DASERA Nyhedsbrev og invitation til
DASERA-seminar og generalforsamling den
21. november 2018 på Aalborg Universitet
23. august 2018

Kære DASERA-kolleger
På DASERA-mødet på Big Bang-konferencen i april blev det besluttet at omforme DASERAnetværket til en forening med en bestyrelse. Argumentet for at styrke DASERA er et behov for at
etablere en organisation, som kan være den naturfagsdidaktiske forsknings samlede stemme i
forhold til den øgede fokus som er på naturfaglige felt i uddannelsessystemet. Desuden blev der
argumenteret for behovet for et forum, hvor vi som naturfagsdidaktiske forskere kan mødes og
udveksler erfaringer og diskutere emner af både forskningsmæssig og fagpolitisk karakter.
Der blev valgt en bestyrelse bestående af Jens, Martin, Kathrin og Anders, som blev bemyndiget til
at supplere sig med en repræsentant for uformelle/ud-af-skolen læringsmiljøer. De fire har
efterfølgende har konstitueret sig og inddraget Pia i Bestyrelsen, som derfor ser sådan ud:
Jens Dolin (formand og webadministrator), Københavns Universitet, dolin@ind.ku.dk
Martin K. Sillasen (Næstformand), VIA University College, msil@via.dk
Kathrin Otrel-Cass, Aalborg Universitet, cass@learning.aau.dk
Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole, adth@phmetropol.dk
Pia Maria Lie, Experimentarium, pial@experimentarium.dk
DASERA har en hjemmeside, som findes på adressen: http://www.ind.ku.dk/forskning/dasera/
Her kan du melde dig ind i foreningen, læse vedtægter etc. Medlemskab koster 100 kr. pr. år., som
du kan indbetale på foreningens bankkonto: reg.nummer 9570 og konto 12657013 (mobile pay er
ikke muligt). Indbetal gerne for seminaret samtidigt – se nedenfor.
Du kan godt deltage i seminaret uden at være medlem, men som medlem får du en prisrabat
svarende til prisen for medlemskab.

Invitation til DASERA seminar 21. november 2018, kl 10.00-17.00, Aalborg Universitet
Traditionen tro afholdes efterårsmøde. Men vi har aftalt at ændre lidt på formatet, så vi både får
et indblik i bredden af vores aktiviteter og kommer mere i dybden med et udvalgt
forskningsmæssig emne. Derfor arrangeres en pecha kucha, som er en seance, hvor deltagerne på
kort tid har mulighed for at præsentere deres forskning. Hvis deltagerne så er interesseret, kan de
efterfølgende kontakte oplægsholderen for en uddybende diskussion. Dette suppleres med en
mere traditionel præsentation inden for temaet.
Desuden indkaldes der hermed til generalforsamling i DASERA, se foreløbig dagsordenen
nedenfor.
Tema: Praksisorienteret forskning i naturfags- og teknologiundervisning.
Tilmelding: Send en mail til Kathrin (cass@learning.aau.dk) med navn, arbejdssted, titel på evt.
Pecha Kucha, evt. fødevarehensyn, senest den 22. oktober 2018.
Pris: 120,00 kr. for DASERA-medlemmer og 220,00 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet indbetales på
foreningens konto. Betal gerne 220,00 på én gang, men registrér også medlemskab via
hjemmesiden (ellers regner vi med at du deltager som ikke-medlem).
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Lokale 3.115
Program:
9.30 - 10.00: Ankomst, kaffe, brød, etc.
10.00 - 10.15: Velkomst, præsentation af dagens program
10.15 - 11.15: Pecha Kucha præsentationer af FoU-projekter, som forskellige grupper eller
individer har lyst at præsentere. Tidsrum for hver præsentation afhænger af antal deltagere. En
Pecha kucha er fx 20 powerpoint-slides, hvor hver slide ikke vises i mere end 20 sekunder,
samtidig med at oplægsholderen snakker hurtig.
11.15-11.30 Orientering om/diskussion af NFSUN 2020, som afholdes i Aarhus.
11.30 - 12.30: Frokost og løs snak
12.30 - 13.30: DASERA Generalforsamling med diskussioner om visioner og retningslinjer for
foreningens virke med udgangspunkt i Bestyrelsens oplæg. Selvstændig dagsorden udsendes den
23. oktober. Dagsordenspunkter (herunder forslag til vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i
hænde senest den 22. oktober.
13.30 - 14.45: Video-etnografi: Anvendelser og analyse-strategier v. /Kathrin Otrel-Cass.
Workshoppen starter med en introduktion til video-etnografi, hvorefter tilhørerne får mulighed
for at lave en pilot-analyse på videooptagelser af en undervisningssituation.
14.45 - 15.00: Kaffe og kage

15.00 - 16.00: Gruppearbejde om mulige forskningssamarbejder om praksisorienteret forskning.
Fokus er på igangværende udbud fra fonde og ministerier.
16.00-17.00: Udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de øgede fundingmuligheder, som de
store fonde stiller til rådighed. Hvordan skal DASERA reagere? Diskussion om fondenes dagsorden,
og hvordan denne dagsorden former det danske naturfagsdidaktiske landskab og tilhørende
uddannelsesforskning. Vi starter med to præsentationer á 10 minutter fra Jens Dolin og Martin
Sillasen, hvorefter vi i mindre grupper diskuterer nogle nøglepointer, som DASERAs bestyrelse så
efterfølgende vil præsentere for fondene.
18.30: Middag på restaurant i Aalborg centrum.

Med venlig hilsen
DASERAs bestyrelse

