Indbydelse til seminar for Netværk af forskere i danskfagenes didaktik
HVORDAN UNDERSØGER VI DANSKFAGET?
Danskfagets metodologi – mellem tekst og kontekst
Fredag den 15. juni kl. 10-16 i lokale Comenius, Institut for Filosofi, Pædagogik og
Religionsstudier1, Syddansk Universitet.
Der vil blive serveret kaffe og frokost.
PROGRAM
9.30-10.00

Ankomst og kaffe

10.00-10.30

Velkomst v/Ellen Krogh
Baggrund, rammer og mål for netværket og dagens seminar.

10.30-11.15

Tekst
Indspil v/Gitte Ingerslev
Forskerens og didaktikerens blik på mødet mellem tekst og læser.
Indspil v/Karin Esmann
Hvordan kan man behandle en tekst? Diskussionen om forholdet mellem
tekst og læser konkretiseres ud fra et konkret teksteksempel der inviterer
læseren ind i et historisk rum. En nyhistoristisk orienteret tilgang forsøges
anvendt med henblik på at udvikle historisk kompetence i en analytisk dialog
med eleverne hvor de også selv er produktive i forhold til teksten.

11.15-12.00

Kontekst
Indspil v/Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen
Kontekstbegrebets betydning i den aktuelle fagdidaktik. I fag som lingvistik
og semiotik arbejder sociokulturelle og kognitive teorier på at udvikle vores
forståelse af kontekstbegrebet, i stadig stigende grad i interaktion med
hinanden. Hvilken betydning har denne udvikling for vores undersøgelser af
danskfagene? Spørgsmålet belyses gennem overvejelser over egen
forskningspraksis.

12.00-13.00

1

Frokost

Find institut og lokale lige ved indgang H.

13.00-14.00

Metodologier mellem forskningsinteresse, teori og empiri.
Indspil v/Ellen Krogh
Med udgangspunkt i min undersøgelse af det gymnasiale danskfag (Et fag i
moderniteten, 2003) og et forsøgsvist overblik over danskdidaktisk forskning2
søger jeg at indkredse aktuelle metodologiske positioner.
Runde
Hvordan undersøger vi dansk – hvilken metodologisk tilgang, hvilken
type ’tekst’ og i hvilken kontekst?
Her får alle ordet til en kort præsentation af egen forskning ud fra
overskriftens spørgsmål.

14.00-14.30

Kaffe og frugt

14.30-16.00

Hvor skal vi hen?
Netværkets formål, fremtidige organisering, aktiviteter, forhold til det
nordiske netværk mv.
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