
Referat DaDi-styregruppemøde 

24. januar 2023 på SDU, Odense 

 

Deltagere: Tom, Kristine, Lene, Nikolaj, Mette (ref.) 

Dagsorden 

1. Evaluering af seminar om social ulighed i danskfaget 
2. Revision af tekst om netværksgrundlag 
3. Nyhedsbrev 
4. Næste seminar 
5. Aktivisme 
6. evt. 

 

1: Evaluering af seminar 

Det var en god dag – både i form og indhold – er vi enige om. Både på baggrund af egne indtryk og 
feedback fra deltagerne. Der var stor tilslutning, det var et godt tema. Tak til DPU for at arrangere dagen.  

Vi følger op på dagen og temaet med et debatindlæg til Politiken. Hovedpointer: Vi skal adressere social 
ulighed indenfor for faget og ikke kun som noget strukturelt, eller som noget, der kan måles på fx 
læsekompetencer. Desuden at klasse-dagsordenen bør have mere plads end fx kønsdiskussioner, selvom 
klasse- og ulighedsdiskussionen er sværere. Vi kan tage udgangspunkt i manchetten til dagen, der er gode 
stikord, men vi kan også se på de enkelte oplægs hovedpointer. Jespers oplæg havde gode pointer om 
forholdet mellem køn, etnicitet, kulturel baggrund og klasse. 

Nikolaj laver første udkast, han sender videre til Mette, som derefter sende en ny version til Kristine. 
Afsender skal være DaDi-styregruppen, evt. bare vores navne og titler. Vi kan tage stilling til egentlige 
medforfattere (fx oplægsholdere), når teksten foreligger.  

Formen er et langt debatindlæg til Politiken, som er defineret således på deres hjemmeside: 

Langt debatindlæg (ca. 900 ord) 

Her har du plads til dit eget vidnesbyrd eller til at forklare et stykke viden, inddrage et perspektiv eller 

fortælle en lille historie, der forklarer din holdning. Vi publicerer de cirka to bedste om dagen. 

 

2: Revision af tekst om netværksgrundlag 

Efter kritik af og input til netværksgrundlaget på sidste seminar, reviderer vi grundlaget. 
Hovedkritikpunkterne: Dokumentet skal omstruktureres og der skal mere metatekst på, så genren er klar.  
Der skal stå mere om selve netværket, den dikotomiske skelnen under vidensudvikling og forskning mellem 
beskrivende og anvisende forskning skal væk. Vi reviderer og sender en ny version ud. Mette sender ud 



sammen med nyhedsbrev. Kommentarer fra netværket sendes retur til Mette senest efter en uge. Herefter 
kommer den endelige version på hjemmesiden. 

 

3. Nyhedsbrev 

Mette sender nyhedsbrev ud. Indholdet bliver: 

ARLE-datoer (18. – 21. juni 2024) og link med en opfordring til at sætte kryds et kalenderen.  

NNFF-call (genundsendelse) 

Omtale af konferencen Dansk i mange retninger 

Omtale af nyudgivelse: Grammatikdidaktik 

Diverse calls (fra Nikolaj, Kristine og Jesper)  

SFD-konferencen 

 

4: Næste seminar 

Et foreløbigt tema er computational thinking. Vi foreslår Ulf Dalvad Berthelsen og Elisa Caeli til oplæg. Ulf 
om kritisk læsning af CT-begrebet fra et danskdidaktisk udgangspunkt med udgangspunkt i kapitel i Yadav & 
Berthelsen, 2022 (Mette scanner kapitel ind og sender til styregruppe inden næste møde). Elisa om 
begrebets historik. Mette sender en føler til Ulf og Kristine til Elisa om oplæg og dato. 

Sted: VIA 

Datoforslag: d. 13. december 

Vi holder et planlægningsmøde d. 23. marts 13.00 – 14.00 (indkaldelse er sendt). Inden da har Kristine og 
Mette har haft følere om oplæg og dato ude hos Elisa og Ulf. 

 

5: Aktivisme 

Vi har vendt muligheden for at gå ind i debatten om nedskæringer/halveringer af i kandidatuddannelserne. 
Vi tager ikke nye initiativer nu, men linker på hjemmesiden til det læserbrev, nogle af medlemmer tidligere 
har haft i Altinget. Vi afventer evt. et konkret udspil og udmøntning af forslaget, som vi kan reagere på. 

 

6: Evt 

Konstituering af styregruppe: Kristiane Hauer har - som ekstern lektor - svært ved at finde tid til 
styregruppearbejdet. Vi foreslår, at Kristiane fortsætter i det omfang, tiden tillader, men til næste seminar 
afholder vi valg til styregruppen. 

Der er et nyt tidsskrift på vej – vi hører nærmere… 

Nye ph.d.-studerende skal inviteres: Thomas og Laura 


