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Kære medarbejder
Region Midtjylland tilbyder igen spændende og inspirerende arrangementer og forelæsninger 
i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. Nogle har været på programmet flere gange og 
er fortsat populære. Der er naturligvis også helt nye emner med. Arrangementerne afholdes i 
både Herning, Ebeltoft og i Aarhus.
 Vores samarbejde med Folkeuniversitetet betyder, at du får en bred vifte af mulighe-
der for et kik ind i et - for dig - nyt univers. Eller du får mulighed for ny inspiration i emner, 
du i forvejen kender. Du kan både fordybe dig i dine personlige interesser og opbygge faglige 
kompetencer. Du kan få perspektiv på spørgsmål i hverdagen, indsigt i livets små og store 
sammenhænge og inspiration til at stille kritiske spørgsmål og søge nye svar.
 Folkeuniversitetet samarbejder med landets universiteter om at udbrede den nyeste 
forskning inden for blandt andet sundhed, religion, psykologi, kultur, pædagogik, kommuni-
kation og ledelse. Du får mulighed for at møde nogle af landets mest inspirerende forelæsere 
indenfor det emne, du vælger. 
 Region Midtjylland dækker 75 % af kursusafgiften. Du betaler selv de sidste 25 %. Da 
vi har begrænsede ressourcer, bliver deltagerne optaget i den rækkefølge, de tilmelder sig. 
Når rammen er brugt, kan der ikke modtages flere tilmeldinger for vinter og forår 2012. 
 Du kan tilmelde dig ét hold fra programmet ved at gå ind på www.fuau.dk. Her vælger 
du Specialaftaler og oplyser aftalekoden RM. Herefter vælger du det hold, du ønsker. Der 
åbnes for tilmelding tirsdag den 10. januar 2012 kl. 06.00.
 Det specielle program for Region Midtjylland bliver ikke trykt, men findes elektronisk 
på Region Midtjyllands hjemmeside. Du finder information om alle Folkeuniversitetets hold 
på hjemmesideadressen ovenfor. 
 Du kan naturligvis tilmelde dig direkte til normal pris hos Folkeuniversitetet, hvis du 
skulle være så uheldig, at der ikke er flere ledige pladser indenfor Region Midtjyllands ramme 
– hvis der fortsat er ledige pladser på holdet. Vi håber, at du får glæde af vores samarbejde 
med Folkeuniversitetet og mange rigtig gode og inspirerende oplevelser.

God fornøjelse!

Bo Johansen
Regionsdirektør

Sådan tilmelder du dig:
Tilmeld dig ét hold på www.fuau.dk 
under Specialaftaler, hvor du oplyser 
aftalekoden RM. 
Efter tilmelding sendes adgangs-
kort til din e-mail-adresse. Der er et 
begrænset antal pladser, som fordeles 
efter ‘først til mølle’-princippet. 
Se kort over Aarhus Universitet og 
Handels- og Ingeniørhøjskolen i Her-
ning under menupunktet ’Praktisk’.
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Få styr på dine følelser
Tristhed, glæde, smerte, velbehag – alle 
mærker dem, men hvad er en følelse egent-
lig? En følelse har mange definitionsmulig-
heder – fra en almindelig trykpåvirkning, 
der kan registreres på huden over en me-
kanisme til at afmåle andres sindelag til en 
abstrakt subjektiv oplevelse, der kun kan op-
leves indefra. Forelæsningsrækken belyser 
følelser fra forskellige vinkler og forsøger at 
give nogle svar på det komplekse spørgsmål: 
Hvad er følelser? 

11/01: Psykologi: Personlighed og moti
vation er afgørende faktorer for 
velvære. Ph.d.-studerende Martin 
H. Olesen, Aarhus Universitet

18/01: Evolution: Hvorfor vi har følelser, og 
hvordan de kan markere kulturelle 
værdier. Cand.mag. Lars Andreassen

25/01: Religiøsitet som følelse. Om at 
være født en eller to gange og 
om voldsomme religiøse følelser. 
Ph.d.-studerende Dorthe Toudal 
Viftrup, Syddansk Universitet

01/02: Kognitiv coaching: Er følelser 
håndgribelige, og kan vi arbejde 
med dem? BA Anne Marie Beck

122-005
4 onsdage kl. 17.45-19.30. Start 11/1 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Alt hvad du bør vide om psykologi
Hvad er personlighed, og hvordan dannes 
den? Hvordan fungerer menneskets hukom-
melse? Hvordan lærer vi? Hvad er emotio-
ner, og hvordan påvirker de vores adfærd? 
Hvordan formes holdninger, og kan man 
måle dem? Få indblik i de vigtigste milepæle 
i den psykologiske forskning, og bliv intro-
duceret til den nyeste viden på området. 
Forelæsningerne præsenterer psykologiske 
forskningsmetoder og gennemgår forskel-
lige hovedretninger inden for psykologien.

11/01: Psykologi: metode, begreb og 
teori. Cand.psych. Thomas Koester

18/01: Læringspsykologi. Lektor Frans 
Ørsted Andersen, Aarhus Universitet

25/01: Kognitionspsykologi. Lektor 
Dorthe Kirkegaard Thomsen, 
Aarhus Universitet 

01/02: Udviklingspsykologi. Professor 
Peter Krøjgaard, Aarhus Universitet

08/02: Personlighedspsykologi. 
Ph.d.-studerende Lasse Meinert 
Jensen, Københavns Universitet

15/02: Socialpsykologi. Ph.d.-studerende 
Maria Ovesen, Aarhus Universitet

122-006
6 onsdage kl. 17.45-19.30. Start 11/1 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Hvad enhver dansker bør vide
Hvad skal der til, for at du er et alment dan-
net menneske? Hvad er den grundlæggende 
viden, der ruster dig til at forstå og tage del 
i den verden, der omgiver dig? Kom og få 
et godt svar, når forskere og eksperter med 
overblikket i orden fortæller om det, de me-
ner, vi alle bør vide om deres fag. 
 
18/01: Naturvidenskab. Lektor Kurt Møller 

Pedersen, Aarhus Universitet
25/01: Idéhistorie. Lektor Mikkel 

Thorup, Aarhus Universitet
01/02: Danmarks historie. Lektor Claus 

Møller Jørgensen, Aarhus Universitet
08/02: Samfund og økonomi.  

Professor Gert Tinggaard 
Svendsen, Aarhus Universitet

15/02: Kunst. Museumsdirektør 
Holger Reenberg, HEART 

22/02: Litteratur. Professor Svend Erik 
Larsen, Aarhus Universitet

29/02: Klassisk musik. Musikchef Palle 
Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester

122-011
7 onsdage kl. 19.45-21.30. Start 18/1 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 700 kr. RM-pris 175 kr.

Moderne filosoffer
Filosofiens mest provokerende tænkere fin-
des i den moderne periode, hvor Marx hen-
ter økonomien ind i filosofien, Kierkegaard 
revser bedsteborgerne, og Nietzsche erklæ-
rer Gud død. Wittgenstein peger på spro-
gets brug, og Heidegger opfinder næsten et 
nyt sprog for at kunne udtrykke sine tanker. 
Adornos pessimistiske tænkning er præget 
af det Holocaust, der rystede hele verden. 
Perioden er altafgørende til at forstå vort 
samfund i dag. 

18/01: Karl Marx. Lektor Anne-Marie 
Eggert Olsen, Aarhus Universitet

25/01: Søren Kierkegaard. Adjunkt Peter 
Aaboe Sørensen, Aarhus Universitet

01/02: Friedrich Nietzsche. Lektor Jørgen 
Hass, Syddansk Universitet

08/02: Ludwig Wittgenstein. Lektor 
Anne-Marie S. Christensen, 
Syddansk Universitet

15/02: Martin Heidegger. Lektor 
Søren Gosvig Olesen, 
Københavns Universitet

22/02: Theodor W. Adorno. 
Dr.phil. Poul Ferland 

122-010
6 onsdage kl. 17.00-18.45. Start 18/1 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Folkeuniversitetet

i Herning
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Det meningsfulde liv 
Hvorfor lever du – hvad er meningen med 
dit liv? Hør om, hvordan en lang række 
overindividuelle forhold som sprog, politik, 
teknologi, etik, natur og menneskelige fæl-
lesskaber er nødvendige for mening i livet 
– hvordan det først er med disse forhold, at 
mennesker møder de horisonter, som et me-
ningsfuldt liv kan udfolde sig igennem.

25/01: Filosofien og det meningsfulde 
liv. Cand.mag. Cecilie Eriksen

01/02: Litteraturen og det meningsfulde 
liv. Lektor Anne-Marie S. 
Christensen, Syddansk Universitet

08/02: Naturvidenskaben og det menings
fulde liv. Ekstern lektor Hans Henrik 
Hjermitslev, Aarhus Universitet

15/02: Teologien og det meningsfulde 
liv. Sognepræst Birgitte G. Hjort

22/02: Lægevidenskaben og det menings
fulde liv. Psykolog Lise T. Andersen

122-017
5 onsdage kl 17.30-19.15. Start 25/1
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Følelser i ledelse 
Moderne ledelse handler i høj grad om følel-
ser: Om at lukke op for kreativitet i organi-
sationen og skabe motivation, selvledelse og 
empowerment hos de ansatte. Ledere i dag 
bedømmes ikke kun på deres evne til at ska-
be gode resultater på bundlinjen, men også 
på deres evner til at håndtere følelser hos 
sig selv og andre. Forelæsningsrækken intro-
ducerer teorier om følelser i organisationer 
og giver konkrete bud på, hvordan ledere 
kan arbejde positivt med empowerment, 
dynamik, nærvær og empati. Rækken peger 
også på nogle af de faldgruber, ledere bør 
undgå i ’følelsesarbejdet’. Forelæsningerne 
er baseret på første bind i serien Moderne 
arbejdsliv, ’Følelser i ledelse’ (Klim).

22/02: Ledelse og følelser i organi
sationer. Professor Claus 
Elmholdt, Aalborg Universitet

29/02: Det møgbeskidte lederteam. 
Ph.d. og organisationspsykolog 
Anders Trillingsgaard

07/03: Ledelse, flow og mindfulness. 
Lektor Frans Ørsted Andersen, 
Aarhus Universitet

122-019
3 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr. 

Nye danske bestsellers
Få mulighed for at fordybe dig i tidens stor-
sælgende danske romaner. Og få inspiration 
til at læse flere romaner. Forelæsningsræk-
ken præsenterer fem bestsellers, som med 
familien i centrum tematiserer nutidens liv. 
Forfatterne eksperimenterer med forskellige 
genrer som Ida Jessens familieroman og Ka-
trine Marie Guldagers historiske roman. De 
undersøger temaer som krig og kærlighed 
hos Leif Davidsen og børnefantasterne hos 
Morten Ramsland. Læs litteratur med pro-
fessionelle litteraturentusiaster. 

29/02: Leif Davidsen: ’Min broders 
vogter’. Professor Lars Ole 
Sauerberg, Syddansk Universitet

07/03: Katrine Marie Guldager: ’Ulven’. 
Cand.mag. Anne-Marie Vestergaard

14/03: Ida Jessen: ’Børnene’.  
Litteraturanmelder, cand.mag.  
May Schack, Politiken

21/03: Morten Ramsland: ’Sumobrødre’. 
Lektor Mogens Davidsen, 
Syddansk Universitet

28/03: Helle Helle: ’Ned til hundene’.
Ekstern lektor Jørgen Aabenhus, 
Syddansk Universitet

122-020
5 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 29/2 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Offentlige foredrag  
i naturvidenskab
Se beskrivelser af foredragene 
og tilmeld dig på www.fuau.dk

Nanoteknologi og nanoscience  
– den næste industrielle revolution?  
Professor Flemming  Besenbacher,  
Aarhus Universitet
122-063: Tirsdag 13/03 kl. 19.00-21.00. GRATIS

Trækfuglenes gåder. Seniorforsker  
Mark Desholm, Aarhus Universitet
122-064: Tirsdag 20/03 kl. 19.00-21.00. GRATIS

Gratis
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metoden, hør om de forskellige trin i udvik-
lingen af personaer, og få en række tip og 
tricks fra persona-værktøjskassen. Forelæs-
ningen er baseret på udgivelsen ’Persona. 
Brugerfokuseret design’ (Aarhus Universi-
tetsforlag).

122-024
Ph.d. Lene Nielsen
Søndag 29/4 kl. 12.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 220 kr. RM-pris 55 kr.

Hjernens gåder
Hjernen er den mest komplekse levende 
struktur, vi kender til. 1½ kilo fedtvæv i men-
neskets kranium har muliggjort, at menne-
sket har gået på Månen, fostret mestervær-
ker inden for filosofi, kunst, litteratur, musik 
og skabt avancerede tekniske opfindelser. 
Men hvor meget og hvad, hjernen er i stand 
til, er endnu uvist. Dette ene organ kontrol-
lerer kropsaktiviteter lige fra hjerteslag og 
seksuelle funktioner til følelser, indlæring 
og hukommelse. Det er hjernen, der skaber 
vores tanker, drømme og fantasi. Med andre 
ord, er det hjernen, der gør os menneske-
lige. Hør om de mange fantastiske ting, for-
skerne ved om hjernen. 

07/03: Hjernens udvikling hos menne
skeheden. Professor Thomas G. 
Jensen, Aarhus Universitet

14/03: Hjernen og bevidstheden. 
Professor Albert Gjedde, 
Københavns Universitet 

21/03: Hjernen og smerte. Professor Troels 
Staehelin Jensen, Aarhus Universitet

28/03: Genterapi af hjernen. Lektor Peter 
K.A. Jensen, Aarhus Universitet

122-025
4 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 7/3
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Det gode liv 60+
”Alder er som et bjerg. Man bliver nok lidt 
forpustet, men får en langt bedre udsigt”, 
har Ingrid Bergman engang sagt. Med li-
vet 60+ åbner sig mange nye muligheder. 
Pludselig er der bedre tid til at dyrke sine 
interesser, rejse, nyde naturen, få kulturo-
plevelser og være sammen med familie og 
venner. Samtidig er der nu også tid til at 
gøre noget godt for sig selv både fysisk og 
mentalt. Forelæsningsrækken sætter fokus 
på forskellige aspekter af det gode liv 60+, 
og hvordan du kan forberede dig, så du ikke 
bliver så forpustet på vej op og virkelig kan 
nyde udsigten fra toppen.

22/02: Hvad er det gode liv 60+? 
Ph.d. Marie Konge Nielsen

29/02: Livstilfredshed. Lektor Mimi 
Mehlsen, Aarhus Universitet  

07/03: Hold kroppen i gang. Chefkonsulent, 
ph.d. Lis Puggaard, COWI 

14/03: Spis dig let og lystig. Klinisk 
diætist Anne Ravn, Aarhus 
Universitetshospital

21/03: En tredje karriere. Konsulent, ph.d. 
Poul Erik Tindbæk, Aarhus Kommune 

28/03: Hold hjernen i gang. 
Dr.med. Henning Kirk 

122-022
6 onsdage kl. 18.30-20.15. Start 22/2 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Persona – brugerfokuseret design
Mennesker vil helst forholde sig til andre 
mennesker, og ikke til groft forenklede typer 
eller ’brugersegmenter’. Dette er hemmelig-
heden bag persona. Personaer er en effek-
tiv metode til at forstå brugerne og udvikle 
produkter til dem – hvad enten det drejer 
sig om websites, møbler eller mælkeproduk-
ter. En persona er en beskrivelse af en fiktiv 
bruger, men en bruger som kunne findes i 
virkeligheden. Bliv introduceret til persona-

Få styr på din grammatik
God kommunikation bygger på god gram-
matik. En grundlæggende forudsætning for 
effektiv kommunikation er altså, at man 
kender sprogets regler. De fleste har oplevet 
at blive i tvivl om tegnsætning, stavemåde 
eller formulering. Hvordan staver man til 
rawlplug? Må man sige: ”Det endte op med, 
at …”, eller er det mere korrekt med formu-
leringen: ”Det endte med, at …”? Begynd ar-
bejdet for fejlfrie breve, mails, pressemed-
delelser, pjecer, rapporter og artikler. Når du 
kender regler og retningslinjer i dansk gram-
matik, kan du anvende sproget med større 
sikkerhed, frihed, kreativitet og personlig-
hed. Forelæsningsrækken introducerer de 
almindeligste fejltyper og giver konkrete 
redskaber til forbedring af dit sprog.

11/04: Om effekten af at formulere 
sig korrekt. Lektor Henrik 
Jørgensen, Aarhus Universitet

18/04: De hyppigste fejl i enkeltord. 
Korrekturlæser, BA Anette Oest, 
korrekturfirmaet ’Den røde pen’

25/04: De hyppigste fejl i formuleringer. 
Korrekturlæser, BA Anette Oest, 
korrekturfirmaet ’Den røde pen’

02/05: Tekstkomposition. Om fejl i 
henvendelsen. Professor Ole 
Togeby, Aarhus Universitet 

09/05: Hvad er et ord? Hvad er en 
sætning? Ekstern lektor Richard 
Madsen, Aalborg Universitet

16/05: Komma én gang for alle. Komma, 
kolon og semikolon. Ekstern lektor 
Richard Madsen, Aalborg Universitet

122-021
6 onsdage kl. 17.15-19.00. Start 11/4 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.
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11/04: Asien. Tidl. kontorchef i Udenrigsmi-
nisteriet Carsten Boyer Thøgersen

18/04: Afrika. Professor Holger Bernt 
Hansen, Københavns Universitet

25/04: Østeuropa og Rusland. Senior-
analytiker Karsten Møller, Dansk 
Institut for Internationale Studier

02/05: USA. Lektor Niels Bjerre-Poulsen, 
Syddansk Universitet

09/05: Mellemøsten og Nordafrika. 
Lektor Helle Lykke Nielsen, 
Syddansk Universitet

16/05: Latinamerika. Lektor Steen Fryba 
Christensen, Aalborg Universitet

23/05: Vesteuropa. Lektor Derek 
Beach, Aarhus Universitet

122-029
7 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 11/4 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 700 kr. RM-pris 175 kr.

Hvad er et godt argument?
Hvad er argumentation? Hvornår er argu-
mentation god eller dårlig, rimelig eller 
urimelig, etisk eller uetisk? Hvordan kan du 
analysere din egen og andres argumenta-
tion? Argumentationsanalyse er et redskab 
til at blive bedre til at forstå egne og andres 
argumentationer og dermed til at indgå i alle 
kommunikative sammenhænge. Forelæsnin-
gen giver en introduktion til argumentati-
onsanalyse med udgangspunkt i klassisk og 
moderne retorisk teori og inddrager eksem-
pler fra både den private og den politiske 
sfære.

122-033
Studieadjunkt Sofie Horskær Madsen, Aarhus Universitet
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

ker og følelser uden at vurdere dem. I en tid, 
hvor det handler om at være i kontakt med 
mange mennesker gennem medier som mo-
bil, mail og facebook – samtidigt med at man 
er i gang med et utal af større og mindre 
projekter, kan det være en stor udfordring at 
være nærværende. Men evnen til at være til 
stede i nuet kan trænes og giver stor indsigt i 
ens selv og verden og kan forbedre ens rela-
tioner, samarbejde og kreativitet. Hvad ved 
vi reelt om mindfulness i teori og praksis? 

18/04: Introduktion til mindfulness. 
Cand.mag. Karsten Skipper 

25/04: Mindfulnessbaseret terapi over for 
angst og depression. Ph.d.-stude-
rende Jacob Piet, Aarhus Universitet

02/05: Mindfulness og arbejdsliv. 
Psykolog Paw Risager

16/05: Mindfulness i mødet med moder
niteten: buddhisme, videnskab 
og wellness. Lektor Martijn van 
Beek, Aarhus Universitet 

23/05: Hvad kan vi bruge mindfulness til 
rent praktisk? Ph.d.-studerende 
Jacob Piet, Aarhus Universitet 

122-027
5 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 18/4.  
Ingen undervisning 9/5
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Forstå din verden
Verden er i konstant bevægelse: Konflikter 
bliver til krige, traktater underskrives, og 
politiske håndtryk udveksles hen over bo-
nede gulve. Men hvad er historien bag det, 
der sker? Hvad adskiller de forskellige regio-
ner, og hvilken viden bringer os tættere på 
en forståelse af Europa, Mellemøsten, USA, 
Afrika, Latinamerika og Asien? Stil skarpt på 
de konflikter, bevægelser og politiske pro-
blemstillinger, de mener, er vigtigst for at 
forstå verden i dag.

Hvad er et menneske?
Hvad ville du svare et barn, der spørger dig: 
“Hvad er et menneske?” Den lette forklaring 
kunne være, at et menneske er sådan ét som 
dig og mig. Du kunne også bevæge dig ud 
på lidt dybere vand med forklaringer om, at 
mennesket er krop og gener, skabt af sam-
fund og familie, og at det kendetegnes ved 
bevidsthed og fantasi, etik og sprog. Spørgs-
målet er ikke så let at besvare. Hør om, hvil-
ken rolle gener, grupper, identitet, selvet og 
teknologi spiller i dannelsen af mennesket.

22/02: Sociologi – grupper og 
samfund. Lektor Carsten Bagge 
Laustsen, Aarhus Universitet

29/02: Filosofi og etik. Lektor Jørgen 
Husted, Aarhus Universitet

07/03: ’Erkend dig selv!’ – selvet og 
mennesket. Lektor Thomas Schwartz 
Wentzer, Aarhus Universitet

14/03: Kommunikation, netværk og 
teknologi. Lektor Jakob Linaa 
Jensen, Aarhus Universitet

21/03: Psykologi og adfærd.  
Cand.psych. Thomas Koester

28/03: Biologi, evolution og gener. Lektor 
Peter K.A. Jensen, Aarhus Universitet

122-026
6 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Mindfulness
Interessen for mindfulness er i de seneste år 
blomstret op, men faktisk er konceptet og 
teknikkerne kendt i buddhismen gennem to 
et halvt tusinde år. Så hvad er det, mindful-
ness kan tilbyde nutidens mennesker? Hvad 
er mindfulness egentlig, og hvor og hvornår 
kan det bruges? Mindfulness handler om ev-
nen til nærvær. At arbejde med mindfulness 
betyder, at man observerer og oplever tan-
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11/04: Indledning om religioner og 
deres betydning. Lektor Marianne 
Qvortrup Fibiger, Aarhus Universitet

18/04: Jødedom. Adjunkt Marianne 
Schleicher, Aarhus Universitet 

25/04: Kristendom. Lektor Else Marie 
Wiberg, Aarhus Universitet 

02/05: Islam. Ekstern lektor John Møller 
Larsen, Aarhus Universitet 

09/05: Hinduisme. Lektor Marianne 
Qvortrup Fibiger, Aarhus Universitet

16/05: Buddhisme. Lektor Jørn 
Borup, Aarhus Universitet

122-042
6 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/4 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Europas historie gennem 1000 år
Europa har næsten altid været et konti-
nent i krig. Forelæsningen gennemløber 
1000 års europahistorie. Dagen starter ved 
delingen af Karl den Stores rige i 843, der 
resulterede i Frankrigs og Tysklands grund-
læggelse, går over middelalderens religiøse 
og verdslige konflikter og når frem til den 
første altomfattende europæiske storkrig 
Trediveårskrigen 1618-48. Dernæst fortsæt-
ter vi med de enevældige staters kollaps i 
sidste del af 1700-tallet. Nationalismens 
opståen i 1800-tallet blev en forudsætning 
både for demokratiets fortsatte udvikling 
og for 1920’ernes og 1930’ernes fascistiske 
diktaturer. Endelig sættes der fokus på den 
europæiske integrations udvikling siden 
Anden Verdenskrigs afslutning og de langt 
fredeligere magtkampe, der har fundet sted 
siden 1945.

122-043
Ekstern lektor Lars Hovbakke, Københavns Universitet
Søndag 4/3 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Samfundsøkonomi  
– markeder i forandring
”Boligpakke er ingen mirakelkur”, ”Nye 
broer og skoler giver flere job end skatte-
lettelser”, ”Eurokrise øger risiko for boom 
i dansk ledighed”. Medierne bombarderer 
os med historier om den økonomiske krise, 
og det kan ofte være svært at gennemskue, 
hvad der ligger bag de forskellige økonomi-
ske vurderinger. Men det er der råd for: Bliv 
klogere på, hvordan samfundsøkonomien 
hænger sammen. Forelæsningsdagen stiller 
skarpt på de økonomiske mekanismer i sam-
fundet og ser på udviklingen i økonomien 
– både herhjemme og globalt. Undervejs vil 
vi komme omkring arbejdsløshed, efterløn, 
pensionsopsparinger, aktier, renten, vækst, 
innovation, velfærdsstaten, konkurrence-
evne, indvandring, BRIK-landene og meget 
mere. Temaerne for dagen er: 

- Arbejdsmarkedet
- De finansielle markeder
- Virksomhederne og samfundsøkonomien
- Økonomisk politik
- Globaliseringen

122-041
Professor Bent Jesper Christensen, Aarhus Universitet
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Verdens store religioner
Verdens religioner spiller en afgørende rolle 
i mange menneskers liv. Hvilken udvikling 
har de gennemgået? Hvad står religionerne 
for i dag? I disse år er religionerne rykket 
hinanden nærmere end nogensinde før – i 
dialog, men også i konfrontation. Få et ind-
blik i fem religioners basale overbevisninger 
og værdier. 

Islam
Koranen, de fem søjler, profeten Muham-
med, moskeer, Mellemøsten, martyrdøden, 
sharialovgivning, tørklæder, terrorisme, 
tegningkrisen, det osmaniske imperium, 
arabisk arkitektur, hellige krige og krigere… 
Islam har gennem de seneste år været et 
emne, som mange har stærke holdninger til, 
men sjældnere en dybere viden om. Fore-
læsningsrækken giver dig en chance for at få 
et indblik i, hvad islam egentligt er, hvilken 
historisk og kulturel kontekst, trosretningen 
har udviklet sig i, og hvordan den kan udvik-
le sig i fremtiden.

22/02: Koranen, Muhammed og 
profeterne. Professor Jørgen Bæk 
Simonsen, Københavns Universitet

29/02: Sunni/Shiaislam(isme) – mellem 
retorik og realitet. Lektor Morten 
Valbjørn, Aarhus Universitet

07/03: Det osmaniske sultanat. Studieleder 
Peter Seeberg, Syddansk Universitet

14/03: Arabisk litteratur og sprog. 
Studielektor June Dahy, 
Københavns Universitet

21/03: Sharia. Professor Jørgen Schøler 
Nielsen, Københavns Universitet

28/03: Islam i dag og i fremtiden. 
Professor Jørgen Bæk Simonsen, 
Københavns Universitet

122-035
6 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 22/2 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.
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Positiv psykologi
Positiv psykologi sætter fokus på at fremme 
glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Med an-
dre ord fokuserer positiv psykologi på de si-
tuationer, hvor mennesket har det bedst og 
anvender dets ressourcer mest konstruktivt 
og optimalt. Retningen har sit udspring i en 
erkendelse af, at psykologien i mange år har 
fokuseret på de tilfælde ’hvor tingene går 
galt’ – bl.a. udviklingsforstyrrelser, person-
lige problemer og psykiske sygdomme – og 
at psykologien har underprioriteret positive 
fænomener. Få indblik i positiv psykologis 
grundlæggende teorier og resultater af fore-
læsere, der har bidraget til bogen ’Positiv 
psykologi’ (Hans Reitzels Forlag).

22/02: Den positive psykologi – 
væsentlige hovedstrømninger 
og teorier. Lektor Hans Henrik 
Knoop, Aarhus Universitet 

29/02: Positiv psykologi, flow og 
læring. Lektor Frans Ørsted 
Andersen, Aarhus Universitet

07/03: Positiv psykologi anvendt ved 
vurderinger. Ledende psykolog 
Christian Møller Pedersen, 
Aarhus Universitetshospital

14/03: Positiv psykologi og coaching psyko
logi. Cand.psych. Anders Myszak

28/03: Lykke samt subjektiv og  
psykologisk velvære.  
Cand.psych.aut. Jonas Fisker

122-062
5 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2  
Ingen undervisning 21/3
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Etik i sygeplejen
Med udgangspunkt i sygeplejens profes-
sionsetiske kodekser behandles centrale 
begreber i sygeplejens etiske univers: om-
sorg, respekt, selvbestemmelse værdighed, 
velvære, sundhed og professionel integritet. 
Der præsenteres en metode til etisk beslut-
ningstagning i sygeplejen, som bruges til 
analyse af 12 cases. Jørgen Husteds bog ’Etik 
og værdier i socialt arbejde’ (Hans Reitzels 
Forlag) danner baggrund for forelæsninger-
ne. Udover sygeplejen henvender forelæs-
ningsrækken sig til sundhedsprofessionelle i 
øvrigt og almindeligt interesserede.

122-047
Lektor Jørgen Husted, Aarhus Universitet 
Søndag 4/3 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Strategi – er noget man har og gør!
Virksomheder er hver dag konfronteret med 
intensiv konkurrence, turbulens og foran-
dringer. Det skaber nye komplekse opgaver.  
Disse komplekse opgaver har øget fokus på 
strategi, og der bruges mange ressourcer 
på at udvikle og implementere strategier, 
men strategiprocessen skaber tit mange 
problemer og strategiernes potentiale bliver 
aldrig realiseret. På forskningssiden er stra-
tegi gennem tiden blevet anskuet fra mange 
forskellige vinkler, som har givet anledning 
til forskellige opfattelser af strategi. Der vil 
over tre aftner fokuseres på strategi som 
begreb, samt antagelser bag omkring for-
skellige strategiske perspektiver. Forløbet vil 
rokke lidt ved den traditionelle opfattelse af 
strategi og præsentere muligheden for bred 
involvering af organisationen i strategipro-
cessen.

122-048
Lektor Ole Friis, Aarhus Universitet
3 onsdage kl. 17.15-19.00. Start 14/3
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Man jager et bæst
”Man jager et bæst og fanger et menneske”. 
Denne tankevækkende formulering af politi-
inspektør Bent Isager-Nielsen, tidligere chef 
for Rejseholdet, illustrerer med al tydelighed 
den kompleksitet, der kendetegner politiets 
efterforskningsarbejde, jagten efter forbry-
derne og de uopklarede kriminalsager. For 
selv bag de frygteligste forbrydelser gem-
mer der sig et menneske. Hør en af landets 
mest garvede drabsefterforskere fortælle 
om sit arbejde, få indblik i retsmedicinerens 
rolle i efterforskningen og kom med ’bag 
frontlinjen’ sammen med retsodontologen.

10.0012.00: Retsmedicin. 
Vicestatsobducent Jytte 
Banner, Aarhus Universitet

12.0014.00: Efterforskning. Politiinspektør 
Bent Isager-Nielsen, 
Københavns Vestegns Politi

14.00-16:00: Retsodontologien. Lektor 
og specialtandlæge Dorthe 
Arenholt Bindslev, Aarhus 
Universitet

122-044
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Etik, moral og værdier 
Mange mennesker længes efter et mere 
enkelt liv med bedre tid til familie, venner 
og fordybelse. Livet opleves af mange som 
stresset og hektisk, og vi lider under mangle-
de elskværdighed mennesker imellem. Men-
nesket har værdier og er moralsk forpligtet, 
men det er langtfra indlysende, hvordan 
det faktum skal forstås. Hvad er det rigtige 
og gode at gøre? Med eksempler fra daglig-
dagens situationer belyses de dominerende 
positioner inden for moralfilosofien fra an-
tikken til i dag.  

122-046
Lektor Jørgen Husted, Aarhus Universitet 
4 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/4 
AU Herning, Birk Centerpark 15 
Lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.



9Region midtjylland • aaRHus

Seksualitetens historie
I det antikke Grækenland kunne gifte mænd 
have forhold til helt unge mænd, og begrebet 
’homoseksualitet’ fandtes slet ikke. Flerkone-
ri har været og er stadig almindeligt i mange 
lande. Og i Danmark i dag går halvdelen af 
alle ægteskaber helt legalt i opløsning. Man 
kan se seksualitetens historie som historien 
om to kræfter, der har bekæmpet hinanden 
siden tidernes morgen, og som ændrer vores 
seksualitet: fornuft mod følelse, tabu mod 
tilladt, naturligt mod unaturligt, synd mod 
dyd og sundt mod dekadent. Seksualitetens 
historie er fortællingen om kulturelle og idé-
historiske ændringer. Men det er samtidig 
fortællingen om noget helt grundlæggende 
for mennesket på tværs af tid og sted.

15/02: Anderledes seksualitet. 
Om køn og sex i antikken. 
Lektor Anders Klostergaard 
Petersen, Aarhus Universitet

22/02: Kødets lyster og gådefuld sex i 
middelalderen. Forsker Steffen 
Heiberg, Det Kongelige Bibliotek

29/02: Sex, syfilis og puritanisme i 
renæssancen. Forsker Steffen 
Heiberg, Det Kongelige Bibliotek

07/03: Synd, utroskab og besovede 
kvindfolk i 1700-tallet. Adjunkt Nina 
Javette Kofoed, Aarhus Universitet

14/03: Dionysos er død. Dionysos 
længe leve! Schopenhauer, 
Kierkegaard og Nietzsches opgør 
med fornuftstyranniet. Lektor Ole 
Morsing, Aarhus Universitet.

21/03: Foucault og seksualitetens 
historie. Lektor Dag Heede, 
Syddansk Universitet.

28/03: Det konstruerede køn: 
Queerteori. Lektor Dag Heede, 
Syddansk Universitet

11/04: Biologi og seksualitet  
– kroppens renæssance.  
Associeret forsker Christian Groes-
Green, Københavns Universitet 

120-008
8 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 15/2.  
Ingen undervisning 4/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G122
Pris 800 kr. RM-pris 200 kr.

Det meningfulde liv 
Spørgsmålet om, hvad der giver livet me-
ning, er lige så gammelt som menneskelivet 
selv, men svarene har ændret sig meget gen-
nem tiden. Hør om, hvordan en lang række 
overindividuelle forhold som sprog, politik, 
teknologi, etik, natur og menneskelige fæl-
lesskaber er nødvendige for mening i livet 
i dag – hvordan det først er med disse for-
hold, mennesker møder de horisonter, som 
et meningsfuldt liv kan udfolde sig igennem. 
Forelæserne leverer samtidig en kritik af ti-
dens jagt på wellness, højdepunktsoplevel-
ser og individualistisk selvrealisering. De vi-
ser, hvorfor denne jagt ikke kan lede os frem 
til mening og værdi i tilværelsen. Rækken 
er baseret på bogen ’Det meningsfulde liv’ 
(Aarhus Universitetsforlag).

21/02: Filosofien og det meningsfulde liv.  
Cand.mag. Cecilie Eriksen

28/02: Lægevidenskaben og det menings
fulde liv. Læge Lise Gormsen, 
Århus Universitetshospital

06/03: Litteraturen og det meningsfulde 
liv. Lektor Anne-Marie Christen-
sen, Syddansk Universitet

13/03: Teologien og det meningsfulde liv.  
Sognepræst Birgitte G. Hjort

20/03: Naturvidenskaben og det menings
fulde liv. Ekstern lektor Hans Henrik 
Hjermitslev, Aarhus Universitet

27/03: Psykologien og det meningsfulde 
liv. Professor Svend Brinkmann, 
Aalborg Universitet 

120-011
6 tirsdage kl. 17.15-19.00. Start 21/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Etik 
Vi har alle en opfattelse af, hvad der er rig-
tigt og vigtigt i livet. Men vi kan også blive i 
tvivl, både i forhold til os selv, familien, stu-
dier, arbejdet og samfundet. Vi kan få behov 
for at træde et skridt tilbage og reflektere 
over vores etiske grundantagelser. Filosofisk 
etik er den nuancerede og systematiske re-
fleksion over etikken. Den hjælper os til at 

få et bedre overblik over, hvad etiske over-
vejelser egentlig handler om, hvilke etiske 
antagelser og principper vi finder rigtige – 
og ikke mindst hvorfor. Få overblik over den 
nutidige filosofiske etik. Forelæsningerne er 
baseret på bogen ’Filosofisk etik’ (Aarhus 
Universitetsforlag).

22/02: Dydsetik. Lektor Anne-Marie S. 
Christensen, Syddansk Universitet

29/02: Pligtetik og konsekventialisme. 
Ph.d. Carsten Fogh Nielsen

07/03: Miljøetik. Lektor Finn Arler, 
Aalborg Universitet

14/03: Metaetik. Lektor Lars Grassmé 
Binderup, Syddansk Universitet

21/03: Virksomhedsetik. Lektor Jacob Dahl 
Rendtorff, Roskilde Universitet 

120-013
5 onsdage kl. 19.30-21.15. Start 22/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D215
Pris 500 kr. RM-pris 175 kr. 

Hvad enhver dansker bør vide
Kanonprojektet førte i sin tid til heftige de-
batter, og i dag dukker kanondebatten stadig 
op i medierne. Hvad skal der til for at være 
alment dannet, og hvad er den grundlæg-
gende viden, der ruster os til at forstå den 
verden, der omgiver os? Otte eksperter med 
overblikket i orden fortæller om det, de me-
ner, vi alle bør vide om deres fag.

10/04: Europas historie.  
Lektor Ebbe Juul-Heider

17/04: Naturvidenskab. Lektor Kurt Møller 
Pedersen, Aarhus Universitet

24/04: Danmarks historie.  
Lektor Carsten Porskrog Rasmus-
sen, Aarhus Universitet

01/05: Litteratur. Professor Svend Erik 
Larsen, Aarhus Universitet

08/05: Kunst. Museumsdirektør 
Holger Reenberg, HEART

15/05: Samfund og økonomi.  
Professor Gert Tinggaard 
Svendsen, Aarhus Universitet

Folkeuniversitetet

i aarhus
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22/05: Klassisk musik. Musikchef Palle 
Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester

29/05: Idéhistorie. Lektor Mikkel 
Thorup, Aarhus Universitet

120-015
8 tirsdage kl. 19.30-21.15. Start 10/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 800 kr. RM-pris 200 kr.

Menneskerettigheder
”Vi anser disse sandheder for selvindlysen-
de, at alle mennesker er skabt lige, og at de 
af deres skaber har fået visse umistelige ret-
tigheder, heriblandt retten til liv, frihed og 
stræben efter lykke”. Sådan lyder det i USA’s 
uafhængighedserklæring fra 1776. Samme 
ideer finder vi i den franske menneskeret-
tighedserklæring fra 1789 og igen i FN’s fra 
1948. Kernen er ideerne om frihed og lighed, 
og de udmøntes i en række konkrete ret-
tigheder med retssikkerhed, ytringsfrihed, 
religionsfrihed og demokrati som de vigtig-
ste. Forelæsningerne ser på rettighedernes 
grundlag og gyldighed. Er de som hævdet 
universelle, gudskabte eller naturlige, eller 
er de menneskeskabte og udtryk for en be-
stemt kultur eller et bestemt udviklingstrin i 
vores historie, det moderne samfund?

120-030
Mag.art. Flemming Houe
4 torsdage kl. 10.15-12.45. Start 12/4
Lokale meddeles
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Moral, etik og værdier
Mange længes efter et mere enkelt liv med 
bedre tid til familie og venner, til at læse 
bøger og gå lange tur i naturen. Men trods 
vores økonomiske overflod er ’det gode liv’ 
svært at opnå. Vores liv er stressede og hek-
tiske og lider under et næsten totalt fravær 
af elskværdighed. Vi mennesker har værdier 
og er moralsk forpligtede, men det er langt-
fra indlysende, hvordan det skal forstås, og 
hvordan vi skal leve i overensstemmelse 
hermed. Få hjælp til at håndtere vanskelige 
spørgsmål som: Hvad er det rigtige og gode 
at gøre? Hvordan lever man moralsk forsvar-

ligt? Hvad er et godt liv? Hvilke hensyn skyl-
der vi hinanden? Med eksempler fra daglig-
dagens situationer belyser forelæsningerne 
de dominerende positioner inden for moral-
filosofien fra antikken til i dag. Afsættet er 
Jørgen Husteds bog ’Moral, etik og værdier’ 
(Forlaget Philosophia).

120-038
Lektor Jørgen Husted, Aarhus Universitet
6 mandage kl. 18.00-19.45. Start 13/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G122
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr. 

Dansk design
Danmark har ry for godt design, men hvor-
dan arbejder designere egentlig? Hvilke red-
skaber, metoder og materialer skaber godt 
design? Hvordan arbejder designere og virk-
somheder sammen? Og hvad kendetegner 
godt design i det 21. århundrede? Design 
skabes i samspil mellem designere, pro-
ducenter og forbrugere – mellem visioner, 
teknologiske metoder og anvendelse. Fore-
læsningerne gør status over nutidig dansk 
design og ser fremad på de designtendenser, 
der vil gøre sig gældende i de kommende år.

10/01: Design: metode, proces og 
innovation. Institutleder Jørgen 
Rasmussen, Arkitektskolen Aarhus

17/01: Dansk design. Designer, journalist 
og forfatter Thomas Dickson

24/01: Mangfoldigheden i nutidig dansk 
design – med fokus på proces og 
metoder. Arkitekt Mette Volf

31/01: Når dansk design går igen. Om 
retrobegrebet inden for design.  
Mag.art. Anne Mette Laursen

07/02: Design i det 21. århundrede: 
Globalisering, digitalisering 
og bæredygtighed. Ph.d.-
studerende Pernille Stockmarr, 
Center for Designforskning

120-109
5 tirsdage kl. 20.00-21.45. Start 10/1
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Til evig ihukommelse  
– gravmonumenter 15501900
Gennem århundrederne har der været ud-
foldet skiftende ritualer omkring døden og 
begravelsen, og også den kunstneriske isce-
nesættelse veksler fra renæssancens grav-
kapeller og epitafier til romantikkens grave i 
naturen. Forelæsningerne følger udviklingen 
i stil og indhold og ser på, hvordan de skif-
tende perioder fortolker det religiøse og det 
personlige. Omdrejningspunktet er adelens 
begravelser med eksempler som monumen-
terne i Hornslet kirke, Quillinus-gravmæler 
og Molktes kapel ved Karise kirke, men også 
borgerlige gravminder vil blive inddraget, fx 
de store bruskbarokepitafier.

120-122
Mag.art. Mette Smed
Lørdag og søndag 28-29/1 kl. 10.15-14.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Lær at se på moderne kunst
Slagtede grise, urin-performances og 
kitschede dværge i obskure seancer. Kun-
sten i vores tid rummer det hele, men hvad 
skal man se på, når man ser på moderne 
kunst? Hvad stiller man op, når skønhed ikke 
længere er målet, og lighed med virkelighe-
den ikke er et kriterium? Er samtidskunsten 
endt i en nihilistisk blindgyde, og hvis ikke: 
hvad er så meningen? Vi tager et grundigt 
kig på udtryksformer som videokunst, per-
formance og installation. Vi ser på tekno-
logi som materiale og på indholdsmæssige 
provokationer, som måske – måske ikke – er 
mere samtidsrelevante end penselstrøg på 
lærred.

120-116
Mag.art. Anne Sofie Ejersbo Frederiksen
2 tirsdage 24/1 og 31/1 kl. 20.00-21.45
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 220 kr. RM-pris 55 kr.
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Bestsellers  
– relationer, familie og parforhold
Den nye nordiske litteratur sætter fokus 
på de grundlæggende følelser, livets store 
spørgsmål og det alment menneskelige skil-
dret med forfriskende ordvalg, rammende 
beskrivelser og fængende fortællestrukturer. 
Romanerne tager livtag med kærligheden – i 
parforholdet eller i slægten. Det handler om 
liv, overlevelse og kampen for kærligheden. 
Litteraturen giver læseren oplevelser gen-
nem nedslag og giver nye udsigter gennem 
indlevelse. Læs litteratur sammen med pro-
fessionelle litteraturentusiaster, og få andre 
øjne på de nyeste bestsellers.

13/02: Karl Ove Knausgård: ’Min 
kamp 1-3’. Adjunkt Stefan 
Kjerkegaard, Aarhus Universitet

20/02: Jens Chr. Grøndahl: ’Det gør 
du ikke’. Lektor Mikkel Bruun 
Zangenberg, Syddansk Universitet

27/02: Sofi Oksanen: ’Renselse’.  
Anmelder, cand.phil. Henriette 
Bacher Lind, Jyllands-Posten

05/03: Helle Helle: ’Dette burde 
skrives i nutid’. Lektor Mogens 
Davidsen, Syddansk Universitet

12/03: Josefine Klougart: ’Stigninger 
og fald’. Lektor Jørn Erslev 
Andersen, Aarhus Universitet

19/03: Kirsten Hammann: ’Se på mig’. 
Lektor Mogens Davidsen, 
Syddansk Universitet

120-150
6 mandage kl. 17.30-19.15. Start 13/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium F
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Tolerance
Danmark er præget af øget kulturel og re-
ligiøs diversitet. Nye medborgere møder 
detaljerede krav om integration – kulturelt, 
politisk og arbejdsmarkedsmæssigt – og 
integrationen går i øvrigt godt. De fleste 
ønsker at se Danmark som et pluralistisk 
samfund med plads til forskellighed. Men 
er der plads nok? Efter multikulturalisme og 
kulturkamp kommer et ældre begreb må-
ske igen på dagsordenen, nemlig tolerance. 
Tolerance forbindes i Danmark ofte med af-
slappet accept af excentrisk livsstil og sek-
suelle minoriteter. Men hvad er tolerance 
egentlig? Vi taler også om grænser for tole-
rance. Hvor skal de sættes, og hvorfor netop 
lige dér? Forelæsningerne behandler fæno-
menet tolerance begrebshistorisk og empi-
risk i forhold til en række centrale sociale 
arenaer, som folkeskolen, offentligheden, 
arbejdspladsen, ægteskabet, bosættelse og 
det politiske system.

22/02: Tolerancens rum og liberal 
intolerance. Professor Per 
Mouritsen, Aarhus Universitet

29/02: Tolerance og det danske 
frisind. Adjunkt Morten 
Brænder, Aarhus Universitet

07/03: Hvor tolerante er danskerne? 
Lektor Michael Bang Petersen, 
Aarhus Universitet 

14/03: Tolerance og respekt i den danske 
folkeskole. Lektor Tore Vincents 
Olsen, Aarhus Universitet

21/03: Tolerance i den politiske 
offentlighed. Adjunkt Lasse 
Lindekilde, Aarhus Universitet

28/03: Øger personlig kontakt tole
rancen over for indvandrere? 
Lektor Jens-Peter Frølund 
Thomsen, Aarhus Universitet

120-257
6 onsdage kl. 17.15-19.00. Start 22/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G122
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

GratisOffentlige foredrag  
i naturvidenskab 

Dyk ned i naturvidenskabens fascine-
rende verden, når forskere på Aarhus 
Universitet fortæller om nye spæn-
dende opdagelser og undersøgelses-
metoder med afsæt i nogle af de forsk-
ningsprojekter, de er opslugt af lige 
nu. Aarhus Universitet og Folkeuniver-
sitetet fortsætter rækken af populære 
gratis-forelæsninger i Universitetspar-
kens Søauditorier.

Programmet offentliggøres i januar
Foråret byder på fire forskellige fore-
læsninger, der hver holdes flere gange 
for at imødekomme den store efter-
spørgsel. Programmet offentliggøres 
i januar. Hold øje med fuau.dk eller 
science.au.dk/foredrag. Forelæsnin-
gerne annonceres også i nyhedsbreve, 
som du kan tilmelde dig på ovenstå-
ende hjemmesider.

Buffet og NatCafé 
Inden forelæsningerne kan du nyde 
den lækre buffet i Matematisk Kantine. 
I pausen er der kaffe-frugt-kage-bar, 
og efter forelæsningerne holder Steno 
Museet aftenåbent, hvor du kan stille 
spørgsmål til aftenens forelæser, tage 
med på en lille rundvisning i museets 
natur- og lægevidenskabelige udstillin-
ger eller bare nyde et glas vin eller en 
fadøl i museets NatCafé.

Tilmelding
På science.au.dk/foredrag vil du kun-
ne læse mere om forelæsningerne,  
reservere plads og bestille bord til buf-
feten. Og husk at gøre det i god tid. Der 
er rift om pladserne – både til forelæs-
ninger og buffet.
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Velfærdsstatens udfordringer
Er velfærdsstaten truet? Følger man den 
politiske debat, er det tydeligt, at der i alle 
politisk ansvarlige partier er en voksende er-
kendelse af, at det fremover vil blive vanske-
ligt at opretholde velfærdsstaten, som den 
ser ud i dag. Men der er uenighed om, hvad 
der ligger bag: den voksende ’ældrebyrde’, 
efterløn, indvandringen eller velfærdsydel-
ser, der oprindelig var tænkt som en støtte 
til de økonomisk svageste, men som glider 
over i at blive set som en ret for alle. Tilbage 
står, at det bliver svært at opretholde det 
nuværende system på basis af de offentlige 
finanser, og at aldersgruppen over 65 år bli-
ver stadig større og stadig mindre partitro. 
Rækken garanter ikke færdige løsninger, 
men en dybere forståelse af problemerne.

18/01: Det danske velfærdssamfunds 
historie. Dr.phil. Gunnar Viby 
Mogensen, tidligere chef 
for Rockwool Fonden

25/01: Er frivillighedens velfærdssamfund 
løsningen? Cand.scient.pol. Knud 
Aarup, direktør i Randers Kommune

01/02: Er velfærdsstaten under 
nedbrydning? Professor Jørn Henrik 
Petersen, Syddansk Universitet 

120-258
3 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 18/1
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G116
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Samfundsøkonomi i forandring 
”Boligpakke er ingen mirakelkur”, ”Nye 
broer og skoler giver flere job end skatte-
lettelser”, ”EU’s gældskrise skaber globale 
kursfald”, ”Eurokrise øger risiko for boom i 
dansk ledighed”. Medierne bombarderer os 
med diverse historier om den økonomiske 
krise, og det kan ofte være svært at gennem-
skue, hvad der ligger bag de forskellige øko-
nomiske vurderinger. Bliv klogere på, hvor-
dan samfundsøkonomien hænger sammen. 
Forelæsningsrækken stiller skarpt på de øko-
nomiske mekanismer i samfundet og ser på 
udviklingen i økonomien – både herhjemme 
og globalt. Undervejs vil vi komme forbi ar-

bejdsløshed, efterløn, pensionsopsparinger, 
aktier, renten, vækst, innovation, velfærds-
staten, konkurrenceevne, indvandring, BRIK-
landene og meget mere. Temaerne for fore-
læsningerne er: 1) Arbejdsmarkedet, 2) De 
finansielle markeder, 3) Virksomhederne og 
samfundsøkonomien, 4) Økonomisk politik 
og 5) Globaliseringen.

120-260
Professor Bent Jesper Christensen, Aarhus Universitet
5 mandage kl. 19.45-21.30. Start 27/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium F
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Hvad er sociologi?
Sociologi er videnskaben om samfundet, og 
gennem mere end et århundrede har so-
ciologiske begreber påvirket den måde, vi 
opfatter, beskriver og indretter samfundet 
på. Forelæsningsrækken giver en letforstå-
elig introduktion til sociologi ved at forklare 
en række af de centrale begreber, som i dag 
hæftes på vores samfund – begreber som 
magt, kontrol, marked og netværk. Igennem 
disse begreber introduceres samtidig de vig-
tigste sociologiske teoretikere, der præger 
sociologien i dag, som Luhmann, Foucault, 
Giddens samt Boltanski og Chiapello. Ræk-
ken er baseret på bogen ’Hvad er sociologi’ 
(Akademisk Forlag).

16/04: Hvad er sociologi? Lektor Carsten 
Bagge Laustsen, Aarhus Universitet 

23/04: Den klassiske sociologi. Lektor Lars 
Thorup Larsen, Aarhus Universitet 

30/04: Magt og stratificering. Lektor Lars 
Thorup Larsen, Aarhus Universitet 

07/05: System og differentiering. 
Lektor Lars Thorup Larsen, 
Aarhus Universitet 

14/05: Det refleksive selv. Lektor Carsten 
Bagge Laustsen, Aarhus Universitet 

21/05: Stat og marked. Lektor Carsten 
Bagge Laustsen, Aarhus Universitet 

120-261
6 mandage kl. 19.30-21.15. Start 16/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D215
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Haven – grønt alrum,  
motionsrum og spisekammer
Hvad indebærer det at få en have, og hvilke 
udfordringer er der forbundet med det? 
Forelæsningen kigger på årets gang i ha-
ven med gennemgang af arbejdsmetoder 
og tidspunkter, hvor det er godt at plante, 
beskære, formere og udtynde, samt hvordan 
man får sin egen havestil fundet og gennem-
ført. Desuden vil der være fokus på, hvordan 
man bruger jorden til at dyrke spiselige af-
grøder. Forelæsningen tager udgangspunkt 
i gamle og nye metoder med referencer til  
klassisk og moderne havearkitektur, og der 
bliver refereret til dansk og udenlandsk ha-
vetradition og havekultur. 

12/03: Hjælp – vi har fået have
19/03: Havens fornøjelige arbejde
26/03: Haven fuld af vitaminer

120-302
Cand.arch. Laila Sølager
3 mandage kl. 19.45-21.30. Start 12/3
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Bliv klogere på Danmarks natur
At stå musestille ved synet af et sky rådyr i 
skovkanten eller at betragte en rovfugl hæn-
ge i luften på udkig efter sit næste bytte. 
Mulighederne for naturoplevelser er mange 
i Danmark. Uanset hvor du bor, er naturen 
tæt på, og den ligger altid inde med unikke 
oplevelser, hvad enten du er ude for at løbe 
en tur langs vandet eller på søndagstur med 
familien i skoven. Forelæsningsrækken klæ-
der dig på til din næste tur ud og giver nogle 
fif til, hvad der er værd at lægge mærke til. 
Hør om nogle af de mange spændende ting, 
man finder i Danmarks fantastiske natur, og 
få mere ud af dine naturoplevelser. 

11/01: Undergrund og landskabsformer 
– Danmarks geologi. Lektor Ole 
Bjørslev Nielsen, Aarhus Universitet

18/01: Vejr- og himmelfænomener. 
Seniorklimatolog John Cappelen, 
Danmarks Meteorologiske Institut 
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Mindfulness handler om evnen til bevidst 
nærvær. At arbejde med mindfulness bety-
der, at man observerer og oplever tanker, 
følelser og kropslige fornemmelser uden at 
vurdere dem. I en tid præget af stress, for-
andring og  effektivitet, og hvor det handler 
om at være i konstant kontakt med mange 
mennesker gennem mail, mobil og face-
book, kan det være en stor udfordring at 
være nærværende. Men evnen kan trænes 
og være et middel til stresshåndtering, fore-
byggelse af depression og forbedring af livs-
kvalitet, relationer og samarbejde. 

16/04: Introduktion til mindfulness. 
Cand.mag. Karsten Skipper 

23/04: Mindfulness og arbejdsliv. 
Speciallæge Lone Overby Fjorback, 
Aarhus Universitetshospital

30/04: Mindfulness-baseret terapi til angst 
og depression. Ph.d.-studerende 
Jacob Piet, Aarhus Universitet 

07/05: Mindfulness i mødet med moder
niteten: buddhisme, videnskab 
og wellness. Lektor Martijn van 
Beek, Aarhus Universitet 

14/05: Perspektiver på praktisk 
anvendelse. Ph.d.-studerende 
Jacob Piet, Aarhus Universitet 

120-356
5 mandage kl. 17.15-19.00. Start 16/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Alternativ og  
komplementær behandling
Nåle i hovedbunden, kinesiske urter, posi-
tive tanker og musik mod stress. Der findes 
utallige alternativer til den behandling, som 
normalt udøves i det danske sundheds-
system. Men har de en effekt – og hvis ja, 
hvilken? Og hvor går grænserne mellem al-
ternativ, komplementær og konventionel 
behandling?  I Danmark har utraditionelle 
behandlingsformer længe delt vandende 
mellem på den ene side en skeptisk læge-
videnskab og på den anden patienter, der 
oplever en effekt. Nu giver ny forskning svar 
på, om patienterne har ret, mens flere læ-

medicin? Svarene på dette og meget mere 
findes i nogle af det 20. århundredes mest 
forbløffende psykologiske eksperimenter. 
Disse opdagelser fortæller alle noget helt 
grundlæggende om menneskets natur og 
udgør nogle af grundpillerne i den moderne 
psykologi og selvopfattelse. Med udgangs-
punkt i bogen ’20 psykologiske eksperimen-
ter’ (Plurafutura Publiching) præsenteres du 
for en række udvalgte eksperimenter, der 
alle involverer tankevækkende resultater og 
konsekvenser, som højst sandsynligt vil æn-
dre dit syn på mennesket.

17/04: Konformitet og lydighed. 
Adjunkt Mathias Lasgaard, 
Syddansk Universitet 

24/04: Konflikter mellem grupper. 
Ph.d.-studerende Niels Holm 
Jensen, Aarhus Universitet 

01/05: Vanes magt og menneskers 
forandringsparathed. Erhvervs-
psykolog Morten Kamp Andersen 

08/05: Hjernens funktioner og spejlneu
roner. Neuropsykolog Anders Degn 
Pedersen, Århus Universitetshospital 

15/05: ”Jeg ved, hvad du tror!” – Theory 
of mindfeltets fødsel. Professor 
Peter Krøjgaard, Aarhus Universitet

22/05: Blitzerindringer – når verden 
står stille et sekund. Adjunkt 
Annette Bohn, Aarhus Universitet

29/05: Placeboeffekter og tankens kraft. 
Lektor Lene Vase, Aarhus Universitet

120-353
7 tirsdage kl. 19.30-21.15. Start 17/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 700 kr. RM-pris 175 kr.

Mindfulness
Interessen for mindfulness er i de seneste år 
blomstret op, men konceptet og teknikkerne 
har været kendt i buddhismen gennem mere 
end to et halvt tusinde år. Hvad kan mind-
fulness tilbyde nutidens mennesker? Hvad 
er mindfulness egentlig? Hvor og hvornår 
kan det bruges? Og hvad ved man reelt om 
mindfulness i teori, forskning og praksis? Få 
indsigt i forskeres viden om mindfulness. 

25/01: Fugle. Akademisk medarbejder  
Thomas Eske Holm, 
Aarhus Universitet

01/02: Svampe. Seniorforsker Rasmus 
Ejrnæs, Aarhus Universitet  

08/02: Pattedyr. Museumsdirektør 
Thomas Secher Jensen, 
Naturhistorisk Museum 

15/02: Vilde planter. Seniorbiolog Peter 
Wind, Aarhus Universitet 

120-306
6 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 11/1
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Tættere på kroppen  
– bevægelsespsykologi
Et varmt blik og et hurtigt smil. En sitren i 
stemmen og en fod, der vipper. En åben 
hånd. Bevægelse og kropssprog er vores 
primære sprog. Ordenes strøm kan stoppes, 
men kroppen er altid i bevægelse – altid 
kommunikerende. Alligevel er kroppen og 
ikke mindst bevægelsen overset i psykolo-
gien. Denne aften koncentrerer sig om be-
vægelsespsykologi og kropssprog. Få indblik 
i, hvordan kroppen huser vores livshistorie, 
udtrykker vores kultur, afspejler vores øje-
blikstilstand og samtidig også er bærer af 
vores forandringspotentialer. Hør også om, 
hvordan krop og bevægelse kan skabe per-
sonlig udvikling og forandring i både pæda-
gogiske, danseterapeutiske og professionel-
le sammenhænge. Aftenen byder skiftevis 
på forelæsning, dialog og bevægelse.

120-350
Studielektor Helle Winther, Københavns Universitet
Torsdag 12/4 kl. 17.15-20.45 inkl. spisepause
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 220 kr. RM-pris 55 kr.

Psykologiske eksperimenter der  
har ændret synet på mennesket
Kan vi alle blive toturbødler og sadistiske 
fangevogtere? Hvorfor husker vi så detalje-
ret, hvad vi lavede d. 11.9.2001, og hvordan 
kan en harmløs kalkpille virke som effektfuld 
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05/03: Psykologi og adfærd.  
Cand.psych. Thomas Koester

12/03: Identitetsarbejde og æstetisk 
erfaring. Professor Henrik Kaare 
Nielsen, Aarhus Universitet

19/03: Religion og mening. Lektor Jesper 
Sørensen, Aarhus Universitet

26/03: Kommunikation, netværk og 
teknologi. Lektor Jakob Linaa 
Jensen, Aarhus Universitet

120-361
8 mandage kl. 19.30-21.15. Start 6/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 800 kr. RM-pris 200 kr.

Hvad er psykologi?
Psykologi er meget mere end Freud og psy-
koanalyse. Psykologien er en videnskab med 
mange forgreninger og skoledannelser, der 
grundlæggende beskæftiger sig med men-
nesket som et tænkende, villende og hand-
lende væsen. Denne søndag introduceres 
de vigtigste emner i psykologiens grundlæg-
gende områder: Personlighedspsykologi, so-
cialpsykologi, udviklingspsykologi og kogni-
tionspsykologi. Hvad er f.eks. personlighed? 
Hvordan opfatter vi andre mennesker? Hvil-
ken betydning har de første leveår? Hvordan 
fungerer hukommelsen, og hvordan træf-
fer vi valg? Og er det blevet en pligt for det 
moderne menneske at realisere sig selv? 
Forelæsningen dykker også ned i nogle af 
psykoterapiens udfordringer: de medicinsk 
uforklarede symptomer, den tvivlsomme 
kriseintervention og spørgsmålet om årsa-
gen til posttraumatisk stress. Få et samlet 
overblik over, hvad psykologi egentlig er. 
Forelæsningen tager udgangspunkt i Arne 
Poulsens bog ’Hvad er psykologi?’ (Akade-
misk Forlag, 2011). 

120-364
Professor Arne Poulsen, Roskilde Universitet
Søndag 22/4 kl. 10.00-15.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
lokale oplyses på stedet
Pris 270 kr. RM-pris 67,50 kr.

De mest udbredte behandlingsformer bliver 
også præsenteret og diskuteret.

10/04: Hvad er autisme, og hvad 
skyldes det? Ekstern lektor Cecilia 
Brynskov, Aarhus Universitet

17/04: Styrker og svagheder hos menne
sker med autisme. Ph.d.-studerende 
Line Gebauer, Aarhus Universitet 

24/04: Behandling af autisme. 
Ekstern lektor Cecilia Brynskov, 
Aarhus Universitet

120-359
Tilrettelæggelse: Ekstern lektor Cecilia Brynskov,  
Aarhus Universitet
3 tirsdage kl. 19.30-21.15. Start 10/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D215
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Hvad er et menneske?
Hvad ville du svare et barn, der spørger dig: 
“Hvad er et menneske?” Den lette forklaring 
er, at et menneske er sådan ét som dig og 
mig. Du kunne også bevæge dig ud på lidt 
dybere vand med forklaringer om, at men-
nesket er krop og gener, skabt af samfund og 
familie, og at det kendetegnes ved bevidst-
hed og fantasi, etik og sprog. Spørgsmålet er 
ikke så let at besvare. Men nogle gange skal 
man turde stille sig selv de svære spørgs-
mål: Hvordan formes mennesket? Hvordan 
fungerer mennesket? Og hvad stræber men-
nesket efter? Forelæsningsrækken tager liv-
tag med de helt store spørgsmål og inviterer 
forskere fra en lang række fagområder til at 
bidrage med deres perspektiver. Hør om, 
hvilken rolle gener, grupper, identitet, æste-
tik, selvet, religion og teknologi spiller i dan-
nelsen af mennesket.

06/02: ’Erkend dig selv!’ – selvet og 
mennesket. Lektor Thomas Schwarz 
Wentzer, Aarhus Universitet

13/02: Filosofi og etik. Lektor Jørgen 
Husted, Aarhus Universitet

20/02: Biologi, evolution og gener. Lektor 
Peter K.A. Jensen, Aarhus Universitet

27/02: Samfund og subjektivering. 
Lektor Carsten Bagge Laustsen, 
Aarhus Universitet

ger, jordemødre og tandlæger er begyndt 
at integrere fx akupunktur og visualisering i 
den daglige praksis. Forelæsningerne stiller 
skarpt på den nyeste forskning i alternativ 
og komplementær behandling og giver et 
indblik i udbredelse, anvendelse og effekt. 

23/02: Alternativ behandling: historie, 
brug og effekt. Lektor Inge Kryger 
Pedersen, Københavns Universitet 

01/03: Healing. Lektor Ann Ostenfeld 
Rosenthal, Syddansk Universitet  

08/03: Musikterapi og musikmedicin. 
Lektor Lars Ole Bonde, 
Aalborg Universitet 

15/03: Tankens kraft: visualisering. 
Ph.d.-studerende Christina 
Gundgaard, Aarhus Universitet 

22/03: Lægeplanter og naturmedicin. 
Professor Lars Porskjær  
Christensen, Syddansk Universitet

29/03: Brobygning i sundhedsarbejdet 
– integrativ behandling. Ph.d.-
studerende Lasse Skovgaard, 
Københavns Universitet

120-358
Tilrettelæggelse: Videns- og Forskningscenter  
for Alternativ Behandling
6 torsdage kl. 17.15-19.00. Start 23/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Autisme
Autisme er langt mere udbredt, end man 
tidligere har troet. Næsten én procent af alle 
børn har autisme. At have autisme betyder, 
at man har vanskeligt ved kommunikation 
og ved at indgå i sociale sammenhænge. 
Samtidig har man en ensformig adfærd. 
Men autisme kan se ud på mange forskellige 
måder, og det er meget forskelligt, hvordan 
autismen påvirker den enkelte og hans/hen-
des familie. Forelæsningerne giver en intro-
duktion til, hvad autisme er, hvad autisme 
skyldes, og hvordan man afgør, om et barn 
har autisme. Nogle af de typiske styrker og 
svagheder hos mennesker med autisme be-
skrives, og det diskuteres, hvorvidt autisme 
bør opfattes som et handicap eller et fortrin. 
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Typologiske kommunikationsprofiler
Evnen til at kommunikere er en kernekompe-
tence, der er i spil for os alle sammen i mange 
situationer i løbet af en dag. Helt central er 
den især for alle, der skal lede, vejlede, un-
dervise, behandle og samarbejde med an-
dre. Hvis man kan identificere sin egen og 
modparts typologi, kan man blive bedre til 
at kommunikere og til at tackle misforståel-
ser og konflikter. Dagen sætter fokus på C.G. 
Jungs typeteori, der er udmøntet til prak-
tisk brug i bl.a. Myers-Briggs Type Indikator 
(MBTI) og Jungiansk Type Indeks (JTI), og 
giver et begrebsapparat til forståelse af din 
egen og andres kommunikationsstil og nogle 
strategier til at forbedre din kommunikation 
med andre.

120-379
Specialkonsulent, mag.art. Preben Grønkjær, 
Region Syddanmarks Ledelsesakademi
Lørdag 17/3 kl. 10.00-16.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Flow – mellem stress,  
kaos og kedsomhed
Flow er en opmærksomhedsform, som 
mange mennesker oplever i hverdagen. 
Flow-tilstanden er præget af fordybelse og 
engagement i verden og en medfølgende 
tids- og selvforglemmelse. Mestring af flow-
evnen er fx en forudsætning for at kunne 
læse godt. Det moderne liv opleves af man-
ge mennesker som forvirrende, fragmente-
ret, kaotisk og stresset – i samme åndedræt 
også som kedeligt, ligegyldigt og menings-
løst. Men forskning viser, at flow-tilstande 
kan være en meningsfuld måde at navigere 
på og en god strategi til at finde en udvik-
lingszone midt i nutidens uoverskuelige og 
tilsyneladende grænseløse hverdag. Flow-
teorien hører til inden for den positive psy-
kologi. Forløbet introducerer flow-teori og 

Mindfulness, mental 
træning og livskvalitet
En god fysisk form er vigtig, men det er lige 
så vigtigt at være mentalt klædt på til at kla-
re tilværelsens udfordringer og lidelser som 
stress, angst, mindreværd, uro og følelsen af 
meningsløshed. Hertil er mental træning og 
mindfulness nyttige værktøjer, som anven-
des inden for ledelse, coaching og selvudvik-
ling. Hvor mental træning er aktiv og tilstræ-
ber virkning og resultater, er mindfulness 
mere meditativ og tilstræber ro, balance, 
harmoni, afklaring og væren. Forløbet gen-
nemgår teorier og resultater samt grundreg-
ler for udarbejdelse af virksomme mentale 
programmer. 

120-373
BA Christian Overgaard
8 onsdage kl. 18.45-21.30. Start 8/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
lokale D211
Maks. 25 deltagere
Pris 1140 kr. RM-pris 285 kr.

Etik i sygeplejen
Med udgangspunkt i sygeplejens professi-
onsetiske kodekser dykker forelæsningerne 
ned i centrale begreber i sygeplejens etiske 
univers: omsorg, respekt, selvbestemmelse 
værdighed, velvære, sundhed og professio-
nel integritet. Der præsenteres en metode 
til etisk beslutningstagning i sygeplejen, som 
bruges til analyse af 12 cases. Jørgen Hus-
teds bog ’Etik og værdier i socialt arbejde’ 
(Hans Reitzels Forlag) danner baggrund for 
forelæsningerne. Udover sygeplejen hen-
vender forelæsningsrækken sig til sund-
hedsprofessionelle i øvrigt og almindeligt 
interesserede. 

120-377
Lektor Jørgen Husted, Aarhus Universitet
6 mandage kl. 18-19.45. Start 16/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G122
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Positiv psykologi
Positiv psykologi har fokus på de situatio-
ner, hvor vi har det bedst og bruger vores 
ressourcer mest optimalt med det formål 
at fremme vores trivsel, velvære, glæde og 
lykke. Afsættet er således menneskets sun-
de tilstande. Retningen har sit udspring i en 
erkendelse af, at man inden for psykologien 
har underprioriteret positive fænomener, og 
den kan ses som en modreaktion på den ud-
bredte fokus på alt det, som ikke fungerer. 
Bliv introduceret til den positive psykologi, 
og få indblik i de grundlæggende teorier, 
metoder og resultater inden for forsknings-
feltet samt nogle af de sammenhænge, hvor 
den positive psykologi kan inddrages. 

06/02: Den positive psykologi – 
væsentlige hovedstrømninger 
og teorier. Lektor Hans Henrik 
Knoop, Aarhus Universitet

13/02: Positive funktioner af negative 
tanker. Lektor Dorthe Kirkegaard 
Thomsen, Aarhus Universitet

20/02: Positiv psykologi anvendt 
ved vurderinger/assessment. 
Psykolog Christian Møller Pedersen, 
Århus Universitetshospital

27/02: Lykke samt subjektiv og  
psykologisk velvære.  
Cand.psych.aut. Jonas Fisker

05/03: Positiv psykologi og  
coachingpsykologi.  
Cand.psych. Anders Myszak

12/03: Positive emotioner og tilgrænsende 
fænomener. Adjunkt Simon 
Nørby, Aarhus Universitet 

120-367
6 mandage kl. 17.15-19.00. Start 6/2 
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 700 kr. RM-pris 175 kr.
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Projektledelse
Er du projektleder med ansvar for at struk-
turere og lede et projekt? Kan du altid over-
skue og styre processen? Projektet vinder 
ind som den foretrukne arbejdsform. Men 
den stiller store krav til både lederens og 
medarbejderens forståelse for organiserin-
gen samt de muligheder og problemer, der 
er forbundet med at arbejde med projek-
ter. Hvis du ønsker et bedre overblik, mere 
handlekraft og en bedre forståelse af din 
rolle som projektleder, kan du igennem fore-
læsningerne blive introduceret til projektar-
bejdets univers og få de rette redskaber. 

12/04: Introduktion til projektarbejdets 
univers. Chefkonsulent Kurt 
Schurizek, Erhvervsakademi Aarhus

19/04: Agile metoder – Scrum og 
ActionLearningprojekter i 
teori og praksis. Direktør, cand.
oecon. og MPO Jan Rosenmeier, 
Rosenmeiers Konsulenthus

26/04: Udvikling og resultater i projektar
bejdet. Organisations- og ledelses-
konsulent Bjarne Stark, Attractor

03/05: Projektledelse i en kompleks verden 
– belyst gennem interaktivt teater. 
Direktør Lone Thellesen, Dacapo

10/05: Kreativ procesledelse. 
Proceskonsulenter Mille Obel 
Høier og Louise Laustsen

120-404
5 torsdage kl. 19.30-21.15. Start 12/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Hvad medarbejdere 
og ledere bør vide 
Arbejdsmarkedets udvikling stiller store 
krav til mennesket, og både medarbejdere 
og ledere skal løbende forholde sig til nye 
arbejdsstrukturer og arbejdsformer. Fore-
læsningsrækken tager udgangspunkt i virk-
somhedernes vigtigste ressource, nemlig 
medarbejderne. Hvad kan man selv gøre 
som medarbejder for at tilrettelægge et 
godt arbejdsliv med plads til både faglige 
udfordringer og familieliv? Og hvordan sik-

Kommunikationsmedarbejderens 
værktøjskasse
I stort set alle virksomheder og organisatio-
ner tænkes der i og arbejdes med kommuni-
kation. Kommunikationsopgaverne varierer 
fra organisation til organisation, men ligner 
også på mange måder hinanden. Arbejder 
du med kommunikation i erhvervsmæssig 
eller frivillig sammenhæng, og har du brug 
for at blive opdateret på den nyeste viden 
på kommunikationsområdet og klædt end-
nu bedre på til nogle af de helt konkrete 
udfordringer, du står overfor i hverdagen?  
Hør bl.a. om, hvordan du strukturerer og 
skaber overblik over dine projekter, hvilke 
elementer, du skal overveje i planlægnin-
gen af kommunikation for at få dit budskab 
igennem, hvordan du opbygger en nettekst, 
kommunikerer overbevisende og tillidsvæk-
kende, samt hvordan du optimerer sit sprog 
og måde at skrive på og undgår formelle fejl. 
Derudover giver rækken et indblik i den ny-
este udvikling inden for sociale medier, og 
hvordan disse medier kan integreres i kom-
munikationsindsatsen. 

08/02: Kreativ projektledelse. 
Proceskonsulenter Mille Obel 
Høier og Louise Laustsen 

22/02: Kommunikationsplanlægning. 
Ekstern lektor Frantz Penner 
Ibenfeldt, Aarhus Universitet

29/02: Overbevisende kommunikation. 
Studieadjunkt Sofie Horskær 
Madsen, Aarhus Universitet 

07/03: Sociale medier. Seniorrådgiver Tem 
Frank Andersen, Aalborg Universitet 

14/03: Skriv kreativt, godt og hurtigt. 
Journalist, cand.mag. Mikkel Hvid 

21/03: Skriv online.  
Cand.mag. Louise Lindberg  

28/03: Skriv fejlfrit. Ekstern lektor Richard 
Madsen, Aalborg Universitet

120-402
7 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 8/2. 
Ingen undervisning 15/2
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 800 kr. RM-pris 200 kr.

-metoder især baseret på den ungarsk-ame-
rikanske flow-forsker Mihaly Csikszentmiha-
lyis resultater. Men også aktuel skandinavisk 
flow-forskning inddrages. 

120-380
Lektor Frans Ørsted Andersen, Aarhus Universitet 
2 tirsdage 22/5 og 29/5 kl. 17.15-20.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium F
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Følelser i ledelse
Moderne ledelse handler i høj grad om følel-
ser – om at lukke op for kreativitet i organi-
sationen og skabe motivation, selvledelse og 
empowerment hos de ansatte. Ledere i dag 
bedømmes derfor ikke kun på deres evne til 
at skabe gode resultater på bundlinjen, men 
også på deres evner til at håndtere følelser 
hos sig selv og andre. Forelæsningsrækken 
introducerer teorier om følelser i organisa-
tioner og giver konkrete bud på, hvordan 
ledere kan arbejde positivt med empower-
ment, dynamik, nærvær og empati. Fore-
læsningerne er baseret på første bind i se-
rien Moderne arbejdsliv, ’Følelser i ledelse’ 
(Klim).

16/02: Ledelse og følelser i organisationer.  
Professor Lene Tanggaard, 
Aalborg Universitet

23/02: Det møgbeskidte lederteam. 
Organisationspsykolog, ph.d. 
Anders Trillingsgaard 

01/03: Empatisk ledelse. Professor Steen 
Hildebrandt, Aarhus Universitet

15/03: Ledelse der skaber empowerment.  
Lektor Poul Poder,  
Københavns Universitet

22/03: Ledelse, flow og mindfulness. 
Lektor Frans Ørsted Andersen, 
Aarhus Universitet

29/03: Dynamisk ledelse. Lektor Peter 
Musaeus, Aarhus Universitet 

120-401
6 torsdage kl. 17.15-19.00. Start 16/2.  
Ingen undervisning 8/3
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 700 kr. RM-pris 175 kr. 
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Det nyeste om ledelse,  
innovation og kommunikation
Hør om de nyeste teorier inden for ledelse, 
kommunikation og innovation. Vi har in-
viteret landets fremmeste formidlere og 
skarpeste hoveder til at fortælle om de væ-
sentligste nye udviklingsretninger, teorier og 
begreber.

25/01: Ledelse. Professor Steen 
Hildebrandt, Aarhus Universitet

01/02: Kommunikation. Professor Finn 
Frandsen, Aarhus Universitet 

08/02: Innovation. Professor Anders 
Drejer, Aalborg Universitet

120-408
3 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 25/1
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium F
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Kvalitative metoder i evaluering
Vi lever i en tid, hvor indikatorer, nøgletal 
og kvantitative sammenligninger præger 
arbejdet i den offentlige sektor. Men hvad 
har kvalitative metoder at byde på? Hvad 
vil det sige at tænke kvalitativt? Og hvor-
for inddrage kvalitativ metode i forbindelse 
med evaluering af den offentlige sektors 
arbejde? Fem forskellige begrundelser hø-
rer til fem stilarter i evaluering: responsiv 
evaluering, virkningsevaluering, brugerori-
enteret evaluering, participatorisk evalu-
ering og transformativ evaluering. Vi når – i 
helikopterperspektiv – at se på hver af disse 
tilgange og nogle af deres praktiske anven-
delser. Peter Dahler-Larsen er medforfatter 
til bogen ’Kvalitative metoder’, hvor han har 
skrevet kapitlet om evaluering (red. Svend 
Brinkmann og Lene Tanggaard, Hans Retizels 
Forlag). 
 
120-409
Professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet 
Mandag 4/6 kl. 17.15-21.00 inkl. spisepause
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

19/04: Medarbejderdreven innovation. 
Lektor Steen Høyrup Pedersen, 
Aarhus Universitet

26/04: Innovationspædagogik. Lektor 
Lotte Darsø, Aarhus Universitet 

120-406
3 torsdage kl. 17.30-19.15. Start 12/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D219
Pris 420 kr. RM-pris 105 kr.

Teori U
Personligt lederskab, organisationsudvikling 
og læreprocesser er vigtige fokuspunkter 
for fremtidens organisationer. Claus Otto 
Scharmers ’Teori U’ er den sidste nye gren 
på ledelsestænkningens træ, og mange har 
allerede fundet den frugtbar i det konkrete 
arbejde med udviklingen af medarbejdere 
og organisationer. Forelæsningsrækken, 
som er baseret på bogen ’Fortællinger fra 
U’et’ (Dansk Psykologisk Forlag), giver ind-
blik i Scharmers ’Teori U’ og i, hvad den kan 
bruges til.

17/01: Hvad er teori U? Organisations- og 
ledelseskonsulent, cand.phil. 
Lone Belling, Liv og Lederskab

24/01: Det personlige lederskab – den 
indre rejse. Organisations- og 
ledelseskonsulent Thomas 
Gerstrøm, Cubion

31/01: Igennem U’et – billeder fra 
en ørkenvandring i Sinai. 
Proces- og ledelseskonsulent, 
cand.phil. Kirsten Mellor

07/02: Teori U. Transformationen fra 
det haltende industrisamfund til 
et bæredygtigt vidensamfund. 
Professor Steen Hildebrandt, 
Aarhus Universitet 

14/02: Teori U som mulighed for at skabe 
kreative læreprocesser. Direktør, 
ph.d. Finn Kollerup, altforkreativ

120-407
5 tirsdage kl. 17.30-19.15. Start 17/1
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium E
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

rer lederen og arbejdspladsen, at den enkel-
te medarbejder er udfordret og motiveret? 
Det er nemlig en fælles interesse at holde 
fokus på medarbejderens trivsel. Hvordan 
skaber man et arbejdsliv, hvor medarbejde-
ren trives og leverer resultater? Og hvilke 
rammer skal der til for at fastholde den gode 
medarbejder?

02/02: Bæredygtig ledelse. Professor Steen 
Hildebrandt, Aarhus Universitet 

09/02: Motivation (på engelsk). 
Lektor Frances Jørgensen, 
Aarhus Universitet

16/02: Læring. Lektor Ole Lauridsen, 
Aarhus Universitet

23/02: Netværk. Lektor Christian 
Waldstrøm, Aarhus Universitet

08/03: Konfliktløsning. Adjunkt Nikolaj 
Kure, Aarhus Universitet

120-405
5 torsdage kl. 20.00-21.45. Start 2/2.  
Ingen undervisning 1/3
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.

Innovation
Ofte taler vi, som om kreativitet og inno-
vation er det samme. Men det er det ikke. 
Kreativitet er leg med nye perspektiver, 
muligheder og materialer. Innovation er at 
bringe liv til ideerne ved at skabe nye måder 
at tænke på. Innovation er vigtig, fordi den 
fører til udvikling af kvalitet og effektivitet. 
Gennem innovation kan en organisation ska-
ber nye produkter, viden, metoder, services 
eller erfaringer. For at nå til dette mål, skal 
man bringe viden, læring og kompetencer i 
spil, og man skal skabe et samspil mellem 
det enkelte menneske, organisation, ting, 
maskiner, teknologi, ledelse og samfund. 
Forelæsningerne henvender sig til alle, der 
ønsker viden om innovationsprocesser fx i 
læringsprocesser, markedsføring, produkt-
udvikling, foreningslivet og bestyrelser.

12/04: Udviklingszoner i organisationer.  
Professor Cathrine Hasse, 
Aarhus Universitet 
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Licence to work
Human Resource Management (HRM) er 
blomstret voldsomt op i de senere år, fordi 
private og offentlige virksomheder i nutidens 
service- og vidensamfund er meget afhængige 
af kompetente og engagerede medarbejdere. 
Med afsæt i den nyeste forskning og eksem-
pler fra praksis, stiller forelæsningen skarpt 
på HRM-begrebet og den centrale rolle, som 
HRM har i samspillet mellem person, job, le-
der og virksomhed. Der gives et overblik over 
fagområdets nøglebegreber og områder som 
HR-planlægning, rekruttering, fleksibilitet og 
arbejdstid, ledelse og ledelsesudvikling, løn 
og personalegoder, stress og udbrændthed. 
Afsættet er bogen ’Human Resource Manage-
ment – Licence to work’ (Forlaget Valmuen).

120-416
Professor Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School
Tirsdag 10/1 kl. 17.30-21.15 inkl. spisepause
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Talens magt 
Tale er magt. Tænk fx på arbejdspladsen, hvor 
møder med kolleger, ledelse og kunder ofte 
består i mundtlige præsentationer. Her er det 
svært at opnå indflydelse, hvis man taler usam-
menhængende og ufokuseret. Langt de fleste 
oplever at stå i situationer, hvor det netop er 
gennem talen, de kan gøre deres mening gæl-
dende. For at kunne begå sig i disse situationer 
er det vigtigt, at man kender talekunstens vig-
tigste principper og indsigter og forstår, hvad 
der udgør en god og en dårlig tale. Gennem en 
indføring i emner som den retoriske situation, 
argumentation, selvfremstilling, disposition og 
fremførelse sætter forelæsningen fokus på de 
faktorer, der skal til for at blive en overbevi-
sende taler. Afsættet er bogen ’Talens magt – 
Indføring i mundtlig retorik’ (Academica), som 
kan inkluderes i prisen. 

120-419
Lektor Jonas Gabrielsen, Roskilde Universitet og adjunkt 
Tanja Juul Christiansen, Copenhagen Business School 
Lørdag 28/1 kl. 10.00-16.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr. 

enten det drejer sig om websites, møbler 
eller mælkeprodukter. En persona er en be-
skrivelse af en fiktiv bruger, men en bruger 
som kunne findes i virkeligheden. Persona-
en er skrevet med udgangspunkt i data fra 
potentielle og reelle brugere og er således 
stykket sammen af viden om virkelige men-
nesker. Bliv introduceret til persona-meto-
den, hør om de forskellige trin i udviklingen 
af personaer, og få en række tip og tricks fra 
persona-værktøjskassen af Lene Nielsen, 
der har skrevet ’Persona. Brugerfokuseret 
design’ (Aarhus Universitetsforlag), den før-
ste bog på dansk om persona-metoden.  

120-412
Ph.d. Lene Nielsen
Mandag 30/4 kl. 17.15-21.00 inkl. spisepause
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D119
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Konkurrencedygtig kreativitet
Kreativitet er kommet for at blive. Det at være 
opfindsom og kunne improvisere er ikke læn-
gere en luksus for de få, men en opgave for 
flertallet på dagens arbejdsmarked. I Danmark 
har vi få naturlige ressourcer og et højt løn-
niveau. Vi kan ikke konkurrere på lav løn el-
ler håbet om uanede naturressourcer. Vi skal 
kunne noget andet. Vi skal blive mere kreative. 
For de fleste fremstår kreativitet som en lidt 
mystisk, uhåndgribelig og sjælden størrelse. 
Vi lever nemlig stadig med en række myter 
om kreativitet. Det gælder fx, at kreativitet er 
forbeholdt de talentfulde få og ikke kan læres. 
Denne forelæsning afliver myterne. Bliv klo-
gere på, hvad kreativitet er, og hvordan vi alle 
kan blive mere kreative. Forelæsningen tager 
afsæt i bogen ’I bad med Picasso – sådan bliver 
du mere kreativ’ (Gyldendal Business).

120-414
Professor Lene Tanggaard Pedersen, Aalborg Universitet
Mandag 16/4 kl. 17.30-20.15
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 270 kr. RM-pris 67,50 kr.

Anerkendelse
Anerkendelse er blevet et centralt begreb 
i dagens Danmark. Velfærdsprofessioner 
taler om tabet af anerkendelse. Anerken-
dende pædagogik er et hit over hele lan-
det. Og forskning i arbejdsmiljø viser, at 
anerkendelse skaber glade medarbejdere 
og mindsker sygefravær. Vi vil alle erkendes 
som dem, vi er. Men hvad sker der, når vi 
ikke oplever den anerkendelse, vi søger? Og 
hvorfor jagter det moderne menneske aner-
kendelsen til det niveau, hvor det falder om 
af træthed? Med udgangspunkt i sociologi-
ske, litterære og filosofiske tænkere stiller 
forelæsningsrækken skarpt på anerkendel-
sesbegrebets perspektiver og konsekvenser 
for det moderne menneske.

11/04: Anerkendelsesbegrebets  
mange betydninger.  
Ph.d.-studerende Pelle Korsbæk 
Sørensen, Roskilde Universitet 

18/04: Selvrealisering og anerkendelse. 
Adjunkt Moritz Schramm, 
Syddansk Universitet 

25/04: Forfatning og anerkendelse. 
Forskningsadjunkt Henrik Stampe 
Lund, Københavns Universitet 

02/05: Kulturkritik og anerkendelse. 
Adjunkt Anders Petersen, 
Aalborg Universitet 

09/05: Kan anerkendelse blive for 
meget? Professor Lars-Henrik 
Schmidt, Aarhus Universitet

120-410
5 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/4
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 500 kr. RM-pris 125 kr.

Persona – brugerfokuseret design
Mennesker forholder sig helst til andre 
mennesker, ikke til groft forenklede typer 
eller segmenter. Det er hemmeligheden bag 
persona, en brugerfokuseret designmetode, 
som kan bruges inden for fx kommunikation, 
markedsføring og produktinnovation. Perso-
naer er en effektiv metode til at forstå bru-
gerne og udvikle produkter til dem – hvad 
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drende ledelseskommunikation – Metaforer 
i organisationer’ (Samfundslitteratur) be-
skriver de både den nyeste metaforforskning 
og implikationerne af netop metaforer for 
kommunikation i en dansk kontekst og viser 
vej til anderledes måder at se på kommuni-
kation, og hvordan kendskab til metaforer er 
nøglen til at forandre kommunikationen.

120-432
Ph.d.-studerende Linda Greve, Aarhus Universitet 
(23/5) og professor Steen Hildebrandt, Aarhus Univer-
sitet (30/5)
2 onsdage 23/5 og 30/5 kl. 17.15-19.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D215
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Social kapital management
Nutidens arbejde stiller store krav til flek-
sibilitet, effektivitet og sociale kompeten-
cer. I dag skabes værdi således i høj grad af 
mennesker i relationer og netværk. 1 + 1 = 
3 illustrerer essensen af teorierne om social 
kapital: at det sociale netværk i en organi-
sation er helt afgørende, fordi der opstår 
en synergieffekt, når mennesker indgår i et 
samarbejde med andre baseret på generøsi-
tet, retfærdighed, anerkendelse og tillid. Det 
skaber fælles værdiskabelse både internt 
i virksomheden i form af øget effektivitet, 
innovation og trivsel og eksternt i form af 
værdi for kunder og borgere. Organisatio-
nens uudnyttede potentiale og fremtidige 
succes findes – ikke i den enkelte medar-
bejder – men i synergien mellem samarbej-
dende mennesker. Få indblik i teorierne bag 
social kapital og det tæt beslægtede begreb 
’nudge’, og hør om, hvordan denne tilgang 
konkret kan kobles med moderne ledelses-
metoder, så du kan få det bedste ud af dine 
eventuelt selvledende medarbejdere og dit 
eget selvledende arbejdsliv.

120-433
Partner, cand.merc. Vibeke Bendix Didriksen, 
Provokator
Torsdag 31/5 kl. 17.15-21.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G116
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

cesser. Designtænkning tager udgangspunkt 
i tankerne fra Tim Brown og David Kelley fra 
den globale, designbaserede konsulentvirk-
somhed IDEO.

120-427
Konsulent Michael Breum Jakobsen
2 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/1
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 220 kr. RM-pris 55 kr. 

Den svære samtale  
på arbejdspladsen
De vanskelige samtaler er ofte dem, der be-
væger sig omkring tabubelagte områder: fy-
ring, stress, mobning, misbrug, sygdom, sorg 
og krise. Når man som kollega eller leder 
opfanger signaler på, ’at der er noget galt’, 
kræver det mod at tage initiativ til en sam-
tale. Vi har derfor tendens til at bevæge os 
rundt om den varme grød alt for længe, og 
det kan få uheldige konsekvenser for de in-
volverede. Men den svære samtale kan blive 
lettere at håndtere. Med afsæt i teori, dialog 
og øvelser giver forelæsningen redskaber til 
at håndtere den svære samtale med din ven, 
medarbejder, leder eller kollega.

120-430
Konsulent, cand.theol. Pernille Hornum
Lørdag og søndag 21-22/4 kl. 10.00-16.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
lokale oplyses på stedet
Pris 700 kr. RM-pris 175 kr.

Forandrende ledelseskommunikation
Kommunikation er et redskab. Kommunika-
tion er en handling. Kommunikation er at 
lytte visdom frem. De tre udsagn kan ikke 
være sande på samme tid. Men de eksiste-
rer i danske virksomheder og det præger 
både leder, medarbejdere og organisation, 
hvordan vi tænker om det at kommunikere. 
På to aftener tager Linda Greve og Steen 
Hildebrandt en rejse gennem et univers af 
metaforer for ledelseskommunikation for at 
vise nuancer og kvaliteter ved at reflektere 
over, hvad den kommunikerende leder gør. 
Med udgangspunkt i deres nye bog ’Foran-

Sladder styrker arbejdsklimaet
”Psst! Har du hørt, at...?”. Sladder trives 
overalt, også på arbejdspladen. Nu viser 
forskning, at sladderen er langt bedre end 
sit blakkede ry. Sladder fremmer vores ud-
vikling og sætter vores livsførelse i perspek-
tiv. Med halve sandheder og fantasifulde 
historier skaber vi netværk, påvirker andre 
og promoverer os selv. Den hjælper med at 
afklare og håndhæve gruppenormer og cir-
kulere vigtige oplysninger. Sladder sætter 
også ofte – på godt og ondt – en skjult dags-
orden de steder, hvor den florerer. Sladder 
er med andre ord afgørende for vores so-
ciale, psykologiske og fysiske velbefindende. 
Forelæsningen sætter fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø og giver indsigt i sladderens 
mangfoldige univers og dens positive effek-
ter på arbejdspladsen.

120-421
Lektor Jeanette Lemmergaard, Syddansk Universitet
Tirsdag 31/1 kl. 17.30-21.15 inkl. spisepause
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium D113
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr.

Innovation og forandring  
med designtænkning
”Define, research, ideate, prototype, choo-
se, implement, and learn!” Gennem disse 
syv trin i designtænkning kan vi rammesæt-
te udfordringer, stille de rigtige spørgsmål, 
skabe flere ideer og vælge de bedste løsnin-
ger. Designtænkere deler et fælles sæt af 
værdier, der driver innovation: kreativitet, 
teamwork, brugerinddragelse og nysgerrig-
hed. At tænke som en designer kan transfor-
mere måden at udvikle produkter, services, 
processer og endda strategier og uddannel-
sesforløb. Hvordan gør man designtænkning 
en integreret del af innovationsprocessen? 
Forelæsningen giver en indføring i metoder 
til at anvende designtænkning som proces 
og værktøj. Historisk er design blevet op-
fattet som kun ét element i en innovativ 
proces, men designerens tænkemåde kan 
benyttes som metode og tilgang i mange 
forskellige forandrings- og innovationspro-
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Vore naboer mod nord, øst og  
syd – Deres historie og relation  
til Danmark
Hvad skete der i disse lande tidligt i histori-
en, specielt omkring murens fald i november 
1989 og kollaps af Sovjetunionen i 1991. Til 
slut ser vi på forholdene frem til i dag.

30/01: Finland. Lektor Niels Kayser 
Nielsen, IHO Historisk Afdeling, 
Aarhus Universitet 

13/02: Estland, Letland og Litauen. 
Pensioneret brigadegeneral og 
seniorforsker Michael Clemmesen

27/02: Polen. Vakant
12/03: Østrig-Ungarn. Vakant
26/03: Tjekkoslovakiet. Lektor Peter 

Bugge, Institut for Historie og 
Områdestudier, Aarhus Universitet

16/04: Jugoslavien. Ph.d.-stipendiat Tea 
Sindbæk, Institut for Historie og 
Områdestudier, Aarhus Universitet

120-496
6 mandage kl. 19.00-21.00. Start 30/1
Aktivitetshuset, Nørre Alle 4, Ebeltoft
Pris 600 kr. RM-pris 150 kr.
Kontaktpersoner: Nis Kaper Buch, tlf. 86 34 06 88 og 
Leo Christensen, tlf. 86 37 94 36 (ikke for tilmelding!)

Den offentlige debat  
– magt, etik og ansvar
Medier og journalister har magten til at de-
finere, hvad der er virkeligt, sandt og godt 
– og gør hvert sekund brug af den. Borgerne 
bombarderes med nyheder og afsløringer, 
men hvilken værdi har det for samfundet? 
Er der en dagsorden, der går ud på andet og 
mere end blot at informere borgerne? Og 
hvilke etiske spilleregler er styrende for den 
offentlige debat? Disse og flere spørgsmål 
bliver besvaret i forelæsningerne, der kaster 
lys over den skjulte vanetænkning, som for-
mer store dele af den offentlige debat. I sid-
ste del lægges vægten på, hvordan medier 
og journalister kan fungere på mere socialt 
ansvarlige måder, der fremmer fællesskab 
og en respektfuld dialog. Forelæsningen 
kommer omkring journalistikkens magt til at 
iscenesætte virkeligheden og den offentlige 
debats etiske spilleregler. Forelæsningerne 
bygger på bogen ’Nye veje for journalistik – 
når sprog skaber virkeligheder’ (Dansk Psy-
kologisk Forlag).

120-438
Forfatter, cand.psych. Gitte Haslebo og  
forfatter og journalist Magnus Harald Haslebo
Tirsdag 6/6 kl. 17.30-21.15 inkl. spisepause
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium F
Pris 320 kr. RM-pris 80 kr. 

En verden med iPad
Vi tjekker nyheder, mails og opdaterer vores 
Facebook-profil på den, læser bøger, ser film 
og spiller på den, og vi bruger den på arbej-
det til mødereferater og præsentationer. Tag 
med på opdagelse ind i iPad’ens fascineren-
de univers. Med afsæt i bl.a. medie- og de-
signteori giver forelæsningerne en grundig 
introduktion til iPad’en. Hør om brugerople-
velser, hvad en iPad kan bruges til og hvorfor, 
hvordan den anvendes i sociale situationer 
og i det sociale rum, anvendelsesmuligheder 
inden for forskellige brancher, karakteristika 
ved hyppigt anvendte applikationer og bru-
gen af iPads i fremtiden. Afsættet er et stor-
stilet samarbejde mellem Aalborg Univer-
sitet, Nordjyske Medier, InVio, 3 og Apple, 
som er en af de første tilbundsgående un-
dersøgelser, der udelukkende fokuserer på 
iPads, og som har ført bemærkelsesværdige 
resultater med sig. Det vil være en fordel at 
have en iPad til rådighed. 

120-434
Ph.d.-studerende Sune Klok Gudiksen,  
Aalborg Universitet
3 mandage 14/5, 21/5 og 4/6 kl. 17.15-20.00
Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, 
auditorium G116
Pris 550 kr. RM-pris 137,50 kr.

Folkeuniversitetet

i aarhus
Folkeuniversitetet
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