Majkonferencer om Naturvidenskabsdidaktik 20002010
Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik, DCN, fungerede i 3 år 1998 – 2001 på baggrund af en særlig bevilling som
et netværk mellem universiteternes naturvidenskabelige uddannelser med hovedsæde og sekretariat ved Aalborg
Universitet. Deltagende institutioner: AAU, KU, SDU, RUC, KVL, DFH, DPU.
Siden 2002 har de involverede institutioner fortsat samarbejdet som en netværksorganisation med henblik på
formidling af viden om naturvidenskabsdidaktik. Specielt har man videreført traditionen med en landsdækkende
fælles maj‐konference, der synliggør aktiviteter og interesser i det naturvidenskabsdidaktiske miljø.
Konferencerne i 2000, 2001 og 2002 blev afholdt i DCN‐regi. Ved det officielle DCN’s ophør, blev der af de resterende
midler bevilget et beløb til Center for Naturfagenes Didaktik (CND) ved Københavns Universitet med henblik på
afholdelsen af majkonferencen i 2003 og et tilsvarende beløb til AAU til afholdelse af konferencen i 2004. Roskilde
Universitetscenter arrangerede konferencen i maj 2005, som var den første uden DCN‐tilskud. Den 11. majkonference
bliver atter med Roskilde Universitet som vært. Nedenfor følger en oversigt over de første 10 majkonferencer.
Nr. 1, 2000: Naturvidenskab og didaktik
24.‐25. maj 2000, Byggecentrum Middelfart (Kilde: DCN bogen)
Nr. 2. 2001: Fremtidens naturvidenskabskompetence – hvilke kompetencer har de unge, og hvilke kompetencer skal
udvikles i løbet af studiet.
DCN’s majkonference, Byggecentrum Middelfart 17.‐18.maj (Kilde DCN‐bogen)
Nr. 3 2002, DCN: Nye veje i naturvidenskabsundervisningen på universitetsniveau.
23‐24. maj på LO‐skolen, Helsingør.
Nr. 4, 2003, CND, KU: “If reform of university science education is the answer – what were the questions?”, 22 – 23
May, 2003, in Korsør. Gratis – finansieret af tilskud fra DCN‐midler
Nr. 5, 2004, AAU: De nye naturvidenskaber ‐ etiske fordringer ‐ didaktiske udfordringer
Konferencen er gratis for alle DCN‐institutioners ansatte. (Rejseudgifter er ikke inkluderet). Konferencegebyr for andre
deltagere er 1870 kr. 12.05.2004 ‐ 13.05.2004, Rebild bakker, Comwells konferencecenter.
Nr. 6, 2005, RUC: Om eksamens‐ og evalueringsformer, der understøtter udviklingen af de studerences
læringsstrategier og faglige kompetencer. 19.‐20. maj 2006. Comwell, Roskilde. Gebyr: 1900 med overnatning, 1200
uden overnatning.
Nr. 7, 2006, Vist DPU: Sammenhænge ‐ i uddannelserne og mellem uddannelser
10.‐11. maj 2006. Ledernes KonferenceCenter, Odense. Pris: 1550 kr. (uden overnatning) og kr. 1950 (med
overnatning
Nr. 8: 2007, Det Tekniske Fakultet, SDU: Har vi de studerende vi fortjener? Har de studerende de uddannelser de
fortjener? Er dagens unge og vores uddannelser et umage par?
9.‐10. maj 2007. Hotel Storebælt, Nyborg. Pris?
http://www.maj‐konference.sdu.dk/index.htm
Nr. 9: 2008, Aalborg Universitet: Science, Engineering and Technology Educations in Transition
– Local and Global Perspectives
3.‐4. december 2008. First Slotshotel, Aalborg. 2150 kr. ekskl. overnatning.
http://www.maj‐konference.aau.dk/
Nr. 10: 2010, KU: Forskningsbaseret undervisning – realiteter og potentialer
17.‐18. maj 2010. DGI‐byen, København. 2400 kr. ekskl. Overnatning.
http://www.ind.ku.dk/majkonference
Majkonference 2010 – www.ind.ku.dk/majkonference

