
Møde i styregruppen for netværk for forsknings i danskfagenes didaktik (forkortet DaDi) 
5.dec 2007, kl. 10-14, IFPR, SDU. 
 
Til stede: Ellen Krogh, Peter Kaspersen, Karin Esmann, Gitte Ingerslev, Nikolaj F. Elf 
 
Dagsorden 

1. Udpegning af referent. 
2. Status for netværket: grundlagsteksten, hjemmesiden. 
3. Optagelse af nye medlemmer (jf. bl.a. mail fra Thomas Illum Hansen 21.8.2007). 
4. Planlægning af seminar på DPU juni 2008. 
5. Indhold på hjemmesiden 

6. Ansøgning om netværksstøtte til FKK 

7. Fornyet ansøgning til Nordforsk om netværk for nordisk modersmålsdidaktisk 
forskning, jf. videresendt mail fra S. Ongstad 26.10.07 samt referat fra møde i Växjö 
mellem SO, Jan Einarsson og den øvrige styregruppe for SmDi og EK 28.11.07. 

8. Peter Heller Lützens forslag om udgivelse, jf videresendt mail 19.11.07. 
9. Aktiviteter for det kommende år, jf. referat fra stiftende seminar 15.6.07.  

Produkt: plan for netværksaktiviteter (inklusive relevante konferencer mv) som kan 
offentliggøres på hjemmesiden. 

10. Møder i styregruppen. 
11. Runde om hvad vi går og laver af relevans for netværket 
12. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Referent: Nikolaj 
2. Optagelse af nye medlemmer: På grundlag af henvendelse og opfordringer fra 

medlemmer af netværket besluttede vi at invitere en række nye medlemmer. Nikolaj 
skriver brevet. 

3. Status for netværket og indhold på hjemmesiden  
a. Grundlagsteksten blev diskuteret. Der skal indføjes at et delformål er at 

synliggøre kendskabet til danskdidaktisk forskning. Nikolaj laver tilføjelsen på 
hjemmesiden. 

b. Indhold på hjemmesiden: Medlemsprofiler skal etableres (med inspiration fra 
modellen på www.nniml.net), og bibliografien skal opbygges. På hjemmesiden 
skal vi have links til relevante publikationskanaler. 

4. Seminar på DPU: 
a. Næste seminar i netværket er 13. juni 2008. 
b. Vi vælger en model hvor vi laver tre paperworkshops med 3 oplæg og to 

moderatorer, og hvor workshoppen får symposiumkarakter. Efterfølgende laver 
vi moderatoroplæg i plenum. Afslutningsvis beder vi om plenumoplæg fra Frans 
Gregersen. Vi talte om at det er afgørende at huske på som forskernetværk at 
samtidig med at vi forsøger at etablere forskningsfeltet, og derved akademisere 
det, så fastholder relationen til praksisfeltet i det Ongstad har kaldt loop-

http://www.nniml.net/


bevægelser. Det kan være ved at opbygge relationen til Dansklærerforeningen og 
ved at indtænke dette i forskningsdesign. Konkret inviterer vi repræsentanter fra 
Dansklærerforeningen til seminaret. 

5. Se ovenfor.  
6. Ansøgning om netværksstøtte til FKK: Afventer information om hvordan man ansøger. 
7. Ellen Krogh, Sigmund Ongstad og Jan Einarsson vil som hovedansvarlige for nationale 

netværk have ansvaret for at udarbejde en ny ansøgning til et nordisk netværk for 
modersmålsfagsforskning. Vi har behov for at få overblik over om der er ph.d.-
studerende som kunne være interesserede i at deltage i konferencer og i tilknytning hertil 
forskerskolekurser i regi af et nordisk netværk. 

8. Henvendelse fra Peter Lützen Heller om udgivelse: Henvendelsen blev drøftet, og Ellen 
svarer tilbage. 

 
10. Møder i styregruppen: 6. februar og 5. maj 2008 


