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Hold hovedet koldt på A-niveau
Det forsømte forår er blevet til sommer, og de kommende studen-

tereksamen – står altså med et eksamensbevis i hånden, som ikke

ter sidder lige nu for nedrullede gardiner med næsen begravet i

nødvendigvis giver adgang til den planlagte uddannelse.

bøgerne og terper perioder i den danske litteraturhistorie, tyske

På den måde har vi skabt et problem for os selv, men forhåbent-

gloser og matematiske beviser og kemiske reaktioner. Det er eksa-

ligt kun for i år. Derfor gælder det om, at vi holder hovedet koldt,

menstid med alt, hvad den fører med sig af koncentration, nervø-

humøret højt og ikke lader os gribe af panik. For at komme pro-

sitet, forløsning, glæde og skuffelse. Men

blematikken i møde her på Syddansk Uni-

om få uger er alt glemt, for så springer de

versitet starter vi – som man også kan se

ud – studenterne 2008. Nu venter festerne
og beruselsen over, at eksamen er i hus.

– Vi skal nok løse problemet,

på vores hjemmeside - i løbet af sommerferien en lang række suppleringskurser til

Men forude venter også den 5. juli, hvor

så godt vi kan. Og når vi har lagt

alle dem, som er kommet i klemme. Vi vil

der er ansøgningsfrist til optagelse på de

dette års optagelse bag os, er

også i år gøre, hvad vi kan og må for give

videregående uddannelser, og lige netop
i år kan optagelsen kaste grus i maskine-

der kun grund til at glæde sig

riet. Det kan den, fordi den nye adgangs-

over den nye adgangsbekendt-

bekendtgørelse generelt og bredt kræver
et højere niveau i de adgangsgivende fag

gørelse, som er helt rigtig.

end før. I dag skal man for eksempel have
haft matematik på A-niveau for at komme

berørte studerende dispensation.
Vi skal nok løse det, så godt vi kan. Og
når vi har lagt dette års optagelse bag os,
er der kun grund til at glæde sig over den
nye adgangsbekendtgørelse, som er helt
rigtig. Både fordi den bygger på et højere
fag-niveau fra gymnasiet, som gør os som

ind på økonomistudiet og mindst ét fremmedsprog på A-niveau

universitet i stand til at bringe de studerende længere frem, og

(dog på B-niveau, hvis der er tale om fortsættersprog) for at blive

fordi den er simpel og bygget op over få hovedveje gennem syste-

optaget på det humanistiske område. Problemet er bare, at den

met, så der er ens krav til mange uddannelser og ens regler for

nye adgangsbekendtgørelse først kom i maj 2005 – og på det tids-

samtlige universiteter i Danmark.

punkt havde de studenter, der, inden juni er omme vil pryde gadebilledet iført de karakteristiske hvide huer, allerede valgt spor.
Mange af dem – og i øvrigt også alle dem med en gammel studen-
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Slet ikke så dumme
Danske tweens er hverken de nemme reklameofre eller forbrugsdyr, nogen gør dem til

Diesel, Papfar, Bjørn Borg eller bare noget tøj fra Føtex?

op med forestillingen om, at de 8-12-årige drømmer om at være

De danske tweens er ligeglade.

teenagere, og at de er blevet til mærkedyr, der lever i en reklame-

De er slet ikke de modeslaver, medierne gør dem til. Faktisk bry-

skabt virkelighed med et globaliseret luksusforbrug.

der de sig slet ikke om reklamer, og hvis de overhovedet går op i

– Det er et indtryk, som marketing-industrien har skabt. Men

luksusvarer, er det sandsynligvis, fordi deres forældre synes, at det

tweens har fortsat en meget lokal virkelighed. De orienterer sig

er vigtigt.

ud fra deres familie og kammerater og har endnu ikke nået et sta-

Det er lektor Lars Pynt Andersen fra Syddansk Universitet, der gør

die, hvor de er rebelske. De er i virkeligheden meget ansvarsfulde
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Foto. Scanpix.

samfundsborgere, og hvis nogle af dem generelt interesserer sig

Forskningen viser nemlig, at tweens sagtens kan gennemskue

for eksklusive mærker, er det fordi, deres forældre gør det, påpe-

annoncørernes formål.

ger Lars Pynt Andersen og tilføjer:

– Børnene er helt på det rene med, at det er for, at de skal købe

– Bruger det enkelte barn mange penge, skal forældrene søge

et bestemt produkt. Men faktisk synes de, at mange af reklamerne

forklaringen hos sig selv eller den nærmeste omgangskreds. Det

er kedelige eller mærkelige, og de forstår ikke ironien. Og de

nytter i hvert fald ikke at give reklamerne skylden. Dem er tweens

undrer sig over de mange utroværdige overdrivelser, der typisk

gode til at gennemskue, så de er ikke nemmere ofre end voksne.

er. De er heller ikke gamle nok til at mene, at det er cool, hvis der
tales engelsk. Den eneste reklame, de fleste kunne lide, var Toms

Ikke så materialistiske

”slik-komedie”, men det fik dem ikke til at foretrække Toms cho-

Lars Pynt Andersen er ansat på Institut for Marketing & Manage-

kolade. De kunne heller ikke skelne mellem ”Yankie Bar”, der er

ment, hvor han blandt andet forsker i forbrug, tv-reklamer og

et af Toms produkter – og så ”Bounty”, der ikke er, fortæller Lars

tweens som målgruppe.

Pynt Andersen.

Og efter en række dybdeinterviews med tweens rundt om i landet
tegner han et noget mere nuanceret billede af denne gruppe end

Kinesiske og danske tweens

det, vi typisk hører.

I et af hans andre forskningsprojekter sammenligner han tweens i

– Det er en myte, at de er nemme at forføre med reklamer, og at

Danmark og Hong Kong, og resultaterne er netop blev kåret som

de kan opfattes som én samlet målgruppe. For eksempel havde en

en særlig anbefalelsesværdig artikel i det internationale tidsskrift

lang række af børnene i vores undersøgelse kun et meget ringe

”Journal of Consumer Marketing”.

kendskab til forholdet mellem mærkevarer og pris. Én mente såle-

En anden forestilling om tweens er nemlig, at de er meget ensar-

des, at det var meget dyrt, hvis et par Diesel Jeans kostede 200

tede, uanset hvor på kloden de bor.

kroner. For mange af børnene handler det i virkeligheden blot

– Fra den kommercielle verden hedder det sig, at børn i dag er

om at ramme en speciel tøjstil, hvor mærket betyder mindre. Og

født globale. At de på grund af vores mange moderne medier får

det var i øvrigt også underordnet, om varen var købt i H&M, for-

de samme input, og at de derfor nærmest opfører sig ens. Men så

tæller Lars Pynt Andersen.

enkelt er det trods alt ikke, understreger Lars Pynt Andersen.

Tweens er heller ikke så materialistiske, som de nogle gange bli-

Ganske vist viser det sig, at både danske tweens og tweens i Hong

ver gjort til. Da forskerne spurgte, hvad der var det vigtigste i

Kong er veludstyrede med computere, mobiltelefoner og adgang

deres fritid, henviste de fleste til deres sportsgren, hest eller andet

til internet.					

>

– men ikke til deres udstyr eller tøj.
SDU-forskeren understreger imidlertid, at han og kollegerne i
udsøgt kendskab til mærkerne.
– Det hang tydeligvis sammen med forældrenes indtægt og livsstil.
Men en af vores pointer er så, at børnene bliver inspireret af deres

fakta

undersøgelsen også stødte på tweens med et højt forbrug og et

Tweens
8-12 årige børn kaldes tweens. Udtrykket dækker over,

familie – ikke af reklamerne, pointerer SDU-forskeren.

at denne aldersgruppe er in-be-tween – altså midt imel-

Ifølge ham er det derfor relevant at spørge, om markedsføringen

lem barndom og teenager. Tweens er især af marke-

i stedet stimulerer forældrene til at bruge flere penge på deres

ting-industrien opfattet som en særskilt gruppe, der har

børn.

sin egen forbrugerkultur.
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Men måden de bruger teknologien på
er vidt forskellig. I Hong Kong benytter børnene for eksempel næsten ikke
sms’er, mens mobilen i højere grad fungerer som en social livline herhjemme.
Her sms’er børnene til hinanden eller
spiller fælles spil.

– Bruger det enkelte barn mange penge, skal forældrene søge
forklaringen hos sig selv eller den
nærmeste omgangskreds.
Lars Pynt Andersen, forbrugsforsker

lægges der vægt på disciplin, og skolesystemet er præget af hård konkurrence. Derfor
har de kinesiske børn heller ikke så meget
tid til sociale aktiviteter, mens vi jo herhjemme mener, at ungerne også skal være
kreative og have tid til at udfolde sig, siger
Lars Pynt Andersen.

Og i Hong Kong er børnene først og

I lighed med danskerne synes de kinesiske

fremmest på internettet som led i deres

tweens heller ikke om reklamer, og de har

lektielæsning, mens danske jævnald-

måske endnu mindre grund til at gå op i

rende også surfer rundt for sjov og for at kommunikere med hin-

dem. De får nemlig slet ikke lommepenge og gaver til forbrug,

anden.

sådan som vi kender det herhjemme.

– Eksemplet er interessant, fordi de to parters medieforbrug på

Men moralen er fortsat den samme. Børnene er forskellige og

overfladen ligner hinanden. Begge grupper har adgang til den

bliver først og fremmest påvirket i deres nærmiljø – uanset om de

samme teknologi, men når man dykker længere ned, viser det sig,

bor i Sydney, Slagelse eller Svendborg.

at børnenes kultur og hverdag er meget forskellig. I Hong Kong

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

DIN UDDANNELSE DIN FREMTID
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sagt
& skrevet
| Ny type virksomheder |

| Pænt Goddag |

– Netværksvirksomheder er hurtige

– Min generation gjorde op med de

til at reagere og omstille sig, de har

gamle hilseformer. Men i dag er der

en let organisation, en åben struktur

især mange unge mennesker, der

og skal have godt styr på teknolo-

begynder at give hinanden hånden.

gien for at understøtte planlægning,

De er vokset op i en tid, hvor der

reaktionsevne og adræthed. De skal

blev gjort op med ritualerne, og nu

dernæst også være meget multikultu-

begynder de selv at eksperimentere

relt orienterede og være i stand til at

med dem. Unge i dag går også mere

interagere med samarbejdspartnere i

formelt klædt med slips og kjole, siger

både Ballerup, Brno, Brunei og Beijing

han og tilføjer, at en af de andre hilse-

Henning de Haas, post.doc. på Institut for

former, de unge især i de større byer

Entrepreneurskab og Relationsledelse, til
SCM Magasinet



eksperimenterer med, er knuset.
Johs. Nørregaard Frandsen, institutleder
på Institut for Litteratur, Kultur og
Medier, til Nordjyske Stiftstidende

| Døden i medierne |
– Når vi konstant konfronteres med
ekstremt voldsomme motiver og bil-

| Vi cykler mindre |

leder, risikerer vi at lukke af for dem,

– 30 pct. mindre cykling er en massiv

fordi det hele bliver for abstrakt.

reduktion. Cykling er en af de vigtig-

Vi kan ikke længere få øje på den

ste vaner i vores kultur, og når det

enkelte menneskeskæbne i det store

falder så markant, betyder det enormt

billede af død og ødelæggelse, og det

meget for vores sundhed

kan medvirke til at nedsætte vores

Lars Bo Andersen, professor på

indlevelsesevne og empati.

Institut for Idræt og Biomekanik, til
Morgenavisen Jyllands-Posten

Heidi Philipsen, adjunkt på Center for
Medievidenskab, til Kristeligt Dagblad

| Indkøb i Tyskland |

| PR eller journalistik |
– Danske Bank har efterhånden en

– Vi ser en tendens til, at danskerne

større kommunikationsafdeling end

i stigende grad kører til Tyskland og

de store dagblades finansredaktioner,

køber store varer som for eksempel

og hos partierne på Christiansborg er

byggematerialer og campingvogne. Så

der i flere tilfælde flere journalister

snart udgifterne er store, kan det sta-

ansat til kommunikation, end der er

dig betale sig at købe det i Tyskland,

politiske journalister hos medierne.

selvom momsen på mange tyske varer

Det kan ikke undgå at sætte magtba-

også er steget.

lancen under pres.

Susanne Bygvrå, lektor på Institut for

Troels Mylenberg, uddannelsesleder på

Grænseregionsforskning, til Business.dk

Journalistik, til Børsen

Håndtrykket er på vej tilbage, mener Johs. Nørregaard Frandsen fra Institut for
Litteratur, Kultur og Medier. Foto: Scanpix.

| Vand erstatter benzin |
– Vi arbejder sammen med andre

| Prisfald på villaer |
– Vi har allerede set prisfald på især

| Ned ad bakke |
– Jeg går ikke ind for hopla-geronto-

lejligheder i København og Århus,

logi, hvor vi lader som om, det ikke

mens villaer og rækkehuse endnu ikke

går ned ad bakke. Det går ned ad

for alvor er begyndt at falde i pris.

bakke, og ældre får flere sygdomme.

Men det vil ske i løbet af de kom-

Men det betyder ikke, at man ikke

mende par år, hvor jeg forsigtigt skøn-

kan have et godt liv og udfylde en

ner, at priserne på boliger i Århus skal

udmærket og vigtig plads i samfun-

ned med yderligere 5 pct., før marke-

det.

det stabiliserer sig. Udsigten til eller
frygten for stigende ledighed, gør det
ikke lettere at være boligsælger.
Morten Skak, lektor på Institut for
Virksomhedsledelse og Økonomi, til jp.dk

Kaare Christensen, professor og leder af
Dansk Center for Aldringsforskning, til
Dagens Medicin

| Efter reformen |
– Vi har hele tiden vidst, at der ville

grupper om at lave helt nye typer af

være en indkøringsperiode, men nu

elektrokemiske og fotoelektrolytiske

er det halvandet år siden, reformen

vandspaltningsceller. Hvis det kom-

trådte i kraft, og derfor er det bemær-

mer til at virke, kan du køre din bil

kelsesværdigt, at halvdelen af de

på vand. Bygger man de fotoelektro-

kommunale chefer, der ikke har egne

lytiske celler ind i et lukket kredsløb

politiske aktier i reformen, vurderer,

med et brændselscelle, behøver du

at servicen er blevet direkte forrin-

heller ikke at tanke op. Det er genialt.

get. Det har i hvert fald aldrig været

Og jeg er sikker på, at det kan lade

meningen.

sig gøre på et tidspunkt. Det er ikke
science-fiction, fordi der er præcedens

Ulrik Kjær, lektor på Institut for
Statskundskab, til Berlingske Tidende

for det i planterne – de kan gøre det.
Christine McKenzie, professor på Institut
for Fysik og Kemi, til Fyens Stiftstidende
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De kommercielle interesser vil træde meget tydeligt frem ved dette OL, og det bliver interessant at se, hvordan de kommer til at gå i spænd med menneskerettigheds-kampagnerne, som slår på moralske og følelsesbetonede aspekter, siger Jørn Hansen. Billedet her er fra øen Hainan i Kina, hvor tilskuerne
hylder de olympiske fakkelbærere. Foto: Polfoto

– forretning eller følelse
Lektor Jørn Hansen, Idræt og Biomekanik, forsker i den olympiske bevægelse og er ved at lægge
sidste hånd på en bog om forholdet mellem idræt og politik

Om kort tid sætter 10.000 sportsfolk kurs

for blot 20-30 år siden, siger lektor Jørn

lande, og hvor Danmark, ligesom en ræk-

mod Beijing for at deltage i de olympiske

Hansen, der har været i Kina her i foråret.

ke andre lande, har haft en heftig debat

lege.

Han er historiker og ansat på Institut for

om boykot, siger Jørn Hansen.

Og mere end dobbelt så mange pressefolk

Idræt og Biomekanik, hvor han i flere år

– Organisationer som Amnesty Internatio-

– mellem 20.000 og 30.000 – rejser samme

har forsket i den olympiske bevægelse.

nal og Human Right Watch har formået at

vej for at dække den store begivenhed.

Lige nu er han ved at lægge sidste hånd

skabe et kraftigt fokus på Kinas forhold

Men mange af dem kommer slet ikke for

på bogen ”Den moralske stedfortræder”,

til Tibet og til menneskerettighederne i

at se spydkast, svømning og cykelløb.

som meget aktuelt handler om forholdet

kampagner, der først og fremmest forhol-

– Der er ingen tvivl om, at der vil blive

mellem idræt og politik.

der sig følelsesbetonet til problemerne. De

lavet rigtig mange historier, som ikke

– Det er tredje gang, at de olympiske lege

inddrager slet ikke det historiske perspek-

handler om sport, men i stedet forholder

afholdes i et diktatursystem. Første gang

tiv, for set i det lange lys er Kina inde i en

sig kritisk til kinesiske samfundsforhold –

var Berlin i 1936, anden gang Moskva i

revolutionerende udvikling, hvor landet

og den holdning vil mange kinesere have

1980 – under Den Kolde Krig – hvor en

åbner sig hastigt mod omverdenen, så det

svært ved at forstå. For de mærker i deres

række lande boykottede legene, og nu

kan ikke undre, at kineserne uforstående

hverdag, at det går stærkt fremad, og at

altså Beijing, hvor den olympiske fakkel er

spørger: Hvorfor kritisere nu, hvor det

stort set alt i Kina er bedre, end det var

blevet mødt med demonstrationer i flere

endelig går godt? siger idrætshistorikeren.
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Marked på 1,3 mia
Der er stor prestige og kolossalt mange penge forbundet med de
olympiske lege, så Kina havde allerede i 1993 den første ansøgning ude for at blive værtsland for OL 2000.
Det var dog en postgang for tidligt, for selv om det så ud til, at
Kina – under ledelse af Deng Xiaoping – var på vej væk fra kommunismens snævre vej, og at det store land ville slå ind på en
mere kapitalistisk kurs, så var Den Internationale Olympiske Komité (IOC) langt fra sikker på, at der var tale om varige ændringer.
Og ingen ønskede at opleve en variation af Moskva, hvor lande
som USA, Japan og Vesttyskland blev væk på grund af Sovjetunionens invasion i Afghanistan. Og fire år efter, da legene blev holdt
i Los Angeles, sagde Sovjetunionen og de kommunistisk lande i
Østeuropa tak for sidst og blev hjemme.
– Men da IOC i 2001 skulle vælge værtsland for sommerlegene i
2008, stod det meget hurtigt klart, at valget ville falde på Kina.
Og det er ikke tilfældigt, at det skete samme år, som Kina blev
Politiet tackler en demonstrant under OL-faklens besøg i London.

integreret verdenshandelsorganisationen WTO. For der er store

Foto: Polfoto.

kommercielle muligheder, når et marked på 1,3 milliarder mennesker åbner sig, og det havde OL’s topsponsorer et godt blik for,
siger Jørn Hansen.

Den olympiske ild

Blandt topsponsorerne er navne som Kodak, Visa, Coca Cola,

Den olympiske ild er på en hård rejse fra Athen til Bei

McDonalds, Lenovo og Samsung. De har en særlig begunstigelse

jing. Uroligheder og demonstrationer er fulgt i hælene

til at bruge det olympiske logo. Og de fem farvede ringe – verdens

på de olympiske fakkelbærere, og i Paris måtte politiet

mest kendte logo – skal ikke blot skabe kontakt til de eftertrag-

midlertidigt slukke flammen, fordi demonstranter, der

tede kinesiske forbrugere, de skal også bruges i virksomhedernes

ville gøre opmærksom på Kinas behandling af Tibet,

generelle markedsføring.

forsøgte at forhindre rejsen.

– De kommercielle interesser vil træde meget tydeligt frem ved

Men det er ikke første gang, at der er uro om ilden fra

dette OL, og det bliver interessant at se, hvordan de kommer til at

Hera Templet på Olympia, fortæller lektor Jørn Hansen.

gå i spænd med menneskerettigheds-kampagnerne, som slår på

Fakkelstafetten fik sin debut ved legene i Berlin i 1936,

moralske og følelsesbetonede aspekter. Hvem ved, måske bliver

og dengang forsøgte borgere i Prag at forhindre fak-

den politiske forbruger vakt til live igen? siger Jørn Hansen, der

kelbærerne i at komme videre. Løberne måtte således

ikke selv skal til OL i august.

have politibeskyttelse gennem Prag, hvor stemningen

Til gengæld deltager han i en forolympisk konference i slutningen

var anspændt, fordi nazisterne betragtede dele af Tjek-

af juli i Macao. Og kort efter udkommer hans nye bog.

koslovakiet (Sudetertyskland) som en naturlig del af Det
Tredje Rige.
– Også i Wien var der sammenstød, da faklen kom til
byen, men her var der formentlig tale om en iscenesat
pronazistisk provokation, siger Jørn Hansen.
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Børns sundhed skal redde
Afrikas fremtid
Fattigdom i ulandene kan bekæmpes. Midlet er at investere i børns sundhed, viser ny model fra SDUforsker. Han har selv bud på, hvor pengene skal komme fra

oftest at fremtidssikre sig ved at få børn, der senere kan forsørge

øjne og store maver sidder i støvet og venter på at dø som de

dem. Da børnedødeligheden er enorm, får de fleste mange børn.

fluer, der nærmest har bosat sig på dem.

Men det er dyrt at investere tid og penge i at forsørge børn, der i

De børn kan være med til at bekæmpe ulandenes fattigdom. Hvis

mange tilfælde dør. Hvis flere børn overlevede, ville det ikke være

vi i de rige lande er villige til at sætte udviklingen i gang med en

nødvendigt at få så mange, og bønderne kunne dermed bruge

stor økonomisk indsprøjtning.

tiden på at arbejde og overskuddet til at købe dyr eller maskiner

– Mens vi i Vesten sparer op til alderdommen ved at investere i

for, siger adjunkt Ole Hagen Jørgensen fra Institut for Virksom-

aktier og fast ejendom, prøver fattige folk i den 3. verdens lande

hedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet.

Polfoto.

Vi har set billederne igen og igen. Små afrikanske børn med runde

>
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– De fleste danskere synes, at

Han har netop forsvaret en ph.d.-afhandling om velfærd og demografiske foran-

forholdene i for eksempel Afrika

dringer. I afhandlingen redegør han for

der mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og tjene penge. Det vil skabe
mere lighed mellem kønnene og give

en ny model, der som den første beskriver,

er forfærdelige, men er ikke spe-

kvinderne trang til at uddanne sig. Altså

hvordan investering i børns sundhed kan

cielt villige til at gøre noget ved

en positiv spiral.

dem.

Goderne skal omfordeles

føre til en såkaldt demografisk bonus i
ulandene.

Ole Hagen Jørgensen, økonom

Modellen går meget forenklet ud på,

Analyserne har Ole Hagen Jørgensen

at den gode barnesundhed altså skal

blandt andet lavet på baggrund af

resultere i få og sunde børn. Det vil give

erfaringer fra asiatiske lande, som især

mulighed for en økonomisk vækst og lavere fattigdom, som så

i 90’erne har oplevet massiv økonomisk fremgang og en positiv

igen giver lavere dødelighed blandt børnene. I første omgang vil

demografisk udvikling. Samtidig har han i årevis været tilknyttet

der dog ifølge demografiske beregninger ske det, at folk får lige

Verdensbanken, hvor han er konsulent på Afrika-kontoret med

så mange børn som tidligere. Den øgede satsning på børns sund-

særlig fokus på Uganda. Det har givet ham stor indsigt i Afrikas

hed betyder, at langt flere overlever. Det vil give år med store

og særligt Ugandas ubrydelige fælder af fattigdom, høj børnedø-

årgange, som vil have historiske muligheder for at uddanne sig

delighed, borgerkrige, korruption og diktaturer, der enten ikke

og industrialisere samfundet. Denne oplyste årgang vil selv sætte

kan eller ikke vil løse problemerne.

langt færre børn i verden. Færre børn vil blandt andet give kvin-

– I Uganda er 80 procent af befolkningen ufaglærte, fattige bønder. Hver kvinde føder i snit 10,4 børn. Og landet står, som de fleste afrikanske lande, i en håbløs situation, hvor problemerne bare
vokser, uden at de har mulighed for at løse dem selv, forklarer Ole

w w w. l a e r e b o g s p r i s e n . d k

2008

www. laerebogsprisen

Hagen Jørgensen.
Selv om han nu står med den nøgle, der kan revolutionere udviklingen i disse lande, er han ikke videre optimistisk, når det kommer til udførelsen af planen.
– Vi taler om, at ulandsbistanden i en årrække skal forhøjes markant. Det tror jeg ikke, der er politisk vilje til. Heller ikke selv om
det nok ville betyde, at vi kunne nedtrappe bistanden senere hen.
De fleste danskere synes, at forholdene i for eksempel Afrika er
forfærdelige, men er ikke specielt villige til at gøre noget ved
dem. Vi har det det fint med, at vi omfordeler vores egne goder
gennem skatten. Men hvis vi tænker hele verden under ét, så er
der ikke mange, der synes, vi skal omfordele. Det synes jeg da.
Det er ikke retfærdigt, at de fattige skal dø som fluer, mens vi får
mere og mere, siger han.

Afskaf landbrugsstøtten
Danmark er med sit bidrag på 0,8 procent af BNP en af de største

SKRIV den gode lærebog og VIND 100.000 kr.

bidragsydere til ulandene. Andre rige lande betaler kun det halve
eller en fjerdedel. Eksempelvis ligger USA med sine blot 0,2 procent af BNP helt i bund blandt yderne. I kroner og ører bidrager

Forlaget Samfundslitteratur

Guds eget land, der genererer omkring 25 procent af verdens indkomst, dog med store summer. Det ville derfor gøre en afgørende

lærebogsprisannonce 110x88.indd 1
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forskel, hvis USA og de andre rige lande
hævede bidraget til Danmarks niveau.
– Men jeg tror desværre ikke, det vil ske.
Vi ser det ikke rigtig som vores problem.
Og Vesten har heller ikke ligefrem store
økonomiske interesser i, at de fattige
lande bliver industrialiserede og begynder
at konkurrere på handelsmarkedet. Derfor
tror jeg, vi vil se et Afrika, der får lov at
passe sig selv og hvor dødelighed, fattigdom og korruption når uanede højder i
fremtiden, siger han.
Han har dog endnu et bud på, hvordan
bistanden kan øges:
– Afskaf landbrugsstøtten i EU. Hvorfor
skal 50 procent af EU‘s midler bruges til at
holde røven oppe på landmændene? Jeg
mener, hvis du eller jeg bliver arbejdsløse,
kommer EU da heller ikke og giver et
kunstigt beløb, så vi kan fortsætte vores
arbejde. Hvorfor ikke give pengene til de
fattige lande i en periode? spørger han.
Skulle det ske, har den 32-årige økonom
også løsninger på, hvordan pengene skal
bruges:
– Vi må selvfølgelig sikre, at statslederne
bruger pengene, som vi ønsker det, og
etablerer rammer, som programmerne
kan fungere under. Der skal både massive
holdningsmæssige og strukturelle forandringer til. Korruptionen skal bekæmpes,
både på regeringsniveau og i det offentlige system. Det juridiske system skal
fungere, så borgerne føler sig sikre og
har stadfæstede rettigheder, for eksempel
ejendomsret. Og så skal der gang i den
private sektor. Med de rammer i orden
kan vi begynde vores investeringer i
såkaldt human kapital, hvor altså børns
sundhed står øverst på listen. Dernæst
Polfoto.

uddannelse og arbejdsmarked, siger Ole
Hagen Jørgensen.
Af Dan Hansen, dan@sdu.dk
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Ingen effekt 								
af motion på recept
Motion på recept er dyrt og omfattende, men giver ikke bedre resultater end motiverende samtaler
om motion og livsstil, viser ny undersøgelse fra Syddansk Universitet

Ny undersøgelse dokumenterer ingen

28 patienter, som gennem ti måneder har

fysiske aktivitet, vægt (BMI) og livskvalitet

effekt af motion på recept. Fænomenet er

modtaget lægeordineret motion. Recep-

med udviklingen i en tilsvarende gruppe

ellers i de senere år blevet populært i takt

ten indebar fem motiverende samtaler

af patienter, der i samme periode hver fik

med, at vi bliver federe og mere inaktive.

samt fysisk træning under kyndig vejled-

tilbudt fire motiverende samtaler om moti-

Jes Bak Sørensen har i en netop afsluttet

ning af professionelle i en periode på fire

on og livsstil. Udfaldet var overraskende.

ph.d.-afhandling ved Institut for Idræt og

måneder. Efter ti måneder sammenlignede

– Resultaterne for de to grupper var lige

Biomekanik på Syddansk Universitet fulgt

han udviklingen af patienternes kondital,

gode, eller lige dårlige om man vil. Under-

14
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vejs skete der små forskydninger, men da de ti måneder var gået,

– Med den forskel i pris og anstrengelser er det klart, at man må

kunne man reelt ikke se, hvem der havde været med i hvilken

forvente sig mere af forløbet. Derfor er det også vigtigt med viden

gruppe, fortæller Jes Bak Sørensen.

om den enkelte patients behov og ønsker. Netop for at kunne ska-

Begge grupper øgede i de første fire måneder den fysiske aktivitet

be individuelle forløb med større udbytte, siger Jes Bak Sørensen.

med omkring 5 procent, mens vægten for begge grupper gik fra

Den viden behøver man ikke vente længe på. Et igangværende

gennemsnitligt 91 kilo til 90 kilo. Gruppen, der fik lægeordineret

ph.d.-projekt på Syddansk Universitet undersøger nemlig blandt

motion, forbedrede i perioden konditallet med 10 procent. Den

andet, hvad der motiverer målgruppen til at blive mere fysisk

anden gruppe kun med 3-4 procent.

aktiv. Thomas Bredahl fra Institut for Idræt og Biomekanik har i

– Men efter ti måneder var begge grupper tilbage ved udgangs-

den forbindelse indhentet oplysninger fra en lang række patienter

punkt på de fleste områder, siger Jes Bak Sørensen, som hæfter sig

fra Fyn og Frederiksberg for at kortlægge, hvad der i forløbet med

ved, at der i det mindste ikke skete en negativ ændring i løbet af

motion på recept fungerer for den enkelte, og hvad der gør, at

perioden.

nogle vælger at stoppe undervejs.
Jes Bak Sørensen håber, at forskningsprojekterne får indflydelse

Mere fokus på den enkelte

på, hvordan kommunerne tackler de stadig stigende problemer

Ph.d.-afhandlingen er den første, der undersøger effekten af

med inaktive danskere.

motion på recept i Danmark. Den er lavet i Vejle og Ribe Amter,

Sundhedsstyrelsen anslår, at hver tredje dansker er så inaktiv, at

der som de første begyndte at tilbyde motion på recept i 2003. Af

der er øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som diabetes og

327 patienter, der fik motion på recept, ønskede 52 at deltage i

hjerte-karsygdomme.

evalueringen.

Af Dan Hansen, dan@sdu.dk

Trods den entydige konklusion af den manglende effekt, påpeger
Jes Bak Sørensen, at man ikke nødvendigvis kan fastslå, at motion
på recept ikke virker
– Jeg tror, at motion på recept kan virke. Men modellen skal individualiseres, så den tilpasses hver enkelt patient. Der er jo stor
forskel på om man er mand eller kvinde og overvægtig diabetiker
eller inaktiv storryger. Man skal involvere patienten i et personligt
tilrettelagt forløb, ligesom lægen skal være mere aktiv i forløbet.
Desuden er det vigtigt, at motion tilbydes inden for en overkommelig fysisk afstand, så det ikke er dét, der afgør om patienten
kommer i gang, siger han.

Bør forvente mere
Et forløb med motion på recept, der omfatter fem samtaler og
24 gange gruppemotion med en specialist, koster kommunerne
omkring 4000 kroner. Forløbet med de fire motiverende samtaler
koster anslået mellem 500 og 1000 kroner.

DM’s forskningspriser 2008
Bedømmelsesudvalget består af:
Professor Jeppe Dyre
RUC (formand)
Lektor Johannes Andersen
Aalborg Universitet
Professor Peter Harder
Københavns Universitet
Hver forskningspris er på
Direktionskonsulent
50.000 kroner.
Susanne Ørum Foss
Danmarks ForvaltningsFristen for indsendelse af indhøjskole
stillinger er 1. oktober 2008.
Kvalitetsingeniør
Offentliggørelse og uddeling
Nanna Bruun
af priserne vil finde sted
NNE Pharmaplan A/S
11. november 2008 i DM.
I 2008 uddeler DM to
forskningspriser inden for:
Naturvidenskab
Grænseoverskridende
forskning

·
·

·
·
·
·
·

Motion på recept giver nok sved på panden, men ingen resultater på
bundlinjen. Det viser en ny sammenlignende SDU-undersøgelse om
effekten af lægeordineret motion. Foto Polfoto.

Mere information om DM’s forskningspriser kan ﬁndes på
www.dm.dk/forskningspriser
DM er mødested for over 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

dm.dk
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Øvelse gør mester
Succes i Kolding med pilotprojekt som lærer studerende at blive rigtige akademikere. De tosprogede
klarer sig bedre, og også alle andre ser ud til at opnå bedre resultater ved eksamen

Formidling af viden sker gennem tekster, uanset om det foregår

Man lærer skriftlighed ved at gøre det, og det tager tid, siger

på tryk eller gennem nettet. Men at skrive tekster, især de akade-

professor Johannes Wagner fra Institut for Fagsprog, Kommunika-

miske af slagsen, er svært, og de stude-

tion og Informationsvidenskab, der sammen med lektor Annelise

rende skal først lære at skrive akademiske

Grinsted og lektor Margrethe H. Møller har igangsat projektet ved

tekster. Syddansk Universitet i Kolding har

Syddansk Universitet i Kolding. Projektet har desuden haft Ellen

gode erfaringer med at vejlede studerende, så
de ikke kun bliver bedre til at skrive, men også
bedre til at lære det, der står i de tekster, de læser.
En evaluering af to års forløb med pilotprojektet
Akademisk Skriftlighed tyder på, at det er med til at
gøre de studerende til bedre akademikere, der forfølger
deres emne med lyst, interesse og faglig nysgerrighed. Og
som en af underviserne siger i sin evaluering, er projektet
med til at gøre dem til ’rigtige akademikere.’
– De studerende skal kunne skrive komplicerede tekster, for eksempel rapporter, uanset om de læser
engelsk eller skal være ingeniører. At skrive
små akademiske tekster gør dem fagligt
stærkere, de lærer mere og bliver
bedre til deres fremtidige job.

Colourbox

Krogh, skriveforsker ved Institut for Filosofi, Pædagogik og
Religionsstudier, som evaluator og inspirator.
Mange studerende er gode mundtligt, men ikke
skriftligt. Det var udgangspunktet for pilotprojektet, som nu tilbydes alle humanistiske og
samfundsvidenskabelige bachelorstuderende i Kolding. Initiativtagerne
mener ikke, at de nye stude-

n r . 6 · j u n i 2008
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rende er dårligere rustet end før i tiden, men måske er kravene

– Det handler om at inspirere til andre arbejdsmetoder, at starte

blevet større.

en positiv lavine. Vi deler erfaringer på tværs af faggrænser, for

– Det er svært for dem at skrive en

når det gælder skriftlighed og det at

opgave med sammenhæng mellem det

arbejde akademisk, er vi alle i den samme

spørgsmål, de stiller i starten, svaret til

branche, siger Johannes Wagner.

– De studerende er blevet

sidst og argumenterne ind imellem. De
skal kunne formulere en arbejdshypotese,
en problemformulering, som andre kan

bedre, kan vi se på eksamensre-

Ud over det øgede fokus på skriftlighed i
undervisningen er der tilbud til de studerende om vejledning i forbindelse med de

forstå, og så skal de kunne argumentere,

sultaterne. Set på de små tal vi

opgaver, de skal skrive. Denne vejledning

siger Margrethe Hansen Møller.

har, ser det ud til, at de tospro-

udføres af ældre studerende – instruktorer

En positiv lavine

gede klarer sig bedre, end før vi

Træningen skærper de studerendes

begyndte.

sproglige bevidsthed, og det er blot en af

– der er ansat i projektet under ledelse af
projektkoordinator Maja Lucas. Cirka 45
studerende har på denne måde modtaget

Johannes Wagner, professor

vejledning i kortere eller længere tid.

de positive virkninger.

Resultaterne er så gode, at projektet fra

– Det skriftlige bliver bedre og smitter

næste semester skal spredes til Esbjerg

af på det mundtlige. De studerende er

og Sønderborg. Som noget nyt vil nogle

blevet bedre, kan vi se på eksamensresultaterne. Set på de små tal

instruktorer i Kolding fra september blive tilknyttet bestemte

vi har, ser det ud til, at de tosprogede klarer sig bedre, end før vi

hold, fordi det giver den bedste effekt.

begyndte. Om vi langsigtet får mindre frafald, ved vi endnu ikke,

Af Lis Agerbæk Jørgensen, laj@dbmail.dk

siger Johannes Wagner.
Der er ikke tale om ekstra kurser, men om at underviserne indfører nye metoder og afprøver dem i forbindelse med de opgaver,
som de studerende alligevel arbejder med. Det kan for eksempel
ske i et forum på internettet, Blackboard. Her får de studerende
mulighed for at udveksle og anmelde tekster, læse hinandens

vÀ>Ê

kommentarer, skrive sammenfatninger og diskutere pensum.

ÊvÀ`ÞLiÃiÊ}Ê`Ã}Ì

– Det giver en positiv effekt i sig selv, at de skriver mere, plus at de
retter hinanden og lærer af det, siger Margrethe Hansen Møller.
Ti undervisere fra forskellige fag har deltaget intenst i forløbet, og
de har inspireret kollegerne til for eksempel at inddrage læselogs,

fakta

resumeer og at indbygge småopgaver, hvor man skriver for at lære.
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Akademisk Skriftlighed
Tilbydes bachelorstuderende og undervisere ved Syddansk Universitet i Kolding. Fra september også i
Esbjerg og Sønderborg.
Blev i 2006 gennemført med støtte fra Integrationsministeriet, i 2007 fra Humaniora og Samfundsvidenskab
og prorektors pulje og i 2008-2009 fra rektors globalise-
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ringspulje. Se mere på www.skriftlighed.dk
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Historie a la carte
Nyt virtuelt museum serverer grænselandets historie på en sjov
måde. Med en rundtur på nettet kan man finde spændende
historier, i tekst, lyd og levende billeder, fra det sydlige Danmark
og det nordlige Tyskland

Entrebilletten er gratis, hvis man har en

Grænseland og Helgoland

internetforbindelse. Så har man adgang til

Sitet kan bruges af lærere, elever, for-

massevis af spændende historier om områ-

skere, turister og andre interesserede. Der

det mellem Hamborg og Odense. Man

er henvisninger til skriftlige kilder og til

kan gå direkte ind på det nye virtuelle

de mange fysiske museer i regionen. Der

museum og blive klogere på Den kolde

er både de emner, som man forventer, når

krig eller søfart og handel, se billeder af

emnet er grænselandet, men også mange

en bilkø ved Storebæltsfærgen i 1930‘erne

overraskende historier.

eller høre Niels Helveg Petersen fortælle

– For eksempel ville det være svært at

om dansk-tyske forhold i EU og Nato.

komme uden om de slesvigske krige

Sitet er både på dansk og tysk, og man

1848-1851 og 1864, grænseafstemning

kan enten følge en anbefalet vej eller gå

og grænseændring i 1920, den nazistiske

på opdagelse i 36 emner inden for områ-

periode og den tyske besættelse af Dan-

derne grænser, politik, samfund, kultur,

mark 1940-1945. Men hvem ville forvente

erhverv og havet.

emner som klippeøen Helgoland, de fyn-

Museet er blevet til i et samarbejde mel-

ske malere og historiske innovationer?

lem danske og tyske forskere, og det er

spørger Mogens R. Nissen.

det første af sin slags på nettet.

Han og sitets øvrige forskere – som kom-

– Målet har været at skabe et virtuelt

mer fra Syddansk Universitet og forsk-

museum på internettet, hvor regionen

ningsinstitutioner i Nordtyskland – har

mellem Hamborg og Odense præsenteres

lagt vægt på at formidle den levende

på en ny måde, siger Mogens R. Nissen,

historie fra regionen. De har valgt inter-

lektor i regionalhistorie ved Institut for

netmediet, fordi det åbner for nye formid-

Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

lingsformer, hvor filmklip, animationer og

på Syddansk Universitet i Kolding. Han har

masser af billeder er med til at gøre histo-

skrevet om 22 af de 36 historiske emner

rien nærværende.

og understreger, at det ikke bare er endnu

– Det vil forhåbentlig være med til at

en tilfældig hjemmeside, men et site hvor

udbrede interessen for historie til dem,

det historiefaglige indhold er i orden.

der sjældent åbner en bog. Her kan folk,
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der ikke er hardcore-læsere, få noget
ud af historien. For eksempel har vi
valgt at lægge en fortællerstemme på

– Det vil forhåbentlig være
med til at udbrede interessen

Og der er flere ligheder end forskelle økonomisk, strukturelt og socialt.
– Politisk er der meget åbenlyse og store

mange af historierne. Det virker, som

for historie til dem, der sjældent

forskelle, men vi ser mange andre ligheder

når man som barn fik en god fortæl-

åbner en bog. Her kan folk, der

økonomisk og socialt fra 1830 til 2000. Kul-

ling af sin bedstemor, siger Mogens R.
Nissen.

ikke er hardcore-læsere, få noget

Der er mange muligheder for at navi-

ud af historien.

gere på hjemmesiden, og man advares,

turelt og historisk er der meget, der binder
sammen, men også væsentlige forskelle.
Man får øje på nye perspektiver, når man ser

Mogens R. Nissen, regionalhistoriker

på tværs af grænser og på tværs af regioner.

hvis man hopper væk fra den sti, som er

Det er med til at sætte flere farver på palet-

den logiske vej gennem et emne, så det

ten, siger Mogens R. Nissen.

altid er let at finde tilbage.

Målet med museet er også at øge kendskabet til vores egen historie og til dem på den anden side, for det

Gode historier om os og de andre

ved vi meget lidt om, mener Mogens R. Nissen.

Museet handler om hele Syddanmark og hele Slesvig-Holsten.

– Dansk historie og kultur er der ikke stort kendskab til i hverken

Området hænger sammen geografisk, ikke kun langs den dansk-

Nordtyskland eller det sydlige Danmark. Mange unge danskere

tyske grænse, men det har i lige så høj grad hængt sammen via

taler ikke tysk, og ganske få nordtyskere taler dansk. Kun i det

en række forbindelser over havet i den vestlige del af Østersøen.

danske mindretal i Nordtyskland og hos befolkningen i Sønderjyl-

LUNDBECKFONDEN
I N D K A L D E L S E A F F O R S L A G T I L K A N D I D AT E R T I L

Lundbeckfondens Talentpriser 2008
Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele tre talentpriser til forskere under 30 år, som har præsteret særligt lovende forskning
inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er en personlig hæderspris på 75.000 kr.
Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter eller højere læreanstalter.
Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages af C.V. og
publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen be-

des fremsendt i Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og
skal være Lundbeckfonden i hænde senest den 30. juni 2008,
mærket “Talentpris”. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de opfylder kriterierne.
Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside:
www.lundbeckfonden.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med.
Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Tlf. 39128000. www.lundbeckfonden.dk
Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med væsentlige aktieposter i H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S.
F o n d e n u d d e l e r å r l i g t c a . 3 0 0 m i o . k r. t i l v i d e n s k a b e l i g e f o r m å l i n d e n f o r s u n d h e d s - o g n a t u r v i d e n s k a b e r n e .
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land er der et vist kendskab til, hvad der sker syd for grænsen.
Det er en skam, for det er gode historier, som er vigtige, vedkommende og interessante. Så det vil vi gerne ændre, for det er ikke
bare Sønderjyllands, men hele Syddanmarks historie. Vi vil gerne
åbne for nogle historier, der rækker over grænsen, siger historikeren, der har fundet det frugtbart at se på mange emner ud fra et
regionalt, tværnationalt perspektiv i stedet for den traditionelle
nationale vinkel, som først og fremmest bygger på strid og uenigheder og som meget dansk og tysk historie er præget af.

Gør regionen kendt
Et mål for hjemmesiden er at skabe en positiv præsentation af
regionen og dens historie, både for de, der bor der og for folk
udefra. De positive historier kan virke både indadtil og udadtil.
– Det er vigtigt at præsentere udkantsområderne på en positiv
måde og at servere en anden historie end den gængse om stor
arbejdsløshed i hele Midt- og Vestsønderjylland og om byer i forfald. Jeg bor selv i Esbjerg, som ikke har landets bedste ry. Men
hvis man klikker sig ind på historien om, hvordan Esbjerg blev bygget, fra havnen blev skabt og til nutidens offshore-industri, giver
det en anden forståelse og sandsynligvis en positiv interesse for
byen. Det er meget vigtigt at skabe og servere positive historier
om regionen. Når folk ser interessante billeder fra Odense og H.C.
Mogens R. Nissen.
Han er selv efterkommer af aner, som kæmpede for at bevare
området syd for grænsen på danske hænder, og hans forhistorie

fakta

Andersens hus, vil det sikkert også tiltrække flere turister, siger

Det Virtuelle Museum
Museet er udviklet i et tæt samarbejde mellem danske

fortæller en bid af den store historie. Hans oldefar overtog 120

og tyske universiteter. Institut for Historie, Kultur og

tønder land på Grindsted-kanten i slutningen af 1800-tallet for at

Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, har leveret

opdyrke heden. Et kæmpeslid som blev belønnet med en flidsme-

en stor del af det historiske indhold, mens Institut for

dalje fra landboforeningen.

Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

– I 1929 flyttede min morfar 4-5 km syd for grænsen, fordi de

har udviklet internetplatformen. Fra tysk side har

danske myndigheder ønskede danskere dér for at bevare området

Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regio-

som dansk, og min mor er sønderjyde. Udflytningen var en del af

nalgeschichte, Universität Flensburg, udtænkt formid-

jordkampen i den truede firkant nord for Tønder. Både tyskerne

lingskonceptet og bidraget med en mindre del af det

og danskerne gav støtte til deres landsmænd for at få dem til at

historiske indhold. Fachhochschule Kiel, Zentrum für

blive i området. De bestræbelser kan man også læse om i det vir-

Multimedia, har udviklet design, layout og multimedie-

tuelle museum, siger han.

præsentationer. Det tre-årige samarbejde er finansieret
Af Lis Agerbæk Jørgensen, laj@dbmail.dk

af EU-midler.
Det virtuelle museum kan ses nu på www.vimu.info og
er færdigudviklet 15. juni. Hjemmesiden rummer 100
filmklip, 200 animationer, 1.600 billeder og karikaturtegninger og flere tusinde tekster.
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Ny professor forsker

Arabisk nyhedsvært gæstede SDU 

i kræftbehandling

Den 14. maj fik Syddansk Universitet

Dr. Jan Mollenhauer, 39 år, er ansat

besøg af Jamil Azar.

som professor i molekylær onkologi

Han arbejder for den internationale

ved Medicinsk Bioteknologisk Center

afdeling af den arabiske nyhedsstation

på Syddansk Universitet.

Al Jazeera, hvor han er nyhedsvært

Jan Mollenhauers forskningsområder

med op til 50 millioner seere.

er udvikling af nye kræftbehandlings-

Jamil Azars besøg på Syddansk Uni-

former. Han arbejder med at udvikle

versitet skal ses på baggrund af, at Al

analysemetoder til identificering af

Jazeera netop har indgået en aftale

menneskelige gener, der hæmmer

med Center for Journalistik om at

eller fremmer udviklingen af kræft

udveksle erfaringer inden for under-

– såkaldte tumorsuppressor-gener og

visning, kurser og gæsteforelæsninger.

onco-gener. For nylig er han via dette

Jamil Azar har været med til at udvik-

arbejde begyndt at udvikle nye gen-

le nyhedsstationen, som af mange

teknologier, som skal bevirke, at disse

regnes for at være på højde med

kræftsygdomme kan behandles via

CNN og BBC. Forud for sin ansættelse

medicinsk behandling.

på Al Jazeera var Jamil Azar i øvrigt

Hans forskningsgruppe på Syddansk

ansat på BBC, hvor han blandt andet

Nyhedsvært Jamil Azar hos den arabiske nyhedsstation Al Jazeera gæstede Syddansk

Universitet bliver opkaldt efter ham

arbejdede på Nyhederne og desuden

Universitet den 14. maj.

selv, Mollenhauer-gruppen, ligesom de

producerede programmer om arabiske

øvrige forskningsgrupper ved Medi-

forhold til den britiske presse.

cinsk Bioteknologisk Center er opkaldt

Det var netop arbejdet med at

efter lederen af forskningsgruppen.

opbygge den arabiske nyhedsstation,

besøg henvendte sig fortrinsvis til

Journalistik, Institut for Statskundskab

som Jamil Azar talte om, og hans

studerende og ansatte fra Center for

samt Center for Mellemøststudier.

LUNDBECKFONDEN
I N D K A L D E L S E A F F O R S L A G T I L K A N D I D AT E R T I L

Lundbeckfondens Forskerpris for Yngre Forskere 2008
Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele en pris til en yngre,
dansk forsker under 40 år, der har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er en
personlig hæderspris på 250.000 kr.
Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter eller højere læreanstalter.
Indstillingen må højst fylde 2 A4 sider og skal ledsages af C.V. og
publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen be-

des fremsendt i Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og
skal være Lundbeckfonden i hænde senest den 30. juni 2008.
Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de opfylder kriterierne.
Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside:
www.lundbeckfonden.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med.
Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Tlf. 39128000. www.lundbeckfonden.dk
Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med væsentlige aktieposter i H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S.
F o n d e n u d d e l e r å r l i g t c a . 3 0 0 m i o . k r. t i l v i d e n s k a b e l i g e f o r m å l i n d e n f o r s u n d h e d s - o g n a t u r v i d e n s k a b e r n e .
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Flere gode historier, tak!

Hæderspris til sundhedsforsker

Anne-Marie Mai, professor i nordisk

– Kaare Christensens format som

litteratur ved Syddansk Universitet, fik

videnskabelig sværvægter og fornyer

for nylig overrakt ”Direktør N. Bang

inden for læbe-ganespalte-forskning,

og hustru Camilla Bang, født Troense-

tvillingeforskning og aldring har

gaards Legat”.

længe været kendt og anerkendt.

Der er tale om et hæderslegat, som

Din indsats kan næppe overvurderes,

Yrsa Bang, medlem af foreningen

og den fortsætter. Derfor er det en

Kvindelige Akademikere, stiftede i

glæde for Erhoff Fonden at kunne

1971 for midler, som hun havde arvet

tildele dig en af de store danske for-

fra sine forældre. Legatets formål

skerpriser, som består af en personlig

er at påskønne kvindelige forskere

hædersgave på 300.000 kroner.

eller kvinder, der på anden vis gør sig

Sådan begrundede Erhoffs Familefond

gældende i kraft af deres akademiske

sit valg, da professor Kaare Christen-

uddannelse, og det er første gang, at

sen fra Institut for Sundhedstjeneste-

prisen uddeles til en litteraturforsker.

forskning ved Syddansk Universitet

Anne-Marie Mai kvittererede for

som den første forleden modtog

modtagelsen med festforelæsningen

Erhoff Prisen.

”Flere gode historier, tak! – refleksio-

Fonden, som er ny, er stiftet af direk-

ner over fornyelser af litteraturhisto-

tør Poul Erhoff som et minde om

rieskrivningen”.

sin far, og den vil hvert år uddele en

Her gav hun blandt andet bud på nye

hæderspris til en person, som har

formidlingsformer, der kan få nutidens

gjort et enestående arbejde inden

og fremtidens studerende til at opleve

for udforskning eller behandling af

den litterære kulturarv som andet og

sygdomme.

mere end pensum og pligtstof.

N YV I DEN

BLIV FRIVILLIG MENTOR I
UNGDOMMENS RØDE KORS
Ungdommens Røde Kors starter nye dele af integrations- og mentorprojektet Solskinsunge op i Odense, Århus og København, og vi
søger nu frivillige mentorer til projekterne.
Hvad gør Solskinsunge?
Solskinsunge styrker selvtilliden hos unge i socialt udsatte områder
og støtter dem i deres uddannelsesvalg. Du indgår i en frivilliggruppe, hvor I samarbejder om at lave aktiviteter sammen med de
unge fra en skole i din by.
Du skal have lyst til at:
+ Lære mentorredskaber til at hjælpe de unge
+ Blive en konstruktiv del af en frivilliggruppe
+ Bruge 3-4 timer om ugen på projektet
Hvad får du for det?
Du får til gengæld kurser, noget på CV’et og ikke mindst muligheden for at gøre en forskel sammen med andre engagerede
frivillige i landets største humanitære ungdomsorganisation.
Læs mere om projektet på solskinsunge.urk.dk og kontakt
Ungdommens Røde Kors på info@urk.dk, hvis du vil være med
eller høre mere.

Pris til kommunikationsforsker 
Adjunkt Simon Torp fra forskningsgruppen Strategisk Kommunikation
ved Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet har vundet en fornem international pris.
Simon Torp blev tildelt Best Paper
Award ved 13th International Corporate and Marketing Communications
Conference for artiklen “Integrated
Marketing Communication(s) or
Integrated Communication(s)? When
terminology matters”.
Konferencen er en af verdens førende
inden for markedskommunikation.
Outstanding paper
Lektor Gunnar Lind Haase Svendsen,
Institut for Forskning og Udvikling i
Landdistrikter ved Syddansk Universitet i Esbjerg, har modtaget en pris for
et ”outstanding paper” af Emerald
Publishing.
Artiklens titel er “Exploring the
social capital grid: Bonding, bridging,
qualitative, quantitative”. Den er

Adjunkt Simon Torp fra
forskningsgruppen Strategisk
Kommunikation ved Institut for
Marketing og Management blev
tildelt Best Paper Award ved

udkommet i ”International Journal of

13th International Corporate

Sociology and Social Policy”, og med-

and Marketing Communications

forfatter er den australske sociolog

Conference.

Ungdommens Røde Kors’ mere end 2000 frivillige laver aktiviteter for udsatte børn og unge i hele
landet. Vi laver ferielejre, mentorprojekter, samtalelinjer, lektiecafeer, rollespil og meget mere, læs
mere på urk.dk, hvis du vil være med.

Roger V. Patulny.
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To kvindelige professorer fik Fyens Stiftstidendes Forskerpris 2008 '15'*,+/)
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Professor Christine McKenzie fra Institut for Fysik og Kemi og
med fokus
hvordan miljøpåvirkning på fosterstadiet
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Tina Kold Jensen, der er professor ved Institut for Sundheds-"/#00#/#12,#/#02,
påvirker helbred og sundhed
senere i livet.
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tjenesteforskning på Syddansk Universitet, løb med priserne,
6#12,#/#03#"3/'%"/#00#:,"/',%8
da Fyens Stiftstidende uddelte årets Forskerpris.
Relevante problemstillinger
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Christine McKenzie er internationalt set en af de førende
Syddansk Universitets rektor, Jens Oddershede, fremhævede
2,"*"#10)/'3#,-%#1#**#/1
forskere inden for feltet supramolekylær uorganisk nanode to prisvindere som gode eksempler på professorer, der
#,511##,$$;*%#,"#3/',1#/

Fynske nobelpriser uddelt

kemi. Sammen med sin forskergruppe arbejder hun blandt

mestrer at formidle og forske på højt internationalt niveau.

andet på at fremstille laboratorieskabte molekyler med

– Jeres forskning er desuden eksempler på, at Syddansk

egenskaber, som findes i naturlige molekyler. Ved at beher-

Universitet tager fat i de helt store samfundsmæssige pro-

ske de bagvedliggende principper af naturens egne opskrif-

blemstillinger som energi- og miljøproblemer. I repræsente-

 "0#,"13'4 *','#/%#/,#.)1
-/1-0#/3'!#.
ter skaber hun molekyler, der kan anvendes til fremstilling af
-01 -)0  ,"/2.
blandt andet lægemidler og kunstig fotosyntese.


rer begge forskningsområder, hvor Syddansk Universitet er
absolut førende i Danmark og måske resten af verden, sagde

Tina Kold Jensen er professor i både miljømedicin og epide-

han.

miologi og forsker blandt andet i frugtbarhed og barnløshed

Oddershede måtte undervejs – fra formanden for bestyrelsen

 "%'3#/
for Fyens Stiftstidende, Jørn Henrik Petersen – høre for, at
3,"/#00#-01,/ 5#311#*#$-,,/#31#+'*

han ynder at kalde Fyens Stiftstidendes Forskerpris for ”Den
Fynske Nobelpris”.
– Prisen er knap så forgyldt som den svenske. Til gengæld er
den fynsk, og det skal man heller ikke kimse ad, sagde Jørn
Henrik Petersen.
– Den er et udtryk for det gode samspil mellem forskning og
formidling på Fyn og for Fyens Stiftstidende en fremragende

-01,+/)$-/
#&-*"#/0'%
lejlighed til at henlede sine mange
læsere på, at vi på
Fyn
/#11#,1'*1.<$;/#$1%#*'%
har Syddansk Universitet, hvor
der foregår mange spændende ting, fortsatte han.

01/#%)-"#* #*'"#11#$#*1

Af Dan Hansen, dan@sdu.dk

Christine McKenzie (t.v.) og Tina Kold Jensen løb med priserne, da
Fyens Stiftstidende uddelte årets forskerpriser.
Foto: John Fredy, Fyens Stiftstidende.
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