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Kære kollega 

Denne mail er rettet mod de, der 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. 

Følgende korte meddelelser uddybes på vores hjemmeside www.dasera.dk. 

DASERA-konferencen 2022 og generalforsamlingen i tilknytning hertil 

Årets DASERA-konference arrangeres af UCN med Jette Reuss Schmidt som tovholder, og den afholdes 

torsdag den 6. oktober 2022 på UCN i Aalborg. 

Det overordnede tema for konferencen er: 

Transfer mellem uddannelsessektoren og de uformelle læringsmiljøer – erfaringer fra forskning og praksis. 

Der er samtidig mulighed for oplæg indenfor andre temaer. 

Programmet er i store træk færdigt og kan ses på DASERA-hjemmesiden – her er nogle eksempler: 

Lektor Marianne Achiam fra Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet, holder oplæg om 

de uformelle læringsmiljøers rolle og værdi for undervisning i bæredygtighed. Poul Kattler 

(Experimentarium) holder oplæg om transfer mellem uddannelsesinstitutioner og Experimentarium. 

Derudover kan man afholde rundbordssamtaler og almindelige præsentationer. Hvis du er interesseret i at 

afholde en mundtlig præsentation eller stå for en rundbordssamtale, så send forslag til Jette (jrs@ucn.dk) 

inden 1. juni. 

Og så bliver der rig mulighed for at snakke med gode kollegaer! 

I umiddelbar tilknytning til konferencen afholdes DASERA-generalforsamlingen kl. 16.20-17.00. 

DASERA-forskerseminarrækken 

Forskerseminarrækken afholder sit andet seminar mandag-tirsdag den 7.-8. november 2022 i Vejle. 

Det første seminar blev afholdt med temaet er ’Kompetencer og dannelse i naturfagene’ og det samlede 44 

deltagere, som fik lyttet, snakket og reflekteret over temaet. Alle oplæg blev video-optaget og lagt på 

hjemmesiden, hvor de kan ses indtil videre. 

Det andet seminar har temaet ’Evaluering’. Bestyrelsen har nedsat en planlægningsgruppe med Morten 

Rask Petersen som hovedansvarlig. Skriv til Morten (mrpe@ucl.dk) hvis du har ideer eller forslag. 

I forbindelse med seminarrækken gennemførte DASERA (ved Lars Brian Krogh, Morten Rask Petersen og 

Jens Dolin) en Delphi-undersøgelse, for at afdække hvilke temaer, som anses for de mest påtrængende at 

beskæftige sig med. Disse temaer og temabeskrivelser har været med til at bestemme indholdet i de to 
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første seminarer, ligesom de vil have indflydelse på indhold i kommende seminarer. Undersøgelsens 

resultater kan ses 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 mrpe@ucl.dk 

Kontingent og medlemsskab 

Forny dit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på DASERA-kontoen (reg.nummer 9570 og konto 

12657013). Skriv blot dit navn i ’Til modtager’-feltet og udfyld kun medlemsformularen, hvis du har ændret 

status (fx mail, tlf.nr., arbejdsplads). 

Hvis 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 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 – og deres mail til nimu@kp.dk 

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

 

Det var alt for denne gang. 

Jens Dolin 

Formand for DASERA 

 

  


