Kort referat af første møde i Netværk for forskning i
danskfagenes didaktik 15. juni 2007 ved IFPR, SDU.
Programindhold – i korte træk
(Se program i anden fil)
Institutleder Anne Jensen bød alle velkommen til Institut for Filosofi, Pædagogik og
Religionsstudier, hvorefter seminaret blev indledt med en velkomst og præsentation af Ellen Krogh,
hvori netværkets baggrund kort blev ridset op og seminarets overskrift blev begrundet. Herefter
fulgte to præsentationsseancer. Først præsenterede Gitte Ingerslev og Karin Esmann hver deres bud
på begrebet tekst (se filer) efterfulgt af diskussion. Dernæst præsenterede Nikolaj Frydensbjerg Elf
og Peter Kaspersen deres tilgang til begrebet kontekst (se filer). Efter frokost ridsede Ellen Krogh
nogle grundlæggende metodologiske problemstillinger op med relevans for forskning i
danskfagenes didaktik (se fil) efterfulgt af diskussion, også af Peter og Nikolajs oplæg. Dette
fungerede som optakt til en fællesrunde, hvor alle tilstedeværende netværksdeltagere motiverede
deres interesse i netværket. Den sidste time blev brugt på at drøfte en række formelle og praktiske
forhold vedrørende netværket. De beslutninger der blev truffet i plenum, fremgår af nedenstående.

Navn
I forbindelse med seminaret blev netværkets navn formelt fastlagt. Navnet er Netværk for forskning
i danskfagenes didaktik.

Formål
Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik.

Grundlag
Netværkets initiativtagere og styregruppe bestående af Nikolaj Frydensbjerg Elf, Karin Esmann,
Peter Kaspersen og Ellen Krogh havde som optakt til det stiftende møde skrevet et foreløbigt udkast
til netværkets grundlag. Styregruppen mødes i august 2007 for at skrive udkast til et endeligt
grundlagspapir, som herefter sendes i høring til netværkets medlemmer, hvorefter det bearbejdes og
offentliggøres (på netværkets hjemmeside).

Netværksmedlemmer
Netværket består foreløbig af de 25 forskere der var inviteret til seminaret (se deltagerliste).
Netværket kan udvides i overensstemmelse med netværkets formål og grundlag. Det blev dog
besluttet at et maksimalt antal for et funktionsdygtigt netværk vil være omkring 40 medlemmer. Det
blev endvidere påpeget at der var en vis ubalance i sammensætningen af forskere idet forskere fra
cvu-sektoren var svagt repræsenteret. Et netværksmedlem kan invitere andre til at være med.
Netværkets medlemmer forpligter sig på i den kommende tid at afsøge feltet for potentielle
medlemmer inden for de sektorer de forsker i. Af hensyn til beslutningen om at holde antallet af
medlemmer på ca 40 og for at sikre at der bliver en bedre balance mellem forskergrupperne, kan
netværksmedlemmerne dog først indbyde nye medlemmer til netværket efter at have konsulteret
styregruppen. Man kan også henvende sig udefra og forespørge om man kan blive medlem af
netværket, hvilket vurderes af styregruppen i samarbejde med relevante medlemmer.

Organisation
Netværket har i den kommende toårs-periode en styregruppe bestående af Nikolaj Frydensbjerg Elf
(Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), SDU, samt Hhx Herning), Karin
Esmann Knudsen (Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Dansk og Engelsk, Kolding,
SDU), Gitte Ingerslev (Institut for Curriculumforskning, DPU, AU), Peter Kaspersen (IFPR, IFPR)
og Ellen Krogh (IFPR, SDU).
Nikolaj Frydensbjerg Elf fungerer som hjemmesideadministrator, idet han har fået bevilget timer
hertil fra IFPR.
Netværket skal samarbejde med lignende netværk i Norden og andre steder.

Fremtidige aktiviteter
Der udarbejdes i sensommeren 2007 et grundlagspapir for netværket. Grundlagspapiret skal blandt
andet bruges til at forberede en ansøgning til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation om
netværksstøtte.
Herudover planlægger netværket at:
• Skabe overblik over forskning i danskfagenes didaktik og modersmålsfagsforskning
• Producere arbejdspapirer
• Planlægge udgivelser
• Planlægge og afholde seminarer og konferencer i dansk, nordisk og anden international
sammenhæng
• Formidle netværkets arbejde via hjemmesiden www.danskfagenesdidaktik.dk
Næste møde for hele netværket holdes i juni 2008 i København på DPU, AU.

Referat: Nikolaj Frydensbjerg Elf, august 2007.

