
Program for DaDi-seminar 2021... i april 2022 

 

DaDi-netværket indbyder til forskningsseminaret 

 
Efter to årtier: Hvad er status på dansk/L1 som forskningsfelt?  
 
Seminaret afholdes 28. april 10.00 – 16.00 på Syddansk Universitet, lokale Comenius på Inst. for 
Kulturvidenskaber. Campusvej 55, 5230 Odense M. 
Tilmelding til Tina Høegh (thoegh@sdu.dk), senest onsdag d. 20.april. 
 
Program  

10.00 – 10.15 Velkomst, kaffe og morgenbrød 
 

10.15 – 12.00 Efter snart to årtiers danskdidaktisk forskning, som løbende er blevet reflekteret i 
regi af DaDi, er det relevant at gøre status på dansk/L1 som forskningsfelt. 
 
Vi stiller spørgsmålene:  

• Er dansk/L1 et forskningsfelt eller et undervisningsfag – eller begge dele?  

• Hvad er grænserne for forskningsfeltet, hvor er grænsefladerne til andre 
forskningsfelter? 

• Hvor befinder den danskdidaktiske forskning sig i dag?  

• På hvilke felter har danskdidaktisk L1-forskning haft gennemslagskraft – og 
hvor har det ikke?  

• Hvor er forskningsspørgsmålene kommet fra? 
 
Vi har bedt tre oplægsholdere om at adressere seminarets tema og disse spørgsmål 
ud fra forskellige synsvinkler.  
 
Oplægsholdere:  

• Dorthe Carlsen adresserer tema og spørgsmål med udgangspunkt i sin netop 
forsvarede ph.d. Danskdidaktiske forståelsesmåder (25 minutter) (se 
Litteratur nedenfor) 

• Ellen Krogh adresserer tema og spørgsmål i lyset af overordnede udviklinger 
i nordisk og international L1-forskning (25 min.). Et afsæt er hendes bidrag 
til bogen Rethinking L1 education (se Litteratur) 

• Anna Karlskov Skyggebjerg adresserer tema og spørgsmål med afsæt i L1-
artiklen af Holmberg et al. 2019 (25 minutter). (Se Litteratur nedenfor) 

  
Kort pause efter de to første oplæg.  
 

12.00 - 12.30 Plenumdiskussion del 1 af de tre oplæg. 
 

12.30 – 13.15 Frokost: Vi går i kantinen og forsyner os. 
 

13.15 – 14.00 Plenumdiskussion del 2 
 

14.00 - 14.15 Pause med kaffe og kage. 



 
14.15 - 15.15 
 

Præsentation af (næsten) nyslåede ph.d.’ers projekter: Solveig Troelsen, Marie Dahl 
Rasmussen og Raffaele Brahe-Orlandi. 
 

15.15 – 15.45 Drøftelse af DaDi’s mål og fremtidige aktiviteter, jf. DaDi’s Netværksgrundlag. 
  
15.45 - 16.00 Valg til styregruppen (se info om aktuel gruppe og opstilling nedenfor)  
  
16.00 Farvel og tak. 
  

Som skrevet også ovenfor: Tilmelding til Tina Høegh: thoegh@sdu.dk, senest 20.april 2022. 

  
Litteratur – som alle opfordres til at læse på forhånd:  
 
Carlsen, D. (2021). Forståelsesmåder i forskningslandskabet. In Danskdidaktiske forståelsesmåder (PhD). 

Aarhus, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Graduate School of Arts, Aarhus Universitet: DPU, AU. 

Krogh, E. (2020). Bildung and Literacy in Subject Danish. In B. Green & P.-O. Erixon (Eds.), Rethinking L1 

Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times (pp. 

157-173): Springer International Publishing. 

Holmberg, P., Krogh, E., Nordenstam, A., Penne, S., Skarstein, D., Karlskov Skyggebjerg, A., Tainio, L. & 
Heilä-Ylikallio, R. (2019). On the emergence of the L1 research field: A comparative study of PhD abstracts 
in the Nordic countries 2000–2017. L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1-27. 
https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2019.19.01.05 
 
Opstilling til styregruppen 

Styregruppen har i den periode der er løbet fra seneste møde 14. december 2020, bestået af Helle 

Rørbech, Tina Høegh, Kristine Kabel, Kristiane Hauer, Tom Steffensen, Mette Vedsgaard Christensen og 

Nikolaj Elf. 

Helle Rørbech har valgt at træde ud af styregruppen pga. andre forpligtelser. 

Kristiane Hauer har været valgt som ph.d.-studerende, men er i den mellemliggende periode blevet færdig 

som ph.d. Hun ønsker at fortsætte som almindeligt medlem. 

Vi søger derfor et nyt medlem som er ph.d.-studerende. 

Tina Høegh træder ud af styregruppen uden at genopstille, mens resten af styregruppen genopstiller. 

Styregruppen foreslår at fortsætte med færre medlemmer, bl.a. for lettere at kunne samles. 

Hvis man ønsker at opstille til styregruppen, bedes man meddele dette til Nikolaj Elf (nfe@sdu.dk) senest 

13.april 2022. 

http://www.danskfagenesdidaktik.dk/main/netvaerksgrundlag/index.php
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.17239%2FL1ESLL-2019.19.01.05&data=04%7C01%7Cnfe%40sdu.dk%7Cd3cf942481d64bb7002a08d92bdcb1b0%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637589049151980179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zw0ZsRHBp3Igiz5R0Ih%2BNUZzTgzdCQm6ViCwd5QcxXA%3D&reserved=0

