
Styregruppemøde for DaDi den 1. februar 2012. 

Til stede var Ellen Krogh, Nikolaj F. Elf, Tina Høegh og Svend Skriver 

Beslutningsreferat ved Svend Skriver 

 

Dagsorden: 

1. Seminar i juni 2012: Hvordan skal det se ud? Hvem skal spørges? 

2. Konference 2013 

 

 

1: Vi begyndte med en afdækning af konteksten for vores seminar i juni 2012. Herunder indgik 

orientering om og diskussion af a) seminar om danskfaget 27. april varslet på Uninetværksmødet i 

december; b) konferencen Dansk i mange retninger på Zahle den 15. marts; c) 

evalueringsrapporten om den reformerede læreruddannelse. Ellen foreslog en stafet fra 

konferencen Dansk i mange retninger til DaDi seminaret i juni. 

 

Vi aftalte at seminaret i juni 2012 skulle tage udgangspunkt i flg. spørgsmål: Hvilken forskning 

anvendes i danskundervisningen på læreruddannelserne? Og hvordan og hvorfor? 

 

Vi aftalte flg. oplæg til programmet. Kig på tidspunkterne ser det fornuftigt ud? Fx med 10 min. til 

Jens? Hvad siger du, Jens, til det? Kan det lade sig gøre for dig? 

 

 

Formiddag: 

 

9:45-10:00 Velkomstskaffe og samling  

 

10.00-10:05 Velkomst 

 

10:05-10:15 Jens Jørgen Hansen: Dansk i læreruddannelsen fra reformen i 2007 og frem til i dag  

 

10:15-11:00: Johannes Fibiger: Hvilken viden og forskning anvender man i danskundervisningen på 

læreruddannelserne? Og hvordan og hvorfor? (45 min) 

 

11:00-11:05 Strække ben-pause.  

 

Opponenter: Kan vi genkende dette billede af danskundervisningen? 

 

11:05-11:15 Helle Munkholm Davidsen 

 

11:15-11:25 Elna Mortensen. Et alternativ kunne være Marie Falkesgaard.  



 

11:25-12:00 Fælles diskussion 

 

Eftermiddag: 

 

13:00-14:00 Kritiske indspil til undervisning i dansk på læreruddannelsen på 20 min. hver:  

 

13:00-13:20 Helle Pia Laursen: Et flerkulturelt perspektiv på danskfaget i læreruddannelsen 

 

13:20-13:40 Klara Korsgaard: Integrationen af læsning og skrivning i danskfaget i læreruddannelsen 

 

13:40-14:00 Thomas Illum Hansen: Et blik på arbejdet med læremidler i danskfaget i 

læreruddannelsen  

 

14:00-15:00 Diskussion 

 

15:00-15:15 Kaffepause 

 

15:15-16:00 Stafet, status og kommende konferencer. 

 

2: Konferencen i 2014 

Der er mange spændende konferencer i 2013, nærmere bestemt NOFA-konference i maj; 

NNMF/SMDI-konference i november samt IAIMTE-konference. Vi besluttede derfor at udskyde 

vores DaDi-konference til 2014. Vi lægger derudover op til at erstatte seminaret med konferencen i 

2014. 

 


