Styregruppemøde i DaDi
23. september 2008, IFPR, SDU.
Til stede: Peter Kaspersen, Ellen Krogh, Karin Esmann Knudsen, Nikolaj F. Elf (også referent).
Afbud: Gitte Ingerslev.
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1) Strategi for netværksudvidelse
Vi har fået en henvendelse fra Anne Smedegaard via Tina Høegh om optagelse. Anne er ny
stipendiat på KU med et projekt om skrivegenrer i danskfaget. Vi optager hende, det er indlysende.
Nikolaj tager kontakt med henblik på registrering på netværket.
Vi vil gerne tillade stipendiater fra nabodiscipliner, fx æstetisk vurdering. Generelt vil vi have en
regel om at invitere forskere med som er interessante for netværkets formål. Ellen Krogh vil invitere
Maja Lucas, ny ph.d.-stipendiat på SDU.
Vi synes vores optagelsesprocedure (som den er beskrevet på hjemmesiden) fungerer godt.
2) Relation til Dansklærerforeningen
I forlængelse af referatet af seminarmødet i juni 2008 vil vi henvende os til Dansklærerforeningens
formand Thomas Frandsen med en opfordring om at udpege en observatør til netværket. Nikolaj
skriver udkast og rundsender til styregruppen.
3) Overblik over konferencer, herunder NOFA
Der skal løbende informeres om konferencer på DaDis hjemmeside.
Vi skal bl.a. have gjort opmærksom på følgende konferencer:
• Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet"?, Trondheim november 2008
(http://skriv08.hist.no/). Konferencen er den første der afholdes i Netværk for Nordisk
Modersmålsdidaktik. I tilslutning til konferencen afholdes forskerkursus.
• Andre konferencer og forskerkursus planlagt i Nordforsk-ansøgningen
• NOFA (som nyhed)
• ”Why study literature?” på Århus Universitet
4) Nyheder på hjemmesiden

Det er vigtigt at annoncere nyheder på hjemmesiden så den gøres aktiv. Nogle nyheder som skal op
nu:
• Ellens tiltrædelsesforelæsning
• Kommende ph.d.-forsvar.
• Oplysninger om nyudgivelser (Karin Esmann og Ellen; også opfordring til medlemmer)
5) Næste seminar
Jf. referatet af seminaret i juni 2008 foreslår vi en lignende model for næste seminar, dvs. med
plenumoplæg og workshopoplæg. Hvis vi gentager workshopformen, skal der formentlig kun være
to workshopoplæg i hver workshop.
Det overordnede tema for et kommende seminar foreslår vi er: Danskfagets gøren. Det relaterer sig
til en bredere diskussion om fagets dannelsesformer og legitimeringsdiskussionen om
modersmålsfaget. Det kunne derved kobles til bogprojektet om Danskfagets gøren således at
oplæggene skulle ende som artikler. Man kunne blandt andet forestille sig en workshop om literacy,
en workshop om spændingen mellem receptivitet og produktivitet, en workshop om dannelses og
skriftlighed og en workshop om skriftlighed og modersmålsfagets paradigmer i Danmark og
udlandet. Vi kunne også invitere didaktikere fra andre fag, ikke mindst i lyset af at skriftligheden
eksempelvis i gymnasiesektoren rykker delvist ud af modersmålsfaget og skal deles med andre fag.
Næste seminar: 12. juni: DaDi-seminar.
6) Næste møde
Fredag den 12. december kl. 10.30-13.00.

