
Konference

 Dansk i mange retninger – et fagdidaktisk møde
Om synliggørelse af kriterier for kvalitet i danskundervisning

Hvad spørger vi om i dansk, og hvordan bruger vi de svar, vi får? Konferencen inviterer undervisere og studerende i danskfaget i folkeskolen, gym-
nasiet, erhvervsuddannelserne, læreruddannelsen og universiteterne til et fælles fagdidaktisk mødested.

Det handler om at belyse danskfagets praksis på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Konferencen sætter fokus på, hvilken danskfaglighed 
 elever og studerende inviteres til at deltage i. Hvordan stiller dansklæreren opgaver og konkrete spørgsmål? Hvordan ved underviseren, hvad elever 
og studerende har forstået – eller ikke forstået? Hvordan synliggør vi kvalitetskriterier i danskfaget, så vi har et sprog for kvalitet?

ProGrAM
9.00 - 9.15  Synliggørelse af kriterier for kvalitet i danskfaget 
  indledende ved Erik Skyum-Nielsen, lektor, INSS, Københavns Universitet

9.15 - 10.15  Skriftlige overgange: opgavegenrer og responspraksis
 Ellen Krogh, professor, IKV, Syddansk Universitet

10.15 - 10.30 Pause

10.30 - 11.30  Mundtlige fagligheder: Bud på en didaktik
  Nadia R. Rathje, lektor, læreruddannelsen  Zahle, UCC  og Tina Høegh, lektor, IKV, Syddansk Universitet 

11.30 - 12.15 frokost

12.15 - 13.30 Workshops om konferencens temaer

 Workshop 1:   Hvad spørger vi om, når det vi spurgte om ikke virkede? 
  Workshopledere: Lene Storgaard Brok, projektkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning og UCC og Vibeke Hetmar, professor, IUP 

(DPU), Aarhus Universitet
 Workshop 2:   Hvad spørger vi om, når vi skal synliggøre elevens niveau gennem evaluerende samtaler?
  Workshopledere: Torben Spanget, lektor, IKV, Syddansk Universitet og Lise Vogt, tidligere fagkonsulent for folkeskolen 
 Workshop 3:  Hvad spørger vi om til eksamen, når vi gerne vil synliggøre danskfaglige agendaer?
  Workshopledere: Erik Skyum-Nielsen, lektor, INSS, Københavns Universitet og Hanne Schilling, lektor, læreruddannelsen Blaagaard/KDAS , 

UCC
 Workshop 4:  Hvad spørger vi om, når vi beder eleverne fortolke litteratur i udskolingen og gymnasiet?
  Workshopledere: Kristine Kabel, lektor, UCC og ph.d-stipendiat, IUP (DPU), Aarhus Universitet og Anne Smedegaard, ph.d.-stipendiat, INSS, 

Københavns Universitet
 Workshop 5:  Hvad spørger vi om, når vi gerne vil arbejde med nabosprog?
  Workshop af Anna Smedberg Bondesson, postdoc., INSS, Københavns Universitet og Tom Steffensen, ph.d.-studerende, Roskilde Universitet
 Workshop 6:  Hvad spørger vi om, når eleven skal indgå i faglige samspil i gymnasiet?
  Workshop af Birgitte Darger, Dansklærerforeningen, lektor, Det frie Gymnasium og Tina Høegh, lektor, IKV, Syddansk Universitet

13.30 - 13.50  Kaffe og kage 

13.50 - 14.10 Indtryk fra workshops

14.10 - 15.00   To korte inspirationsoplæg – nye danskfaglige ph.d’er 

Oplæg 1:  Litteraturens ting – teori, analyse, litteraturdidaktik
  ved Søren Langager Høgh, ph.d., INSS, Københavns Universitet
Oplæg 2:   ”Kan du sige det med nogle andre ord?” om synliggørelse af faglige og sproglige mål gennem samtaler i klasserummet
  ved Anna-Vera Meidell Sigsgaard, ph.d. og forsker, UCC

15.00 - 15.30  erik Skyum-nielsen: Hvad har vi spurgt om i dag? og hvilke svar har vi fået?
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TILMeLDInG
Sker digitalt på www.dansklf.dk under menuen ’Aktiviteter og kurser’. Direkte link:  
http://www.conferencemanager.dk/zahle2014. Seneste frist for tilmelding er d. 1. marts 2014.

ArrAnGører
Konferencen er arrangeret af Professionshøjskolen UCC, Institut for Kulturvidenskab IKV, Syddansk 
Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab INSS, Københavns Universitet, Dansklæ-
rerforeningen og Nationalt Videncenter for Læsning.
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