Referat af DaDi styregruppemøde 25. oktober 2011

Deltagere: Helle Rørbech, Karin Esmann Knudsen, Ellen Krogh, Tina Høegh, Nikolaj Frydensbjerg Elf.
Afbud fra Svend Skriver og Jens Jørgen Hansen.
Dagsorden
1. Statusrunde over det danskdidaktiske/modersmålsdidaktiske forsknings- og uddannelsesarbejde vi
hver især aktuelt er engageret i.
2. Mandat til Tønsbergkonferencen vedrørende NNMF’s fortsatte virke og DaDis forpligtelser i den
anledning.
3. Evaluering af juniseminaret og første planlægningsrunde med næste års seminar
4. En diskussion af hvad det betyder at kun 7 af 140 deltagere i konferencen er danske. Har DaDi for
lidt kontakt med professionshøjskoler/seminariemiljøerne?
5. DaDi’s aktivitetsprofil – vil vi sætte andre aktiviteter i gang end de årlige seminarer?
6. Eventuelt.

Referat
Ad 1.
Karin arbejder blandt andet med udgivelsen Hvad gør vi med børnelitteraturen? Har haft problemer med at
finansiere udgivelsen, men det ser ud til at lykkes nu. Skal udkomme på Syddansk Universitetsforlag.
Der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem danskstudiet på SDU og den danskdidaktiske forskning
på IFPR. Faglederne for danskstudiet i Odense og Kolding har fået grønt lys til at arbejde videre.
Helle skriver på sit ph.d.-projekt. Deltog i IAMTEs konference i Hildesheim. Har også deltaget i sommerskole
på RUC om interkulturalitet arrangeret af Karen Risager på institut for Kultur og identitet. Er kommet med i
et nyt forskningsnetværk ledet af Mike Byram som hedder CULT.
Tina er ved at afslutte sin post.doc.-periode og søger nu ny stilling. Har bl.a. skrevet rapport om DU.
Danskfagets didaktik på KU kører videre, bl.a. ved Svend Skriver. INSS holder konference 15. marts på Zahle
sammen med professionshøjskolen UCC med en foreløbig titel Dansk på langs – et fagdidaktisk møde. Man
vil henvende sig til dansklærere for alle miljøer, grundskole, gymnasium og læreruddannelse. Svend er
arrangør.
Nikolaj orienterede om fire projekter han aktuelt er involveret i: Nordfag-projektet, hvor han bidrager med
artikel, Faglighed og Skriftlighed-projektet (ledet af Ellen), Visuel hf-projektet og Mobilprojektet. Han er
adjunkt frem til 1. juni 2011 og håber på at en stilling opslås på IFPR som han vil kunne søge.
Ellen arbejder også med Nordfag-projektet, hvor hun både bidrager med analyse af skrivedidaktisk
perspektiv og konklusionskapitlet til kommende antologi. Holdt oplæg i Hildesheim på baggrund af
Nordfag-projektet og blev på den baggrund inviteret til at publicere oplægget som artikel i L1. Derudover er
hun leder af Faglighed og skriftlighed-projektet. Ellen arbejder også på at arrangere symposium om

Sammenlignende fagdidaktik. Alle opfordres til at sende relevante navne på deltagere til Ellen, invitation er
på vej. Vi skal huske at sende invitation til DaDi-medlemmer.

Ad 2.
Mandag til Tønsberg-konferencen: Ellen er som leder af DaDi medlem af styregruppen under NNMF også i
fremtiden. Lederen af NNMF-styregruppen vil stå som arrangør af næste konference. Det bliver formentlig
Sverige. Vi forpligter os til om fire år at arrangere en NNMF-konference.

Ad 3.
Evaluering af juniseminaret. Indholdsmæssigt var vi tilfredse. Mht. fremmøde diskuterede vi om
fremmødet havde været stort nok. Konklusionen på seminaret var at det var det. Men hvad så med næste
års seminar? Er der behov for at omtænke seminaret – måske endda netværkets – profil?
Ellens vurdering var denne: Vi må i DaDi hele tiden forholde os til to referencer: Faget og forskningsfeltet
(som er splittet op i diverse underdiscipliner, skrive-, mundtligheds-, litteratur-, mediedidaktik osv). Ofte er
det konkurrerende referencer. På universitetsniveau er det tydeligt at forskningsfelterne splittes ad; men
netværket her må insistere på at der er en fagdidaktisk begrundelse. DaDi’s mål må være at kvalificere det
modersmålsdidaktiske forskningsfelt. Bl.a. ved at gøre andre forskere interesserede i
modersmålsdidaktikken og at involvere sig i det. En af problemstillingerne er at vi har den struktuelle
adskillelse.
Nikolaj foreslog at vi til næste års seminar sætter fokus på danskfaget i læreruddannelsen. Vi lægger op til
analyser af danskundervisningen på seminarieniveau, bl.a. om det grundskoledanskfag der forberedes til.
Hvilke forsøgs- og udviklingsprojekter er i gang, hvordan udvikler curriculum sig, hvad er de ømme punkter?
Vi skal i den næste tid overveje mulige oplægskandidater. Vi kan tænke i at mobilisere nøgleforskere og udviklere fra videncentrene, fx Videncenter for læremidler (fx Thomas Illum) og Videncenter for læsning (fx
Klara Korsgaard). Vi vil gerne have Jens og Svend med i disse overvejelser. Vi lægger derfor også op til et
styregruppemøde i december. Vi udskyder beslutningen om hvor seminaret skal være til næste møde. Det
kan være SDU eller KU.

Ad 4.
Vi er lidt ærgerlige over at der kun er syv deltagere på NNMF-konferencen i Tønsberg i november.
Vi overvejer at etablere et diskussionsforum på DaDi’s hjemmeside hvor vi opfordrer til ideer til det næste
DaDi-seminar. Vi træffer en beslutning om det til næste styregruppemøde og vil i givet fald gøre det efter
jul. Formålet er både den konkrete at udvikle seminaret og den indirekte at mobilisere et engagement i
netværket og dets aktiviteter.

Ad 5.
Man kunne overveje at foreslå netværket at der skrives en Danskfagets didaktik til gymnasiefaget. Det
mangler! Det har vi hørt lærere efterspørge. Der er forbilleder fra bl.a. Norge, hvor både grundskole og
gymnasiesektoren har én grundbog. I Danmark har vi det problem at de to sektorer er adskilt i praksis og i
forskning. Der findes grundskole-grundbøger (fx Mosaikker), men ikke gymnasiegrundbøger. Derfor foreslår
vi det fokus. Men det skal være med udblik både opad (mod universitetsfaget) og nedad (mod grundskolen
og overgangsproblematikker).
Man kunne overveje at lade fagkonsulenterne være konsulenter for bogen og spørge hvad de ville
efterspørge til de fagdidaktiske kurser. Der er en målgruppe. Tilsvarende er der en målgruppe på
didaktiksporene på kandidatuddannelser. Vi kunne også bruge de tidligere seminarer til at overveje hvad
bogen skulle indeholde. Vi tager denne ide op igen til næste styregruppemøde. Inden da har vi bl.a.
studeret hvilke oplæg der har været på seminaret.

Ad 6.
Forslag til styregruppemøde 2. eller 7. december 2011.

Referat af Nikolaj Frydensbjerg Elf

