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for Talentfulde Unge 

 

Forår 1.g 

Akademisk Metode 
 

Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! 

I januar 2011 tager I hul på jeres første semester på Akademiet. Vi håber I glæder jer 

lige så meget som vi gør. 

Forårets program har fokus på akademisk metode.  

I vil komme til at stifte bekendtskab med human-, natur- og samfundsvidenskabelig 

metode og lære at skelne mellem akademisk og ikke-akademisk viden. Det kommer 

til at foregå på Seminar A og Seminar B, der afholdes på Nørre Gymnasium i 

Brønshøj. 

Seminar C er inddelt i 3 besøg på Københavns Universitet. Vi skal møde forskere og 

ledere fra alle de tre store fakulteter på Københavns Universitet, og have en 

førstehånds-introduktion til en faglig disciplin indenfor hvert fakultet. 

Programmet er planlagt så I samtidigt vil komme til at orientere jer, og udvide jeres 

akademiske udsyn, indenfor alle tre store fakulteter.  

Af semesteret som helhed kan I regne med at opnå et teoretisk overblik over de 

store videnskabelige områder. Samtidig vil I få detaljeret indsigt i en række specifikke 

forskningsområder. 

Bemærk at programmet også indeholder en valgfri del. Her er allerede planlagt et 

besøg på Den Kongelige Bibliotek ved Slotsholmen, der er en umådelig ressource for 

alle aktive akademikerspirer. Flere valgfri aktiviteter vil løbende blive opslået i løbet 

af semesteret.  

Sidst men ikke mindst skal I også bruge semesteret til at lære hinanden at kende og 

blive rystet sammen som en årgang.  

Vi ser frem til at I medvirker til at fylde hele programmet ud med nysgerrige 

spørgsmål, akademisk vid og ungdommelig energi. 

Vi håber det bliver både udfordrende og berigende for jer. 

 

 

 Nynne Afzelius  Mattias Rosenfeldt 
Projektleder  Projektkoordinator 

_________________   _______________ 
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PROGAM 

Obligatorisk 
Tilmelding og afbud: 

� Du er automatisk tilmeldt alle obligatoriske seminarer 

� Afbud senest 1 uge før seminaret 

� Meld dog ALTID afbud hvis du ikke kan komme 

 

SEMINAR A:  Introduktion og velkomst til Akademiet 

• Hør om fremtiden på Akademiet for Talentfulde Unge 

• Mød de andre deltagere og kom med på fællesfotografiet 

• Introduktionsforelæsning: Hvad vil det sige at have talent? 

Seminar A fokuserer på at introducere jer alle sammen til Akademiet og til hinanden. Du skal 

lære de andre deltagere at kende, vi skal tale om drømme og forventninger for hele forløbet 

og vi skal blive lidt klogere på, hvad det vil sige at have talent.  

Som introforelæser deltager Stefan Hermann, Rektor for professionshøjskolen Metropol og 

samlingspunkt i Undervisningsministeriets Talent Taskforce. 

Tid:  Mandag d.17. jan. 2011 kl. 16.00-20.00 
Sted: Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj 

 

SEMINAR B:  Akademisk metode og argumentation 

• Hvad er et akademisk argument? 

• Hvordan skelner vi mellem redelig og uredelig forskning? 

• Hvilke metoder karakteriserer de forskellige faglige hovedområder? 

Seminar B fortsætter der hvor Seminar A slap. Vi skal lære hinanden bedre at kende, og så skal 

vi for alvor i gang med at arbejde med hvad det vil sige at bruge akademisk metode. Fredag 

aften introducerer retoriker Signe Hegelund til akademisk argumentation, og bagefter skal vi 

selv afprøve metoderne. Fredagen slutter af med et X-Factor show, hvor vi på forskellige 

kreative måder skal fremstille akademiske cases – her skal skelnes skarpt mellem skidt og 

kanel! Lørdag er afsat til at vi skal arbejde med de forskellige akademiske metoder. Jan Aage 

Rasmussen fra Københavns Universitet fremlægger humanistisk metode, Merete Watt 

Boolsen introducerer til samfundsvidenskabelig metode og Nynne Afzelius (fra Akademiet) 

lader jer afprøve naturvidenskabelig metode i praksis. Hvis AT virker malplaceret og 

usammenhængende så er der måske noget du ikke har forstået. Mød op og bliv klogere! 

Tid:  Fredag d.25. feb. 2011 kl. 16.00-21.00 
 Lørdag d.26. feb. 2011 kl. 10.00-16.00 
Sted: Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj 
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SEMINAR C1:  Introduktion til det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU. 

• Hvad laver en samfundsvidenskabelig forsker? 

• Hvilke videnskabelige discipliner indeholder samfundsvidenskaben? 

• Kan man vinde en diskussion? 

 Tid:  Torsdag d.10. mar. 2011 kl. 17.00-20.00 
 Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Øster 

Farimagsgade 5, 1353 København  

 

SEMINAR C2:  Introduktion til det Humanistiske Fakultet, KU. 

• Hvad laver en humanistisk forsker? 

• Hvorfor er Humaniora relevant i dag? 

• Hvad er visionerne for de humanistiske uddannelser på KU? 

 Tid:  Endnu ikke fastlagt 
Sted: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 

København S. 

 

SEMINAR C3:  Introduktion til det Naturvidenskabelige Fakultet, KU. 
 - Matematik og matematisk metode 

• Hvad laver en matematiker? 

• Hvorfor er tal spændende? 

• Hvad kan det der matematik egentlig bruges til? 

Matematisk Institut ved Københavns Universitet byder indenfor på en dag der vil give jer et 

indtryk af, hvad matematik som fag og studium har at tilbyde. Institutleder Erik Kjær Pedersen 

byder velkommen og giver en introduktion til tal, og efter frokost vil vi få en gennemgang af 

det statistiske arbejde der ligger bag debatten om klima.  

 

 Tid:  Onsdag d.6. apr. 2011 kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Universitet, H.C. Ørsteds Instituttet, Universitets Parken 5 – 

bygning 04. 2100 København Ø.  
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PROGAM 

Valgfrit 
 

 

 

Tilmelding og afbud: 

� Tilmelding er nødvendig til de valgfrie aktiviteter  

� Tilmelding foregår på Facebook, når arrangementet oprettes, eller pr mail. 

� Afbud senest 1 uge før seminaret 

� Meld dog ALTID afbud hvis du ikke kommer 

 

BESØG:  Det Kongelige Bibliotek 

• Hvilken slags bibliotek er Det Kongelige – og hvad er dets historie? 

• Hvilke ressourcer råder Biblioteket over? 

• Hvad kan det Kongelige Bibliotek bruges til af en gymnasieelev? 

Førstebibliotekar Bodil Koch, introducerer det Kongelige Bibliotek og fortæller om Bibliotekets 

historie. Besøget indeholder en rundvisning på nogle af de vigtigste Centre på Biblioteket og 

giver overblik over hvilke ressourcer Det Kongelige Bibliotek råder over – ikke mindst dem der 

er relevante for studerende på videregående uddannelser. Man kan ikke blive låner på Det 

Kongelige Bibliotek før man er 18 år. Besøget vil imidlertid også give svar på hvordan du, som 

gymnasieelev, kan drage nytte af det Kongelige Biblioteks faciliteter.  

Tid:  Fredag d.4. feb. 2011 kl. 16.00-18.00 
Sted: Det Kongelige Bibliotek, Diamanten, Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 

København K.  

NB! Deltagermaksimum: 30 personer (hvis interessen er stor er der mulighed for at 
arrangere endnu et besøg) 

 

Flere valgfrie arrangementer er under forberedelse.  
De vil blive annonceret løbende igennem forårssemesteret. 
 


