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Forskningens 
Døgn på UCL
- i år på ZOOM
–
D. 26. april - 29. april 2021

Vel mødt - og velkommen til ny viden 



PROGRAM
–
UCL Biblioteket præsenterer: 

26. april
Kl. 13.00-15.00
Kan esport og sundhed spille sammen?
Fysioterapeut Christian Straszek og psykolog Anne 
Fiskaali
I dette foredrag fortæller en psykolog og en 
fysioterapeut om smerter i muskler og led, og om trivsel 
og afhængighed blandt unge gamere og 
esportsudøvere. Foredraget henvender sig til alle, som 
har lyst til at snakke om sundhed i esport og gaming.
Interessen for gaming og esport er steget markant over 
de sidste 15 år, og med det er opstået en stigende 
bekymring. For hvad sker der, når unge mennesker 
sætter sig foran computeren? Bliver de afhængige? 
Bliver de ensomme? Og hvad med deres kroppe?

I foredraget kigges på forskellige aspekter af sundhed 
blandt unge danske esportsudøvere. Foredraget tager 
afsæt i mange af de aktuelle bekymringer, som relaterer 
sig til esport og gaming, og afdækker, hvad vi på 
nuværende tidspunkt egentlig ved om sundhed i esport.
Gå til ZOOM her

27. april
Kl. 8.30-10.00
Det er, som om man er med i bogen 
Adjunkt, Ph.D., Pernille Damm Mønsted Pjedsted, UCL 
Præsentation af ph.d. projektet: Det er, som om man er 
med i bogen - Når elever sanser litterære steder.

Til dette oplæg gives et indblik i en ph.d. undersøgelse 
om elevers læseoplevelse, når eleverne fysisk møder de 
steder, der har betydning for hovedpersonen i den tekst, 
de læser. Hvad betyder det for den samlede kropslige 
oplevelse, når eleverne fornemmer stemninger og lugte 
på for eksempel et autoværksted, som de læser om.
Den stedorienterede litteraturtilgang hviler 
grundlæggende på Deweys forståelse af erfaring som 
overskridelse – her med det omkringværende samfund 
jævnfør folkeskolelovens krav om Åben skole og 
understøttende undervisning – hvilket der gives 
eksempler på.

Desuden præsenteres undersøgelsens kvalitative afsæt 
med anvendelse af metoder som; interview, 
videoobservationer og stimulated-recall-interview.
Målgruppen er især pædagoger, lærere og andre der 
interesserer sig for kvalitativ forskning i skoleregi.

Pernille Damm Mønsted Pjedsted er uddannet 
folkeskolelærer, cand. pæd. i pædagogisk psykologi og 
ph.d., ansat ved læreruddannelsen Jelling, UCL.
Gå til ZOOM her

 
27. april
Kl. 13.00-14.00
Børnestavning er meningsfulde fejl og 
kan være effektiv undervisning i 
skriftsproget
Adjunkt, Ph.D., Stine Fuglsang Engmose, Absalon
Børn forsøger sig med skriften, før de kan stave rigtigt. 
De laver fx små beskeder med noget, der ligner 
tilfældige bogstaver. Bogstaverne er dog ofte 
meningsfulde fejl, børnestavningsforsøg, der kan indgå i 
effektiv undervisning.

I foredraget præsenteres, hvad børnestavning viser om 
den tidlige skriftsproglige udvikling, og hvad en nylig 
afsluttet ph.d. viser om børnestavning som redskab i den 
tidlige stave- og læseundervisning.

For lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og 
forældre, der interesserer sig for at understøtte børns 
tilegnelse af sikker stavning og læsning, er det 
væsentlig viden, at bogstaverne ofte er meningsfulde 
fejl, børnestavningsforsøg, der giver et værdigfuldt 
indblik i den skriftsproglige udvikling, og at undervisning 
med børnestavning kan være en effektiv vej ind i 
skriftsproget.
Gå til ZOOM her
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https://ucldk.zoom.us/j/67394750687
https://ucldk.zoom.us/j/67394750687
https://ucldk.zoom.us/j/8900754458?pwd=N1ZwenR4SkRRZnRoczBQL2NYaWdhUT09
https://ucldk.zoom.us/j/8900754458?pwd=N1ZwenR4SkRRZnRoczBQL2NYaWdhUT09
https://ucldk.zoom.us/j/69294748866
https://ucldk.zoom.us/j/69294748866
https://ucldk.zoom.us/j/69294748866
https://ucldk.zoom.us/j/69294748866


28. april
Kl. 9.00-11.00
Den skjulte sandhed – konspirations-
teorier og alternative forklaringer
Lektor, Ph.d., Rikke Alberg Peters. UCL
Regeringen putter noget i drikkevandet, der gør dig 
lydig. Jøderne kontrollerer verden, Corona er opfundet i 
hemmelige laboratorier i Kina, og det var i virkeligheden 
amerikanerne selv, der stod bag angrebet på World 
Trade Center. Intet er, som det ser ud, og der er skjulte 
kræfter overalt, som undertrykker os.

Alternative forklaringer på, hvordan tingene i 
virkeligheden hænger sammen skyder op som aldrig før, 
senest i forbindelse med coronakrisen og diskussionen 
om 5G-netværket og vacciner. Men hvad stiller vi op 
med konspirationsteorier? Er det farlige fortællinger, som 
peger frem mod politisk vold og udgør en trussel mod 
demokratiet, eller er det harmløse fortællinger, der 
forsvinder igen, og som vi ikke skal give for meget fokus? 
Og kan man i det hele taget altid skelne mellem sande 
og falske konspirationsteorier?
Gå til ZOOM her

28. april
Kl. 10.00-11.30
Forretningsudvikling i en digital tidsalder
Adjunkt, Ph.D., Nicolaj Hannesbo Petersen, UCL
Foredraget handler om Digitalisering og 
Forretningssituationen i en corona tid. Nicolaj stiller 
spørgsmålet: Hvorfor fejler 8 ud af 10 virksomheder i 
digitaliseringen af deres forretning? Han taler om 
forretningsmodellen som holistisk værktøj i 
digitaliseringen, forretningsudviklingen og 
værdiskabelsen. Hvilke succeskriterier er relevante i 
digitalisering, og herunder de skjulte værdiperspektiver - 
kunden, virksomheden selv og andre interessenter.

Der vil være mulighed for spørgsmål samt at få feedback 
på egne ideer og udviklingsprojekter.
Gå til ZOOM her 

28. april
Kl. 13.00-14.30
The t-shirt is the message: Om identitet 
og t-shirt-kommunikation
Lektor Karl-Heinz Pogner, CBS
Hvordan kan det være, at t-shirten på en og samme tid 
er blevet et ikon for globaliseringen, masseproduktionen 

og individualiseringen? Ikke bare for dem, der 
producerer den, men også for dig, forbrugeren, som 
medskaber. Hvorfor er dette stykke 'traditionelle' vestlige 
tøj blevet et globalt redskab til at udtrykke personlige og 
sociale budskaber, holdninger og identiteter?

I dette anderledes modeshow vil forskellige historier om 
t-shirten blive fortalt. Foredraget kommer til handle om, 
hvordan t-shirten er blevet et lærred for personlig og 
social identitet.
T-shirt-historierne fortæller også om, hvordan 
kommunikationen på t-shirts kan ses som et udtryk for 
globale fænomener, der samtidig er åbne over for 
lokale, individuelle udtryk. Foredraget belyser også 
historiske forhold mellem t-shirts, forbrug og 
kommunikation. 
De vigtigste spørgsmål vil være: Hvordan bruger vi i dag 
t-shirts til at kommunikere identitet? Hvordan kan t-shirts 
på en og samme tid være personlige og et udtryk for 
masseforbrug? Svarene vil blive vist frem ved hjælp af 
eksempler fra lektor Karl-Heinz Pogners t-shirt-samling.
Gå til ZOOM her

29. april 
Kl. 10.00-11.00
Pay attention! (ENG)
Researcher Emma Louth, Aarhus University
What is attention? We use it everyday. Our attention can 
be grabbed by a colourful advertisement, it can be 
focused on work or maybe it can even be divided 
between two things.

But are all these types of attention the same? Do they 
use the same areas of the brain? We will explore what is 
going on inside our brains and how our environment 
influences us.

For example, smartphones have drastically changed the 
way in which we pay attention to the world around us.
Watching TV, you may also be reading an article on your 
phone or messaging friends. How does our brain 
process that? How do you still know what is happening 
on the television?

We will explore the different types of attention and how 
you use them in everyday life. Plus, I will give you a few 
tips on how to better focus your attention at work and 
school.
Gå til ZOOM her 
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https://ucldk.zoom.us/j/68171540398?pwd=eXRtOVg0djUvejAyVGM2aVFUdHJBUT09
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https://ucldk.zoom.us/j/63691015923
https://ucldk.zoom.us/j/63691015923
https://ucldk.zoom.us/j/63691015923
https://ucldk.zoom.us/j/66307635804
https://ucldk.zoom.us/j/66307635804
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Forskningens Døgn på UCL
 - i år på ZOOM
UCL Biblioteket understøtter "Forskningens Døgn" ved at 
tilbyde forskellige arrangementer 

 

UCL Bibliotekets formål med at deltage i 
Forskningens Døgns er at:

 - Formidle forskning og forskningsresultater 
 - Hylde forskningens helt grundlæggende 
element af ’nysgerrighed’
 - Etablere mødesteder for forskere, studerende 
og ansatte
 - Sætte fokus på, hvordan forskning og 
innovation er med til at løse samfundets 
udfordringer
 - Inddrage studerende og ansatte i forskning 
 
BEMÆRK
I år foregår hele Forskningens Døgn digitalt pga. 
Covid-19. Klik på Gå til ZOOM her eller på titlen 
for at deltage i foredraget.


