Møde i DaDis styregruppe 8.9.2009
SDU kl. 10.30-15.00

Til stede
Nikolaj Frydensbjerg Elf, Svend Skriver, Helle Rørbech, Ellen Krogh, Tina Høegh, Peter Kaspersen
Fraværende: Karin Esmann, Gitte Ingerslev

1. Status for netværket

a. Velkommen til de nye styregruppemedlemmer og orientering om styregruppens arbejde.
De nye medlemmer af styregruppen, Helle, Tina og Svend, blev budt velkommen.
Vi orienterede hinanden om hvad vi syntes netværkets vigtigste opgaver er: netværk er relevante
for forskningsansøgninger, bygger bro hen over institutionsskel i en situation der ellers er præget af
konkurrence, styrker miljøet gennem de årlige seminarer, giver kendskab til forskningsprojekter,
afhandlinger o.l., bygger bro til nordiske og internationale netværk, opbygger et forskningsmiljø der
kan støtte udviklingen af danskfaget generelt.
Med udvidelsen af styregruppen har vi nået det mål at inddrage flere institutioner i arbejdet og at
arbejde på en foryngelse. De nye medlemmer fokuserede særligt på forholdet mellem
universiteternes meget fagnære opfattelse af fagdidaktik i modsætning til en bredere opfattelse
der retter sig mod uddannelsesforskning. Denne kobling opfatter styregruppen som en mulighed
for udvikling af fagdidaktikken.
b. Medlemmer – nye og forhenværende.
Optagelseskriterierne er uændrede. DaDi er et forskernetværk, men der er formentlig forskere
inden for området som endnu ikke er med. Vi fokuserede særligt på spørgsmålet om hvordan vi får
inddraget de universiteter i arbejdet som endnu ikke deltager. Desuden på hvordan vi får inddraget
de forskere som er ansat på professionshøjskolerne. Det må bl.a. foregå gennem personlige
kontakter, fx på konferencer og seminarer.
Siden sidst er Ole Ravnholt, Dansk Sprognævn, blevet optaget, mens Bodil Hedeboe, Stockholms
Universitet, er udmeldt.

2. Evaluering af netværkets seminar i Kolding 2009
Der var ikke udelt tilfredshed med arbejdsgruppeformen. Den giver ikke så meget rum for diskussion som vi
havde håbet. Derfor et ønske om mere plads til plenum.

Styringen af oplæggene var heller ikke optimal. Blev temaet ’danskfagets gøren’ faktisk belyst? Det blev
diskuteret om ordet ’gøren’ overhovedet gav mening for de fleste.
Måske vil vi næste gang forsøge med en mere konferencelignende model. Fremlæggelser på brutto 30
minutter i plenum. Formen er dog mere forberedelseskrævende for dem der fremlægger, hvis det
indebærer at der hovedsageligt præsenteres forskningsprojekter og –resultater med tilhørende teoretiske
og metodologiske overvejelser.
Vi overvejede bl.a. en model hvor der om formiddagen blev præsenteret forskning tæt på deltagernes
projekter, mens eftermiddagen blev brugt på state-of-the-art oplæg inde for konferencens tema af andre
deltagere. Sådanne oplæg kræver mere forberedelse end dem vi hidtil har brugt, og konsekvensen er at
oplæggene aftales i god tid.

3. Konferencen Tekst og kontekst marts 2010 i Middelfart
Se nærmere om konferencen på DaDis hjemmeside www.danskfagenesdidaktik.dk og konferencens egen
hjemmeside www.sdu.dk/nnmf. Konferencen indgår i en længere serie konferencer organiseret af af det
nordiske netværk NNMF på skift mellem de nordiske lande.
Den består af en forkonference for ph.d.-stipendiater fra Norden. Lærere og diskutanter er prof. Irene
Pieper fra Hildesheim og prof. Piet-Hein van de Ven fra Nijmegen. Denne konference foregår derfor på
engelsk. Den arrangeres af Nordfag-gruppen (9 nordiske forskere). Ellen Krogh og Laila Aase fra Bergen vil
være til stede på selve forkonferencen.
Den efterfølgende hovedkonference arrangeres DaDis styregruppe.
a. Status
Efter NoFa2 konferencen i Middelfart udarbejdede arrangørerne, deriblandt Ellen og Nikolaj, en manual for
organisering af konferencer med tilhørende deadlines for de enkelte punkter. Denne manual er blevet fulgt
med mindre forsinkelser:
-

Konferencens hjemmeside er publiceret, lidt for sent. Har konsekvenser for call-datoerne.
Konferenceindbydelsen er publiceret.
b. Budget

Budgetter er lavet. Processen har trukket længe ud pga. usikkerhed om de nordiske tilskudsmidler der går
via NNMF. Deltagelse koster 3900 Dkr. inkl. ophold og kost. Deltagerbetaling for ph.d’er i prækonferencen
500 kr. De høje omkostninger i Danmark vanskeliggør norsk og svensk deltagelse, og derfor er alle
overflødige udgifter skåret ned. Ph.d.-stip. har mulighed for at søge tilskud til deltagerbetalingen for såvel
prækonference som konference.

c. Planlægning af processen omkring fagfællevurdering

Gitte Ingerslev har indvilliget i at styre processen, men vil gerne have hjælp. Hun kan sende abstracts videre
til styregruppen eller andre i DaDi som er eksperter. Andet call går ud når vi har pjecen, ca.1.10. Endelig
frist 18.10. Last call, hvis nødvendigt, umiddelbart efter. Meddelelse tilbage til ansøgerne om accept 18.11.
18.12. early bird tilmelding.
Styregruppen diskuterede om processen skulle ensrettes ved at alle anvender et evalueringsskema med
karaktergivning for bestemte kriteriers opfyldelse. Ellen lægger på hjemmesiden det skema hun brugte i
forbindelse med IAIMTEs konference i Toronto i juni, efter at Gitte har vurderet dets brugbarhed.
d. Ideer til symposier
En række ideer blev diskuteret. Styregruppen skal henvende sig til mulige interessenter. Muligheder:
læremiddelforskning: Thomas Illum Hansen, Marie Falkesgaard, Jeppe Bundsgaard (Peter kontakter
Thomas). Sprogdidaktik: Bettina Perregaard, Andetsprogsdidaktik: Anne Holmen, Karen Lund, Helle Pia
Laursen, Gun Hägerfelth, Dag Skarstein, Litteraturdidaktikkens begrundelsesproblemtik: hvorfor undervise i
litteratur: Center for børnelitt., Magnus Persson (Peter). Nordfag. Symposier annonceres så hurtigt som
muligt på hjemmesiden.

e. Markedsføring

Tovholderne for de 6 nordiske netværk under NNMF har fået konferencebeskrivelsen. Vi forsøger
systematisk at kontakte kontaktpersoner på lærerseminarierne: Tina: de københavnske, Svend
Frederiksberg. Nikolaj: Nofa-listen for at finde interessenter fra seminarierne og de nordiske
oplægsholdere. Nikolaj: Johs. Fibiger, som kontakter VIA. Peter: UCL, UC Syd og UC Vest, Tina: Ålborg.
Roskilde ny læreruddannelse. Peter: Øvrige Sjælland. Alle minder evt. nordiske venner om konferencen.
Ellen: Jon Smidt, skriveforskerne. Tina: Roskilde ny læreruddannelse. DanskNoter + EMU er kontaktet af
Nikolaj. SDUs masternetværk af Peter. Helle: Center for Børnelitt. Peter: Anne Skott, Nikolaj: forskellige
nordiske kontakter,
Folder er under udarbejdelse, skal udbredes af medlemmerne

f.

Prækonferencen

Der er sat plads af til 20 stipendiater. Der ikke mange stipendiater i Danmark, og det er vigtigt at stort set
alle deltager. I Norge og Sverige er der en del flere, og vi håber på tilmelding fra dem. Der skal udarbejdes
en særlig elektronisk tilmeldingsblanket.til prækonferencen. Der skal laves en procedure behandling for
stipendiaters ansøgninger om midler.
Emnet er dataanalyse. Der skal sættes ECTS-points på + laves en tilmeldingsprocedure.

4. Næste seminar
Forhåbentlig i København. Svend og Tina påtager sig at undersøge mulighederne. Ca. begyndelsen eller
midten af juni på KU. Tema skal fastlægges på næste styregruppemøde.

5. Evt.
Næste møde i DadIs styregruppe afholdes på KU d. 19.10. kl. 10.30.

Ref. Peter K.

