Forskningsseminar i DaDi (Netværk for Forskning i
Danskfagenes Didaktik)
d. 11. juni 2018 på DPU, AU, Campus Emdrup i D174
Tema: Metoder og metodologi i danskdidaktisk forskning
Program:
10.00-10.15: Kaffe og te
10.15-10.25: Velkommen, Kristine Kabel, Københavns Professionshøjskole (KP) & Helle Rørbech, DPU,
Aarhus Universitet (AU)
10.25-11.10: Thomas Illum Hansen, University College Lillebælt (UCL): Mixed Methods som gylden standard.
Abstract og artikel vedlagt.
Kort pause
11.20 -12.05: Helle Pia Laursen, DPU, AU: En paraplybetegnelse ville kunne være socialsemiotisk etnografi Et metodologisk tilbageblik på ti år med Tegn på sprog. Abstract på vej.
12.05-13.00: Frokost: sandwich & vand
13.00-13.15: Metodologiske problemstilling/dilemmaer/grænselinjer og udpegning af potentielle
diskussionstemaer, Ellen Krogh, SDU
13.15- 13.40: Summe-seance om problemstillinger/dilemmaer/temaer i mindre grupper
13.40- 14.15: Fælles diskussion om forskningsmetoder og metodologi
14.15 -14.30: Kaffe, te og kage
14.30- 14.50: Ph.d.-præsentation Dorthe Carlsen: Danskdidaktiske forståelsesmåder i en digital tid.
14.50- 15.10: Ph.d.-præsentation Nina Berg Gøttsche: Elevers vanskelige møde med litterære tekster i
skolen – en undersøgelse af hvordan læseforståelsesvanskeligheder manifesterer sig hos elever i krydsfeltet
mellem kognitionspsykologisk læseforskning og sociokulturel diskursanalyse
15.15-15.45: Valg til DaDis styregruppe, orientering om kommende konferencer og afslutning på dagen

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding til Helle Rørbech:hero@edu.au.dk senest d. 1.6.18.

Manchetter til de to oplæg:
10.25 -11.10:Thomas Illum Hansen, UCL: Mixed Methods som gylden standard
Titlen ”Mixed Methods som gylden standard” udtrykker et ønske om at bidrage til nye metodologiske
standarder for en empirisk didaktikforskning. Der perspektiveres til særlige problemstillinger for forskning i
UC-sektoren. Mit synspunkt ganske kort fortalt er, at forskning er forskning uanset sektor, men at
vidensproduktionen er underlagt forskellige betingelser. Se i øvrigt vedlagt artikel, som vil danne grundlag
for oplæg.
11.20-12.05: Helle Pia Laursen, DPU, AU: En paraplybetegnelse ville kunne være socialsemiotisk etnografi
-Et metodologisk tilbageblik på ti år med Tegn på sprog.
I mit oplæg vil jeg se tilbage på de metodologiske tilblivelsesprocesser i Tegn på sprog, der er et tiårigt
studie af literacy og sproglig diversitet i fem klasser rundt omkring i Danmark (2008-2018). Jeg vil i særlig
grad fokusere på etnografiens og socialsemiotikkens relevans i forhold til forskningsgenstand, -spørgsmål
og -interesse og på de bevægelser frem og tilbage og ind af ud af de to forskningsperspektiver, der har
fundet sted undervejs i projektet.

