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Referat af DaDi-styregruppemøde 12. december 2008 
 

Sted: IFPR, SDU 

Til stede: Peter Kaspersen, Ellen Krogh, Karin Esmann Knudsen, Nikolaj F. Elf 

Afbud: Gitte Ingerslev 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat af seneste møde 

2. Planlægning af DaDi-seminar 2009 

3. Planlægning af DaDis konference under NNMF 

4. Møder i foråret 

5. Godkendelse af udkast til brev til Thomas Frandsen, Dansklærerforeningen (se bilag) 

6. Eventuelt 

 

Referat 

 

1) Referat godkendt. 

 

2) Planlægning af DaDi-seminar 

 

Vi lavede en organisatorisk og indholdsmæssig planlægning af DaDi-seminaret 12. juni 2009 

med henblik på at udsende et foreløbigt program sammen med dette referat til alle medlemmer 

snarest. 

 

Organisatorisk:  

 

Planen er fortsat at seminaret afholdes på SDU i Kolding. Der er nogle lokaleproblemer 

forbundet med det pga. eksamen, men forhåbentlig løser det sig. For at være helt sikre på at vi 

har lokaler, dobbeltbooker vi: Vi reserverer således også Comenius og tilhørende mødelokaler 

på IFPR, SDU (Ellen står for dette). 

 

Indhold:  

 

Vi holder fast i at seminarets overskrift bliver Danskfagets gøren. Der skal formuleres nogle 

linjer om hvad der menes med denne overskrift; Ellen ligger inde med disse. 

 

Et væsentligt programpunkt til seminaret er at der afholdes en workshopsession. De oprindelige 

ideer til workshops var (se seneste referat): 

• Literacy 

• Receptivitet og produktivitet 

• Dannelse og skriftlighed 

• Skriftlighed og modersmålsfagets paradigmer i Danmark og udlandet. 

 

Disse overskrifter er ændret til følgende tre workshopoverskrifter: 

 

1) Receptivitet og produktivitet (workshopleder: Karin Esmann Knudsen) 
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2) Dannelse og kompetencer (workshopledere: Peter Kaspersen og Nikolaj F. Elf) 

3) Skriftlighed og danskfaglighed (workshopleder: Ellen Krogh) 

 

Gitte Ingerslev skal vælge hvilken (af 1 eller 3) hun vil være medleder af.  

 

Hver workshop skal rumme to oplæg. Workshoplederne udarbejder en kort beskrivelse af hver 

workshop som medsendes det foreløbige program. Der skal være to forskningspræsentationer i 

hver workshop og efterfølgende diskussion. Workshopperne afsluttes ved at der afsættes 15 

minutter til at formulere nogle spørgsmål der er udsprunget af workshoppen, og som kan 

diskuteres i plenum (dette erstatter forrige seminars referater af workshops). Det lægges åbent 

ud at alle kan byde ind som oplægsholdere i workshopperne. 

 

Andre punkter til programmet er:  

• Nyt på ph.d.-fronten. Præsentation af færdige og nye ph.d.-projekter (om eftermiddagen 

efter workshops). 

• Organisation og planlægning af DaDis aktiviteter: 

• Orientering om og diskussion af NNMF og den konference om 

modersmålsdidaktisk som DaDi er ansvarlig for at arrangere i marts 2010 (se 

nedenfor). 

• Valg af styregruppe for en 2-årig periode 

• Forskningsoversigt – kunne nogen tænke sig at lave en og søge om midler til det? 

 

Vi har gjort os overvejelser over styregruppens nyvalg. Den nuværende styregruppe stiller gerne 

op igen (forudsat at Gitte Ingerslev også vil). Vi synes imidlertid at det vil være gavnligt at 

udvide styregruppen. Vi vil opfordre til at medlemmer fra Aarhus Universitet og Københavns 

Universitet stiller op til valget af styregruppen.  

 

3) Planlægning af DaDis konference under NNMF 

 

NNMF står for Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning. Dette netværk har fået 

forskningsmidler fra Nordforsk (se ansøgning på DaDis hjemmeside). DaDi er bl.a. forpligtet til 

at arrangere én konference plus et forskeruddannelsesseminar. Konferencen skal foregå marts 

2010. Vi har set på datoerne 10.-12. marts 2010 (10. marts til forskeruddannelseskursus). 

 

På grund af at der er forholdsvis kort tid til at planlægge konferencen, særligt hvad angår 

booking af konferencefaciliteter og key note-oplægsholdere, tillader styregruppen sig allerede 

nu at tage initiativ til forberedelse af konferencen.  

 

Konferencested:  

Vi synes det kunne være en god ide at være samlet på et hotel/konferencested, enten i Odense 

eller København. Vores førsteønsker er Schæffergaarden eller LO-skolen i Helsingør. Peter 

Kaspersen vil gerne stå for at finde og reservere et konferencested. 

 

Key notes-forslag: 

Der skal formentlig være tre key notes; der er økonomi til det. Vores oplægsholdere skal kunne 

sige noget om henholdsvis det kognitive og det socialsemiotiske, jf. NNMF-ansøgningen. Nogle 

af oplægsholderne skal være tæt på praksisforskning. 
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Følgende key notes kom på tale i vores første listning: Peter Stockwell, hollandsk kognitivt 

orienteret skriveforskning, det finske miljø for mediedidaktik, David Buckingham, andre… Vi 

lægger os foreløbig fast på at kontakte Peter Stockwell (Peter Kaspersen gør det). Vi 

konkretiserer yderligere til næste møde. Forslag fra medlemmer er velkomne. 

 

Vi forestiller os et deltagerantal på cirka 70-100 deltagere til konferencen. 

 

4) Møder i foråret 

 

Møde for styregruppen 

2. februar på DPU kl. 13-16. 

20. maj kl. 10.30-13.00 

 

5) Godkendelse af brev til Thomas Frandsen, Dansklærerforeningen 

 

Nikolaj har skrevet et udkast til brev til Thomas Frandsen, Dansklærerforeningen, jf. seneste 

referat. Peter og Ellen har set et udkast til udkastet og godkendt det, men Karin og Gitte har 

endnu ikke set det. Vi besluttede at det cirkulerer pr. email i styregruppen så alle kan se og 

kommentere det, hvorefter det udsendes og lægges på hjemmesiden. 

 

6) Eventuelt 

 

Det blev aftalt at lægge så mange nyheder op på hjemmesiden som muligt. Vi skal bl.a. lægge 

nyheden om nye stipendiater ud (Maja Lucas og Anne Smedegaard). Andre nyheder…? 

 

 

Bilag: Brev til Thomas Frandsen, Dansklærerforeningen 

 

 

Referat: Nikolaj F. Elf 
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