.

NVL skal udvikle og formidle didaktiske tiltag tilpasset fagenes særlige
rammer og literacypraksisser.

NVL skal etablere og drive videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

NVL skal udvikle og formidle literacydidaktik for børn,
unge og voksne.

NVL skal understøtte fagprofessionelles samarbejder om udvikling af
literacydidaktik.

NVL skal udvikle og formidle didaktik målrettet børn, unge og voksne i eller
i risiko for skriftsprogsvanskeligheder.

NVL skal invitere til samarbejder om børn, unge og voksnes literacy i fritiden.
Succeskriterier:
•
At gennemføre et kommunalt projekt om tidlig
literacy

NVL skal invitere til samarbejder om børn, unge og voksne i skriftsprogsvanskeligheder
Succeskriterier:
•
At gennemføre et nationalt projekt inden for naturfaglig læsning og udvikle en naturfaglig læsedidaktik

•

At gennemføre et kommunalt projekt om skrivedidaktik

•

At modne projekter, der bygger videre på viden og erfaringer
fra det nationale projekt om naturfaglig læsning

•

At udvikle et nyt projekt om literacy i fritiden

•

•

Formidle viden ved at afholde konferencer og
temadage, udgive tidsskrifter samt producere
film, podcasts m.v. om literacy.

Formidle viden ved at afholde konferencer og temadage, udgive tidsskrifter samt producere film, podcasts m.v. om literacy.

Succeskriterier:
•
At formidle og projektmodne på baggrund af viden udviklet i kortlægninger, undersøgelser og FoU-projekter
•

At etablere og drive et videncenter om ordblindhed og andre læsevanskeligheder, herunder danne fagprofessionelle netværk og
udvikle en stærk platform for formidling

•

Formidle viden ved at afholde konferencer og temadage, udgive
tidsskrifter samt producere film, podcasts m.v. om literacy.

