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 L1artiklen 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.
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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.

