
 
 
DASERA nyhedsbrev 15. okt 2021 

Kære kollega 

Her er endnu en mail sendt til de, der er eller har været medlem af DASERA (Danish Science 

Education Research Association) eller har skrevet sig på hjemmesidens ’bliv-tilknyttet-DASERA’ liste 

– eller på anden måde er engageret i naturfagsdidaktisk forskning i Danmark. 

Formålet med at udsende mailen til flere end DASERAs medlemmer er at fastholde et bredt netværk 

af forskere i naturfagsdidaktik. Se sidst i mailen hvis du vil undgå flere mails eller hvis du gerne vil 

blive medlem. 

Her kommer nogle korte meddelelser, som uddybes på vores hjemmeside www.dasera.dk.   

DASERA-konference 2021 og generalforsamlingen i tilknytning hertil 

Årets DASERA-konference arrangeres af UC SYD med Lars Petersen og Bettina Brandt som 

tovholdere, og den afholdes 17. november 2021 i Esbjerg.  

Claus Auning og Jens Jakob Ellebæk fortæller om deres ph.d.-projekter og Richard Spencer 

Middlesbrough College, England, fortæller om UK’s STEM strategi og reflekterer over ’teaching and 

learning in science’. Derudover er der præsentationer fra deltagerne og special interest groups, og vi 

får en præsentation af Playlab på campus Esbjerg. 

Der indkaldes hermed også til generalforsamling i DASERA, som forgår 16:15-17:00 i forlængelse af 

konferencen. På dagsordenen er bl.a. vedtægtsændringer og diskussion af DASERAs strategiske 

arbejde – det bliver alt sammen udfoldet på hjemmesiden. 

DASERA-forskerseminarrækken 
Forskerseminarrækken, som blev omtalt grundigt i forrige nyhedsbrev og hvor ansøgningen kan ses 
på hjemmesiden, har det første seminar den 18.-19. november i Vejle. Temaet er kompetencer og 
dannelse i naturfagene. Den er jo sponsoreret af NovoNordiskFonden og der er budgetteret med 35 
deltagere. Der var ganske mange flere, der søgte optagelse, og det er lykkedes at få alle ansøgere 
med på seminaret. Hvilket er rigtig godt. Desuden bliver alle oplæg video-optaget og lagt på 
hjemmesiden. Her kan du også se programmet. 
I forbindelse med seminarrækken er Lars Brian Krogh, Morten Rask Petersen og Jens Dolin ved at 

gennemføre en Delphi-undersøgelse, som skal afdække hvilke temaer, som anses for de mest 

påtrængende at beskæftige sig med, og som derfor vil fastlægge indhold i kommende seminarer. 

Undersøgelsen går lige nu ind i sin tredje og sidste runde, og når den er færdig – kommer 

resultaterne på hjemmesiden. 

Hjemmesiden 

Som du måske har opdaget, så vil rigtig megen information fremover blive lagt på hjemmesiden og vi 

vil også forsøge at samle arrangementer og oplysninger af fælles interesse. Hvis du har sådanne, så 

mail dem til Morten morten@dasera.dk. 

 

Kontingent og medlemsskab 

Hvis du har betalt DASERA-kontingent i 2020 vil kontingentet også dække 2021.  

http://www.dasera.dk/
mailto:morten@dasera.dk


 
 
Hvis ikke har betalt kontingent for 2020 eller 2021, og du er interesseret i at være medlem, så 

indbetal 100 kr. på DASERA-kontoen (reg.nummer 9570 og konto 12657013) og udfyld 

medlemsformularen, hvis du ikke har gjort det tidligere (se https://www.dasera.dk/forside/bliv-

medlem/). 

 

Hvis du tror at nogle af dine kollegaer kunne være interesseret i at indgå i netværket, så spørg dem 

om de har fået denne mail, og hvis ikke, så videresend den til dem. 

Hvis du gerne vil af denne mailliste, så send en besked til nicolai@dasera.dk. 

 

Det var alt for denne gang. 

Pas på hinanden 

Jens Dolin 

Formand, DASERA 
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