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Rådet	er	det	ledende	organ	for	Det	Unge	Aka-
demi	og	består	af	formand,	næstformand	og	tre	
udvalgsrepræsentanter.	I	2013	bestod	Rådet	af:

Formand
Rubina	Raja

Næstformand
Thomas	Bjørnskov	Poulsen

Udvalgsrepræsentanter
Forskningspolitisk	Udvalg
Jacob	Sherson

Formidlingsudvalget	
Rikke	Schmidt	Kjærgaard/Alicia	Lundby

Samarbejdsudvalget	
Tais	Wittchen	Dahl

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

Det	Unge	Akademi	er	en	ny	uafhængig	platform	
for	unge	forskere	inden	for	alle	videnskabsgre-
ne	og	dermed	en	nyoprettet	institution	i	dansk	
videnskab.

Formålet	med	Det	Unge	Akademi	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
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Det Unge Akademis tredje sæson fra januar 2013 til december 2013 har været travl. I løbet 

af en relativ kort periode, har vi i Det Unge Akademi fået en lang række aktiviteter op at 

stå. Disse involverer både løbende arrangementer men ligeledes tiltag, som foregår i de tre 

udvalg for forskning, formidling og samarbejde samt i specielt nedsatte ad hoc udvalg.

Udover faglig excellence og nytænkning er engagement det, der er kendetegnende for Det 

Unge Akademis medlemmer. Et sådant engagement kan give sig udslag på mange måder 

og medlemmerne formår både samlet, i mindre grupper og alene at blive hørt på en lang 

række områder inden for forskningspolitik, formidling af vores forskning samt naturligvis i 

forbindelse med vores forskningsområder.

Det fantastiske ved at være med til at starte noget nyt op, som Det Unge Akademi jo 

stadig er, er ansvaret og friheden til at forme en dagsorden, som vi i Akademiet gerne 

vil kendes for. Vi har derfor bl.a. arbejdet på målrettet at komme ud med holdninger til 

forskningspolitiske emner, hvilket vi har formået. Vi mener, at Det Unge Akademi er et 

forum, som qua dets interdisciplinære sammensætning gør en forskel i den danske debat 

omkring for eksempel universiteternes udvikling og forskningspolitik. Det Unge Akademi 

giver medlemmerne mulighed for i et tværfagligt forum at diskutere forskningspolitiske 

emner på et bredt og detaljeret grundlag. Dertil kommer, at medlemmerne kommer fra 

flere danske universiteter og dette tilfører vores blik på det danske universitetslandskab 

andre dimensioner. Vi håber at fortsætte og styrke vores engagement på denne front i de 

kommende år.

Initiativerne, deres sigte og omfang, har været mangfoldige. Blandt de mange tiltag, som 

I kan læse mere om på de følgende sider, kan fremhæves forskningspolitiske debatter 

og nationale ph.d-seminarer, tværfaglige undervisningsforløb og forelæsningsrækker 

samt et digitalt kortlægningsprojekt. I vores formidlingsindsats har vi målrettet sigtet 

mod transitionsperioder mellem gymnasieskolerne og universitetet samt mellem ph.d. 

og postdoc niveau. Det Unge Akademis tværfaglige profil gør det oplagt for os at indgå 

i formidlingen omkring udfordringer i sådanne transitioner. Det giver os ligeledes 

muligheden for at bringe vores forskning ud over kanten på tværs af fag- og aldersgrænser. 

Vi vil fortælle om det, vi brænder for – både i detaljen og i det helt store perspektiv – med 

fokus på problemløsningen og processen omkring denne, som er forskningens kerne, 

uanset om der er tale om humanistisk eller naturvidenskabelig forskning.

Internt i Det Unge Akademi har vores fokus været højnelse af forståelsen for vores 

forskellige fagligheder og måder hvorpå vi kan få bragt disse i spil med hinanden på en 

innovativ måde. Dette er bl.a. blevet afprøvet gennem vores årlige efterårsseminar, som 

blev afholdt i oktober på Carlsberg Akademi.

2013 har på mange måder været et ekspansionens år – og vi ser frem til et endnu mere 

aktivt 2014!

Rubina Raja
FORMAND

FORORD
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GLIMT FRA 
SÆSONEN 
2013

I	2013	har	vi,	udover	vores	månedlige	møder,	
som	afholdes	den	første	onsdag	i	hver	måned,	
afholdt	en	lang	række	andre	arrangementer,	
både	internt	i	Det	Unge	Akademi	og	for	en	
bredere	offentlighed.	Aktiviteterne	er	for	en	stor	
dels	vedkommende	udsprunget	af	udvalgs-
arbejde	i	Det	Unge	Akademis	tre	udvalg	for	
henholdsvis	forskningspolitik,	forskningsfor-
midling	og	tværfagligt	samarbejde.	Men	der	
er	også	initiativer,	som	er	udviklet	på	tværs	af	
udvalgene.	

DET	UNGE	AKADEMI	BRÆNDER	FOR	
FORSKNINGSFORMIDLING
Et	udvalg	bestående	af	Thomas	Poulsen,	Pia	
Quist,	Rubina	Raja	og	Kristin	Veel	har	på	bag-
grund	af	input	fra	hele	Akademiet	udarbejdet	
et	konceptforslag	og	oplæg	til	samarbejde	med	
forlaget	Gyldendal	omkring	et	nyt	undervis-
ningsforløb	rettet	mod	AT	(Almen	Studieforbere-
delse)	i	gymnasieskolen.	Det	Unge	Akademi	ser	
bl.a.	gymnasieelever,	som	en	oplagt	målgruppe	
for	vores	forskningsformidling.	Samarbejdet	
med	Gyldendal	skal	udmønte	sig	i	en	web-
baseret	undervisningsportal,	som	er	et	nyt	
ekspansionsområde	for	Gyldendal.	Temaet,	der	
arbejdes	med,	og	som	formår	at	samle	hele	Det	
Unge	Akademi,	er	”Løgn	og	Sandhed”.	Arbejdet	
med	dette	tema	sker	i	mindre	-	meget	tværfag-
lige	-	grupper.

I	forlængelse	af	vores	formidling	til	gymna-
sieskolen	har	vi	ligeledes	planlagt	en	forelæs-
ningsrække,	der	påbegyndes	i	januar	2014.	Her	

vil	medlemmer	af	Det	Unge	Akademi	fortælle	
om	deres	forskning,	deres	vej	ind	i	forskningen	
og	hvorfor	forskning	er	spændende.	For	at	
komme	ud	til	så	mange	som	muligt,	afholdes	
der	en	række	foredrag	både	i	Videnskabernes	
Selskab	i	København	samt	på	AIAS,	AU.	Det	er	
spændende,	hvorledes	denne	foredragsrække	
vil	blive	modtaget	i	gymnasieskolerne	og	af	nye	
universitetsstuderende.

Som	et	led	i	vores	formidlingsstrategi	har	vi	
ligeledes	igangsat	en	afsøgning	af	mulighe-
derne	for	på	sigt	at	implementere	et	koncept,	
der	kendes	i	USA	som	”Science	Club”.	Dette	
er	en	non-profit	institution,	som	formidler	og	
implementerer	undervisning	uden	for	skoletid	
til	elever,	der	gerne	vil	lære	mere	om	natur-
videnskab.	Et	af	de	interessante	aspekter	er,	
at	der	etableres	en	såkaldt	mentor-kæde,	der	
strækker	sig	helt	fra	universiteternes	bachelor-
niveau	og	ned	til	indskolingsniveauet	i	folke-
skolen.	Konkret	arbejder	formidlingsudvalget,	
repræsenteret	ved	Rikke	Schmidt	Kjærgaard	og	
Petrine	Wellendorph,	nu	på	at	afprøve	konceptet	
i	pilotform,	i	første	omgang	på	to	skoler.	Det	er	
meningen,	at	projektet	skal	tilpasses	det	dan-
ske	undervisningssystem	og	på	sigt	ikke	kun	
omhandle	naturvidenskaberne,	men	også	de	
humanistiske	fag.	De	to	”pilotskoler”	skal	vise	
om	et	sådant	tiltag,	som	i	høj	grad	er	baseret	på	
frivilligt	arbejde,	er	gangbart	i	Danmark.	Ideelt	
set	kunne	initiativet	være	et	godt	supplement	til	
undervisningen	i	folkeskolen	samt	være	et	nyt	
bidrag	til	dansk	forskningsformidling.

FOTO: LARS SVANKJÆR
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Det Unge Akademi har i 2013 været aktivt 
på rigtig mange fronter og vores virke har 
været præget af det, vi står for: nemlig 
engagement – engagement i forskningen, 
i forsknings- og universitetspolitik, 
i formidlingen af forskningen til 
omverdenen og i at øge den tværfaglige 
forståelse. De følgende sider giver et 
overblik over sæsonens aktiviteter.
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TVÆRFAGLIGHEDEN	
ER	VORES	STYRKE
Vi	skød	2013	i	gang	med	et	seminar,	som	med-
lemmer	af	samarbejdsudvalget,	Tais	Dahl,	Sune	
Lehmann	og	Anders	Søgaard,	organiserede,	
omhandlende	muligheden	for	at	foretage	en	ny	
kortlægning	af	det	digitale	Danmark.	Et	projekt	
af	denne	type	har	potentialet	til	at	udnytte	Det	
Unge	Akademis	tværfaglige	styrker.	Tor	Nør-
retranders	var	inviteret	til	at	holde	et	foredrag	
ved	arrangementet,	som	på	mange	måder	
har	været	med	til	at	forme	dagsordenen	for	
Samarbejdsudvalgets	hovedtema	i	2013,	nemlig	
”Big-data”:	hvordan	håndteres	sådanne	data	og	
hvordan	kan	man	udnytte	deres	potentiale	til	at	
forbedre	det	danske	samfund.	

Et	tilbagevendende	element	i	vores	møder	har	
været	de	såkaldte	Grif-foredrag	(navnet	er	
afledt	af	Det	Unge	Akademis	logo,	der	inde-
holder	en	grif)som	er	korte	præsentationer	af	
medlemmernes	forskningsområde	og	deres	
forskningsudfordringer.	Disse	foredrag	bidrager	
til	at	åbne	for	tværfaglig	dialog	og	sørger	for,	
at	alle	medlemmer	af	Det	Unge	Akademi	får	
et	indblik	i	hinandens	forskning.	Dette	skaber	
potentiale	for	fremtidige	samarbejder,	ligesom	
det	åbner	for	dialog	mellem	fagligheder,	der	
ikke	normalt	støder	på	hinanden.

I	februar	afholdt	Det	Unge	Akademi	og	Viden-
skabernes	Selskab	et	fællesmøde,	arrangeret	

af	de	to	institutioner	i	fællesskab.	Mødet,	
der	tog	form	som	debatmøde,	havde	temaet	
”Ansvarlighed	i	forskningen”.	Fra	Det	Unge	
Akademi	bidrog	Emil	Bjerrum-Bohr	med	et	
oplæg	om	ansvarlighed	og	risikovurdering	
ved	forsøg	i	fysikken	og	Sune	Lehmann	med	
et	oplæg	om	etik	ved	indsamling	af	person-
følsomme	data.	Der	var	fra	begge	fora	stor	
opbakning	til	mødet.	Det	Unge	Akademis	
medlemmer	er	glade	for	muligheden	for	at	
mødes	med	medlemmer	fra	Videnskabernes	
Selskab	–	både	til	debat	og	i	forbindelse	med	
det	sociale	samvær	efter	mødet.

FORSKNINGSPOLITIK	–	
EN	GRUNDPILLE	I	DET	UNGE	
AKADEMIS	ARBEJDE
Forskningspolitisk	Udvalg	igangsatte	i	starten	
af	året	en	række	forskningspolitiske	debatter	
ud	fra	udvalgte	temaer,	som	medlemmerne	på	
skift	tog	sig	af	at	sætte	sig	ind	i	og	præsentere	
for	hele	Akademiet.	Ideen	med	denne	deba-
trække	var	at	igangsætte	en	mere	tilbunds-
gående	dialog	og	debat	omkring	en	række	
aktuelle	emner,	så	som	tenure	track,	elite-	og	
talent	uddannelsesspor	samt	kønsfordeling	i	
universitetsverdenen.	I	flere	tilfælde	har	debat-
terne	resulteret	i	indlæg	i	den	skrevne	presse	
og	Det	Unge	Akademi	var	også	repræsenteret	
ved	Videnskabernes	Selskabs	Forskningspoli-
tiske	Årsmøde,	hvor	Thomas	Poulsen,	Rubina	
Raja	og	Jacob	Sherson	bidrog	med	et	oplæg	

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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omkring	elite-	og	talentuddannelser	på	de	
danske	universiteter.	

Samme	gruppe	bidrog	med	et	oplæg	om	det	
danske	universitetssystem	ved	Symposium	om	
Akademisk	Ledelse	i	Videnskabernes	Selskab.	
Det	er	andet	år	i	træk,	at	medlemmer	fra	Det	
Unge	Akademi	var	inviteret	til	at	give	deres	syn	
på	ledelsesudfordringer	i	den	danske	universi-
tetsverden	og	det	er	en	glæde,	at	Videnskaber-
nes	Selskab	inddrager	os	i	deres	arrangemen-
ter	på	sådanne	områder.

DET	UNGE	AKADEMI	
FOR	ÅBNE	DØRE
Forskningens	Døgn	i	maj	måned	blev	afholdt	i	
fællesskab	med	Videnskabernes	Selskab.	Fore-
dragene	blev	holdt	i	par,	hhv.	af	et	medlem	fra	
Det	Unge	Akademi	og	et	medlem	fra	Selskabet.	
I	alt	var	der	fem	dobbeltforedrag,	som	også	
er	tilgængelige	på	Videnskabernes	Selskabs	
hjemmeside	www.royalacademy.dk.	Fra	Det	
Unge	Akademi	deltog	Anna	Kristina	Hultgren,	
Alicia	Lundby,	Thomas	Poulsen,	Rubina	Raja	
og	Petrine	Wellendorph.	Arrangementet	var	
velbesøgt	af	gæster	udefra	og	det	er	planen,	at	
deltagelsen	i	denne	landsdækkende	viden-
skabsfestival	skal	være	en	tilbagevendende	
årlig	begivenhed.	

I	maj	afholdt	Formidlingsudvalget	et	nationalt	
ph.d.-seminar	med	titlen	”	Overgangen	fra	ph.d.	

til	postdoc	–	karriereplanlægning,	strategier	
eller	tilfældigheder”.	Til	seminaret	var	der	invi-
teret	en	række	fremtrædende	personer	fra	den	
danske	fonds-	og	forskningsrådsverden	samt	
ph.d-skole	koordinatorer	og	-ledere,	som	præ-
senterede	forskellige	aspekter	af,	hvad	der	er	
vigtigt	at	tænke	på	og	forholde	sig	til,	når	man	
som	ung	forsker	påtænker	at	blive	i	universi-
tetsverdenen	efter	en	endt	ph.d-grad.	Desuden	
deltog	2	medlemmer	af	Det	Unge	Akademi	
med	deres	egne	erfaringer	med	overgangen	
fra	ph.d.	til	postdoc.	Seminaret	blev	efterføl-
gende	evalueret	og	blev	virkelig	godt	modtaget.	
Desuden	blev	det	omtalt	i	Magisterbladet	som	
en	”øjenåbner”	for	yngre	forskere.

VELKOMMEN	TIL	
8	NYE	MEDLEMMER
Ved	mødet	i	september	mødte	de	8	nye	med-
lemmer	af	Det	Unge	Akademi	op	for	første	
gang	og	blev	modtaget	under	festlige	rammer.	
På	mødet	skulle	alle	medlemmer,	både	nye	
og	gamle,	i	meget	kort	form	præsentere	deres	
forskning	for	de	andre	og	alle	tilhørere	skulle	
i	et	online-dokument	kommentere	på,	om	og	
hvorledes	de	kunne	associere	deres	forskning	
til	de	andre	medlemmers	forskningsområder.	
Denne	øvelse	dannede	baggrund	for	sammen-
sætningen	af	grupper	til	årets	efterårssemi-
nar,	som	bl.a.	havde	”data-broer”	som	tema.	
Til	dette	to-dages	seminar,	som	blev	afholdt	
på	Carlsberg	Akademi,	havde	vi	inviteret	fore-
dragsholdere	fra	en	lang	række	institutioner	
i	Danmark,	som	arbejder	med	indsamling	og	
arkivering	af	data	på	stor	skala.	Disse	foredrag	
skabte	stor	debat	og	gav	inspiration	til	videre	
samarbejder	og	udviklingen	af	mulige	frem-
tidige	forskningsideer.	Ved	samme	lejlighed	
havde	forskningspolitisk	udvalg	inviteret	en	
række	fonds-,	forskningsråds-	samt	univer-
sitetsledere	for	at	komme	i	dialog	med	dem	
om	en	række	vigtige	emner	under	hovedover-
skriften	”forsker-	og	forskningsevaluering”	
med	særlig	fokus	på	brugen	af	bibliometriske	
indikatorer	i	forbindelse	med	ansættelse	og	
bevillinger.	For	Det	Unge	Akademi	gav	dette	
mulighed	for	at	udpege	nogle	områder,	hvor	vi	
i	det	næste	år	gerne	vil	markere	os	med	vores	
holdninger.

Vi	har	i	Det	Unge	Akademi	haft	et	meget	aktivt	
år	takket	være	vores	engagerede	medlemmer,	
deres	idérighed	samt	vilje	til	at	gennemføre	
projekter,	som	er	blevet	søsat.	Det	lover	rigtig	
godt	for	den	kommende	sæson.

FOTO: MIKKEL GERKEN


