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Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab oprettede i efteråret 2011 et 
videnskabeligt akademi for unge talentfulde 
forskere i Danmark, Det Unge Akademi.

Det Unge Akademi er en uafhængig 
platform for unge forskere inden for 
alle videnskabsgrene. Dets formål er at 
styrke grundforskning og den tværfaglige 
udveksling, bygge bro mellem videnskab og 
samfund - og give nogle af landets dygtigste 
unge forskere en stemme i offentligheden.

OM DET UNGE AKADEMI

Rådet i 2018:

Formand
 Kristine Niss

Næstformand
 Birgitte Kornum

Udvalgsrepræsentanter

 Forskningspolitisk Udvalg
 Henrik Dimke

 Formidlingsudvalget 
 Nina Lock

 Samarbejdsudvalget 
 Casper Andersen

Rådet i 2019:

Formand
 Henrik Dimke

Næstformand
 Kristine Niss

Udvalgsrepræsentanter

 Forskningspolitisk Udvalg
 Rasmus Bjørk

 Formidlingsudvalget 
 Andreas Bandak

 Samarbejdsudvalget 
 Birgitte Kornum 

Rådet er Det Unge Akademis ledende organ. Det består af en formand, en 
næstformand og tre udvalgsrepræsentanter. 

FOTO: LARS SVANKJÆR
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Forskning i dag forventes at være excellent 
og banebrydende. Samtidig skal den løse re-
levante samfundsproblemstillinger her og nu, 
og den skal kunne formidles, så alle forstår 
det - gerne med lidt stjernedrys. De præmis-
ser gælder uanset om finansieringen kommer 
fra offentlige kilder eller private fonde. Det 
presser alle forskere til at yde deres bedste, 
og det er en god ting. For unge forskere, som 
er vækstlaget for fremtidens topforskere, 
sætter de nuværende strukturer dog også 
uhensigtsmæssigt store barrierer op. I Det 
Unge Akademi adresserer vi dette og arbejder 
på at give unge forskere en stemme i offent-
ligheden. Således ønsker Det Unge Akademi 
at være en konstruktiv medspiller, når ram-
merne for fremtidens forskning udformes. 
 
Men hvordan styrker man vilkårene for 
forskere, og særligt de unge forskere? Det 
hurtige svar er selvfølgelig; send flere penge. 
Men hvilken slags penge? I samarbejde med 
Danmarks Frie Forskningsfond og Tænke-
tanken DEA har vi spurgt forskerne selv. Det 
blev til rapporten ”Den Ideelle Bevilling”, som 
udkom i juni 2018. Resultatet af undersøgel-
sen viste klart, at der er et stort ønske om 
mindre og mellemstore bevillinger. Dette står 
i kontrast til, at pengene i stigende grad gives 
som meget store bevillinger til få forskere. 
Ikke mindst de yngre forskere har stor glæde 
af mindre bevillinger for at kunne etablere sig 
som frie og selvstændige forskere. Heldigvis 
har vi oplevet lydhørhed for dette synspunkt, 
og vi håber, at det også smitter af på de fakti-
ske virkemidler fra private og statslige fonde. 

Medlemmerne af Det Unge Akademi er for-
skere, og den frie forskning er kernen i vores 
virke. Men for DUA er det vigtigt, at universi-
teterne er meget mere end velekviperede for-
skerhoteller. Vi ønsker universiteter, der laver 
gode, langtidsholdbare uddannelser, og som 
bidrager til samfundet i bredeste forstand. 
Derfor har vi igen i år involveret os i en række 
forskningspolitiske og uddannelsespolitiske 
debatter. Som eksempel kan nævnes diskus-

Birgitte Kornum
NÆSTFORMAND, 2018

FORORD

Kristine Niss
FORMAND, 2018

sionen om dannelse, som fulgte i kølvandet på 
ønsket om at indføre et obligatorisk filosofi-
kum på alle landets universiteter. 

Den gode vidensformidling ligger også DUA’s 
hjerte nært. Vi engagerer os gerne i eksterne 
formidlingsaktiviteter, som for eksempel den 
populære videnskabsfestival Bloom. I det 
forgangne år har falske nyheder og mistillid 
til videnskabelige resultater været et tilba-
geværende tema (tag for eksempel klimade-
batten). Vi tog dette tema op på vores interne 
todagsseminar og prøvede at grave et spade-
stik dybere ned i problematikkerne omkring 
videnskabsformidling, og hvilken rolle viden 
spiller i samfundsudviklingen. Vi konkludere-
de bl.a., at der mere end nogensinde er brug 
for dygtige og engagerede forskere, som tør 
tage del i samfundsdebatten. 

Med sine 8 år er DUA efterhånden en moden 
organisation med en række vaner og tradi-
tioner. Samtidig giver de tidsbegrænsede 
5-årige medlemskaber rotation og megen 
dynamik. Det betyder, at der hele tiden kom-
mer nye idéer, og at DUA er en organisation, 
der hele tiden udvikler sig. I år har vi haft en 
evaluering og en grundig revision af vores 
regelsamling, og har forhåbentligt skabt gode 
organisatoriske rammer for DUA’s udvikling 
de næste mange år. 

På de næste sider kan du læse om DUA’s ak-
tiviteter i det forgangne år. Bl.a. kan du læse 
hovedkonklusionerne på undersøgelsen ”Den 
Ideelle Bevilling”. Du kan finde en oversigt 
over vores medlemmer og læse om udvalgte 
medlemmers forskning i bl.a. magnetisme og 
i computeres indvirken på kreative processer. 

Med årsskriftet vil vi gerne sige tak til de 
mange samarbejdspartnere og gæster, der i 
løbet af året har bidraget til vores arbejde med 
viden, nye indsigter og gode debatter. Vi ser 
frem til at fortsætte samarbejdet, og glæder 
os til et nyt år med forskningspolitik, viden-
skabsformidling og tværfagligt samarbejde. 
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Fokus på vores 
aktuelle forskning
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Medlemmerne af Det Unge Akademi er alle 
talentfulde forskere inden for hver deres 
fagområde, og det er forskningen, der er i 
centrum for Det Unge Akademis aktiviteter.

I de følgende artikler skriver nogle af 
medlemmerne om deres forskning.

FORSKNING
5



6

DET UNGE AKADEMI

SKAL ÅRSAGEN 
TIL DIABETES 
FINDES I 
HJERNEN?

Type 2 diabetes er en kronisk sygdom, 
der kan have livstruende følgetilstande 
som eksempelvis blodpropper i hjerte 
og hjerne, nyresvigt og blindhed. 
Diabetes diagnosticeres ud fra ens 
blodsukkerværdier. Blodsukkeret, også 
kaldet glukose, er kroppens primære 
energikilde og bliver optaget af 
eksempelvis muskel- og fedtceller ved 
hjælp af signalering fra insulinmolekylet, 
som produceres i bugspytkirtlen.

LEKTOR VED NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR BASIC METABOLIC RESEARCH, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE 
FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET OG SENIORFORSKER VED STATENS SERUM INSTITUT, EPIDEMIOLOGISK AFDELING

TUNE PERS
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Type 2 diabetes opstår ved, at insulinpro-
duktionen i bugspytkirtlen ikke længere kan 
kompensere for cellernes nedsatte evne til 
at optage glukosemolekylerne. I Danmark er 
omtrent fem procent af befolkningen diag-
nosticeret med type 2 diabetes og dermed i 
farezonen for at udvikle en række alvorlige 
følgesygdomme.

Til dags dato har forskningen i type 2 diabetes 
resulteret i mere end 158.000 videnskabelige 
publikationer (figur 1), og siden 2005 har den 
amerikanske fødevare- og lægemiddelforvalt-
ning godkendt mere end 40 nye anti-diabetes 
præparater (Edelman & Polonsky, 2017). På 
trods af disse enorme ressourcer, som er 
blevet investeret i både forskning og udvikling 
af nye diabetes-præparater, er op til halvdelen 
af alle diabetes patienters blodsukkerniveauer 
ikke velregulerede (ibid.), og behandlingen 
kræver et relativt hyppigt indtag af medicin. 

Gastrisk bypass er den eneste behandlings-
form, som gør det muligt at kurere type 2 
diabetes ved ét indgreb – blot få timer efter 
operationen er patienten ofte på magisk vis 

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2018

kureret for diabetes. Selvom de bagvedlig-
gende mekanismer for effekten af gastrisk 
bypass stadig er ukendte, og behandlings-
formen på grund af dens invasive karakter 
typisk begrænses til patienter, der lider af 
ekstrem overvægt, ansporer denne ”mirakel-
kur” alligevel til omtanke: Når vi efter årtiers 
forskning indenfor diabetes stadig står med 
så mange udfordringer for en succesfuld 
patientbehandling, kunne det så skyldes, at 
vi behandler sygdomssymptomerne, snarere 
end roden af problemet?

I 2016 publicerede en amerikansk forsker-
gruppe et yderst bemærkelsesværdigt studie. 
I diabetiske mus sprøjtede de et væksthor-
mon, som går under forkortelsen FGF1, 
direkte ind i en af hjernens ventrikler og kunne 
påvise, at musene efter en enkelt injektion 
blev permanent kureret for deres diabetes. 
Dette resultat har vakt stor opsigt, da hjernen 
ikke har været tillagt særlig stor betydning i 
behandlingen af diabetes.

Marie Bentsen, som på dette tidspunkt var 
ansat i min forskningsgruppe, besluttede sig 

FOTO: PIXABAY

Tune Pers og hans 
forskningsgruppe arbejder 
på, at vi i fremtiden kan 
behandle diabetes med ét 
ikke-invasivt indgreb. 
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for at undersøge nærmere, hvordan en enkelt 
indsprøjtning af FGF1-stoffet i musehjernen 
kunne kurere diabetes. Efter at have fået etisk 
godkendelse til forsøgene, opererede Marie, 
med hjælp fra en anden gruppe på Metabolis-
mecentret, kanyler ind i 12 musehjerner. Dette 
er en operation, som kræver høj præcision, da 
området, vi sigtede efter, kun udgør få procent 
af musehjernen, som i sig selv ikke vejer mere 
end et halvt gram. Marie var mit første grup-
pemedlem, som lavede museforsøg. Min da-
værende forskningsgruppe bestod primært af 
intelligente ”regnedrenge”, som var dygtige til 
teori og beregninger, men de var ikke vant til at 
arbejde med pipetter og dyr. Heldigvis lykkedes 
operationerne, og få dage senere gav vi seks af 
musene FGF1-hormonet, mens de resterende 
mus fik indsprøjtet saltvand som kontrol.

Efter fem dage så vi den samme diabetesre-
mission, som den amerikanske forskergruppe 
havde opdaget; de FGF1 behandlede mus hav-
de normale blodsukkerværdier, mens musene 
behandlet med en saltvandsindsprøjtning 
fortsat havde forhøjet blodsukker. Efter fem 
dage isolerede vi musehjernerne og benyttede 
en ny teknik, som jeg havde implementeret i 
samarbejde med mine samarbejdspartnere 
professor Thue Schwartz og Birgitte Kornum 
(ligeledes medlem af DUA) til at identificere 

netværk af gener, som synes at blive aktiveret 
af FGF1 hormonet. Vi fokuserede på et hjerne-
område kaldet hypotalamus, som er kendt for 
at spille en fremtrædende rolle i regulering af 
svær overvægt.

Maries snilde fingre viste sig effektive. Jo mere 
vi analyserede på genekspressionsdataen, jo 
tydeligere blev de celletype-specifikke biologi-
ske processer i hypotalamus, som vi siden hen 
har fundet ud af, bliver aktiveret af stoffet. I 
løbet af processen havde vi kontaktet profes-
soren fra den amerikanske forskergruppe, Mi-
chael W. Schwartz, og i dag, omtrent halvandet 
år senere, er Marie på postdoc-ophold i hans 
laboratorium på University of Seattle, og vi 
er ved at færdiggøre en videnskabelig artikel, 
som beskriver vores fund. 

Sandsynligheden for, at det lykkes os at finde 
ud af, hvilke ændringer der skal til, for at hjer-
nen på vedvarende vis kan kurere diabetes, 
er ikke stor. Det afholder os dog ikke fra at 
kaste os ud i det ukendte – det er her, vi finder 
den uendelige kilde af energi, der skal til for 
at finde svaret på de store spørgsmål. Måske 
vores aktuelle og kommende fund en dag i 
fremtiden vil føre til, at vi kan forebygge dia-
betes og svær overvægt, eller kan nøjes med 
ét enkeltstående ikke-invasivt indgreb.

Oversigt over antal 
videnskabelige type 2 
diabetes artikler publiceret i 
perioden fra 1951 til 2017.

Referencer
Edelman, S. V., & Polonsky, W. H. 
(2017). Type 2 diabetes in the real 
world: The elusive nature of glyce-
mic control. Diabetes Care, 40(11), 
1425–1432. https://doi.org/10.2337/
dc16-1974
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De ser ofte små og ubetydelige ud, men 
vores viden og vores verden afhænger af 
ord, hvis kraft er så potent, at nogen bør 
nærstudere dem.

ORD OG ANDRE UNDERE
LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HUMANISTISK VIDENSKAB, ROSKILDE UNIVERSITETCARSTEN LEVISEN

Mine næsebor vågner til duften af morgenbål. 
En sødlig røg, med toner af reggae, saltvand 
og frihed. Jeg er i ”The Black Pacific”, den Me-
lanesiske del af Stillehavet. Øen hedder Efate, 
byen hedder Port Vila. Jeg har ikke sagt et ord 
på hverken dansk, engelsk eller fransk i flere 
uger. Jeg lever mit liv i et stillehavskreolsprog, 
der hedder Bislama. Jeg kan mærke, at jeg er 
ved at blive en del af det betydningsunivers, 

som jeg studerer. De nye ord er ved at tage 
magten over mig. 

Det gik for alvor op for mig, da jeg rejste over 
til Tangoa, en lille ø, der lokalt betragtes som 
særlig hellig, da den første kristne missions-
station blev bygget der. Jeg ville gerne tale 
med tangoanerne og sammenligne med de 
feltnoter, som Camden tog i 1970’erne. Jeg 

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2018

YU NO
WARI
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NAKAEMAS

er tæt på mit mål, men farvandet derover er 
fyldt med hajer. Jeg kan ikke google ”so how 
dangerous are sharks really”, for det er længe 
siden jeg har haft netadgang. Men fortæl mig 
lige, hvor risikabelt er det at sejle derover? Yu 
no wari, rolig nu. Mine stillehavsvenner bero-
liger mig. Der er ikke grund til bekymring. For 
hajer angriber kun mennesker der spotter Gud 
og bedriver nakaemas. Jeg ånder lettet op, for 
jeg ved med mig selv, at jeg aldrig i mit liv har 
bedrevet nakaemas. Så hajerne angriber altså 
ikke mig. Fint, lad os komme i bådene. 

Nakaemas har ikke nogen dansk oversættelse. 
Det tætteste vi kommer er måske ’sort magi’. 
Det er kræfter som kan give et menneske 
mulighed for at skifte form (shape-shifte) til 
et andet væsen, så som en fugl eller en fisk, 
men dets hovedformål er destruktivt; at skade 
andre, fx skade dine badfren, dine fjender. 

Jeg har længe beskæftiget mig både teoretisk 
og empirisk med teorier om sprog, der peger 

på ordenes seduktive kraft. Jeg kender min 
Whorf, jeg kan min Wierzbicka til fingerspid-
serne. Whorf lærte os om sproglig relativitet, 
at sproget vi taler, guider vores virkeligheds-
opfattelse på en gennemgribende måde. 
Wierzbicka har vist, at alle sprog har kulturelle 
nøgleord, ord der på en særlig måde både 
reflekterer betydningsuniverser, og muliggør 
lokale logikker og rationaliteter. 

Det er først ude på åbent vand, at de danske 
ord, og det danske betydningsunivers vender 
tilbage. Dækker forsikringen mon hajangreb? 
Kan hjemrejsen refunderes inden for ram-
merne af min bevilling? Vil Roskilde Universitet 
betale for proteser, hvis jeg helt eller delvist 
mister førligheden? 

Bag enhver socialitet eller civilization står et 
netværk af ord, der er forbundet til sprogligt-
kognitive ritualer. Hver revolution, hver ny 
måde at tænke og handle på er forbundet med 
nye ord. Små og ubetydelige ser de ud, men de 

THE BLACK PACIFIC
SYNES

BADFREN



11

NAKAEMAS
FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2018

personlige, impressionistiske synes-tænkning 
tilfører diskussioner blev for stort. Og selvom 
kritikere måske vil mene, at det danske ”du 
skal ikke vide, du skal synes”, er gået for langt, 
er min Whorfianske og Wierzbickanske pointe 
blot denne: ordene er en integreret del af vores 
verdner. De er blevet en del af os, vi lever med 
dem, og i en hvis forstand er det ikke kun os 
der gør noget med ordene – det er ordene der 
gør noget med os. 

både muliggør og afspejler fælles opfattelser 
af verden. 

Det danske betydningsunivers er meget mere 
en hygge og jantelov. Det er et omfattende 
univers der tilbyder løsninger, som er blevet så 
naturlig en del af vores vanetale og vanetænk-
ning, at vi sjældent skænker det en tanke. 

Tag de danske kognitive verber. Synes, for 
eksempel, et enormt vigtigt lille ord, der 
ofte udtales sys, og hvis betydningsindhold 
er ganske uoversætteligt. Generationer af 
dansktalende er socialiseret ind i sys, og ind i 
vigtigheden af synes. Som et eksperiment for-
bød jeg engang mine studerende at sige ordet 
synes. Det var tilladt at mene noget, tro noget 
og at tænke noget. At synes noget var forbudt. 
Det viste sig at være et rædselsfuldt eksperi-
ment, som jeg måtte afblæse før tid. Selv de 
dygtigste studerende sad med tårer i øjnene, 
når de prøvede at formulere sig og sno sig 
uden om synes. Savnet af det frirum som den 

”Jeg kan mærke, at jeg er ved at 
blive en del af det betydningsuni-
vers, som jeg studerer. De nye ord er 
ved at tage magten over mig.”

THE BLACK PACIFIC
YU NO WARI

MENEBADFREN TRO
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KREATIVITET OG COMPUTERE
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IT spiller i dag en central rolle i 
mange former for kreativt arbejde, 
lige fra musik og grafisk design til 
arkitektur og spiludvikling. 
Men hvordan påvirker brugen af 
IT egentlig kreative processer? 
Og hvordan kan vi udvikle 
systemer, der bedre understøtter 
og fremmer kreativitet? 

PROFESSOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG 
KULTUR, AARHUS UNIVERSITET

PETER DALSGAARD

KREATIVITET OG COMPUTERE
FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2018
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Portrait of Edmond de Belamy, 
2018, blev i oktober 2018 solgt 
for $432,500 ved Christie’s 
New York. Billedet er skabt af 
en kunstig intelligens udviklet 
af kollektivet Obvious. 

opgaver. Her er mennesker klart overlegne, 
og det er usikkert, om og hvornår computere 
vil nærme sig denne form for egenskaber. 

Hvis vi ser på, hvordan computere faktisk 
anvendes i praksis, er der imidlertid et 
spørgsmål, som er mere aktuelt og mindre 
spekulativt, end at se på om computere eller 
mennesker hver for sig er mest kreative: Hvor-
dan kan vi bedre kombinere menneskers og com-
puteres egenskaber for at fremme nytænkning og 
kreativ problemløsning? I praksis spiller digitale 
værktøjer og systemer nemlig allerede en 
meget stor rolle i kreative arbejdsproces-
ser. Det gælder både i traditionelle, kreative 
erhverv som arkitektur og design, men også 
i discipliner vi normalt ikke tænker på som 
kreative, men hvor evnen til at tænke nyt og 
udføre kreativ problemløsning er essentielt, 
for eksempel programmering og forskning. 
Det skyldes dels, at stadig flere af de produk-
ter, vi udvikler, er digitale eller har digitale 
komponenter; og dels skyldes det, at vi bruger 
digitale systemer til at understøtte arbejdet 
med at udvikle disse produkter. Tænk for ek-
sempel på LEGO, hvor produkterne i stigende 
grad enten har digitale elementer integreret i 
form af robotbyggesæt eller kan beriges eller 
udvides med digitale oplevelser såsom med-
følgende spil på mobiltelefoner og tablets, og 
hvor arbejdsprocesserne i virksomheden er 
baseret på, at bl.a. designere og udviklere gør 
brug af en række forskellige digitale systemer 
for at forme nye produkter og styre udvik-
lingsprocesserne. I praksis giver det derfor 
mere mening at undersøge, hvordan brugen 
af computere allerede i dag påvirker kreative 
processer, og hvordan vi kan udvikle systemer 
og workflows, der kombinerer og udnytter 
menneskers og computeres egenskaber i 
samspil. Vi kan tænke på det som en form for 
distribueret eller hybrid kreativitet.

Til trods for den omfattende brug af IT i 
kreativt arbejde har vi imidlertid stadig en 
ret begrænset viden om, hvordan brugen af 
computere påvirker kreativt arbejde. Her har 
forskningen haltet efter den hastige tekno-
logiske udvikling. Det er en stræben efter at 
opbygge viden inden for dette felt, der driver 
min forskningsgruppe. Hvor IT-forskningen 
generelt er domineret af de naturvidenskabe-
lige fag, er vores tilgang tværdisciplinær. Vi 
trækker i lige så høj grad på humanvidenska-
belige indsigter og metoder, fordi vores pri-
mære interesse ikke er at forstå systemerne 
i sig selv, men de måder hvorpå de påvirker 

Kan en computer være kreativ? Det spørgsmål 
er i løbet af få år blevet udbredt, i takt med at 
digitaliseringen vinder indpas i stadig flere 
sfærer af vores liv og fremskridt, inden for 
bl.a. neurale netværk, og udvider rammerne 
for hvilke opgaver, der kan automatiseres og 
uddelegeres til computere. Det korte og kede-
lige svar på det ellers spændende spørgsmål 
er, at det afhænger af, hvordan man definerer 
kreativitet. Inden for relativt veldefinerede 
områder ser vi stadig flere eksempler på, at 
computere kan producere produkter eller 
værker, som det tidligere kun var mennesker, 
der formåede. Det gælder bl.a. musikkompo-
sitioner og billedkunst, hvor det trods et stort 
antal variationer stadig er muligt at definere 
rammer for udtryksmulighederne, og hvor 
man derfor kan sætte computere til at afsøge 
og eksperimentere med mulige resultater. 
Eksempelvis blev et portræt udarbejdet af en 
veltrænet kunstig intelligens for nyligt solgt 
på auktionshuset Christie’s for den nette sum 
af 2.8 mio. kroner. Til gengæld er der stadig 
meget store begrænsninger for computere, 
når det drejer sig om en mere generel form for 
kreativitet på tværs af veldefinerede felter og 

FOTO: OBVIOUS
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menneskelige tanke- og handlemåder, og de 
processer der opstår, når mennesker bruger 
systemerne i kreativt arbejde. Det gør vi dels 
gennem studier af, hvordan specialister i de 
kreative erhverv, for eksempel arkitekter og 
designere, i dag anvender digitale systemer i 
deres arbejde; og vi gør det dels ved at udvikle 
og eksperimentere med prototyper af nye sy-
stemer, som potentielt kan forandre kreative 
arbejdsprocesser. 

Et eksempel på vores forskning er en række 
studier, hvor vi har undersøgt, hvordan de-
signere bruger systemer som fx. digitale 
notesbøger og online arkiver til at nedfælde, 
opsamle og holde styr på deres ideer og in-
spirationskilder. Man kan have en formodning 
om, at digitale systemer ville være velegnede 
til denne type opgave, der handler om at 
håndtere, lagre og give adgang til information. 
Imidlertid viser det sig, at de systemer, vi i 
dag har adgang til, er meget dårligt egnede 
til at understøtte designernes arbejde med 
at udtrykke og udvikle ideer. De adspurgte i 
vores undersøgelser ser sig nødsaget til at 
sammenstykke flere forskellige værktøjer og 
services for at holde styr på deres ideer, de 
har svært ved at genfinde ideer og inspirati-
onskilder, selv om de ved, at de har gemt dem 
et eller andet sted, og generelt er systemerne 
ikke til megen hjælp i selve idéudviklingsfa-
sen, men kommer først for alvor til deres ret, 
når en idé er mere eller mindre færdigudvik-
let. Der er således helt centrale dele af den 
kreative proces, hvor systemerne er til ringe 
eller ingen hjælp. 

Sagen er, at de fleste systemer i dag er udvik-
let ud fra principper om at fremme præcision, 
effektivitet og fejlminimering. Det er prin-
cipper, der går igen i vores grundbøger om 
systemudvikling, og de har vist sig særdeles 
effektive, når det kommer til at automatisere 
og effektivisere rutinepræget arbejde. Til gen-

Eksperimenter med digitale 
notesbøger og interaktive 
whiteboards ved Centre for 
Digital Creativity, Aarhus 
Universitet. 

gæld kommer de ofte til kort, når det kommer 
til at understøtte de dynamikker og proces-
ser, der er centrale i kreativt arbejde, såsom 
eksperimenter, udforskning af mulighedsrum 
og nye kombinationer af ellers adskilte ideer 
og inspirationskilder. Vi har indtil videre kun 
en begrænset forståelse af, hvordan digitale 
systemer kan understøtte disse processer. 
Det kan virke paradoksalt i en situation, hvor 
innovation og kreativ problemløsning bliver 
stadig vigtigere i mange brancher. Samtidig er 
det, set med en forskers briller, en fascine-
rende situation. Dels er der rig mulighed for at 
udvikle ny viden, fordi feltet stadig er relativt 
uudforsket. Dels kan denne viden få stor 
betydning for samfundet, fordi systemer, der 
bedre udnytter og understøtter hybrid krea-
tivitet, kan være af værdi i mange former for 
menneskelig aktivitet. I en situation, hvor flere 
og flere rutineprægede opgaver kan automa-
tiseres, bliver evnen til at tænke og skabe nyt 
stadig vigtigere.

”Til trods for den omfattende brug af IT i 
kreativt arbejde har vi imidlertid stadig en 
ret begrænset viden om, hvordan brugen af 
computere påvirker kreativt arbejde.”

FOTO: PETER DALSGAARD
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LEKTOR VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Vores nuværende forståelse af verden støttes 
i høj grad af matematiske formler og model-
ler. Enhver legoklods har en gennemtænkt 
eksakt form og præcise mål. Udløbsdatoerne 
på vores madvarer stammer fra matematiske 
modeller, der forudsiger bl.a. bakterievæk-
sten. Vi beskriver universets bevægelse med 
geometriske former, og man kan altid angive 
nøjagtige koordinater for, hvor månen er, selv 
om den ikke kan ses. Oversigten ved busstop-
pet fortæller mig, hvornår bussen kommer, ud 

fra en gennemsnitlig beregning af den tid det 
tager at køre fra punkt A til B, og den tid bus-
sen bliver ved hvert stop. 

Vores hektiske, industribaserede, økonomiske 
og teknologiske verden ville ikke eksistere 
uden det matematiske sprog med tal og geo-
metri. Men også vores forståelse af naturen 
ville være markant anderledes uden vores 
evne til at fremstille en abstrakt repræsen-
tation af fænomenerne. Nogle matematiske 

Kig rundt i rummet. 
Jeg ser farverige 
legoklodser spredt 
ud over gulvet, en 
tom mælkeflaske, 
en lampe, og ud 
ad vinduet ser jeg 
månen, der gemmer 
sig bag skyerne, træer 
indhyllet i uendelig 
mange brune blade, 
to biler og et busstop, 
der fortæller mig, at 
1A kommer om tre 
minutter. Hvad har 
de mon alle tilfælles? 
Matematik.

ELISENDA FELIU

i
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modeller er så nøjagtige, at man kan få det 
indtryk, at modellen var der først: beskri-
velsen af solopgangs- og solnedgangstider, 
Newtons love osv. Andre modeller indebærer 
en større usikkerhed: vejrudsigten, buskøre-
planen osv. Og selv om det ikke er rart at vente 
på en forsinket bus i uventet regnvejr, er det 
svært at forestille sig, at det kan blive meget 
bedre, da disse modeller markant afhænger af 
det uforudsigelige eller er for komplekse. 

Astronomi, fysik og kemi er gået hånd i 
hånd med matematik lige fra begyndelsen. 
Udviklingen i matematik stammer netop fra 
et ønske om at forstå vores univers ud fra 
tilgængelige, fysiske og kemiske observatio-
ner. Matematik har også været brugt inden for 
biologi til modellering af mange forskellige 
biologiske og økologiske systemer. Gennem 
de sidste 20 år er der dog sket en markant 
og betydningsfuld stigning i interessen for at 
anvende matematik i biologi. Specielt relevant 
er det, at mange avancerede matematiske 
metoder har fundet anvendelse. Det er her, 
min forskning hører til. Modeller anvendes til 

at beskrive, hvordan smitte spredes, og til at 
forudsige hvornår epidemier opstår. Økosyste-
mer undersøges også ved hjælp af modeller, 
som er uundværlige inden for madproduktion 
og bioteknologi. 
 
Min forskning fokuserer på matematiske 
modeller, der anvendes til at forstå cellernes 
funktion, og hvordan celler opfatter og be-
handler signaler, der kommer udefra. Jeg kig-
ger specielt på en bestemt type modeller, der 
kaldes deterministiske. Det betyder, at model-
lerne er beskrevet tidsafhængigt, men uden at 
tage tilfældige hændelser i betragtning. Disse 
modeller bygges ud fra biokemiske reaktioner, 
der repræsenter de interaktioner, vi ønsker at 
undersøge i cellerne. For eksempel viser figur 
2 et lille netværk af biokemiske reaktioner. 
Der er et substrat S, der omdannes til et pro-
dukt P, og transformationen foregår ved hjælp 
af et protein E (enzym). Det betyder, at når S 
og E kommer i kontakt med hinanden, danner 
de et kompleks, og når de adskilles igen, så er 
S blevet omdannet til P, og E er upåvirket. Når 
reaktionerne finder sted, ændrer koncentrati-

Model model

Bistabilitet: 
Koncentration af  antager en af to værdier 

efter at lang tid er forløbet

[S], [P], [E], [SE] betegner koncentrationerne af 
hhv S, P, E, SE. ,  og  er parametre.

Matematisk model

Michaelis-Menten mekanismen

FIGUR 2 FIGUR 3
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”Vores hektiske, industribaserede, 
økonomiske og teknologiske verden 
ville ikke eksistere uden det mate-
matiske sprog med tal og geometri.”

onerne af S, P, E og SE sig. For eksempel hver 
gang S og E danner SE, bliver der et molekyle 
færre af S og E og et mere af SE. For at ana-
lysere hvordan disse koncentrationer ændrer 
sig med tiden, kan man formulere en matema-
tisk model baseret på den såkaldte antagelse 
om ”mass-action” kinetik. Denne model er et 
eksempel på en differentialligning. 

Ved at analysere modellen kan vi forudsige, 
hvordan koncentrationerne opfører sig over 
tid in silico, og derefter bruge denne viden til at 
designe, guide, bekræfte eller analysere eks-
perimenter. Som det ses i figur 2, indeholder 
modellen parametre. Deres værdi afhænger 
på den ene side af de specifikke typer af 
molekyler og reaktioner, vi betragter, og på 
den anden side af individet og miljøet. Det er 
svært at vide med sikkerhed, hvad parameter-
værdierne er, da disse er vanskelige at måle 
eksperimentelt og kan afhænge af ukendte 
størrelser. Derfor fokuserer min forskning på 
at analysere modellerne for generelle parame-
terværdier (dvs. alle) og på at forstå, hvordan 
modellens egenskaber afhænger af dem. 

Som matematiker er jeg optaget af at give 
matematiske redskaber til at undersøge gene-
relle klasser af modeller. I stedet for at vælge 
en bestemt model som beskriver et specifikt 
system, leder jeg efter, hvad de forskellige 
modeller har til fælles. Dvs. jeg laver teore-
mer eller sætninger og generelle resultater, 
som gælder for mange modeller, der deler 
fælles karakteristika. Når en bestemt model 
skal analyseres, skal vi derfor blot tjekke, om 
modellen hører til en af de generelle klasser, 
vi allerede har undersøgt, og hvis svaret er ja, 
så Heureka! Vi får dermed uden ekstra indsats 
en række egenskaber, som modellen opfylder. 

Figur 3 viser et mere komplekst netværk, som 
er en del af mange essentielle signalproces-
ser i celler. Ud over dens relevans inden for 
molekylærbiologi, er denne model blevet an-
vendt som en testmodel for nye matematiske 
teknikker og teoremer. Det er matematikernes 
model model, på samme måde som biologer 
har modelorganismer. Modellen er særlig 
interessant, fordi den udviser bistabilitet. Det 
betyder, at koncentrationerne af de forskellige 
arter af molekyler antager en af to forskellige 
værdier (tilstande) efter at lang tid er forløbet, 
og hvilken tilstand, der bliver valgt, afhænger 
kun af koncentrationerne, systemet starter i 
(se figur 3). Nogle modeller ender altid i den 
samme tilstand (monostabile), mens andre, 

som vores model model, har to forskellige mu-
ligheder. Et fokusområde inden for min forsk-
ning i de sidste år har været at afgøre, hvorvidt 
og hvornår en model udviser bistabilitet.

En stor udfordring i min forskning er, at rele-
vante modeller opstilles ud fra komplicerede 
reaktionsnetværk med mange interaktioner, 
arter af molekyler og parametre. Jo større 
modellen er, jo mindre kan vi generelt sige om 
den. For eksempel er opførslen af model-
len i figur 2 fuldstændig velbeskrevet, mens 
der stadigvæk er mange åbne spørgsmål 
om modellen i figur 3. Den underliggende 
matematiske teori, som jeg primært anvender, 
kaldes for algebraisk geometri. Dens objekt 
er at undersøge nulpunkterne for et system 
af polynomier. De tilgængelige matematiske 
redskaber inden for dette felt er baseret på 
symbolske beregninger vha. computere, som 
kun kan gennemføres, når antallet af variable 
og parametre er meget lille. Det ser man dog 
sjældent i biologi. Ikke desto mindre har vi 
været i stand til at udvikle nye metoder, der 
kan anvendes på rimelig store modeller. Min 
strategi er at udnytte den specifikke form, 
modellerne som dem i figur 2 og figur 3 har, og 
at tilpasse ideer fra algebraisk geometri. 

Selvom min drivende motivation er at forstå 
generelle klasser af modeller, har jeg også 
en genuin interesse i biologi. Det er derfor, at 
jeg alternerer udviklingen af matematik med 
analysen af bestemte relevante modeller, ofte 
med biologiske samarbejdspartnere. 

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2018
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Magneter bruges til alt, lige fra at lave strøm 
i en generator til at sætte tegninger fast på et 
køleskab. Alligevel er der meget, vi endnu ikke 
ved om magneter og magnetsystemer. Hvis vi 
bedre vidste, hvordan vi præcis kan skabe lige 
nøjagtigt det magnetfelt, vi kunne ønske os, 
ville vi kunne realisere en række nye spændende 
teknologier som eksempelvis strømfri MRI-
skannere eller svævende, friktionsløse 
lejer. At løse disse udfordringer kræver nye 
beregningsmetoder og en mere detaljeret 
forståelse af magneter, end vi hidtil har haft. 

 ALT OM 
MAGNETER
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LEKTOR OG SEKTIONSLEDER VED INSTITUT FOR ENERGIKONVERTERING OG –LAGRING, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITETRASMUS BJØRK 

Magneter er alle vegne og bruges i et utal af 
teknologier. Mange af os har som børn (og 
voksne) leget med magneter og været fascine-
ret af den måde, hvorpå de både kan frastøde 
og tiltrække hinanden, alt efter hvilken vej 
de vender. I vores dagligdagsverden er vi alle 

bekendt med kræfter, der tiltrækker (tyngde-
kraften er det bedste eksempel her), men at 
ting både kan tiltrække og frastøde hinanden 
er ualmindeligt. 

Den grundlæggende fysik bag magneter har 

FOTO: ISTOCKPHOTO
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Et koncept til et magnetsik 
leje. De to ringe af magneter 
frastøder hinanden, og 
dermed kan den øverste ring 
holdes svævende om end i en 
ustabil situation.

(Til højre) En prototype til 
test af konceptet for det mag-
netiske leje vist i figuren til 
venstre. Denne prototype kan 
man så teste i laboratoriet og 
måle stabilitet af den.

været kendt i mere end 150 år, siden James 
Clark Maxwell publicerede de grundlæggende 
ligninger for elektricitet og magnetisme. Men 
bare fordi den grundlæggende fysik er kendt, 
betyder det ikke, at der ikke er masser af vi-
denskabelige udfordringer og spørgsmål, der 
stadig mangler svar.

Et af de uafklarede spørgsmål, som jeg 
beskæftiger mig med i min forskning, er, hvor-
dan man laver et magnetfelt, der ser ud på én 
bestemt måde. Det kan være et magnetfelt, 
som er ens alle steder i et bestemt område, 
f.eks. inde i en MRI-skanner. Man siger, at 
feltet har en høj homogenitet. Det kunne også 
være det at skabe et magnetfelt, der er så 
kraftigt som overhovedet muligt. Der findes 
flere måder at generere et magnetfelt på, men 
jeg beskæftiger mig udelukkende med perma-
nente magneter. Den slags magneter vi alle 
kender fra køleskabet, og som er kendetegnet 
ved altid at lave et magnetfelt omkring sig.

I min forskning undersøger jeg, hvordan man 
kan sætte eksempelvis firkanter af perma-
nente magneter sammen, så de genererer 
præcis det magnetfelt, man ønsker sig. Det 
kan måske virke ligetil, men magnetfelter 

opfører sig ikke trivielt, så det kræver en god 
del intuition og viden om fysik for at regne ud, 
hvordan man kan placere blokke af magneter, 
så de genererer det påkrævede magnetfelt.
Ud over den videnskabelige interesse, hvorfor 
forsker jeg så overhovedet i, hvordan man kan 
lave magnetfelter? Det gør jeg, fordi magneter 
anvendes i et hav af forskellige teknologier, 
og for mange af disse kan vi opnå en bedre 
ydelse ved at forbedre den måde, magne-
terne anvendes på. Der er også en række 
nye teknologier, som kan realiseres, hvis vi 
ved mere om, hvordan vi laver magnetfelter 
med bestemte egenskaber. Et eksempel på 
det sidste er en ny teknologi til lagring af 
energi, som til dels er baseret på magneter. 
Denne teknologi er et svævende svinghjul, og 
selv om det umiddelbart lyder avanceret, er 
selve svinghjulsteknologien ekstrem simpel. 
Energien lagres ved, at en stor masse (en tung 
ting) roteres meget hurtigt rundt. Man lagrer 
energi ved at øge rotationen og trækker energi 
ud igen ved at bremse rotationen. Problemet 
med svinghjul er imidlertid, at de taber energi, 
når de roterer, fordi der er modstand i de lejer, 
de er ophængt i. Dette problem kunne løses, 
hvis bare svinghjulene svævede frit i rummet 
i stedet for at være ophængt i lejer. Selv om vi 
måske alle husker det svævende skateboard 
fra Tilbage Til Fremtiden-filmene, så er det 
knap så nemt at få ting til at svæve i den vir-
kelige verden. Men det kan næsten gøres med 
magneter – og hvordan man gør det, er en del 
af min forskning.

Fordi magneter frastøder, kan man forstille 
sig, at man måske kan få én magnet til at 
svæve over en anden, ved at vende deres 
poler mod hinanden. Fysikkens love forhin-
drer imidlertid, at den svævende magnet kan 
holdes stabil – den vil altid stå som på en 
knivspids, og vælte ved den mindste påvirk-

”Bare fordi den grundlæggende 
fysik er kendt, betyder det ikke, at 
der ikke er masser af videnskabelige 
udfordringer og spørgsmål, der 
stadig mangler svar”
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En prøve ved stuetemperatur, 
hvor de små magneter, som 
man kan forestille sig prøven 
består af, peger i tilfældige 
retninger

En række nye teknologier 
kan realiseres, hvis vi ved 
mere om, hvordan vi laver 
magnetfelter. 

Når en magnet retter de små 
magneter ind, stiger ordnen 
i prøven. For at bevare den 
samlede orden i prøven 
(entropien) stiger prøvens 
temperatur.
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ning. Det duer selvfølgelig ikke til en teknologi 
som eksempelvis svinghjulsteknologien, 
hvor en stor masse roterer ekstremt hur-
tigt. Derfor er man nødt til at stabilisere den 
svævende magnet ved hele tiden at sørge for, 
at den er præcist centreret over de magneter, 
der bærer den. I min forskning har vi fundet 
en ny konfiguration af magneter, der er meget 
mindre ustabil end eksisterende designs. 
Dermed bliver det gjort ”nemmere” at holde 
eksempelvis et svinghjul svævende, og der-
med mere effektivt at lagre energi på denne 
måde. Et eksempel på konceptet bag et sådant 
magnetisk leje og en prototype til test er vist i 
illustrationen på side 22.

Min seneste hypotese er, at man kan bruge 
svævende magneter til at høste energi fra 
vibrationer. Man kan forestille sig, at en svæ-
vende magnet kan bringes i bevægelse, fordi 
den påvirkes af vibrationer fra omgivelserne. 
Hvis den svævende magnet så bevæger sig 
frem og tilbage forbi et sæt af spoler, får man 
induceret en strøm (præcis som i en genera-
tor), og man skaber dermed elektricitet direkte 
fra vibrationerne. Denne grundidé er til dels al-
lerede undersøgt og eftervist, men med støtte 
fra Danmarks Frie Forskningsfond skal jeg til 
at starte et projekt op, hvor vi undersøger om 
disse vibrationer kan styres i flere retninger 
samtidig, således at energien fra vibrationer 
kan høstes langt mere effektivt end nu.

Baggrunden for, at jeg kan finde disse nye 
konfigurationer af magneter og kan regne på 
magnetbevægelse ved vibrationer etc., er, at 
jeg sammen med gode kollegaer har udviklet 
en numerisk metode, der eksakt og hurtigt 
kan udregne magnetfeltet fra en samling af 
magneter. Bag denne model ligger et utal af 
analytisk udregnede integraler og andet godt 
fra matematikkens nederste skuffe. Med en 
sådan magnetfeltsmodel i hånden kan man 
også begynde at regne på andre interes-
sante problemer. Jeg har i min forskning 
også beskæftiget mig en del med, hvordan 
magnetiske materialer opfører sig indeni. Jeg 
er særligt været interesseret i magnetiske 
materialer, som reagerer på det udefrakom-
mende magnetfelt ved at blive varme. Disse 
kaldes magnetokaloriske materialer. På grund 
af koblingen mellem varme/temperatur og 
magnetfelt kan man ved hjælp af thermografi - 
altså det at kunne se temperatur med et infra-
rødt kamera - se magnetfeltet på overfladen 
af en prøve. Vi er ved at raffinere en teknik, 
hvor vi med en kraftig infrarød makrolinse kan 

se på et meget lille område af en prøve, for at 
se på meget små ændringer i magnetfeltet på 
grund af eksempelvis materialeujævnheder 
i prøven. Ved at sammenholde dette med en 
eksakt beregning af magnetfeltet med den 
tidligere omtalte model, håber vi at kunne 
forstå, hvordan magnetisme kan påvirkes lo-
kalt i magnetiske materialer – og derigennem 
måske en dag kunne designe materialer med 
præcis de magnetiske egenskaber, vi ønsker.

Min forskning i magneter er altså både på stor 
og lille skala. Og min forskning er vigtig, både 
fordi den nye viden om magneter og magnet-
systemer giver os nye teknologiske mulighe-
der på både kort og langt sigt, men også fordi 
vi får en større forståelse af magnetisme-
fænomenet, som har fascineret mennesker, 
siden man fandt de første magnetiske sten for 
flere årtusinder siden.
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Det Unge Akademi arbejder inden for 
tre kerneområder: forskningspolitik, 
forskningsformidling og tværvidenskabeligt 
samarbejde. 
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Formidlingsudvalget fik to nye medlemmer, 
da DUA-sæsonen blev skudt i gang i efter-
året 2018: Lingvist Line Burholt og historiker 
Karen Vallgårda. De vil arbejde med eksterne 
såvel som interne formidlingsopgaver i DUA 
sammen med udvalgets andre medlemmer: 
Andreas Bandak fra komparative kulturstu-
dier, biofysiker Liselotte Jauffred, Elisenda 
Feliu fra matematik, Anne Katrine de Hemmer 
Gudme fra teologi, populationsgenetiker Ida 
Moltke, biologerne Signe Normand og Knud 
Jønsson, matematiker Niels Martin Møller, 
Kasper Green Larsen fra datalogi samt kemi-
ker Nina Lock.

Udvalgets medlemmer blev i starten af året 
enige om Formidling i lyd og billeder som det 
overordnede tema for udvalgets aktiviteter 
i 2018. Inden for dette emne har der især 
været fokus på videnskabsjournalistik, her-
under diskussion af mediernes portrættering 
af forskere. Styrken af at bruge billeder og 
film i formidling var fokus på DUA’s møde i 
maj, og på DUA’s seminar i november havde 
udvalget inviteret oplægsholdere til at tale 
om videnskabsjournalistik, vidensformid-
ling og vidensskepsis. Ud over emnet om 
videnskabsjournalistik har udvalget også i 
år deltaget i eksterne formidlingsopgaver. 
Medlemmer af DUA holdt således foredrag 
på Bloom festivalen, og udvalget har igen i år 
arrangeret en ph.d.-dag, hvor ph.d.-stude-
rende fik karrierevejledning. 

Der er en række idéer i støbeskeen til 
formidlingsudvalgets fremtidige arbejde, 
blandt andet en foredragsrække for det brede 
publikum inden for humanistisk og sam-
fundsvidenskabelig forskning i København. 
Ligeledes er DUA i dialog med videnskab.dk 
om muligheden af at bringe en artikelserie 

FORSKNINGS-
FORMIDLING

FOTOS: DET UNGE AKADEMI

skrevet af DUA-medlemmer fra alle fagområ-
der. Ydermere har udvalget stor interesse i at 
lave en podcast-serie.

VIDENSKAB I LYD 
OG BILLEDER
Ved DUA’s møde i maj havde udvalget invite-
ret oplægsholderne Ole Stenum og Lars Torp 
til at holde et foredrag med titlen: Videnskab 
i lyd og billeder. Ole Stenum er filmfotograf, 
instruktør og producent, og han har arbej-
det som tilrettelægger og idéudvikler på en 
række dokumentarfilm, TV og fiktion. Lars 
Torp er producent og ejer af produktionssel-
skabet Thin Green Line, og han har tidligere 
arbejdet på DR Videnskab. Sammen har de 
etableret ForskerS, der har til formål at pro-
fessionalisere videnskabsformidling i Dan-
mark ved at producere film fra videnskabens 
verden samt at gøre videnskab forståeligt for 
flest mulige mennesker.

De to oplægsholdere indledte deres oplæg 
med at tale om tendenser inden for viden-
skabsformidling, og de viste derefter eksem-
pler på korte film, de har produceret. Filmene 
skildrede i høj grad personen bag forskningen 
ud over formålet med selve forskningen, og 
portrætterne fremstod derved meget per-
sonlige. Den visuelle tilgang til videnskabs-
formidling fremstillede i en flot præsentation 
meget klart budskabet, målet og nødvendig-
heden af forskningen. Til gengæld præsen-
terede de kortfattede film i mindre grad den 
videnskabelige metode og konkrete faktuelle 
resultater, hvilket gav anledning til en livlig 
debat på mødet.
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Formidlingsudvalget arbejder med formidlingstiltag 
på alle niveauer til offentligheden, samtidig med at 
udvalget bidrager til, at medlemmerne af Det Unge 
Akademi diskuterer og reflekterer over, hvordan 
videnskab formidles, og hvilke virkemidler man som 
forsker kan gøre brug af i sin formidling. 

udslettelse eller ’nærdødsoplevelse’, hvor det 
utænkelige næsten sker, og verden går under. 
Den efterfølgende diskussion blev ledet af 
antropolog Mikkel Bille fra Roskilde Uni-
versitet og fysiker Nikolaj Zinner fra Aarhus 
Universitet. Diskussionen drejede sig især 
om det kreative og innovative potentiale, der 
ofte vokser ud af destruktion og ødelæggelse, 
og om menneskers trang til at kontrollere 
og forudsige verden omkring os. Der var 
fuldt hus i teltet ved Spring scenen, hvor ar-
rangementet foregik, og både publikum og 
arrangører var begejstrede for DUA’s bidrag. 
DUA vender derfor tilbage til Bloom i maj 2019 
med tre korte oplæg og en fælles diskussion. 
Denne gang under temaet ”Det Umålelige”.

FLERE VEJE TIL 
EN AKADEMISK 
KARRIERE: 
VEJLEDNING 
FOR PH.D.-
STUDERENDE
Den 10. september 2018 havde formidlings-
udvalget inviteret landets ph.d.-studerende 
til en dag fyldt med gode råd til en succesfuld 
akademisk karriere. Arrangementet blev 
afholdt i Stakladen på Aarhus Universitet, hvor 
40 ph.d.-studerende fra alle landets universi-
teter var mødt op.

Formålet med dagen var dels at give et indblik 
i, hvad der er vigtigt i forbindelse med plan-
lægning af en akademisk karriere inden for 

DUA medlemmerne Nikolaj 
Zinner, Signe Normand, 
Kristian Lauta, Anne Katrine 
de Hemmer Gudme og Mikkel 
Bille, taler om ”Det Utæn-
kelige” på Bloom Festivalen 
2018.

FORSKNINGS-
FORMIDLING 
I DET FRI
I 2018 indledte DUA et samarbejde med 
Danmarks nye natur- og videnskabsfestival, 
Bloom. Bloom, som blev stiftet i 2017, blev 
afholdt i Søndermarken på Frederiksberg den 
26.-27. maj 2018. Festivalen byder på fore-
drag, vandringer, debatter, koncerter, kunst 
m.m., og dens fokus er på finurlig og opfind-
som forskningsformidling og på at præsen-
tere publikum for et åndehul af viden, indsigt 
og fakta, leveret af forskere, der brænder for 
deres videnskab og smitter tilhørerne med 
begejstring og nysgerrighed.

DUA bidrog til Blooms program lørdag den 26. 
maj med tre korte oplæg efterfulgt af en fæl-
les diskussion. Temaet var ”Det Utænkelige”, 
et emne som DUA har beskæftiget sig med 
på forskellig vis i løbet af 2017 (jf. Årsskrift 
2017, s. 4-6). De tre oplæg blev leveret af en 
biolog, en jurist og en teolog. Signe Normand 
fra Aarhus Universitet fortalte om, hvad 
det vil sige at leve i ’Menneskets Tidsalder’, 
Antropocæn Tid, hvor vi mennesker har sat 
markante aftryk på natur og miljø, og hvor 
verden omkring os forandrer sig hurtigt og 
uigenkaldeligt. Kristian Cedervall Lauta fra 
Københavns Universitet fortalte om katastro-
fehåndtering, og hvordan man kan forberede 
sig på det, man endnu ikke ved hvad er, og 
hvilke tankesæt og løsninger det afføder. 
Anne Katrine de Hemmer Gudme, også 
fra Københavns Universitet, fortalte med 
udgangspunkt i Syndflodsberetningen i Det 
Gamle Testamente om den type af historier, 
der handler om menneskehedens næsten-
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universitetet, og dels at give perspektiver på 
alternative karriereveje uden for universitetet.

Dagen startede med diskussion og refleksion 
i små grupper. Der blev diskuteret, hvad de 
ph.d.-studerende ser som de primære udfor-
dringer og fordele ved en akademisk karriere. 
Fordelene kunne opsummeres som et ekko af; 
frihed, fleksibilitet og fascinerende arbejdsop-
gaver. Udfordringerne, der blev fremhævet på 
tværs af grupperne, var; usikkerhed omkring 
jobperspektiver og forskningsbevillinger samt 
balancen mellem familie- og arbejdsliv.

Efterfølgende fokuserede en række oplæg 
på, hvordan man bedst øger sine chancer 
for at skaffe uafhængige postdoc-midler. 
Fundraiser Ann-Christina Lauring Knudsen 
gav et glimrende indblik i, hvilke muligheder 
der er for at søge midler til en selvstændig 
postdoc på tværs af fag samt vigtigheden 
af ”grantmanship” - og herigennem at blive 
mester i at skrive ansøgninger. Søren Rud 
Keiding holdt et inspirerende foredrag, der 
fokuserede på vigtigheden af ikke at følge 
med strømmen, men at være original og 
genial samt at søge alternative veje. Michael 
Møller Hansen og Kirsten Frandsen, begge 
medlemmer af Danmarks Frie Forsknings-
fond, gav et godt indblik i, hvad der skal til for 
at blive succesfuld med en ansøgning om et 
internationalt postdoc-stipendium.

Der var desuden tre oplæg med mere per-
sonlige perspektiver på valget mellem en 
karriere inden for og uden for universitetet. 
Christian Clement Yde fortalte om sin vej fra 
en erhvervs-postdoc til en forskerstilling 
ved et privat firma. Anne Gry Hemmersam 
fortalte om, hvordan hun først valgte at blive 
konsulent ved Teknologisk Institut og senere 
valgte at skifte til et job som gymnasielærer. 
Hun understregede vigtigheden af at gå sine 
egne veje og aktivt opsøge mulighederne 
uden for universitetet. Signe Høgslund, nu 
forsker ved Institut for Bioscience, har valgt 
en vej mellem forskning og forskningsfor-
midling. Hun understregede vigtigheden af 
at være medskaber af sin egen karriere, og 
hvordan man med aktive valg og fravalg kan 
skabe en balance mellem karriere og familie. 
Tre medlemmer af DUA, Signe Normand, 
Peter Dalsgaard og Bjørn Panyella Peder-
sen fortalte om deres vej til en karriere som 
forskere på universitetet og gav gode råd til 
en succesfuld forskerkarriere.

De vigtigste hovedbudskaber på dagen var: (1) 
Vær medskaber af din egen karriere. Vent ikke 
på at andre skaber mulighederne for dig. Prøv 
at skabe og forme dem selv. (2) Hvis du stiler 
efter en karriere på universitetet så fokuser 
på internationalitet og originalitet både under 
og efter din ph.d. (3) Mærk efter! Har du de 
gode ideer, en brændende nysgerrighed, og 
det drive der skal til for at forfølge en forsker-
karriere? Så prøv, du vil ikke fortryde det!

Størstedelen af de fremmødte var meget 
tilfredse med deres udbytte af dagen og vil 
anbefale andre at deltage i et lignende arran-
gement i 2019.

VIDENSKABS-
JOURNALISTIK 
OG FORMIDLING
Ved årets todagsseminar havde formid-
lingsudvalget arrangeret en formiddag med 
videnskabsjournalistik på programmet. Dagen 
blev indledt med et foredrag af Gunver Vester-

Ph.d.-studerende snakker i 
grupper om fordele og ulem-
per ved en forskerkarriere. 

Søren Rud Keiding holdt et in-
spirerende foredrag på ph.d.-
seminaret om vigtigheden af 
ikke at følge med strømmen.

FOTOS: DET UNGE AKADEMI



29

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2018

gaard, der har udført sine ph.d.-studier inden 
for videnskabskommunikation, og som nu er 
videnskabsjournalist ved Weekendavisen. DUA 
havde bedt Gunver Vestergaard om at belyse 
følgende punkter i sit oplæg: (1) Hvem skal 
høres i en debat: Skal man altid høre holdnin-
gen fra begge sider? (2) Den gode fortælling: 
Hvad er skæringspunktet mellem faglighed og 
den gode (populære) fortælling? (3) Hvad kan 
vi som forskere gøre for at understøtte viden-
skabsjournalistens arbejde og dermed sikre 
så godt et samarbejde som muligt mellem 
forsker og journalist? Igennem Gunver Vester-
gaards oplæg fik DUA’s medlemmer et indblik 
i journalistens arbejdsgang med hensyn til 
valg af emner til artikler, nødvendigheden af 
at bruge citater for at ’krydre’ artikler og om 
vigtigheden af at formidle metode såvel som 
resultat. Ligeledes fremførte Gunver Vester-
gaard eksempler på den type sammenstød, 
der kan være mellem forskeren og journali-
sten. Eksempelvis kan forskeren have et ønske 
om at læse den fulde artikel og kommentere 
på sproget for at bruge en så faglig korrekt 
terminologi som muligt, hvorimod journalisten 

typisk føler ejerskab over artiklen og ønsker at 
forsimple sproget og begejstre læseren.

Dagens anden oplægsholder var filosof og 
læge Klemens Kappel, der er professor ved 
Københavns Universitet. I et spændende 
foredrag om vidensformidling og vidensskep-
sis belyste han, hvorledes vi reflekterer over 
formidlet videnskab. Han præsenterede stu-
dier, der viser, at formidling af videnskab ikke 
nødvendigvis tjener som oplysning og ændrer 
vores holdninger, men at vi ofte bliver bestyr-
ket i det synspunkt, vi allerede har. Hvis en 
gruppe personer blev præsenteret for fordele 
og ulemper ved f.eks. nanoteknologi, så var de 
personer, der fra starten var positive over for 
nanoteknologi, endnu mere positive bagefter. 
Tilsvarende blev de skeptiske endnu mere 
skeptiske efter at være blevet præsenteret for 
fakta. Formidling kan altså være med til at po-
larisere holdninger, og vores holdninger vil ofte 
være relateret til vores personlige værdier. 
Eksempelvis er kaffedrikkere mindre tilbøjeli-
ge til at tro, at kaffe kan påvirke deres sundhed 
negativt, end ikke-kaffedrikkere. Efter foredra-
get var det uundgåeligt at reflektere over den 
faktiske effekt af videnskabsformidling.

Efter de to oplæg var der gruppearbejde, hvor 
følgende to spørgsmål blev diskuteret: 

1 Skal formidling begejstre eller belyse? 

2 Hvad er vores råd og/eller forventninger 
til journalister? 

Sædvanen tro besad DUA en ustoppelig 
diskussionslyst, og formidlingsudvalgets 
formand måtte afbryde debatten til fordel for 
den mindre åndelige føde. 

Professor i filosofi, Klemens 
Kappel holdt foredrag om 
vidensskepsis på DUA’s 
todagsseminar.

Diskussionslysten er stor når 
DUA’s medlemmer mødes på 
det årlige todagsseminar.

FOTOS: DET UNGE AKADEMI
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FORSKNINGS-
POLITIK
Det Unge Akademis 
Forskningspolitiske Udvalg 
beskæftiger sig med de politiske 
rammer og problemstillinger, som 
har indflydelse på forskeres virke i 
Danmark. 

Forskningspolitisk Udvalg beskæftiger sig 
i særdeleshed med de omstændigheder og 
vilkår, som yngre forskere er underlagt på de 
danske universiteter. Herunder blandt andet; 
vilkår for mellemlaget af adjunkter og yngre 
lektorer, offentlige og private forskningsinve-
steringer, opbygningen af ph.d.-uddannelsen, 
yngre forskeres karriereveje og mobilitet, ud-
dannelsespolitiske reformer og prioriteringer 
samt diversitets- og ligestillingspolitik. 

Med udgangspunkt i DUA medlemmernes 
personlige erfaringer ønsker det Forsknings-
politiske Udvalg at sætte fokus på styrker og 

svagheder i det danske forskningspolitiske 
system, som kan påvirke yngre forskeres 
vilkår, og at videreformidle akademiets erfa-
ringer til beslutningstagere og den bredere 
offentlighed. Forskningspolitisk Udvalg søger 
at realisere dette ved at sparre med forsk-
nings- og uddannelsespolitiske aktører, fonde 
og organisationer samt at deltage i forsk-
ningspolitiske debatter i den skrevne presse 
og ved udarbejdelse af rapporter. Med andre 
ord arbejder vi med tiltag, der forbedrer og 
sikrer den ypperste kvalitet i både forskning 
og undervisning.
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fra Det Unge Akademis Forskningspolitiske 
Udvalg resultaterne af undersøgelsen om 
den ideelle forskningsbevilling og timeglas-
problematikken på et arrangement afholdt af 
Danmarks Frie Forskningsfond. Her deltog li-
geledes analysechef i Tænketanken DEA, Ma-
ria Theresa Norn, Jens Oddershede formand 
for Danmarks Forsknings- og Innovationspo-
litiske Råd og formand Peter Munk Christi-
ansen og næstformand Jan Philip Solovej fra 
Danmarks Frie Forskningsfond. 

GENSIDIG 
FORSTÅELSE 
MELLEM 
FORSKERE OG 
POLITIKERE 
FREMMER 
DIALOGEN
Det Forskningspolitiske Udvalg har tidligere 
igangsat en forsker-politiker praktikordning 
for at fremme dialogen med uddannelses- og 
forskningsordførerne på Christiansborg og 
samtidig gøre opmærksom på de kår, som 
yngre universitetsforskere er underlagt. 
Hensigten med ordningen er, at medlemmerne 
af Folketingets Uddannelses- og Forsknings-

DEN IDEELLE 
BEVILLING – 
VI SPURGTE 
FORSKERNE
Investeringer i grundforskning skaber værdi 
for samfundet, men det er stadig til diskus-
sion, hvordan vi anvender de konkurrence-
udsatte forskningsmidler bedst muligt for at 
sikre optimale betingelser for ny og banebry-
dende forskning. Fokus har tidligere været 
rettet mod udbuddet af de konkurrenceud-
satte forskningsmidler, hvorimod meget lidt 
opmærksomhed er blevet tildelt forskernes 
egen efterspørgsel efter forskningsmidler. 
Derfor besluttede Forskningspolitisk Udvalg 
sig for i samarbejde med Tænketanken DEA 
og Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) at 
spørge forskere om deres ønsker til den ide-
elle bevilling. Undersøgelsen, hvis sammen-
fatning kan læses på side 36-37, er den første 
af sin art herhjemme. 

Undersøgelsen afdækkede en række aspekter i 
forbindelse med forskernes egne ønsker til de-
res ideelle bevilling. Et af undersøgelsens væ-
sentligste fund var, at flertallet af de adspurgte 
forskere, på tværs af faggrene, efterspurgte 
små og mellemstore forskningsbevillinger. 
Faktisk efterspurgte tre ud af fire forskere 
bevillinger på 3-10 mio. kr. Denne efterspørgsel 
på små og mellemstore forskningsbevillinger 
harmonerer dårligt med den nuværende ten-
dens til uddeling af større enkeltbevillinger. 

Undersøgelsens konklusioner ligger i god 
tråd med en problematik, som vi i Det Unge 
Akademi længe har haft fokus på, nemlig 
timeglasproblematikken. Timeglasproble-
matikken henviser til, at især mellemlaget 
af adjunkter og yngre lektorer bliver klemt, 
bl.a. på grund af tendensen til at uddele 
større bevillinger som typisk udmøntes til 
etablerede topforskere. De små og mellem-
store bevillinger, som eksisterer, er yngre 
forskere desuden i hård konkurrence om med 
forskere, som har en større forskningserfa-
ring og et tungere CV. Dette betyder, at yngre 
forskere får sværere ved at etablere sig selv, 
og at mellemlaget, som er grobunden for 
fremtidens forskere, indsnævres. 

På Folkemødet på Bornholm i juni diskute-
rede Nikolaj Thomas Zinner og Henrik Dimke 

I samarbejde med 
Tænketanken DEA 
og Danmarks Frie 
Forskningsfond udgav DUA 
i juni 2018 rapporten Den 
Ideelle Forskningsbevilling. 
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Den ideelle 
forskningsbevilling
En spørgeskemaundersøgelse af forskeres ønsker 
til forskningsbevillinger og deres vurdering af 
muligheder for at få finansieret deres forskning

Den ideelle 
forskningsbevilling
En spørgeskemaundersøgelse af forskeres ønsker 
til forskningsbevillinger og deres vurdering af 
muligheder for at få finansieret deres forskning
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udvalg får mulighed for at følge yngre forskere 
fra Det Unge Akademi i deres daglige gøremål 
på universiteterne, og at medlemmerne af Det 
Unge Akademi ligeledes får mulighed for at 
følge politikernes arbejde en dag. Ordningen, 
som blev skudt i gang i 2017, har igen i år været 
en stor succes. Blandt andet besøgte daværen-
de uddannelses- og forskningsminister, Søren 
Pind Aarhus Universitet for at mødes med 
flere medlemmer af Det Unge Akademi. Efter 
oplæg fra hvert af de deltagende medlemmer, 
drøftede de udvalgte emner med ministeren. Et 
af emnerne var “trickle-down bureaucracy”. Et 
begreb der dækker over, hvorledes konsekven-
serne af forskellige reformer og styringsmeka-
nismer bevæger sig ned gennem systemet og 
udmønter sig i det daglige for forskere. Tiltag 
som fremdrift, dimensionering, akkreditering 
og BFI-registrering resulterer tit i en stor 
mængde ekstra arbejde for forskerne. Et andet 
diskussionspunkt var problematikkerne om-
kring karriereforløb for yngre forskere. Blandt 
andet blev undersøgelsen om den ideelle 
bevilling samt tenure-track ordninger og inter-
nationaliseringsproblemer for yngre forskere 
diskuteret med ministeren. 

En anden politiker, der benyttede sig af Det 
Unge Akademis forsker-politiker praktikord-
ning, var Socialistisk Folkepartis uddannelses- 
og forskningspolitiske ordfører, Jacob Mark. 
Han besøgte i starten af året Rasmus Bjørk ved 
DTU Energis Risø campus. Forud for besøget 
havde Rasmus været med Jacob på Christi-

SF’s uddannelses- og forsk-
ningspolitiske ordfører, Jacob 
Mark, besøgte Rasmus Bjørk 
på DTU Energis Risø Campus 
som et led i DUA’s forsker-
politiker praktikordning. 

En gruppe medlemmer af Det 
Unge Akademi mødtes med 
daværende uddannelses- og 
forskningsminister, Søren 
Pind, hvor de fik lejlighed 
til at diskutere emner som 
”triple-down bureaucracy” 
med ministeren. 

ansborg, hvor han havde oplevet, hvor travl 
en hverdag folketingspolitikere reelt har. Ud 
over SF’s gruppemøde deltog Rasmus i flere af 
Jacobs møder med repræsentanter fra forskel-
lige interesseorganisationer og overværede en 
ordførerdebat, som Jacob deltog i, i Folke-
tingssalen. Ved Jacobs besøg på Risø var der 
mere ro på, og tiden blev brugt på at debattere 
forskningsbevillinger og forskningsstrukturer, 
men der blev også tid til at gå i laboratoriet 
og lave eksperimenter med frysestøbning og 
flydende nitrogen.

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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”Dansk forskning eksisterer og styrkes i 
internationale forskningsfællesskaber, hvor 
forskere fra danske institutioner drager til 
udlandet for at opbygge netværk, opnå ny 
indsigt og tilegne sig højt specialiserede 
forskningskompetencer, som de tager med
sig, når de vender hjem til Danmark.”

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2018

OPHOLDSKRAV I 
SKATTEAFTALE 
HÆMMER DANSK 
FORSKNING
En væsentlig grund til at dansk forskning er i 
den absolutte elite, når det kommer til viden-
skabelige bidrag og gennemslagskraft, er, at 
danske forskere har et stærkt internationalt 
udsyn. Ligeledes har det igennem en lang 
årrække været skiftende regeringers politik 
at understøtte og styrke denne internationale 
profil. Dansk forskning eksisterer og styrkes 
i internationale forskningsfællesskaber, 
hvor forskere fra danske institutioner drager 
til udlandet for at opbygge netværk, opnå 
ny indsigt og tilegne sig højt specialiserede 
forskningskompetencer, som de tager med 
sig, når de vender hjem til Danmark. Dette 
kommer i høj grad samfundet til gavn, når 
forskere i Danmark uddanner den næste 
generation af studerende, og når de bringer 
deres viden i spil i samarbejdet med private 
virksomheder og offentlige organisationer. 
Derfor blev vi i Det Unge Akademi ret forbav-
sede over det opholdskrav, der blev præsen-
teret i aftalen om en skattereform indgået 
mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I 
sin oprindelige form indebar opholdskravet 
kort fortalt, at man skal have opholdt sig syv 
år i et EU/EØS-land ud af de seneste otte for 
at være dagpengeberettiget. I praksis vil det 
sige, at en dansk forsker, der f.eks. tager 
en toårig stilling ved et førende universitet 
som Stanford, Berkeley eller MIT i USA, står 
uden ret til dagpenge i de kommende syv år. 
Det samme gælder forskerens samlever, 
hvis han/hun rejser med. Opholdskravet 
ville derfor i sin oprindelige form kraftigt 
hæmme muligheden for, at danske forskere 
kan bringe indsigt og forskningskompe-
tencer fra de bedste universiteter med sig 
til Danmark. En lang række fagforeninger 
og forskere, heriblandt medlemmer af Det 
Unge Akademi, gav til kende i den skrevne 
presse, at en sådan skatteaftale ville være 
en hæmsko for internationalisering af dansk 
forskning. I skrivende stund er der tilføjet en 
række undtagelser til aftalen, som forventes 
at træde i kraft i januar 2019. Disse undtagel-
ser fritager forskere på udenlandsophold og 
deres partnere fra netop dette opholdskrav. 
Opholdskravet giver dog stadig en række 
problemer i forbindelse med hjemtag af 

udenlandsk arbejdskraft samt for danskere, 
som opholder sig ved virksomheder i udlan-
det, men som gerne vil vende hjem. 

MÅLING OG 
MERITERING 
AF FORSKNING
I december 2017 lancerede regeringen sin 
forsknings- og innovationspolitiske stra-
tegi. I forlængelse af dette er der i 2018 
blevet nedsat to udvalg, der beskæftiger sig 
med, hvordan kvaliteten og betydningen af 
forskning og forskeres arbejde kan måles og 
meriteres. Det ene udvalg “Ekspertudvalg for 
kvalitetselement i ny model for basisforsk-
ningsmidler” beskæftiger sig med evaluering 
af forskningskvalitet på institutionsniveau og 
diskuterer bl.a., om man fortsat skal bruge 
BFI-systemet. Det andet udvalg “Udvalg for 
bedre meritering i dansk forskning” har til op-
gave at komme med anbefalinger til, hvordan 
den enkelte forskers arbejde skal meriteres. 
DUA er blevet inviteret til at bidrage til arbej-
det i begge udvalg. Kristine Niss, formand for 
DUA i 2018, sidder i Meriteringsudvalget, og 
en delegation af DUA medlemmer (Kristine 
Niss, Nina Lock, Kristian Lauta og Anders 
Engberg-Pedersen) var i efteråret på besøg i 
basisforskningsmiddeludvalget. Baggrunden 
for udvalgets arbejde er, at man fra politisk 
og ledelsesmæssig side har et ønske om at få 
den højest mulige kvalitet for de penge, der 
bruges på forskning. Man søger at sikre dette 
ved at indføre mål for kvalitet af forskning 
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og forskeres arbejde. Det grundlæggende 
dilemma er, at der er tale om endimensionelle 
mål af noget, der i sin essens er komplekst og 
med mange facetter. Konsekvensen af disse 
mål bliver i praksis, at der bruges meget tid 
på registrering og dokumentation, og at de 
ting, der ikke måles, bliver underprioriteret. 
Det Unge Akademi er ikke kommet med nogle 
anbefalinger til nye eller bedre mål, men 
ønsker først og fremmest, at man minimerer 
bureaukratiet forbundet med målinger, og 
man aldrig lader mål stå alene, men kombine-
rer dem med kvalitative vurderinger.

SÆSONENS 
FORSKNINGS-
POLITISKE MØDE-
AKTIVITETER 
På trods af skiftende uddannelses- og 
forskningsministre har Det Unge Akademi bi-
beholdt en god kontakt med ministeriet. I juni 
inviterede Det Unge Akademi departements-
chef Agnete Gersing til at holde et oplæg om 
hendes arbejde i udvalget om bedre universi-
tetsuddannelser. Anledningen var, at udvalget 
tidligere på året kom med 37 anbefalinger 
til, hvordan universitetsuddannelserne efter 
udvalgets mening kunne forbedres. Efter et 
spændende oplæg var der god tid til diskus-
sion af anbefalingerne med de spørgelystne 
medlemmer af Det Unge Akademi. Dialogen 
med uddannelses- og forskningsministeriet 
bliver fulgt op, når vi for tredje år i træk er 
inviteret ind i departementet til en snak om 
kerneudfordringerne for yngre forskere. Disse 
gentagne møder understreger, at Det Unge 
Akademi bliver hørt, og håbet er, at vi kan 
bidrage med at sætte fokus på problematikker 

Maria Theresa Norn fra Tæn-
ketanken DEA holdt oplæg 
for Det Unge Akademi på det 
årlige todagsseminar. 

Departementschef i uddan-
nelses- og forskningsmini-
steriet, Agnete Gersing, holdt 
oplæg for Det Unge Akademi 
på det årlige sommermøde. 

”Det Unge Akademi har de seneste år også 
været dybt involveret i debatten om ph.d.-
uddannelsens rolle på universiteterne.”
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i det danske forskningspolitiske system, som 
påvirker yngre forskeres vilkår. 

Akademiet har endvidere haft besøg af profes-
sor ved Københavns Universitet og overlæge 
på Rigshospitalet, Liselotte Højgaard, i hendes 
kapacitet som bestyrelsesformand for Grund-
forskningsfonden. Her fik Det Unge Akademi 
en gennemgang af Grundforskningsfondens 
opbygning og struktur, men også mulighed 
for at stille en række spørgsmål, blandt andet 
vedrørende hendes overvejelser omkring 
store, enkelt bevillinger, der udmøntes til et 
fåtal af etablerede forskere. 

De seneste år har været plaget af forskellige 
eksempler på indskrænkning af forskningsfri-
heden. En række sager har været i medierne, 
ikke mindst den forskningsbaserede myn-
dighedsbetjening ved Aarhus Universitet. Det 
Unge Akademi følger emnet om forsknings- 
og ytringsfrihed tæt og havde derfor invite-
ret professor emeritus Heine Andersen fra 
Københavns Universitet til at holde et oplæg 
om netop dette emne. Efter en spændende 
gennemgang af en række sager, som Heine 
Andersen har beskæftiget sig med, var der tid 
til diskussion.

Formiddagen på første dag af Det Unge 
Akademis todagsseminar i november stod i 
forskningspolitikkens tegn. Maria Theresa 
Norn, analysechef i Tænketanken DEA, holdt 
et oplæg om Tænketankens 5 mål for en ny 
dansk forskningspolitik. Et af målene er, at 
universiteterne får frigjort flere midler til 
forskning. Et andet mål er at forbedre kar-
rierevejene for universitetsansatte forskere, 
særligt karrierevejene for de yngre forskere. 
Desuden præsenterede Maria Theresa DEA’s 
nye forskningspolitiske fokusområder. Det 
andet oplæg holdt Nikolaj Helm-Petersen, 
souschef ved Danske Universiteter. Han gav 
et indblik i det forskningspolitiske landskab 
og væsentlige, aktuelle problemstillinger. 
Herunder finansministeriets insisteren på at 
se målsætningen om at afsætte 1% af BNP til 
forskning som et loft, og ikke som en mini-
mumsgrænse for hvad staten skal investere. 

Det Unge Akademi har de seneste år også 
været dybt involveret i debatten om ph.d.-
uddannelsens rolle på universiteterne. Det 
er meget klart for os, at forskningstiden for 
den enkelte ph.d.-studerende i det danske 
system hverken er tilsvarende den, man ser i 
de lande, vi typisk sammenligner os med, og 

ej heller tilfredsstillende for en forskeruddan-
nelse. Den primære årsag til dette er, at dan-
ske ph.d.-studerende bruger et halvt årsværk 
på kurser og i mange tilfælde lige så lang tid 
på undervisning. For at høre nærmere om 
udviklingen på området havde Forskningspoli-
tisk Udvalg inviteret Jesper Johansen Meisner, 
chefforhandler i Akademikerne, til at holde et 
oplæg på Det Unge Akademis todagsseminar. 
I sit oplæg kom han omkring AC-overens-
komsten og lønvilkår for ph.d.-studerende og 
yngre forskere. Et væsentligt debatpunkt om-
handlede netop tilrettelæggelse af arbejdsfor-
pligtelsen for de ph.d.-studerende, men andre 
problematikker blev også rejst, blandt andet 
den nuværende hensigt bag og brug af tenure-
track adjunkturer. 

Alt i alt har året 2018 budt på forskningspo-
litiske aktiviteter i Det Unge Akademi, hvor 
vi har haft fokus på de konkurrenceudsatte 
forskningsinvesteringer og deres indvirken på 
især mellemlaget af adjunkter og yngre lekto-
rer, yngre forskeres karriereveje, uddannel-
sespolitiske og forskningspolitiske reformer, 
samt måling og meritering af forskning. Vi 
ser frem til en ny og spændende sæson med 
mange nye forskningspolitiske aktiviteter i 
det kommende år. 

Nikolaj Helm-Petersen fra 
Danske Universiteter gav 
medlemmerne af Det Unge 
Akademi et indblik i aktuelle 
forskningspolitiske problem-
stillinger på det årlige to-
dagsseminar. 

Jesper Johansen Meisner, 
chefforhandler i Akade-
mikerne, gjorde DUA’s 
medlemmer klogere på bl.a. 
AC-overenskomsten, lønvilkår 
og arbejdsforpligtelsen for 
ph.d.-studerende på efter-
årets todagsseminar. 
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En stor andel af de økonomiske midler til dansk forskning 
uddeles i åben konkurrence mellem forskere, som søger 
midler hos offentlige og private fonde til at forfølge deres 
forskningsidéer. Efterspørgslen på konkurrenceudsatte 
forskningsmidler er steget i takt med et øget fokus på 
forskeres evne til at tiltrække ekstern finansiering, samtidig 
med at antallet af forskere er vokset, og offentlige konkur-
renceudsatte midler er blevet færre. Som følge heraf er suc-
cesraterne i forbindelse med ansøgninger om forsknings-
midler i disse år historisk lave (DEA 2017).
 Konkurrenceudsatte midler skal både fremme diversitet i
dansk forskning og give mulighed for, at lovende dagsordener 
og miljøer kan fastholdes og udbygges. De skal understøtte 
både vækstlaget i forskningen, som skal etablere en selv-
stændig forskningskarriere, og de etablerede forskere, som 
er med til at definere den internationale forskningsfront.
 Derfor er det vigtigt løbende at diskutere, hvordan vi sik-
rer den bedst mulige anvendelse af de offentlige konkurren-
ceudsatte midler. Debatten herom handler dog i overvejende 
grad om udbuddet af forskningsmidler. Med denne undersø-
gelse ønsker vi at belyse forskernes egen efterspørgsel på 
forskningsmidler, som et vigtigt supplement til diskussionen 
af, hvilke bevillingstyper og -størrelser der er optimale.
Tænketanken DEA (DEA), Danmarks Frie Forskningsfond 

(DFF) og Det Unge Akademi 
(DUA) satte sig derfor i 2017 
for at undersøge, hvilke bevil-
lingstørrelser forskerne selv 
efterspørger. Et spørgeskema 
blev sendt ud til 923 modtagere 
af en bevilling fra DFF i perio-
den 2010-2014. Knap halvdelen, 
nemlig 455 forskere, deltog i 
undersøgelsen, hvor de blev 
stillet en række spørgsmål om 
deres “ideelle næste bevilling”, 
der skulle finansiere det projekt, 
som ville være nødvendigt for at 
løfte deres forskning eller forsk-
ningskarriere til det næste trin.

DEN IDEELLE FORSKNINGSBEVILLING
UDDRAG FRA RAPPORT

 Udover at blive spurgt om deres ønsker til den ideelle 
forskningsbevilling blev respondenterne bl.a. også bedt om 
at vurdere egne chancer for at opnå ønskebevillingen inden 
for de nærmeste to år samt deres overordnede oplevelse 
af mulighederne for at opnå forskningsmidler gennem det 
nuværende forskningsfinansierende system i Danmark.
 Denne undersøgelse skal ikke ses som repræsentativ 
for den samlede forskerbestand, men snarere som et af 
flere mulige perspektiver på den manglede debat om, hvilke 
forskningsbevillinger forskerne selv efterspørger. Det bør 
bemærkes, at undersøgelsens resultater kan være påvir-
ket af, at respondenterne er forskere, som har søgt og haft 
succes med at opnå finansiering fra DFF. Det har ikke været 
et sigte med undersøgelsen at vurdere, i hvilket omfang un-
dersøgelsens respondenter har modtaget forskningsbevil-
linger fra andre finansieringskilder. Det er dog overvejende 
sandsynligt, da ca. 40 pct. af respondenterne er professorer. 
Sammenlignet med den samlede forskerbestand på de 
danske universiteter er der desuden en underrepræsenta-
tion i undersøgelsen af forskere fra de tekniske videnskaber. 
Derudover er der en overrepræsentation af naturvidenska-
belige forskere, en underrepræsentation af postdocer og en 
overrepræsentation af professorer blandt respondenterne.

Hvor stor er forskeres ideelle næste bevilling?
Hvad vurderer forskerne selv som en passende bevillings-
størrelse i forhold til at kunne realisere deres forskning-
sideer og -mål? Tre ud af fire adspurgte forskeres ideelle 
bevilling er på 3-10 mio. kr. Mere præcist efterspørger 26 
pct. en bevilling på 3-5 mio. kr., og 24 pct. og 23 pct. en bevil-
ling på henholdsvis 5-7 og 7-10 mio. kr.
 At tre fjerdedele af de forskere, som deltog i undersø-
gelsen, efterspørger bevillinger på 3-10 mio. kr. – hvilket 
på de fleste forskningsfelter beskrives som mindre eller 
mellemstore bevillinger – er interessant i lyset af en ten-
dens både i Danmark og internationalt til uddeling af større 
enkeltbevillinger.
 Størrelsen på den ideelle bevilling er forholdsvis konsi-
stent på tværs af gruppen af adspurgte forskere: Der er rela-
tivt ubetydelige forskelle i størrelsen på forskeres ønsker på 
tværs af videnskabelige områder, stillingskategorier og køn. 
90 pct. af respondenterne angiver en minimumslængde på 
3-5 år for det projekt, deres ideelle bevilling skal finansiere, 
og to tredjedele af respondenterne vil tilknytte 3-8 øvrige 
personer til deres projekt.

Hvordan vurderer forskerne deres muligheder 
for at tiltrække deres ideelle bevilling?
En tredjedel af de adspurgte forskere er skeptiske over for 
deres muligheder for at tiltrække deres ideelle bevilling. 
Helt konkret vurderer 34 pct. af respondenterne det som 

Hvad efterspørger forskere af midler til deres forskning, og 
hvilke typer af forskningsbevillinger oplever de som ideelle 
for at kunne løfte deres forskning til det næste niveau? De 
spørgsmål satte Tænketanken DEA (DEA), Danmarks Frie 
Forskningsfond (DFF) og Det Unge Akademi (DUA) sig for 
at undersøge i 2017*. Resultatet af undersøgelsen udkom 
i rapporten ”Den Ideelle Forskningsbevilling” i juni 2018. 
Nedenfor kan rapportens sammenfatning læses. 

*Følgende har udarbejdet rapporten:

Jeppe Wohlert
seniorkonsulent, Tænketanken DEA

Maria Theresa Norn
analysechef, Tænketanken DEA

Vibeke Grønvall Kristensen
enhedsleder, Sekretariatet for Dan-
marks Frie Forskningsfond

Katrine Bisgaard
fuldmægtig, Sekretariatet for Dan-
marks Frie Forskningsfond

Henrik Dimke
lektor, Institut for Molekylær Medicin, 
Syddansk Universitet, og medlem af 
Det Unge Akademi

Nikolaj Zinner
lektor, Institut for Fysik og Astro-
nomi, Aarhus Universitet, og medlem 
af Det Unge Akademi
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“ikke særligt realistisk” eller “slet ikke realistisk”, at de 
kan tiltrække deres ideelle bevilling inden for de næste to 
år. Omvendt vurderer 66 pct. af respondenterne det som 
“meget realistisk” eller “delvist realistisk” at tiltrække 
ønskebevillingen.
 De adspurgte forskere fik mulighed for at uddybe deres 
skepsis. Blandt de hyppigst anførte begrundelser er der 
først og fremmest en generel erkendelse af, at konkurren-
cen om de eksterne forskningsmidler er blevet uhensigts-
mæssigt stor, og succesraten tilsvarende lav.
 For det andet oplever de skeptiske forskere, at det er 
svært at skaffe midler til projekter i den ønskede størrelses-
orden, samtidig med at stadig flere midler uddeles til store 
forskningsprojekter og -centre.
 Nogle forskeres skepsis skyldes en vurdering af, at deres 
forskningsprofil er utilstrækkelig, eksempelvis på grund af 
fejlslagne projekter, huller i publikationslisten som følge af 
forældreorlov, skift mellem forskningsfelter eller mang-
lende erfaring som forskningsleder.
 Yngre forskere er generelt mere skeptiske over for egne 
chancer end etablerede forskere. Der er imidlertid ingen 
nævneværdige forskelle i vurderingen af egne muligheder for 
at sikre den ideelle bevilling på tværs af fx køn eller videnska-
belige hovedområder blandt undersøgelsens respondenter.

Hvad ønsker forskerne at bruge deres ideelle bevilling til?
Fire femtedele af forskerne i undersøgelsen efterspørger at 
kunne arbejde videre inden for et eksisterende forsknings-
spor, som kunne give ny/dybere indsigt i etablerede forsk-
ningsfelter eller -spørgsmål.
 Dertil kommer, at to tredjedele af forskerne ønsker at 
kunne forfølge nye forskningsspor, dvs. nye forskningsfelter 
eller -spørgsmål, som de ikke har tilstrækkelige ressour-
cer til at forfølge i dag. Halvdelen ønsker at forfølge både 
eksisterende og nye forskningsspor i samme projekt (51 pct. 
af respondenterne).
 To tredjedele af forskerne ønsker at bruge deres ideelle 
bevilling på at muliggøre nyt eller udvidet samarbejde 
med førende forskere eller forskningsmiljøer i udlandet. 
Det fjerdehyppigste formål, angivet af mere end halvdelen 
af respondenterne, er at kunne videreføre eller udvide en 
eksisterende forskningsgruppe, herunder eksempelvis med 
henblik på at fastholde kompetencer, som er blevet opbyg-
get i gruppen. Særligt professorer og lektorer efterspørger 
midler til at videreføre eksisterende forskningsgrupper og 
fastholde kompetencer.
 Uddybende kommentarer fra de adspurgte forskere 
indikerer en udbredt oplevelse af, at sandsynligheden 
for at opnå støtte til nye idéer og aktiviteter er større end 
sandsynligheden for at tiltrække midler til at fastholde og 
udbygge eksisterende forskningsspor og videreføre forsk-
ningsgrupper. Dette peger på et behov for i højere grad end 
i dag at diskutere, om det nuværende finansieringssystem 
i tilstrækkelig grad giver incitamenter og muligheder for 
både at forfølge nye veje og at sikre kontinuitet og dybere 
indsigt i eksisterende forskningsspor, hvilket bringer os til 
det næste spørgsmål, nemlig hvordan forskerne oplever 

mulighederne i det eksisterende forskningsfinansierende 
system.

Hvordan oplever forskerne det 
forskningsfinansierende system?
Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blev også 
bedt om deres vurdering af mulighederne i det nuværende 
forskningsfinansierende system i Danmark. I modsætning 
til spørgsmålet om den enkelte forskers eget behov blev der 
her spurgt om den enkelte forskers generelle oplevelse af 
det samlede system.
 43 pct. af respondenterne er overvejende uenige i, at der 
er relevante og gode finansieringsmuligheder i Danmark 
for at søge bevillinger i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Til 
sammenligning er 34 pct. og 29 pct. uenige i, at der er gode 
instrumenter til bevillinger på henholdsvis over 10. mio. kr. 
og 2-5 mio. kr. Dette tyder på, at der kan være særligt behov 
for at vurdereforskernes muligheder for at tiltrække bevil-
linger i 5-10-mio.-klassen. Ikke mindst i lyset af førnævnte 
pointe om, at de adspurgte forskeres ideelle næste bevilling 
ligger i størrelsesordenen 3-10 mio. kr.
 Der har i de seneste år været en del debat i både Dan-
mark og udlandet om, hvordan vi sikrer gode rammer for 
forskere på alle stadier af forskningskarrieren. Bl.a. har der 
været meget fokus på behovet for at hjælpe yngre forskere 
med at sikre finansiering til etablering af den første forsk-
ningsgruppe. 35 pct. af respondenterne er dog overvejende 
uenige i, at der i dag findes gode og relevante muligheder i 
Danmark for at sikre finansiering til at etablere en forsk-
ningsgruppe. Dertil kommer, at 46 pct. af respondenterne 
er uenige i, at der er gode muligheder for at videreføre en 
forskningsgruppe, dvs. for at videreføre eller udvide en 
allerede etableret forskningsgruppe. Dette kunne indi-
kere, at debatten bør udvides til at diskutere vilkår for både 
etablering og videreførelse af forskningsgrupper, særligt da 
etablerede forskningsgrupper kan være meget sårbare over 
for skift i eller afbrudt finansiering.
 Ligeledes er 44 pct. af respondenterne uenige i, at der er 
gode og relevante finansieringsmuligheder, hvis man ønsker 
at følge op på tidligere projekter med lovende takter eller 
underudnyttede data/resultater.
 Sidst, men ikke mindst, er det værd at bemærke, at 
49 pct. af respondenterne er overvejende uenige i, at der 
i dag findes gode og relevante forskningsfinansierende 
instrumenter, hvis man søger midler til grundlagsskabende 
forskning uden et umiddelbart anvendelsessigte. Til sam-
menligning er kun 9 pct. uenige i, at der findes hensigts-
mæssige instrumenter til finansiering af anvendt forskning, 
mens 49 pct. mener, at der er gode instrumenter til dette 
formål. Dette rejser spørgsmålet, om vi i dag har en balance 
i de forskningsfinansierende virkemidler, som understøt-
ter forskning i hele “værdikæden”, herunder bl.a. både den 
grundlagsskabende forskning, med indtil videre ukendte an-
vendelser, men historisk set betydelig værdi for samfundet, 
og den anvendte forskning, som ligger tættere på markedet.

Tænketanken DEA, Det Unge Akademi og Danmarks Frie Forskningsfond, Den Ideelle Forsk-
ningsbevilling, juni 2018. 
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SAMARBEJDE & 
TVÆRFAGLIGHED
Samarbejdsudvalgets hovedformål 
er at udvikle ideer og initiativer, der 
styrker og optimerer udbyttet af 
det tværfaglige samarbejde blandt 
Det Unge Akademis medlem-
mer. Samarbejdsudvalget skal 
desuden bidrage til at kvalificere 
debatter af tværvidenskabelig 
karakter i den danske offentlighed 
i bred forstand. Udvalgets arbejde 
med disse målsætninger har i 
det forgangne år resulteret i en 
vifte af aktiviteter, der sigter på at 
understøtte bevægelsen fra tanker 
til tværvidenskab. 

FILOSOFIKUM OG 
TVÆRVIDENSKAB
Samarbejdsudvalget tog ved årets begyndelse 
fat på diskussionen omkring genindførelse af 
filosofikum på de danske universiteter. Afsæt-
tet var en debat under overskriften Dannelse 
og det nye filosofikum, der blev indledt med et 
skarpt oplæg ved Niels Overgaard Andersen, 
Professor Emeritus ved Niels Bohr Institut-
tet, Københavns Universitet og medlem af 
Inspirationsgruppen om Filosofikum nedsat af 
forskningsministeren. Overgaard Andersen 
præsenterede udvalgets foreløbige tanker om 
formålet med og indholdet i et opdateret filo-
sofikum. Banen blev efterfølgende kridtet op 
til en diskussion af filosofikum i tværfakultært 
perspektiv med oplæg ved DUA medlemmerne 
Kristian Cedervall Lauta (Jura, KU) og Karen 
Gram Skjoldager (Historie, AU), der blandt 
andet slog til lyd for at tænke filosofikum som 
et udslusningsfag ved universitetsuddannel-
sens afslutning med fokus på at styrke den 
studerendes evne til at anskue og anvende den 
erhvervede faglighed i en bredere videnska-
belig og samfundsmæssig kontekst. 

Debatten førte efterfølgende til en fælles 
anbefaling angående filosofikum fra Det Unge 
Akademi. DUA påpeger heri, at fremtidens 
samfundsmæssige udfordringer går på tværs 
af de videnskabelige hovedområder. Derfor 
er et indgående kendskab til andre fags vi-
denskabelighed en vigtig forudsætning for at 
ruste fremtidens studerende til at adressere 
udfordringerne. I det lys bør et eventuelt filo-
sofikum på universitetet efter DUA’s mening 
sigte på at tilvejebringe akademisk dannelse, 
der indbefatter at give de studerende en 
forståelse for, at disciplinernes videnska-
belighed kommer til udtryk på forskellig vis 
samtidig  med, at disciplinerne er fælles om 
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et videnskabeligt fundament. I anbefalingen 
præsenterede DUA endvidere en række for-
behold for idéen om et filosofikum, der i flere 
henseender reelt synes at skulle kompensere 
for mangler, der skulle være adresseret 
tidligere i uddannelsesforløbet eller som en 
integreret del af en akademisk uddannelse. 
Filosofikum fremstår i det lys som lidt støv-
regn på et højere uddannelsessystem, der 
dehydrerer i takt med, at den offentlige finan-
sieringskilde indsnævres. DUA’s formand Kri-
stine Niss repræsenterede i løbet af året DUA 
ved arrangementer omkring filosofikum, og vi 
følger fortsat diskussionen ud fra et ønske om 
at indgå med en konstruktiv kritisk stemme i 
denne vigtige tværvidenskabelige debat. 

TEMAMØDE OM 
KAUSALITET
Hvert år afholdes et fællesmøde med delta-
gelse af medlemmerne fra Det Unge Akademi 
og Videnskabernes Selskab. Emnet for den 
tværvidenskabelige temaaften i marts var 
Kausalitet. Aftenen indledtes med fire med-
delelser; Gunner Lind (medlem af Videnska-
bernes Selskab og professor i Historie på 
Københavns Universitet) om Historikernes 
årsagsforklaringer; Liselotte Jauffred (medlem 
af DUA og ansat på Niels Bohr Instituttet på 
Københavns Universitet) om Organisering af 
store cellekolonier - er det formen der følger 
funktionen eller omvendt?; Michael Bang Peter-
sen (medlem af DUA og professor ved Stats-
kundskab på Aarhus Universitet) om Naturvi-
denskabelige årsager, humanistiske effekter; og 
Steffen Lauritzen (medlem af Videnskabernes 
Selskab og professor i statistik ved Institut for 
Matematiske Fag på Københavns Universitet) 
om Kausale netværk. 

De fire meddelelser omhandlede kausalitets-
forhold i blandt andet sociale, biologiske og 
logiske netværk og processer. Afdækningen af 
kausale sammenhænge som forudsætning for 
og formål med den videnskabelige under-
søgelse har stået centralt i videnskabens 
idéhistorie siden oldtiden. Meddelelserne og 
den efterfølgende engagerede debat viste, at 
kausalitetsspørgsmålet i dag fortsat melder 
sig på tværs af nutidens inddelinger i natur-, 
samfunds- og humanvidenskaber. Eksem-
pelvis når forklaringer på mikrobekoloniers 
spredning betjener sig af begreber som kom-
munikation og kollektiv fordeling af goder, 
eller når samfundsvidenskaberne søger 
efter biologisk funderede forklaringer på 
sider af menneskets adfærd, der ifølge andre 
videnskabsteoretiske positioner unddrager sig 
kausalitetsforklaringer. 

”Filosofikum fremstår i det lys som lidt 
støvregn på et højere uddannelsessystem, 
der dehydrerer i takt med at den offentlige 
finansieringskilde indsnævres.”

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2018

Traditionen tro holdt Det Unge 
Akademi sit sommermøde 
og sommerfest på Carlsberg 
Akademi. 

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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SPROG, 
BEGREBER OG 
VIDEN PÅ TVÆRS 
To af årets arrangementer satte fokus på 
sprog og begreber i forskningsverdenen. På 
sommermødet i juni var emnet videnskaber-
nes sprog. Professor Anne Holmen, center-
leder på Center for Internationalisering og 
Parallelsproglighed på Københavns Univer-
sitet indledte med et oplæg om sprogpolitik 
og sprogstrategier på danske og nordiske 
universiteter. I den akademiske verden er 
sprogproblematikker ofte overset. Ofte over-
lades det til den enkelte forsker at lære dansk 
nok til projektdeltagelse, engelsk nok til 
undervisning eller arabisk nok til feltarbejde. 
Holmen viste, hvordan man på Københavns 
Universitet med succes har tilbudt skræd-
dersyede sprogkurser og nytænkt arbejdet 
med flersprogethed på en institutionel og 
forpligtende måde, som har understøttet 
ansattes tilegnelse af både fagsprog og dag-
ligsprog. DUA’s Carsten Levisen fra Institut 
for Kommunikation og Humanistisk Videnskab 
på Roskilde Universitets Center fortsatte med 
et oplæg om engelsk som globalt akademisk 
lingua franca. Hans oplæg ”Not an Unmixed 
Blessing: Engelsk som Videnssprog i Verden 
og i Videnskaben” udfordrede engelske ords 
dominans i forskellige videnskabers fagsprog 
og pegede på den bagage, som følger med 
engelske ord som fx happiness, the mind, 
community og hvordan en lang række andre 
svært oversættelige engelske nøgleord kan 
føre til en bias i forskningsspørgsmål, videns-
produktion og fagformidling. Efter oplægget 
var der diskussion af både de begrebslige 
og fagsociologiske udfordringer ved engelsk 
som videnskabssprog.

Til DUA’s årlige seminar afholdt den 7.-8. 
november udviklede samarbejdsudvalget et 
workshopformat med fokus på begrebsbrug 
og begrebsvandring i videnskaberne. Arbejdet 
blev indledt med et oplæg af Lektor Kristian 
Hvidtfelt Nielsen, Center for Science Studies, 
Aarhus Universitet om Vor mangfoldige viden. 
Begrebshistorie, videnskabsteori og kommu-
nikation. Nielsen udlagde sammenhænge 
mellem viden, tavs viden og praksis og åbnede 
derved for en diskussion af, hvad der sker, når 
centrale begreber flyttes fra et vidensfelt til et 
andet. Efterfølgende tog DUA medlemmerne 
over og arbejdede i tværfaglige grupper med 

nøglebegreber fra deres respektive felter. 
Øvelsen handlede om at blive klogere på, hvad 
der gør, at bestemte begreber bliver akti-
verede og omstridte i og imellem felter. I en 
afsluttende øvelse blev begreberne bragt i spil 
i udviklingen af skitser til forskningsprojekter. 
Der blev udtænkt vidtløftige projektidéer og en 
diskussion af, hvilke typer af begreber, der har 
potentiale til at aktivere konstruktiv tværfag-
lig idéskabelse. 

INTERNATIONALT 
SAMARBEJDE 
DUA’s internationale relationer blev i årets 
løb konsolideret og udvidet. DUA var i marts 
repræsenteret ved Meeting of European Young 
Academies i Amsterdam. Mødet blev afholdt af 
det Hollandske akademi i Trippenhuis, Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences 

DUA medlemmerne Nina 
Lock, Carsten Levisen og 
Anne Katrine de Hemmer 
Gudme nyder en øl efter 
at have diskuteret engelsk 
som vidensprog i verden og 
videnskaben på DUA’s som-
mermøde.

FOTO: DET UNGE AKADEMI

Professor Anne Holmen, 
centerleder på Center for 
Internationalisering og Paral-
lelsproglighed på Københavns 
Universitet holdt oplæg om 
sprogpolitik og sprogstrate-
gier på danske og nordiske 
universiteter på DUA’s som-
mermøde.

FOTO: KØBENHAVNS UNIVERSITET
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(KNAW). 17 akademier fra hele Europa deltog, 
herunder to akademier under opstart. Ud over 
muligheden for at erfaringsudveksle om aka-
demiernes arbejde, diskuteredes bæredyg-
tighedsmålene generelt, og hvilken rolle unge 
forskere kunne spille i implementeringen af 
disse i særdeleshed. Næste møde finder sted i 
Finland i maj 2019. 

Samarbejdet mellem de unge akademier i de 
nordiske lande har i årets løb været under 
fortsat udvikling. Således har planlægningen 
af et Joint Meeting of Nordic Young Academies 
været i fuldt sving. Fællesmødet, der finder 
sted i Stockholm i marts 2019 under temaet 
Reaching out, finansieres af NordForsk, en 
organisation under Nordisk Ministerråd som 
finansierer og tilrettelægger nordisk sam-
arbejde indenfor forskning og forsknings-
infrastruktur. DUA havde i indeværende år 
desuden besøg af direktøren for NordForsk, 
Arne Flåøyen, til en dialog om yngre forskeres 
ønsker og behov i forhold til den fremtidige 
bevillingsstruktur og -strategi, som Nord-
Forsk i øjeblikket er ved at fastlægge. 

OPLÆG FRA 
MEDLEMMERNE 
Oplæg ved DUA-medlemmer – Grifforedra-
gene - er en veletableret tradition i Det Unge 
Akademi. Til Grifforedraget fortæller et af 
DUA’s medlemmer i et kort format om egen 
forskning. Foredraget skal fagligt finde den 
rette balance mellem på den ene side at være 
populært, fordi medlemmerne spænder så 
fagligt bredt, og på den anden side skal der 
være plads til metodiske refleksioner på et 
højere plan end til et almindeligt populærvi-
denskabeligt foredrag. Foredragsholderen 
skal på 10 minutter svare på tre spørgsmål: 

1 Hvad brænder du for i din forskning?
2 Hvilken metode bruger du?
3 Hvad er en faglig udfordring i dit felt? 

Efterfølgende drøftes oplægget i mindre grup-
per, hvorefter medlemmerne har mulighed for 
at stille spørgsmål til oplægsholderen, noget 
de i den grad benytter sig af. I løbet af 2018 har 
der været Grifforedrag af: Søren Besenbacher, 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, 
om Mutationsraten i mennesker og aber og af 
Lotte Thomsen, Psykologi, Københavns Univer-
sitet og Universitetet i Oslo, om Social gramma-
tik: Medfødte relationelle kernebegreber. 

På todagsseminaret blev der 
diskuteret nøglebegreber på 
tværs af fagområder.

FOTOS: DET UNGE AKADEMI

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2018
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Det Unge Akademi består af 33 yngre, danske 
forskere fra forskellige videnskabsgrene. 
Medlemmerne er alle markante profiler med 
stærke internationale erfaringer og interessante 
syn på forskning og samfund. 

MEDLEMMER
43
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FAGOMRÅDE

Antropologi

Jeg er antropolog, og i min forskning forsøger 
jeg at forstå, hvordan mennesker på forskel-
lig vis forholder sig til det ukendte. Hvad gør 
vi, hvis vi eksempelvis bliver konfronteret 
med sygdom eller pludselig oplever, at noget 
udefrakommende tager kontrollen over vores 
liv? Hvordan reagerer vi i mødet med det dæ-
moniske, med usynlige ånder, afdøde forfædre 
eller det guddommelige? Jeg har arbejdet 
med sådanne spørgsmål i Egypten, Danmark 
og Papua Ny Guinea. 

I min PhD undersøgte jeg, hvordan danske 
muslimer forholder sig til psykiske syg-
domme, åndebesættelse og til den danske 
velfærdsstat. Ligeledes har jeg undersøgt, 
hvordan danske muslimer, medierne og den 
danske stat forstår og reagerer på de proces-
ser, der ofte beskrives som radikalisering. 
I øjeblikket undersøger jeg, hvordan unge i 
Cairo oplever en religiøs vækkelse og søger 
forklaring på deres mystiske erfaringer i den 
sufistiske gren af islam.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

FAGOMRÅDE

Biologi - Humanbiologi

Jeg forsker i menneskets energistofskifte. I 
min forskningsgruppe arbejder vi blandt andet 
på at forstå, hvordan forskelligartede miljø-
faktorer (herunder diæt, fysisk aktivitet, medi-
cin, rygning, temperaturpåvirkning og stress) 
interagerer med vores individuelle genetik 
mod at forme vores metaboliske helbred. 

Vi er især fokuseret på at kortlægge de 
neuro-endokrine mekanismer, som styrer ap-
petitreguleringen, energiomsætningen samt 
individets motivation til at prioritere specifikke 
typer af fødevarer. Under et måltid inducerer 
mave-tarm systemet en myriade af biokemi-
ske processer, som dirigerer andre organer 
til at igangsætte en lang række koordinerede 
metaboliske processer. Der sendes blandt 
andet signaler til hjernen, som responderer 
ved at korrigere appetit og adfærd. Vi forsker 
i at kortlægge, hvordan specifikke signalstof-
systemer i hjernen integrerer disse mange og 
forskelligartede typer af biokemisk informa-
tion.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

CHRISTOFFER 
CLEMMENSEN

LEKTOR VED NNF CENTER 
FOR BASIC METABOLIC 
RESEARCH, KØBENHAVNS 
UNIVERSITET 

CHRISTIAN SUHR

ADJUNKT VED INSTITUT 
FOR KULTUR OG 
SAMFUND, AARHUS 
UNIVERSITET

Antropolog 
Christian Suhr

Biolog 
Christoffer Clemmensen

“Hvad gør vi, hvis vi eksempelvis bliver 
konfronteret med sygdom eller pludselig 
oplever, at noget udefrakommende tager 
kontrollen over vores liv?”

”Det fundamentale problem ligger 
stadig uberørt under overfladen - vi har 
konstrueret et samfund, hvori det moderne 
menneskes genetik kommer til kort”
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KAREN VALLGÅRDA

SAXO-INSTITUTTET,
KØBENHAVNS UNIVER-
SITET

LINE BURHOLT 
KRISTENSEN

LEKTOR, INSTITUT FOR 
NORDISKE STUDIER OG 
SPROGVIDENSKAB, KØ-
BENHAVNS UNIVERSITET

FAGOMRÅDE

Lingvistik - Psykolingvistik

Mit forskningsfelt er grammatikforståelse. 
Jeg undersøger, hvordan mennesker forstår 
grammatik – både når grammatikken følger 
normen, og når den afviger fra det modtage-
ren forventede (fx en uventet ordstilling eller 
uventet endelse). 

I min aktuelle forskning i projektet ”Broken 
Grammar & Beyond” samarbejder jeg med 
hjerneforskere, andetsprogsforskere og 
praktikere (bl.a. sprogundervisere og Dansk 
Sprognævn) for at forstå, hvordan afvigelser 
i grammatik påvirker hjernens arbejde med 
læsning. 

Min forskning i processering af dansk gram-
matik kombinerer teorier og metoder fra 
dansk grammatikforskning med teorier og 
metoder fra eksperimental psykologi, kogni-
tionsvidenskab og kognitiv neurovidenskab, 
bl.a. læseforsøg og hjerneskanning (fMRI). 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

“Hvis man vil forske i sprogs opbygning, 
udvikling og processering, gælder det 
om at vide en masse om sprog, men også 
om at lære af akustikere, antropologer, 
kognitionsforskere, arkæologer, neurologer, 
evolutionsbiologer m.m.”

Lingvist
Line Burholt Kristensen

FAGOMRÅDE

Historie

Min forskning kredser om det, man kan kalde 
politisk familiehistorie. Jeg interesserer 
mig for, hvordan mennesker i det 19. og 20. 
århundrede har ordnet og ageret i deres fa-
milieliv, og hvordan intime relationer er blevet 
formet af skiftende sociale, økonomiske, 
politiske og juridiske forhold. 

Det er min ambition at forstå, hvad de for-
anderlige familiemønstre har betydet for de 
mennesker, der har levet (i) disse. Derfor er 
følelsernes historie et vigtigt perspektiv i min 
forskning. Jeg undersøger, hvordan men-
nesker har praktiseret følelser i forbindelse 
med store kriser som skilsmisse og død, såvel 
som i mere hverdagslige aspekter af familie-
livet. Dette indebærer også en granskning af 
fortidige menneskers forestillinger om, hvilke 
følelser, man bør opleve, og hvordan man bør 
tilkendegive dem i bestemte sammenhænge. 

Min forskning viser, at det intime og følelserne 
er flettet uadskilleligt sammen med forskel-
lige former for magtudøvelse og er bundet til 
kultur og sprog. Den tydeliggør dermed, at 
aspekter af tilværelsen, vi opfatter som per-
sonlige, individuelle og måske derfor naturlige 
og eviggyldige, også har en historie. 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

“Min forskning viser, at det intime og 
følelserne er flettet uadskilleligt sammen 
med forskellige former for magtudøvelse og 
er bundet til kultur og sprog.”

Historiker 
Karen Vallgårda

NYE MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2018
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FAGOMRÅDE

Kunsthistorie

Mit nuværende forskningsprojekt handler 
om krydsfeltet mellem kunsthistorie og 
kolonihistorie i en nordisk kontekst. Jeg har 
i mange år arbejdet med feministiske, queer 
og dekoloniale perspektiver i kunsthistorien 
og udforsket den måde, hvorpå magt, ideologi 
og identitetsspørgsmål har været med til at 
forme forestillinger om fortiden, nutidens 
kunst og den visuelle kultur. Min interesse for 
inklusion- og eksklusionsprocesser i kunst-
historieskrivningen ledte mig til den dansk-
norske kolonihistorie, hvis visuelle aspekter 
længe har været ignoreret i en dansk kon-
tekst. I 2017 kuraterede jeg udstillingen Blinde 
vinkler: Billeder af kolonien Dansk Vestindien 
sammen med Mette Kia Krabbe Meyer og 
Sarah Giersing på Det Kongelige Bibliotek. I 
de kommende år fortsætter jeg med at sætte 
kolonihistoriens æstetiske eftervirkninger på 
kunstens område på dagsordenen, i fortsat 
dialog med bl.a. kunstnere og forskere på De 
Amerikanske Jomfruøer og i Ghana.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

FAGOMRÅDE

Biologi- Makrobiologi

Hvis man elsker det store overblik, man kan få, 
når man sidder på toppen af et bjerg og kigger 
ud over et landskab, og er lige så betaget af 
naturens mangfoldighed, som jeg er, så er det 
oplagt at forske i makroøkologi, hvor man be-
skæftiger sig med de store mønstre i naturen. 
Jeg arbejder med at forstå, hvad der bestem-
mer mangfoldigheden og fordelingen af livet 
på Jorden. Min forskning har især beskæftiget 
sig med grundvidenskabelige spørgsmål som 
”hvad styrer, om en art er sjælden eller vidt 
udbredt?”, ”hvad bestemmer sammensætnin-
gen af forskellige artssamfund?”, og ”hvordan 
kan vi forudsige biodiversitetsmønstre på 
tværs af rumlige skalaer – fra en skov eller 
eng til hele kloden?”. 

I de senere år er jeg blevet mere og mere 
interesseret i at forstå og kortlægge den 
rolle, mennesker har i at forme og forandre 
naturen gennem ændringer i arealanvendelse 
og klima. Det har jeg gjort ved for eksempel at 
bruge historiske kilder og gå i fodsporene på 
tyskeren Alexander von Humboldt i Ecuador 
for at dokumentere nogle af de dramatiske 
ændringer, der er sket i vegetationen, siden 
han selv var der for over 200 år siden. 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

NAIA MORUETA-HOLME 
 
ADJUNKT, STATENS 
NATURHISTORISKE 
MUSEUM, KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

MATHIAS DANBOLT

LEKTOR, INSTITUT 
FOR KUNST- OG 
KULTURVIDENSKAB, 
KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

“Når man beskæftiger sig med 
kolonihistorien, kommer man ikke blot til 
at udfordre etablerede kunsthistoriske 
fortællinger, men også det teoretiske og 
metodiske rammeværk.”

“Ved at forstå, hvordan naturen har ændret 
sig allerede i historisk tid, kan vi bedre 
forudsige, hvordan den vil reagere på de 
menneskeskabte globale miljøændringer.”

Kunsthistoriker
Mathias Danbolt

Biolog
Naia Morueta-Holme
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VÍCTOR SILVA AGUIRRE
 
ADJUNKT, INSTITUT FOR 
FYSIK OG ASTRONOMI, 
AARHUS UNIVERSITET 

FAGOMRÅDE

Astrofysik - Astronomi

Mit forskningsområde er astrofysik, nærme-
re bestemt Galaktisk Arkæologi, som er stu-
diet af Mælkevejens dannelse og udvikling. Vi 
forstår endnu ikke fuldt ud, hvordan Mælke-
vejen er dannet, og hvordan den har udviklet 
sig. Indtil nu har vi gjort os nogle antagelser 
om udviklingsforløbet, som dels er bygget på 
teoretiske modeller, og dels på noget, som i 
en vis udstrækning er gætterier tilpasset de 
observationer, som vi allerede har. Galaktisk 
Arkæologi er et forsøg på at komme videre 
indenfor et område, som i nogle henseender 
har stået i stampe, og det gør vi ved at koble 
de teoretiske modeller for galaksedannelse 
og galakseudvikling sammen med konkrete 
observationer af forskellige udvalgte typer 
af stjerner i særligt udvalgte områder i 
Mælkevejen. 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2018

“Vi stiler efter at bestemme de vigtigste 
parametre for titusinder af stjerner i fjerne 
dele af Mælkevejen, og at gøre det med en 
nøjagtighed som aldrig før er opnået.”

Astrofysiker
Víctor Silva Aguirre 

NYE MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2018
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Min forskning fokuserer på kristendom som 
en levet religion. Særligt har jeg været optaget 
af kristendom på steder, hvor den ikke er en 
majoritetsreligion. Mine etnografiske studier 
af kristendom har især fokuseret på de måder, 
hvorpå religiøs praksis udfolder sig i den ellers 
relativt sekulære stat i Syrien før krigen.

ADJUNKT VED INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Teoretisk har jeg været optaget af at udforske 
eksemplets magt. Hvordan bruges eksempler 
til at understøtte bredere påstande? Hvad vil det 
sige at følge et eksempel? Hvad er et godt/dår-
ligt eksempel? Det interessante ved eksempler 
er, at deres status både debatteres akademisk, 
men så sandelig også er et lokalt anliggende. 

Mit forskningsfelt er religionshistorie, nærmere 
bestemt religion og ritualer i middelhavsområ-
det i det første årtusinde f.v.t., og min indgang 
til religionshistorien er oftest Det Gamle 
Testamente, som jeg har specialiseret mig i. 
Jeg er særligt interesseret i religiøse ritualer og 
i ritualiserede sociale praksisser, såsom mål-

LEKTOR VED AFDELING FOR BIBELSK EKSEGESE, DET TEOLOGISKE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

tider og gæstfrihed, og jeg forsøger at afdække 
de værdier, hierarkier og verdensbilleder, som 
teksterne indeholder. Jeg sammenligner dem 
med andre nærorientalske tekster fra samme 
periode, inddrager oplysninger fra arkæologi og 
historie og anvender metoder fra litteraturvi-
denskab, sociologi, antropologi m.m.

Jeg er litterat og forsker bredt i litteratur- og 
kulturhistorien fra ca. 1750 til i dag. I de senere 
år har jeg beskæftiget mig med krig og med 
forholdet mellem krig, epistemologi og æstetik. 
I foråret udgav jeg en bog om tilfældets rolle i 
repræsentationen af Napoleonskrigene, og lige 
nu undersøger jeg militariseringen af æstetik-

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTURVIDENSKABER, SYDDANSK UNIVERSITET.

Litterat Anders Engberg-Pedersen

ken. Det drejer sig om, hvordan samarbejdet 
mellem kulturindustrien, militærinstitutioner 
og den universitære forskningsverden har pla-
ceret æstetik og fiktion i centrum af moderne 
krigsførelse. Derudover interesserer jeg mig 
for takt-begrebet og for litteraturens forhold til 
kartografien.

Jeg forsker i hjernens immunforsvar og hvor-
dan dette påvirker søvnen. Hjernens immun-
forsvar er meget omhyggeligt reguleret, så der 
passes bedst muligt på hjernecellerne. Vi ved 
alle sammen, at vores søvnmønster ændres, 
når vi bliver syge, og normalt er dette en gavn-
lig mekanisme, der bidrager til sygdomsbe-

SENIORFORSKER VED RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP

Humanbiolog Birgitte Rahbek Kornum

kæmpelsen. Desværre går det nogle gange galt, 
så hjernens immunsystem overaktiveres. Dette 
kan medføre permanente ændringer i hjernens 
søvnregulering med invaliderende søvnsyg-
domme til følge.

Min forskningsgruppe arbejder med at udrede 
de molekylære mekanismer bag kolesterol- og 
sukkeroptag i kroppen fra et strukturelt per-
spektiv. Vi ønsker at vide, hvordan de proteiner, 
der katalyserer kolesterol- og sukkeroptag, 
ser ud, og hvordan det påvirker deres funktion. 
Perspektiverne for vores forskning er vidtræk-

ADJUNKT VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AARHUS UNIVERSITET

Strukturbiolog Bjørn Panyella Pedersen

kende. En forbedret forståelse af kolesterol- og 
sukkeroptag vil bidrage til en øget forståelse at 
fundamentale metabolistiske processer i krop-
pen. Vores arbejde sigter mod at danne et fun-
dament for en bedre forståelse af de processer, 
der ligger bag folkesygdomme såsom kardiova-
skulære sygdomme, kræft, diabetes og fedme.

Antropolog Andreas Bandak

Teolog Anne Katrine de Hemmer Gudme
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Jeg er idéhistoriker og forsker i videnskaber-
nes og teknologiens nyere historie og kultur. 
Jeg arbejder især med relationerne mellem 
Europa og Afrika, hvor jeg undersøger, hvordan 
videnskabelige institutioner og en række nøgle-
teknologier som skibsteknologier, jernbaner og 
internettet har formet forbindelserne mellem 

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND (IDÉHISTORIE), AARHUS UNIVERSITET

Idéhistoriker Casper Andersen 

kontinenterne fra kolonitidens begyndelse til i 
dag. Formålet med min idéhistoriske forskning 
er blandt andet at kaste lys på, hvilke roller 
videnskab og teknologi kan spille i fremtidens 
relationer mellem et rigt, aldrende europæisk 
kontinent og et fattigt, dynamisk afrikansk 
kontinent.

Molekylærbiolog Henrik Dimke

Jeg er forsker i matematisk biologi. Det bety-
der, at jeg beskæftiger mig med matematiske 
modeller, som bruges i biologi. Specifikt arbej-
der jeg med matematiske modeller inden for 
molekylærbiologi, systembiologi og syntetisk 
biologi. Jeg fokuserer på at udvikle ny mate-
matisk teori, som kan hjælpe med at adressere 

LEKTOR VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Matematiker Elisenda Feliu

nogle af de udfordringer, man står overfor 
i molekylærbiologien. Mit arbejde foregår i 
samarbejde med andre matematikere, og med 
teoretiske og eksperimentelle biologer.

Jeg beskæftiger mig med fysiologisk grund-
forskning. Groft sagt sigter jeg i min forskning 
mod at forstå, hvordan nyren fungerer. Jeg 
har i min nuværende forskning specielt fokus 
på, hvordan nyrens transport af mineralerne 
calcium og magnesium reguleres. Derudover, 
fokuserer min forskning på nyrens små blodkar, 

LEKTOR VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆR MEDICIN, SYDDANSK UNIVERSITET

med henblik på at forstå deres vigtighed for at 
opretholde nyrefunktionen, og hvordan de påvir-
kes i forskellige tilstande, der giver anledning til 
nyresygdom. Det overordnede perspektiv for mit 
forskningsfelt er, at man potentielt kan bidrage 
til identifikationen af nye angrebspunkter at 
udvikle lægemidler imod.

Jeg er lingvist og sproglig antropolog. Jeg 
forsker i sprogkulturer, særligt i kulturspe-
cifikke sproglige praksisser (etnopragma-
tik), ords betydningsuniverser (semantik) og 
radikale sprogkulturelle opbrud og nyskabelser 
(kreolistik). Grundlæggende er jeg optaget af 
store spørgsmål: hvad er fælles for verdens 

LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HUMANISTISK VIDENSKAB, ROSKILDE UNIVERSITET

Lingvist Carsten Levisen

sprogkulturer? Hvilken rolle spiller fælles ord 
for opretholdelsen af en fælles socialitet? Hvor-
dan, hvornår og hvorfor opstår sprogkulturelle 
forandringer? 

Med en baggrund som kemiker, har jeg specia-
liseret mig i udvikling af nye materialer til ener-
giopbevaring og studier af materialestruktur på 
nano- og atomar-skala. Dette er omdrejnings-
punktet for min forskningsgruppe ved Syddansk 
Universitet. Min forskning omhandler hoved-
sageligt udvikling af nye typer genopladelige 

LEKTOR VED INSTITUT FOR FYSIK, KEMI OG FARMACI, SYDDANSK UNIVERSITET

Kemiker Dorthe Bomholdt Ravnsbæk

batterier, der er mere effektive, miljøvenlige og 
billigere end den nuværende teknologi. Vi sigter 
i høj grad mod nye løsninger, der er optimale til 
elektriske køretøjer, systemer til stabilisering 
af belastningen på det elektriske net og opbeva-
ring af vedvarende energi. 
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Jeg er eksperimentalfysiker og arbejder med 
at forstå sammenhængen mellem mikro-
skopiske og makroskopiske egenskaber af 
materialer. Konkret handler min forskning om 
de grundvidenskabelige spørgsmål omkring 
glasovergangen. Spørgsmålet er, hvad der sker, 

PROFESSOR MSO. VED INSTITUT FOR NATURVIDENSKAB OG MILJØ, ROSKILDE UNIVERSITET

Fysiker Kristine Niss

når en væske afkøles, bliver sejt flydende og til 
sidst helt stiv, fx når vi laver glas eller bolsjer. 
Selvom vi har været i stand til at udføre disse 
processer i årtusinder, forstår vi stadig ikke, 
hvad der fundamentalt set styrer processen.

Biolog Ida Moltke

Min forskning består i at udvikle og bruge 
statistiske metoder og computerprogrammer 
til at analysere DNA. Formålet med analyserne 
spænder ret vidt: fra at finde genetiske årsager 
til type 2 diabetes, over at blive klogere på, 
hvordan verden er blevet befolket, til at finde ud 
af, hvordan vi mennesker genetisk har tilpasset 

ADJUNKT VED BIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

os livet i ekstreme miljøer som fx Arktis. Med 
andre ord spænder min forskning over flere 
forskellige forskningsfelter inklusiv medicinsk 
genetik, historie og evolutionsbiologi. Et typisk 
resultat fra mine analyser inden for medicinsk 
genetik er, at jeg finder en eller flere DNA-mu-
tationer, der forårsager en bestemt sygdom. 

Jeg forsker i algoritmik og datastrukturer, nogle 
af hjørnestenene i datalogi og vores moderne 
informationssamfund. Feltet omhandler, hvor 
effektivt beregningsproblemer kan løses af en 
computer, og hvordan data kan struktureres, så 
vi kan søge i det effektivt. Når vi bruger compu-
tere til at løse problemer, er det algoritmerne 

ADJUNKT VED INSTITUT FOR DATALOGI, AARHUS UNIVERSITET

Datalog Kasper Green Larsen

og datastrukturerne, der sikrer, vi får de rigtige 
resultater, og at computeren bliver færdig med 
beregningerne inden for en tilfredsstillende tids-
ramme. I min forskning udvikler jeg hurtigere 
algoritmer og datastrukturer og bruger matema-
tik til at bevise, at centrale beregningsproblemer 
umuligt kan løses hurtigt af en computer. 

Jeg bruger DNA fra fugle til at undersøge deres 
slægtsskabsforhold og søger at beskrive og for-
klare, hvordan organismer på jorden har spredt 
sig, har tilpasset sig, er blevet til flere arter 
og hvorfor nogle arter uddør. Det gør jeg både 
baseret på materiale, som jeg indsamler i New 
Guinea og andre øer i Indonesien og Stillehavet 

ADJUNKT VED STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Biolog Knud Andreas Jønsson

og ved at bruge allerede indsamlet materiale 
fra museumssamlinger. For nyligt har jeg ka-
stet mig over at sætte satellitsendere på fugle i 
New Guinea for at kunne følge deres bevægel-
sesmønstre, så min forskning bruger de nyeste 
teknologiske landvindinger og god gammeldags 
naturhistorie og feltarbejde. 

Min forskning handler om, hvorfor katastrofer 
sker, hvordan de påvirker verden, og hvordan 
vi kan undgå dem i fremtiden. Som jurist 
interesserer jeg mig særligt for, hvordan vi 
kan regulere katastrofale risici; og for hvordan 
rettigheder og ansvar fordeles før og efter 
katastrofer.

LEKTOR VED DET JURIDISKE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jurist Kristian Cedervall Lauta

Det moderne samfund er tiltagende mere 
sårbart for store katastrofer. På den ene side 
bliver vi stadigt bedre til at forstå, forudsige 
og modellere naturen, men på den anden side 
bliver vores samfunds strukturer stadig mere 
komplekse. Med stigende samfundsmæssig 
kompleksitet følger nye fælles sårbarheder.
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Biofysiker Liselotte Jauffred

Jeg er fysiker og laver eksperimentel biofysik, 
derfor anvender jeg de fysiske begreber og 
teorier på det levende. Jeg leder efter generelle 
egenskaber og mekanismer, som er fælles for 
vidt forskellige systemer. Jeg har stor erfa-
ring med nanopartiklers vekselvirkning med 
laserlys, men hvad der især optager mig i disse 

ADJUNKT VED NIELS BOHR INSTITUTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

år, er, hvordan en celles form hænger sammen 
med dens funktion, og hvordan den bruges til 
at overlevere information. Min metode er en 
kombination af mikroskopi, optisk manipula-
tion (med en fokuseret laser), billedanalyse og 
matematisk modellering. 

Jeg er teoretisk højenergifysiker, dvs. jeg for-
sker i de elementære partikler og fundamentale 
naturkræfter, som vores univers er opbygget af. 
Jeg forsøger især at beskrive massens oprin-
delse: Hvordan de kendte elementarpartikler 
blev massive i det tidlige univers – dvs. Higgs 
mekanismen. Og hvad mørkt stof– langt den 

LEKTOR VED CENTRE FOR COSMOLOGY AND PARTICLE PHYSICS PHENOMENOLOGY, SYDDANSK UNIVERSITET

Fysiker Mads Toudal Frandsen

største del af massen i universet – består af. I 
samarbejde med eksperimentalister ved f.eks. 
Large Hadron Collider (LHC) i CERN, bliver de 
modeller, vi konstruerer, testet. Den egenskab, 
at de fleste elementarpartikler og mørkt stof 
er massive, har været helt instrumentelt for at 
strukturer som Mælkevejen, er blevet dannet. 

Min forskning fokuserer på, hvordan mennesket 
fra naturens hånd er et politisk dyr: Hvordan vi 
har en hjerne bygget til politik i små, fortidige 
grupper, og hvordan moderne mennesker 
stadig bruger denne hjerne til at navigere i 
moderne politik. Et vigtigt fund er, at vores poli-
tiske holdninger ikke blot er baseret på fornuf-

PROFESSOR VED INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Politolog Michael Bang Petersen

tige ræsonnementer, men reflekterer dybtlig-
gende psykologiske og biologiske dynamikker. 
Perspektivet er altså, at denne forskning står til 
at kunne fortælle noget helt centralt om det at 
være menneske.

Jeg er matematiker, og mit forskningsfelt er 
geometrisk analyse, hvilket vil sige studiet af de 
differentialligninger, der er knyttet til forståel-
sen af rumlige former. Navnlig er det teorien 
for optimale geometriske former, som for tiden 
interesserer mig. Derfor arbejder jeg med mini-
malflader, som - lidt forenklet sagt - er rumlige 

ADJUNKT VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Matematiker Niels Martin Møller

opdelinger med det mindst mulige areal under 
de givne betingelser. Det er noget naturen selv 
tit gør, så de nydelige minimale strukturer 
dukker f.eks. op så forskellige steder som i 
farvede fuglefjer, i cellernes trappeformede 
DNA-struktur og sågar på kanten af universets 
sorte huller. 

Kemiker Nina Lock

Jeg er kemiker og arbejder med fremstilling 
og karakterisering af materialer med hen-
blik på katalytiske anvendelser. Målet med 
de katalytiske processer er aktivering af små 
molekyler såsom H2O (vand) og CO2. Min tilgang 
til aktivering af de små molekyler er udvikling 
af katalysatorer, der kan sænke den såkaldte 

ADJUNKT VED INTERDISCIPLINARY NANOSCIENCE CENTER (iNANO), AARHUS UNIVERSITET

aktiveringsenergi for en kemisk reaktion. Jeg 
har særligt fokus på materialer, der kan bruges 
til fotokatalytiske processer, hvor sollys bruges 
til at drive de kemiske reaktioner ved stuetem-
peratur. Helt specifikt så udvikler jeg en type 
katalysatorer, der består af en uorganisk såvel 
som en organisk komponent.
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Humanistisk IT-forsker Peter Dalsgaard 

Fysiker Rasmus Bjørk

Min forskning handler om energikonvertering, 
altså forskellige måder at kunne konvertere 
energi fra en form til en anden. Jeg arbejder 
primært med at lave en ny og mere effektiv køle-
maskine baseret på permanente magneter og et 
såkaldt magnetokalorisk materiale, der ændrer 
temperatur, når det bliver udsat for et magnet-

LEKTOR VED INSTITUT FOR ENERGIKONVERTERING OG LAGRING, DTU

felt. Derudover forsker jeg i magnetisme og i 
hvordan man genererer et magnetfelt ved hjælp 
af permanente magneter, eksempelvis til MRI og 
andre anvendelser. Endelig laver jeg forskning i 
termoelektriske generatorer, som kan omdanne 
varme direkte til strøm, og inden for mikrostruk-
turer med særlige egenskaber, fx mikrokanaler. 

Jeg forsker i interaktionsdesign, dvs. udviklin-
gen af interaktive systemer og produkter. En 
rød tråd gennem mit arbejde er at anlægge 
et humanistisk perspektiv på, hvordan man i 
udviklingen af ny teknologi kan forstå og invol-
vere de mennesker, der i sidste ende møder, 
bruger og lever med den. Sagt med andre ord, 

PROFESSOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR, AARHUS UNIVERSITET

hvordan kan man udvikle IT, der giver mening 
for brugerne? Inden for dette forskningsfelt 
fokuserer jeg især på digital kreativitet: studiet 
af hvordan digitale teknologier indgår i og 
påvirker kreative processer. 

Alumner 2018

Et medlemskab af Det Unge Akademi varer 
5 år, og i juni 2018 sagde Det Unge Akademi 
farvel til følgende 8 medlemmer, der i 
stedet bliver alumner:

Casper Sylvest
Eline Lorenzen
Hussam Nour-Eldin
Karen Gram-Skjoldager
Lotte Thomsen
Mikkel Bille
Nikolaj Zinner
Steffen Dalgaard

Jeg er biolog og målet med min forskning er 
at belyse de komplekse sammenhænge, der 
styrer vegetationsdynamik i tid og rum, samt 
at bidrage til at forstå og mitigere konsekven-
serne af de igangværende globale ændringer i 
klima og landskabsudnyttelse. Hvilke faktorer 
og processer bestemmer geografiske mønstre i 

LEKTOR VED INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AARHUS UNIVERSITET

Biolog Signe Normand

plantearters udbredelse gennem tid og rum? Er 
nuværende mønstre i ligevægt med klimatiske 
forhold, eller har forhistoriske begivenheder 
sat varige aftryk på dem? Hvordan varierer og 
skalerer betydningen af forskellige faktorer og 
processer på tværs af tid og rum? 
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Bioinformatiker Søren Besenbacher

Overordnet er mit forskningsfelt bioinformatik 
- dvs. udviklingen af modeller, algoritmer og 
software til at analysere biologisk data. Inden 
for dette felt har jeg specialiseret mig i analyse 
af menneskelige genomer. For tiden fokuserer 
det meste af min forskning på analyse af nye 
mutationer i mennesker. Ved at analysere DNA-

LEKTOR VED MOLEKYLÆR MEDICINSK AFDELING, AARHUS UNIVERSITET

prøver fra kernefamilier er det i dag muligt 
at opdage nye mutationer, dvs. nye genetiske 
varianter der er tilstede i barnet, men ikke 
findes i nogen af forældrene. Jeg er optaget af 
at studere antallet og positionerne af sådanne 
nye mutationer og bruge dette til at forstå den 
mutationsproces, der driver evolutionen.

Kemiker Thomas Just Sørensen

Bioinformatiker Tune H. Pers 

Alumner 2016 - 2017

Jeg er farvestofkemiker. Jeg arbejder med at 
lave farvestoffer og på at forstå vekselvirkningen 
mellem lys og materialer. Specielle farvestoffer 
kan sende lys ud under belysning - de er fluo-
rescerende. Lysudsendende farvestoffer er en 
af hjørnestenene i moderne teknologi. De er at 
finde i fladskærme, lyskilder, telekommunikati-

LEKTOR VED NANO-SCIENCE CENTER & KEMISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

onsudstyr og bliver brugt i medicinsk forskning 
og til diagnostik. Jeg er ikke direkte involveret i 
alle disse områder, men jeg laver farvestoffer, 
der med fordel kan bruges her. Jeg laver ”værk-
tøjer”, som ingeniører og andre forskere kan 
bruge til at gøre vores alle sammens hverdag 
nemmere, eller til at gøre nye opdagelser. 

Jeg har udviklet en selvstændig forsknings-
linje inden for data-drevne fremgangsmåder 
til identificering af gener og biologiske proces-
ser, der fører til svær overvægt og psykiatriske 
lidelser. Med metoden har vi kunne påvise, at 
svær overvægt skyldes deregulering af centrale 
processer i hjernen. Min gruppe arbejder på at 

LEKTOR VED NN CENTER FOR BASIC METABOLIC RESEARCH, KU OG SENIORFORSKER, STATENS SERUM INST.

forstå, hvorfor psykofarmaka hos nogle fører til 
markant vægtforøgelse. I den forbindelse er jeg 
ved at etablere en platform til måling af ekspres-
sion i enkeltceller, hvilken kombineret med de 
data-drevne analyseteknikker har potentiale til 
at belyse hidtil ukendte biologiske processer cen-
trale i forståelsen af sygdomsopståelse og forløb. 

Ala Trusina 2012-2017 
Alicia Lundby 2011-2016 
Anders Søgaard 2011-2016
Emil Bjerrum Bohr 2011-2016
Fredrik Norland Hagen 2011-2016
Jacob Sherson 2012-2017
Jonathan Adams 2011-2016
Kresten Lindorff-Larsen 2011-2016
Kristin Veel 2011-2016
Mikkel Gerken 2012-2017
Petrine Wellendorph 2011-2016 

Pia Quist 2011-2016
Rebecca Adler-Nissen 2012-2017
Rikke Schmidt Kjærgaard 2012-2017
Rubina Raja 2011-2016 
Sune Haugbølle 2011-2016
Sune Lehmann 2012-2017
Tais Wittchen Dahl 2011-2016
Thomas Bjørnskov Poulsen 2011-2016
Thomas Habekost 2011-2016
Tine Jess 2012-2017
Vibe Gedsø Frøkjær 2011-2016
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FORRETNINGSORDEN 
FOR DET UNGE AKADEMI
SENEST REVIDERET NOVEMBER 2018.

Det Unge Akademi er en selvstændig 
enhed under Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, hvis virke 
er styret af en forretningsorden som 
udstukket i Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs vedtægter.

1. 
FORMÅL

Det Unge Akademi, stiftet den 7. december 
2011, har som formål: 

1.1 At understøtte Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs 
formålsparagraf ved at arbejde 
for styrkelsen af videnskabens 
stilling i Danmark, navnlig den 
grundvidenskabelige forskning og 
tværvidenskabelige forståelse.

1.2 At bringe unge forskere i kontakt 
med andre discipliner uden for eget 
fagområde.

1.3 At engagere unge forskere i 
tværvidenskabelig og forskningspolitisk 
tænkning.

1.4 At opmuntre til udadrettet 
forskningsformidling.

1.5 At støtte unge forskere i deres 
akademiske udvikling og karriere.

2.
TEGNINGSREGEL 

2.1 Det Unge Akademi tegnes som Det 
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab af dettes præsident og 
generalsekretær.

2.2 Det Unge Akademi repræsenteres af et 
formandskab bestående af en formand og 
en næstformand.

3.
ORGANISATION 

3.1 Det Unge Akademi er en selvstændig 
enhed under Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab. Videnskabernes 
Selskab har det økonomiske ansvar.

3.2 Det Unge Akademi består af maksimalt 
44 medlemmer.

3.3 Hvert år indvælges 7 til 10 nye 
medlemmer under hensyntagen til 3.2. 

3.4 Det øverste organ i Det Unge Akademi 
er fællesmødet. Fællesmødet udgøres af 
alle medlemmer af Det Unge Akademi. 
På fællesmødet har alle medlemmer 
stemmeret. 

3.5 Fællesmødet vælger et formandskab 
bestående af en formand og en 
næstformand. 

3.6 Medlemmerne vælger at bidrage i et af 
minimum tre stående udvalg. 

3.7 De stående udvalg vælger en 
udvalgsrepræsentant, der leder arbejdet i 
udvalget.

3.8 Det Unge Akademi styres af et råd 
bestående af formandskabet samt 
udvalgsrepræsentanterne.

3.9 Dimitterede medlemmer indgår i Det 
Unge Akademis alumneklub.

4.
MEDLEMSKAB

4.1 Medlemskab af Det Unge Akademi er 
tidsbegrænset til fem år fra september i 
år 1 til juli knap 5 år senere.

4.2 Medlemskab opnås på baggrund af 
ansøgning, efterfulgt af et interview med 
indvalgskomitéen, hvor kandidaterne 
kan redegøre for deres motivation og 
konkrete interesse i medlemskab.

4.3 Medlemmer forventes at have afsluttet 
en ph.d.-grad inden for de seneste tre 
til syv år på ansøgningstidspunktet. 
Der tages hensyn til eventuelle 
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fraværsperioder, fx på grund af 
barselsorlov.

4.4 Medlemmer forventes at have publiceret 
én eller flere vægtige publikationer samt 
at have markeret sig aktivt og fagligt 
inden for sit fag.

4.5 Man kan ikke samtidig være medlem af 
Det Unge Akademi og Videnskabernes 
Selskab, ligesom det første heller ikke 
automatisk fører til det sidste.

4.6 Medlemskabet kan opsiges ved 
indgivelse af en skriftlig erklæring om 
udmeldelse til Det Unge Akademis 
formandskab. 

5.
INDVALG

5.1 Optagelse af nye medlemmer forestås af 
en indvalgskomité.

5.2 På et fællesmøde, senest i november, 
nedsættes en indvalgskomité bestående 
af mindst tre medlemmer og maksimum 
fem af bred faglig sammensætning 
foruden en repræsentant fra 
formandskabet. Indvalgskomitéen 
godkendes på et fællesmøde ved 
simpelt flertal. Ved uenighed vælges 
medlemmerne ved almindeligt 
forholdstalsvalg (Hares kvota), se dog 
5.3. Afstemningen er hemmelig.

5.3 Der gives forrang til et medlem fra 
forrige indvalgskomité, således at 
mindst et medlem af indvalgskomitéen 
sidder i flere på hinanden følgende 
indvalgskomitéer. 

5.4 Indvalgskomitéen inviterer 
medlemmerne af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs præsidium 
til at udpege 2-3 repræsentanter til at 
deltage i indvalget.

5.5 Ansøgningerne vurderes på baggrund 
af forskningskvalitet, motivation og vilje 
til tværfagligt samarbejde. Det forventes 
desuden, at ansøgere interesserer 
sig for og tager udgangspunkt i 
det danske forskningsmiljø. Det 
tilstræbes, at medlemsskaren har en 
bred videnskabelig sammensætning i 
henhold til Det Unge Akademis formål, 
er bredt repræsenteret geografisk og 
har en ligelig kønsfordeling, sådan 
at Det Unge Akademi i størst mulig 
udstrækning udgør et akademisk og 
tværvidenskabeligt forum for unge 
grundforskere med forskningsbase i 
Danmark. 

5.6 Ansøgerne vurderes i forhold til deres 
tilknytning til danske forskningsmiljøer, 
og der skal under indvalg af nye 
medlemmer tages hensyn til, at en 
væsentlig del af Det Unge Akademis 
virke foregår på dansk, for eksempel 
møder, formidlingsaktiviteter og det 
forskningspolitiske virke. 

5.7 Indvalgskomitéen udvælger relevante 
kandidater til interview og afholder 
interview, hvorefter indvalgskomitéen 
beslutter, under hensyntagen til 

antallet af medlemmer angivet i § 3.2, 
hvilke ansøgere der vil blive tilbudt 
medlemskab af Det Unge Akademi. 

6.
FÆLLESMØDER

6.1 Der afholdes ti ordinære fællesmøder 
årligt, månedligt i perioden fra 
september til juni.

6.2 Rådet planlægger og leder de ordinære 
fællesmøder. 

6.3 Det er en medlemspligt at deltage i 
alle ordinære fællesmøder, der kan 
dog dispenseres fra dette ved skriftligt 
afbud.

6.4 Et ordinært fællesmøde indkaldes 
skriftlig med minimum 2 ugers 
varsel. Rådet er ansvarlig for at 
indkalde til ordinære fællesmøder. 
Mødedagsordenen udsendes senest 1 
uge før mødet. 

6.5 Formandskabet, et flertal af Rådet 
eller en gruppe på 10 medlemmer 
kan indkalde til et ekstraordinært 
fællesmøde.

6.6 Ekstraordinære fællesmøder kan 
afholdes på en hvilken som helst online 
platform hvor alle medlemmer har 
adgang eller ved et fysisk møde. Hvis 
det afholdes som et fysisk møde skal 
det være muligt at deltage virtuelt via et 
alment tilgængeligt medie. 

6.7 Et ekstraordinært fællesmøde indkaldes 
skriftligt med minimum 48 timers 
varsel. Dagsorden skal vedlægges 
mødeindkaldelsen, og det skal angives 
tydeligt hvorledes mødet afvikles.

6.8 Et fællesmøde er beslutningsdygtigt, 
når minimum 50 % af medlemmerne 
deltager i mødet. 

6.9 Fællesmødet træffer beslutninger ved 
simpelt flertal.

7.
FORMANDSKABET

7.1 Formandskabet består af en formand og 
en næstformand. 

7.2 Formandskabet forestår den daglige 
ledelse af Det Unge Akademi og 
repræsentation af Det Unge Akademi 
ved arrangementer, hvori Det Unge 
Akademi deltager.

7.3 Det er pålagt formandskabet at orientere 
fællesmødet om hele formandskabets 
virke mellem to fællesmøder.

7.4 Formandskabet vælges på februarmødet 
for en periode på 1 år. 

7.5 Senest en uge før valgdagen meddeles 
kandidatur skriftligt med en kort 
motivation til sekretariatet, som 
orienterer alle medlemmer forud for 
valgdagen. 

7.6 Det ordinære formandskabsvalg varsles 
med 1 måneds frist. Et valg i utide 

varsles med mindst 2 ugers frist.
7.7 Formand og næstformand vælges ved 

hemmelig afstemning blandt Det Unge 
Akademis medlemmer. Formand vælges 
først, derefter næstformand.

7.8 Den kandidat, som først sikrer sig flertal 
blandt de afgivne stemmer, er valgt 
for et år og besætter straks sin post. I 
tilfælde af at ingen opnår flertal eller 
ved stemmelighed, gennemføres en ny 
afstemningsrunde, hvor den kandidat 
der modtog færrest stemmer udgår 
(indtil kun to kandidater er tilbage). Ved 
stemmelighed mellem to kandidater, 
afgøres valg ved lodtrækning. 

7.9 På valgdagen nedsættes et ad hoc 
afstemningsudvalg bestående af tre 
ikke-opstillede medlemmer af Det Unge 
Akademi. Afstemningsudvalget sørger 
for afstemningens praktiske forløb, 
herunder stemmeoptælling der foretages 
umiddelbart efter afstemningen er 
afsluttet. 

7.10 Formandskabet kan til enhver tid vælge 
at træde tilbage.

7.11 Fællesmødet kan ved simpelt flertal 
afsætte formandskabet og indkalde til 
nyvalg.

7.12 Bliver en post vakant i løbet af en 
valgperiode, foretages snarest muligt, 
under hensyn til § 7.6, suppleringsvalg 
med gyldighed for resten af perioden.

7.13 Et medlem kan maksimalt være en del af 
formandskabet i to hele perioder.

8.
UDVALG

8.1 Det Unge Akademi har mindst 
tre stående udvalg, der varetager 
aktiviteter inden for interessegrenene 
forskningspolitik, tværfaglig virksomhed 
og forskningsformidling. 

8.2 Nye udvalg skal godkendes af 
fællesmødet, hvorefter medlemmer af 
Det Unge Akademi ved samme lejlighed 
kan indtræde i udvalget. 

8.3 På septembermødet og på februarmødet 
vælger hvert medlem af Det Unge 
Akademi at sidde i et af de stående 
udvalg. Det er muligt at deltage i 
arbejdet i alle udvalg, men et medlem 
kan kun bære stemme i ét stående 
udvalg.

8.4 Sekretariatet fører en liste over 
medlemmerne i hvert stående udvalg.

8.5 Udvalgene holder, som udgangspunkt, 
møder i forbindelse med fællesmøderne. 
Udvalgsrepræsentanten eller tre 
medlemmer af udvalget kan i 
ekstraordinære tilfælde indkalde 
skriftligt til udvalgsmøder med 72 
timers varsel. 

8.6 Udvalgsrepræsentanten forbereder 
og leder udvalgets møder; ved forfald 
vælger udvalget en mødeleder, 
medmindre repræsentanten har udpeget 
en suppleant.
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8.7 Udvalgsrepræsentanten sørger for, at et 
kort beslutningsreferat af udvalgsmødet 
bliver tilgængeligt for alle medlemmer af 
Det Unge Akademi. 

9.
UDVALGS-

REPRÆSENTANTER

9.1 På februarmødet udpeger hvert 
nytiltrådt stående udvalg en 
repræsentant til Rådet. Valget kræver 
kun én behandling i hvert stående 
udvalg og gælder for et år.

9.2 Der kan stemmes ved håndsoprækning 
eller ved hemmelig afstemning. Ved 
stemmelighed afgøres valget ved 
lodtrækning.

9.3 Udvalgsrepræsentanten accepterer, 
at det et er en pligt at deltage i 
rådsmøderne, pligten kan varetages af 
stedfortræder i enkelte tilfælde.

9.4 En gruppe på minimum 3/4 af alle 
stemmeberettigede i et udvalg kan til 
hver en tid og på eget initiativ indkalde 
til nyvalg af udvalgsrepræsentant. 

9.5 Bliver en post vakant i løbet af en 
valgperiode, foretages snarest muligt 
erstatningsvalg i udvalget.

9.6 Et medlem kan maksimalt udpeges som 
udvalgsrepræsentant i tre perioder. 

9.7 Repræsentanten varetager udvalgets 
anliggender i Rådet. 

10.
RÅDET

10.1 Rådet består af formandskabet samt 
udvalgsrepræsentanterne.

10.2 Rådet repræsenterer Det Unge Akademi 
i forbindelse med kommunikation med 
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab og sidstnævntes præsident, 
generalsekretær og præsidium. 

10.3 Rådet er ansvarligt for udarbejdelse 
af Det Unge Akademis budget, og 
at dette til enhver tid er retvisende 
og godkendt af Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs 
generalsekretær. 

10.4 Rådet har med bistand fra sekretariatet 
ansvaret for programlægning af de ti 
ordinære fællesmøder, jf. § 6.1.

10.5 Rådet foranstalter, at der hvert år 
udgives et årsskrift om Det Unge 
Akademis virke. 

10.6 Formanden forbereder og leder 
Rådets møder i samarbejde med 
næstformanden; ved forfald er 
næstformanden mødeleder. 

10.7 Formandskabet sørger for, at et kort 
beslutningsreferat af rådsmødet bliver 
tilgængeligt for alle medlemmer af Det 
Unge Akademi. 

10.8 Kun et tillidshverv (formand, 
næstformand og udvalgsrepræsentant) 
kan bestrides ad gangen, og det er ikke 
muligt at opstille til et tillidshverv i sit 
femte medlemsår.

11.
ØKONOMI

11.1 Det Unge Akademi er tildelt et 
budget under Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, hvor 
regnskabsåret er kalenderåret.

11.2 Det Unge Akademi har til huse i 
Videnskabernes Selskab, hvor fysiske 
fællesmøder hovedsageligt forgår.

11.3 Det Unge Akademi kan forvente 
støtte fra Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs sekretariat 
til gennemførelse af møder, andre 
arrangementer samt udgivelse af 
publikationer m.m.

11.4 Rådet udarbejder et udspecificeret 
budget for det kommende år senest til 
oktobermødet.

11.5 Efter oktobermødet forelægges 
budgettet til godkendelse af Det 
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskabs generalsekretær.

11.6 Formandskabet sikrer inden 
decembermødet, at budgettet er 
godkendt.

11.7 Regnskab samt budget forelægges 
Det Unge Akademis medlemmer på 
februarmødet.

11.8 I tilfælde af uforudsete udgifter 
udarbejder formandskabet et revideret 
budget, der forelægges Rådet, for 
dernæst at blive sendt til godkendelse af 
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskabs generalsekretær.

12.
REPRÆSENTATION

12.1 Medlemmerne må underskrive sig som 
medlemmer af Det Unge Akademi, hvis 
indlægget deles med alle medlemmer af 
Det Unge Akademi senest 24 timer før 
offentliggørelse. 

12.2 Medlemmerne må underskrive med 
”Det Unge Akademi mener” og bruge 
officielt brevpapir, hvis indlægget har 
været til debat og er blevet godkendt af 
fællesmødet. 

13.
EKSKLUSION

13.1 Eksklusion af et medlem kan kun 
finde sted ved ¾-dels flertal på et 
ordinært fællesmøde. Det skal fremgå af 
dagsordenen for det pågældende møde, 
at der er afstemning om eksklusion 
på mødet. Afstemningen skal være 
hemmelig. 

13.2 Ved eksklusion bliver medlemmet straks 
ekskluderet.

14.
ÆNDRINGER I 

FORRETNINGSORDENEN

14.1 Ændringer i forretningsordenen kan kun 
besluttes på to på hinanden følgende 
ordinære fællesmøder. Et skriftligt 
beslutningsforslag skal vedlægges 
mødeindkaldelsen. 

14.2 Forslag til forretningsordenen indsendes 
skriftligt til Rådet, som har pligt til 
straks at orientere alle medlemmer 
skriftligt og gøre plads til behandling 
som et selvstændigt punkt på de to 
førstkommende planlagte ordinære 
fællesmøder.

14.3 Ændringer i forretningsordenen skal 
opføres på den skriftlige mødedagsorden 
i deres fulde længde. På første 
møde undergår beslutningsforslaget 
førstebehandling, mindre redigering kan 
forekomme før ændringerne indstilles 
til andenbehandling eller forkastes ved 
simpelt flertal.

14.4 Den nye forretningsorden og 
den gældende forretningsorden 
skal rundsendes skriftligt med 
mødeindkaldelsen til det andet 
ordinære fællesmøde. På andet møde 
kan ændringsforslaget vedtages med 
¾ deles flertal, hvorved den nye 
forretningsorden straks underskrives 
af formandskabet og forelægges til 
godkendelse af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab.

14.5 Ændringer i Det Unge Akademis 
forretningsorden offentliggøres i Det 
Unge Akademis årsskrift. 
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