FORSKNINGENS

DØGN

25.-30.
APRIL 2016

Seks døgn hvor forskere fra ind- og udland fremlægger deres nyeste forskning og går
i dialog med unge om fremtidens samfund. Det er gratis, det er for alle, det er en unik
mulighed for at blive rigtig klog!

Samlet program for Sønderborg Kommune
Forskningens Døgn samarbejder lokalt –
særligt mellem:

Kære borger i Sønderborg Kommune
I Sønderborg Kommune indledes sommertiden med nysgerrighed, videbegær og mod på
fremtidens samfund. Lokal forskning og globalt udsyn forenes i et fyrværkeri af gratis videnstilbud; debatmøder, foredrag og aktiviteter. Ungdomsuddannelser, universitet og skoler
samarbejder om at lægge den nyeste viden om teknologiske forhold og menneskelige vilkår
i vores samfund frem til debat og eftertanke.
Forskningens Døgn 2016 byder over 6 dage på over 24 arrangementer, der alle er offentligt
tilgængelige og gratis at deltage i.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Birgitte Bjørn Petersen, House of Science - www.houseofscience.dk
koordinator for Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune
Ved deltagelse af større grupper, venligts angiv antal til:
bipt@sonderborg.dk eller på telefon 2790 4539

Deltagende partnere:
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Menneskenes fremtid - Vores teknologidrevne samfundsforandringer

Key Note speaker: Steen Rasmussen
Professor i fysik og centerleder,
SDU, Odense, Danmark
Extern forskningsprofessor,
Santa Fe Institute,
New Mexico, USA

Teknologiudviklingen giver mennesket næsten uanede muligheder
og vender op og ned på samfundet. Hvordan skal vi forholde os til
udfordringer for økonomien, menneskerettighederne og demokratiet, som dette medfører? Industrialderen lakker mod enden
og erstattes af en global økonomi, der i første omgang er baseret
på informationsteknologi og automatisering, og som senere bliver
baseret på levende- og intelligente teknologier. For at forstå, hvad
der foregår, opsummeres nogle af de grundlæggende videnskabelige
og teknologiske forandringer, som primært er formet af sammensmeltningen af bio-, info-, nano- og kogno- (BINK-) teknologierne,
og hvad de betyder for vores samfund. På den baggrund foreslår jeg,
hvad dansk politik burde handle om og om vores valgmuligheder i
den gryende BINK-alder.
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Mandag den 25. april kl. 09-10:15
SDU, Campus Sønderborg, Alsion 2,
6400 Sønderborg – lokale 101
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Oplægget danner baggrund for den gruppe af unge, som de kommende dage arbejder
med temaet – Menneskenes fremtid – i et teknologisk perspektiv

Forsker Fight For Folkeskoler – projektmesterskabet
Elever i 7.-9. klasse i Sønderborg dyster om at lave det bedste mini-forskningsprojekt og præsentere det for tre professorer fra SDU
Campus Sønderborg. Der er otte grupper i finalen, og konkurrencen
foregår i koncertsalen.
Simon Talbot er vært og fører finalister og gæster igennem konkurrencen. Læs mere om Projektmesterskabet:
www.sdu.dk/uddannelse/brobygning/tilbud/
teknik_projektmesterskabet
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Mandag den 25 april kl. 10-14
SDU, Campus Sønderborg, Alsion 2,
6400 Sønderborg – i Koncertsalen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til Syddansk Universitet, Lise Kanstrup lise@mci.sdu.dk
T 6550 1651 eller House of Science, Michael Stender mise@sonderborg.dk T 2790 0121
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Ytringsfrihed på nettet
Hvad må man sige og videregive på nettet og de sociale medier?
Gælder der særlige regler for Facebook, Instagram mv., eller
gælder der overhovedet nogen regler? Foredraget vil se på regler
og problemer med ytringer og ytringsfrihed på nettet.
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Mandag den 25. april kl. 10-11
Sønderborg Statsskole, Kongevej 37,
6400 Sønderborg - i festsalen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Forelæser: Sten Schaumburg-Mûller
Professor, Syddansk Universitet

Gensplejsning er helt naturligt
Gensplejsning er en teknik - et redskab - som f.eks. en skruetrækker. Og præcis som med skruetrækkeren kan den være farlig,
hvis man bruger den til noget farligt. men den kan også bruges til
at gøre gode ting. Det kunne fx. være at gøre økologisk landbrug
mere konkurrencedygtigt. Hør om gensplejsningens muligheder
og begrænsninger.
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Mandag den 25. april kl. 11-12
Alssundgymnasiet, Grundtvigs alle 86,
6400 Sønderborg
For alle

Forelæser: Jan Martinussen
lektor, studieleder,
Danmarks Tekninske Universitet

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Danefæ og skattefund i Danmark
Museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet, fortæller om de senere års mest
spændende detektorfund og om Nationalmuseets arbejde med at håndtere de mange danefæsager, som er resultatet af detektorarkæologernes fortjenstfulde virke.

4

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Mandag den 25. april kl. 17-18
Hørup Bibliotek, Knøs’ Gård 1,
6470 Sydals
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til Hørup Bibliotek, T 8872 4203

Kan det blive så sundt, at det bliver usundt?
Hvad betyder maden for os i en moderne hverdag? Hvor ligger vores
fokus egentlig, når vi tilbereder og spiser maden? Med baggrund
i eksempler fra den nyeste forskning om kost, måltidsvaner og
sundhed vil der blive stillet skarpt på det ofte oversete forhold,
at mad – også – er et redskab, som vi skaber fælleskaber med.
Uden disse fællesskaber giver vores tilværelse slet ikke mening.
Jeg arbejder til daglig på Aalborg Universitet i forskningsgruppen
”Foodscapes, Innovation og Netværk”, og har skrevet en Ph.d.-afhandling om unges madvaner og madlavningslyst.

Forelæser: Boris Andersen
Ph.d. Aalborg Universitet

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Tirsdag den 26. april kl. 09:30 -10:30
VUC Syd, Løkken 1,6400 Sønderborg –
i festsalen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Efter foredraget er der dialog mellem Boris Andersen og de unge, som arbejder
videre med temaet Menneskenes fremtid – at leve og spise sundt, men hvordan?

Når naturen efterlignes – den svære berøringssans (foredrag på engelsk)
Dette oplæg vil omhandle, hvordan man bruger viden fra biologien
til at udvikle og opbygge berøringssensorer til robotter. Hvilke
fordele og ulemper møder man hos de forskellige teknologier, og
hvilke potentialer er der inden for robotteknologi. Foredraget vil
forhåbentlig give inspiration til brug af en teknologi, som efterligner
naturen, samt rejse nogle spørgsmål om, hvor langt er vi fra at
kopiere den menneskelige følesans, og hvad de næste skridt for
at nå dette, vil være.

Forelæser: Alin Drimus
Associate professor i
Mechatronik ved
Mads Clausen Instituttet,
SDU, Campus Sønderborg

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Tirsdag den 26. april kl. 09:30 -10:30
EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18,
6400 Sønderborg – i Farverihallen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Efter foredraget er der dialog mellem Alin Drimus og de unge, som arbejder videre
med temaet Menneskenes fremtid – Kan naturen efterlignes?
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Humane stamceller - naturens eget apotek
De sidste par års forskning har vist, at der findes en guldgrube af stamceller
langs blodkarrerne i de fleste væv. Især fedtvæv er en rig kilde til stamceller, som har evner til sårheling, i fx knoglevæv. Konceptet indebærer, at
fedtstamcellerne isoleres fra patienten selv, behandles og isoleres direkte
på operationsstuen hvorefter patienten får stamcellerne injiceret det relevante sted. Stamcelle potentialet i disse celler er ingen håbefuld fantasi,
men en klinisk realitet. Hvor længe skal vi vente før stamcelle behandling
bliver bredt tilladt at anvende? Disse celler virker som ’kroppens egne
lægemidler’ som kan bruges til rigtigt mange sygdomme.

Forelæser: Søren Paludan Sheikh
Ledende overlæge, prof. dr. med
Afdeling for Klinisk Biokemi og
Farmakologi, Danish Center for
Regenerative Medicine,
Odense Universitetshospital

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Tirsdag den 26. april kl. 10-11
Sønderborg Statsskole, Kongevej 37,
6400 Sønderborg – i festsalen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Efter foredraget er der dialog mellem Søren Paludan Sheikh og de unge, som arbejder videre med temaet Menneskenes fremtid – Stamceller - naturens eget apotek?

Tanker, sandhed og adfærd – om statistik og datingprofiler
Vi bliver daglig konfronteret med reklamer, der foregøgler, at vi lever
i en verden, der er ideel. Formålet med reklamerne er, at påvirke
vores beslutninger, så vi gennem forbrug af bestemte ydelser vil
opnå en højere lykke. Reklamens magt går via bestemte kanaler
i vores hjerne og påvirker vores adfærdsmønster. Jeg vil prøve at
indkredse sammenhængen mellem vores opfattelse af os selv og
vores lykke. Ved anvendelse af statistiske analyser, kan man afdække

Forelæser: Nils Karl Sørensen
Lektor, cand.oecon.,ph.d. Institut
for Virksomhedsledelse og Økonomi,
Syddansk Universitet,
Campus Sønderborg
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Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Tirsdag den 26. april kl. 10-11
Det blå Gymnasium, Sdr. Landevej 30,
6400 Sønderborg
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Efter foredraget er der dialog mellem Nils Karl Sørensen og de unge, som arbejder
videre med temaet Menneskenes fremtid – Hjernen – vil den bedrages?

Hormonforstyrrende stoffer – betydningen for fosteret
Mange sygdomme grundlægges allerede i fosterstadiet. Udsættelse for kemikalier med hormonforstyrrende virkning, som findes i
mange forbrugerprodukter som plastikflasker, fødevareindpakning,
tandpasta etc. kan have betydning for børns senere helbred og
påvirke deres reproduktionsevne, immunsystem, intelligens og
fedme- og allergiforekomst. Foredraget vil have en gennemgang
af hormonforstyrrende stoffer, hvor de findes og kan måles. Efterfølgende vil hypotesen om, at sygedomme grundlægges allerede i
fosterstadiet diskuteres.

Forelæser: Tina Kold Jensen
Professor, cand. med. Ph.D. Journalist,
Syddansk Univesitet, Odense

Hvornår:
Hvor:
		
		
Hvem:

Tirsdag den 26. april kl. 10-11
Fælleshuset, Ahlmannskolen, Kongevej 35,
6400 Sønderborg. Indgang fra Kongevej,
gennem lågen nær Statsskolen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Efter foredraget er der dialog mellem Tina Kold Jensen og de unge, som arbejder
videre med temaet Menneskenes fremtid – er vi ved at ændre på menneskets reproduktionsevne?

Robots for the future – om interaktion med mennesker (foredrag på engelsk)
I dette oplæg vil jeg først give nogle bud på mulige roller for robotter
i det fremtidige samfund og derefter se på de vanskeligheder og
problemer, der er i processen – rent teknisk, men også ud fra et
samfundsvidenskabeligt perspektiv. Jeg vil desuden give nogle eksempler som baggrund for en oplyst diskussion af etiske spørgsmål
omkring interaktion med robotter.
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Tirsdag den 26. april kl. 10-11
Alssundgymnasiet, Grundtvigs alle 86,
6400 Sønderborg
For alle

Forelæser: Kerstin Fischer
Professor MSO, Syddansk Universitet,
Campus Sønderborg

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Efter foredraget er der dialog mellem Kerstin Fischer og de unge, som arbejder videre
med temaet Menneskenes fremtid – det optimerede menneske?
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Foredrag:
Gensplejsning er
helt naturligt
Alssundgymnasiet
Kl. 11-12

SDU Projekt-mesterskab
Koncertsalen i
Alsion Kl. 10-14
Presenteres af
Simon Talbot

Foredrag:
Ytringsfrihed på
nettet
Sønderborg
Statsskole
Kl.10-11

Forskningens Døgn
åbner på SDU
Foredrag:
Vores teknologidrevne samfundsforandringer
Alsion lokale 101
Kl. 09-10:15

Mandag den 25.04.16

Debat efter foredraget

Debate Science:
Den menneskelige
hjerne
Tanker, sandhed og
adfærd – om
statistik og datingprofiler
Det Blå Gymnasium
Kl. 10-11

Debat efter foredraget

foredraget

Debat på dansk efter

Debate science:
Det optimerede
menneske
Robots for the future
– om menneske- og
robot-interaktion
Alssundgymnasiet
Foredrag på engelsk
Kl. 10-11

Debat efter foredraget

Debat på dansk efter

foredraget

Debate Science:
Stamceller Naturens eget
apotek
Sønderborg
Statsskole
Foredrag kl. 10-11

Debate science:
Menneskelig
reproduktion
Hormon-forstyrrende stoffer –
betydning for
fosteret
Fælleshuset ved
Ahlmannskolen
Kl. 10-11

Debat efter foredraget

Debate Science:
At leve sundt,
hvordan?
Kan det blive så
sundt, at det bliver
usundt?
VUC Syd
Kl. 09:30-10:30

Debate Science:
Når naturen
efterlignes The importance of
tactile sensing
EUC Syd
Foredrag på engelsk
kl. 09:30-10:30

Tirsdag den 26.04.16

Foredrag:
The T-shirt is the
message – om
identitet og T-shirt
kommunikation
VUC Syd
Kl. 13-14

Foredrag:
Nye lægemidler
udvikles med
inspiration fra
kroppens eget
immunforsvar
Alssundgymnasiet
Kl. 10-11

til Borgmesteren kl. 14

Overrækkelse af charter

Debate science:
Ungdomsparlament
Debat, afstemninger
og overrækkelse af
resolution
Fælleshuset ved
Ahlmannskolen
Kl. 09-15
Debat og
afstemninger
kl. 09-14

Onsdag den 27.04.16

PhD poster session
Mød de unge
forskere på SDU
og hør, hvordan du
får deres nyeste
forskning med i
undervisningen.
kl. 14-15

Forskerkanonen
PhD-forskere fra
SDU præsenterer
deres forskning:
Foredrag om
Brugerdreven, og
grænseoverskridende
innovation, og
om robotter og
sproglæring.
De tre foredrag
kl. 13-14

SDU
PhD-forskere
Alsion:
Lokale U101
Kl. 13-15

Torsdag den 28.04.16

SDU-Debatmøde:
Grænser og
grænsekontrol – før
nu og i fremtiden
Alsion: Den røde
boks
Kl. 14-17

Foredrag:
Den kreative proces.
Undertrykkes den i
skolen?
EUC Syd
Kl. 10-12

Foredrag:
Tyske østflygtninge
og danske mindretal
i Sydslesvig efter
anden verdenskrig
SDU, Alsion lokale
U106
Kl. 09-10

Fredag den 29.04.16

Foredrag
Grænsekontrol:
Hvad sker der med
Schengen-samarbejdet?
Gråsten Bibliotek
kl. 10:30-11:30

Lørdag den 30.04.16

Alle arrangementer er offentligt tilgængelige og gratis at deltage i. Hvis ikke andet er anført, er oplægget på dansk og tager ca. en time
Læs mere på www.forsk.dk

Guide til foredrag og aktiviteter i uge 17 - Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune

Foredrag:
Danefæ og
skattefund
Hørup Bibliotek
Kl. 17-18

Mandag den 25.04.16

Onsdag den 27.04.16

Torsdag den 28.04.16

Foredrag:
Entrepreneurskab udspringer af personlighed, formes af miljøet
og styres gennem lederskab
Sønderborg Bibliotek Kl. 19-20

Foredrag:
Rasmus Alenkjær
Skolen anno 2016
Sønderborg
Bibliotek
Kl. 19-21:30

Foredrag:
Kvarker, gluoner og
mini Big Bangs
Augustenborg
Bibliotek
Kl. 17-18

Foredrag:
Silkevejens
Litteraturhistorie
Sønderborg
Bibliotek
Kl. 16-17

Udgravning Museum Sønderjylland graver i Ragebøl Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag Kl. 09-10:45 og kl. 11-12:45

Tirsdag den 26.04.16

Fredag den 29.04.16

Lørdag den 30.04.16

Under jorden opdager du fortiden
Ved Forskningens døgn er der mulighed for at se,
hvordan arkæologerne graver fortiden frem. Eleverne vises rundt i den arkæologiske udgravning,
får mere at vide om arkæologi og løser forskellige
arkæologiske opgaver.

Hvornår:
		
Hvor:
Hvem:
		

Tirs-fredag 26.-29. april 2016 kl.
9-10.45 & 11-12.45
Rønsdam 15, Ragebøl, 6400 Sønderborg
3.-9. klasse. Tilmelding: Senest 20.april
til mees@museum-sonderjylland.dk

Arrangør: Spørgsmål rettes til Merete Essenbæk tlf. 7352 3451
Museum Sønderjylland

Entrepreneurskabudspringer af personlighed, formes af miljøet og
styres gennem lederskab
Danmark ønsker vækst og gerne via iværksætteri. Foredraget giver
indsigt i forudsætningen for vækst gennem iværksættere, nemlig
iværksætteren selv. Innovation og vækst er forudsætning for velfærd. Derfor er et indgående kendskab til nøglefaktorer nødvendigt
og interessant for iværksættere, mentorer, undervisere, politikere
og beslutningstagere.
Hvornår: Tirsdag den 26. april kl. 19-20
Hvor:
Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Forelæser: Annemarie Østergaard

Arrangør: Spørgsmål rettes til Sønderborg Bibliotek, T 8872 4200

Cand.pæd.psych. og Ph.d.-studerende,
Aalborg Universitet

Nye lægemidler udvikles med inspiration fra kroppens eget immunforsvar
Hvorfor er prisen på medicin så høj? Og hvilke tiltag er der gjort for at
øge den såkaldte individualiserede behandling af patienter? Vores krop
bekæmper sygdomme ved at rekruttere kroppens ”soldater” - også
kaldet antistoffer. Forbruget af de såkaldte biologiske lægemidler
stiger voldsomt i disse år, og da der er tale om meget dyre lægemidler, er debatten om brug af dyr sygehusmedicin blevet mere intens.
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Onsdag den 27. april kl. 10-11
Alssundgymnasiet,Grundtvigs alle 86,
6400 Sønderborg
For alle

Forelæser: Peter Kristensen
Lektor, PhD, Århus Universitet
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Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Europæisk Ungdoms Science Parlament – EUSP – Menneskenes fremtid
Demokratisk debat mellem debatgrupperne i Fælleshuset ved
Ahlmannskolen– overrækkelse af parlamentets samlede charta til
Borgmester Erik Lauritzen. De 113 unge fra 4 forskellige ungdomsuddannelser – i to lande - er mellem 17 og 19 år. De har under deres
parlamentssamlinger mødt forskere, der har præsenteret deres
nyeste forskning inden for forskellige temaer - under overskriften
Menneskenes fremtid, i et teknologisk perspektiv.
Temaer, de unge har arbejdet med er:
• At leve og spise sundt, men hvordan?
• Når naturen efterlignes
• Stamceller – naturens eget apotek
• Den menneskelige hjerne
• Menneskenes reproduktion
• Det forbedrede menneske
De unge har udvalgt de vinkler på temaerne, de har fundet vigtige, og
har forberedt argumenter for deres ønsker for fremtiden. Men først
skal de debattere og derigennem prioritere de vigtigste områder
af de mange forhold, fremtiden udfordrer dem med. Igennem en
demokratisk proces vil de unge lade det bedste argument vinde, og
til sidst stemme om de forskellige forslag, der til slut sammenfattes
i et charta, de unge overrækker til borgmesteren.
Parlament: SDU-studerende leder parlamentsgrupperne
		
igennem debatten
Hvornår:	Onsdag den 27. kl. 09 -15
Hvor: 	Fælleshuset ved Ahlmannskolen, Kongevej 35,
6400 Sønderborg - indgang fra Kongevej via
lågen over mod Statsskolen
Hvem:
Der er offentlig adgang
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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The T-shirt is the message – om T-shirt kommunikation
Hvordan kan det være, at T-shirts på én og samme tid er blevet et
ikon for globaliseringen, masseproduktionen og individualiseringer?
Ikke bare for dem der producerer dem, men også for dig, forbrugeren, som medskaber. I dette anderledes modeshow vil forskellige
historier om T-shirten blive fortalt.Hvordan kan T-shirts på én og
samme tid være personlig og et udtryk for masseforbrug?

Forelæser: Karl-Heinz Pogner
Lektor, Copenhagen Business School

Hvornår: Onsdag den 27. april kl. 13-14
Hvor:
VUC Syd, Løkken 1, 6400 Sønderborg – i festsalen
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Kvarker, gluoner og mini Big Bangs
Large Hadron Collider, LHC, er kaldt verdens største
fysikforsøg. Kæmpemikroskopet er bygget i en 27
km lang tunnel nær Geneve og er et teknologisk
vidunder. Et gennembrud er undervejs. Hvad vil det
kunne bidrage med i vores forståelse af Universet?
Verdens fysikere står over for et gennembrud i forståelsen af alt stofs sammensætning, og hvordan
Universet så ud lige efter Big Bang.

Hvornår:
Hvor:
		
		
Hvem:

Onsdag den 27. april kl. 17-18
Augustenborg Bibliotek,
Kettingvej 1A,
6440 Augustenborg
For alle

Arrangør: Spørgsmål til Augustenborg Bibliotek, T 8872 4208

Forelæser: Børge Svane Nielsen
Lektor, Niels Bohr Instituttet,
Københavns Universitet

Skolen anno 2016 – ved Rasmus Alenkjær, psykolog, Ph.D.
Hvornår:
Hvor:
Hvem:
		

Onsdag den 27. april kl. 19-21:30
Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, 6400 Sønderborg
For alle - Tilmelding senest den 24. april
på kastanie29@stofanet.dk

Arrangør: Foreningen Ligeværd Sønderborg – www.ligevaerd.sonderborg.dk/
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Forskningskanonen 2016
Hvert år udklækkes nye forskere, der med deres ph.d.-projekter
har spritny viden på deres helt specielle felt. Projekterne fra SDU
Sønderborg er alsidige og spændende. Vi har samlet dem alle i en
ny publikation, Forskningskanonen, og det skal fejres! Vi har inviteret tre ph.d.-studerende til at holde oplæg om deres projekter,
og resten står klar ved en poster session, der på inspirerende vis
fortæller deres forskningshistorier.Med Forskningskanonen sætter
SDU Sønderborg øget fokus på universitetets Ph.d.-projekter. Ved
denne launch sættes særligt fokus på tre udvalgte Ph.d.-projekter,
der præsenteres med foredrag, og efterfølgende vil der være en
postersession med alle Ph.d.-studerende. Spændende PhD-foredrag
kl. 13-14, postersession kl. 14-15
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:
		

Torsdag den 28. april kl. 13-15
Syddansk Universitet, Campus Sønderborg, Alsion 2,
6400 Sønderborg – lokale U101
For alle - Ungdomsuddannelser, virksomheder,
organisationer og borgere i øvrigt

Arrangør: Spørgsmål rettes til Syddansk Universitet, Lise Kanstrup
lise@mci.sdu.dk T 6550 1651

Brugerdreven innovation:
Det relationelle spændingsfelt som innovationsmotor / Forelæser: Frederik Gottlieb
Frederik laver forskning indenfor design og innovation, særligt med fokus på små nystartede virksomheder samt nye initiativer, som opstår på tværs af organisationer. Han har særligt fokus på, hvordan
innovation opstår i samspillet mellem mennesker med forskellige interesser.
Grænseoverskridende samarbejde om innovation / Forelæser: Rannveig Hjaltadóttir
Forskningsprojektet undersøger hvilke faktorer, der påvirker virksomheders valg af samarbejdspartnere
i forbindelse med innovationsprojekter. F.eks. hvordan landegrænsen mellem Danmark og Tyskland
påvirker valgene, og i hvor høj grad grænsen udgør en barriere for innovationssamarbejde mellem
virksomheder i grænselandet. Projektet er en del af INTERREG 4A projektet Emerging Attractions.
Hvordan kan robotter anvendes i fremmedsprogsundervisningen? / Forelæser: Lars Christian Jensen
Små sociale robotter vinder indpas i undervisningen både i udlandet, men i høj grad også i danske folkeskoler, hvor de ofte bliver introduceret som en tutor til eleverne. Man sætter altså eleverne i en situation,
hvor de igennem interaktion skal modtage viden fra robotten. Dog tyder det på i nylige undersøgelser
fra udlandet, at elever kan forbedre deres evner til at skrive og til at lære nye ord ved selv at påtage sig
tutorrollen og undervise robotten.
Postersession kl. 14-15
De Ph.d.-studerende står klar og går i dialog om deres forskning. Hør om de mange muligheder for
at få den nyeste forskning ind i klasseværelset. Kataloget Forskningskanonen kan anvendes hele året
af skoler, virksomheder eller organisationer til at søge ekspertviden eller få foredrag om nyeste viden
inden for SDU Sønderborgs særlige forskningsområder.
læse mere om Forskningskanonen på www.sdu.dk og www.houseofscience.dk
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Tyske østflygtninge og danske mindretal i Sydslesvig efter 2. verdenskrig
Flygtningekrisen fylder meget i medierne. Foredraget kigger på
den specielle situation i Sydslesvig, hvor det danske mindretal
efter 2. verdenskrig ville genforenes med Danmark. Er der ting,
der kan sammenlignes med situationen i dag? Særligt Tyskland
har indtil nu taget imod mange borgerkrigsflygtninge fra Syrien
og Irak. Når flygtningene strømmer til Tyskland i dag minder det
om om efterkrigstiden, hvor landsdelen husede mange flygtninge
fra de østtyske provinser.

Forelæser: Martin Klatt
Lektor, Syddansk Universitet, Campus
Sønderborg, Alsion

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Fredag den 29. april kl. 09-10
Syddansk Universitet, Campus Sønderborg,
Alsion, lokale U106
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Den kreative proces
Vi er alle født med kreative evner, men skolegang, uddannelse og
socialisering går desværre i det store hele ud på at undertrykke disse
evner. Men vor slumrende kreativitet kan lykkeligvis genopvækkes
og dyrkes ved bevidst anvendelse af kreative arbejdsmetoder.
Foredraget kommer i detaljer ind på de grundlæggende betingelser
for, at den kreative proces lykkes, og i en lille øvelse får tilhørerne
lejlighed til personligt at opleve processen.

Forelæser: Niels O. Fruensgaard
Lektor emeritus, Aalborg Universitet

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Fredag den 29. april kl. 10-12
EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18,
6400 Sønderborg - i Farverihallen
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Silkevejens Litteraturhistorie
Silkevejen bragte ikke kun krydderier og andre
luksusvarer over lange afstande, også bøger og
dermed historier og forestillingsverdner blev
transporteret ad handelsmændenes ruter.

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Torsdag den 28. april kl. 16-17
Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19,
6400 Sønderborg
For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til Sønderborg Bibliotek, T 8872 4200
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Debatmøde: Grænser og grænsekontrol - før, nu og i fremtiden
Det europæiske grænsesamarbejde er i opbrud.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet,
Sønderborg inviterer til debatmøde, hvor forskere fra fakultetet
og fra Centrum för Öresundsstudier, Lunds Universitet, behandle
spørgsmål om statsgrænsers og grænsekontrollens betydning før,
nu og i den nærmere fremtid.
Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Fredag den 29. april kl. 14-17
Syddansk Universeitet, Campus Sønderborg,
Alsion 2, i Rød Mødeboks
For alle – bemærk flere oplæg på engelsk

Arrangør: Spørgsmål rettes til Syddansk Universitet, Gerd Battrup gba@sam.sdu.dk
T 6550 1755

Program
• 14.00 – 14.10 Velkomst
Centerleder Steen Bo Frandsen, Center for Grænseregionsforskning, Institut for
Statskundskab, Syddansk Universitet
• 14.10 - 14.30 Grænser i Europa:
barriere bro, ressource og symbol.
Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning
• 14.30 - 15.15 Sprittsmuggling på Östersjön:
En kulturhistoriskstudie av nätverk i tillblivelse.
Johan A. Lundin & Fredrik Nilsson, Centrum för Öresundsstudier
15.15 - 15.30 Pause
• 15.30 - 16.30 Ved EU’s yderste grænser:
Balkan og Ukraine.
Jaume Castan Pinos, Dorte Jagetic Andersen & Katarzyna Stokłosa,
Center for Grænseregionsforskning
• 16.30 - 16.45 Schengensamarbejdet:
fra grænser uden kontrol til kontrol uden grænser?
Gerd Battrup, Center for Grænseregions forskning
16.45 - 17.30 Spørgsmål og debat

Der tages forbehold for eventuelle programændringer
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Grænsekontrol: Hvad sker der med Schengen-samarbejdet?
Flere lande der deltagere i Schengen-aftalen om åbne grænser
har indført midlertidig grænsekontrol i den seneste tid. Hvad er
udfordringerne for det europæiske Schengen-samarbejde? Og hvor
er samarbejdet på vej hen? I april – juni 2016 udløber mulighederne
for Østrig, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrig og Danmark for at forlænge den midlertidige grænsekontrol, som landene selv har indført
som svar på den strøm på ca. 1 mio. flygtninge og immigranter, der
rejste op gennem Central- og Nordeuropa i sommeren og efteråret

Forelæser: Gerd Battrup
Lektor, Institut for Statskundskab,
SDU, Campus Sønderborg

Hvornår:
Hvor:
		
Hvem:

Lørdag den 30. april kl. 10:30-11:30
Gråsten Bibliotek, Ahlefeldvej 4,
6300 Gråsten
For alle

Arrangør: Spørgsmål til Gråsten Bibliotek, T 8872 4202

EUSP – European Student Parliament i Sønderborg
I Forskningens Døgn 2016 i Sønderborg samarbejder House of Science med organisationen
Wissenchaft im Dialog, Berlin om afholdelse af et ungdoms-science-parlament – EUSP således at flere foredrag i Forskningens Døgn indgår i de unges parlamentariske arbejde.
I parlamentet deltager 113 unge fra 3 ungdomsuddannelser i Sønderborg, samt fra AP
Møllerskolen I Schlesvig. Mellem parlamentets deltagere vælges 6 unge, der sendes til et
internationalt ”Debate Science/EUSP”-parlament i Manchester i UK den 24. – 28. juli 2016.
Læs mere på www.student-parliaments.eu

EUSP i Sønderborg er sponsoreret af flg. parter:

