Præmieoverrækkelse – projekt Forskerspirer. Af Rektor Ralf
Hemmingsen, 7. december 2012.

Kære forældre, rektorer, forskerkontakter og koordinatorer
Kære ministre
Men først og fremmest: Kære Spirer!

Velkommen til denne festdag her på Københavns Universitet! Vi er her i dag
for at overrække præmierne til de fire, der skal have prisen som årets
forskerspirer.

Vi er her for at fejre de 12 nominerede, der alle har leveret projekter, der har
begejstret dommerpanelet.

Og vi er her i allerhøjeste grad for at fejre 132 unge mennesker, som gennem
det seneste års tid har leveret en kraftanstrengelse af de helt store.

I har alle sammen været på en forrygende rejse til det fordybelsens og
nysgerrighedens land, som vi kalder ”Forskning”. Langt væk fra sofaen,
fodboldklubben og fredagsbaren.

Det er nok næppe en rejse, I vil tænke tilbage på som en ferie.
Men jeg håber, at det er en rejse, som har givet jer lyst til at komme tilbage til
forskningens land på et tidspunkt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
vi på universiteterne meget gerne vil se jer igen, når I er færdige med jeres
ungdomsuddannelser!
I har været vidt omkring.
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I har deltaget i seminarer rundt omkring i landet. Mange af jer har rejst langt
ind i diverse databaser. I har været helt deroppe, hvor man mærker suset fra
forskningen.
Og så er der måske også nogle af jer, der har været på rundrejse i
Jammerdalen..

Jammerdalen er det sted, som alle vi, der har prøvet kræfter med forskningen
på et tidspunkt kommer forbi. Det er der, hvor alle andre har ferie, solen
skinner, kammeraterne skater, spiller fodbold og går i byen. Og man selv
sidder med næsen i bøgerne og spekulerer på, om man overhovedet
nogensinde kan få den synopsis til at ligne noget, der bare nærmer sig
forskning.

I er alle sluppet ud af Jammerdalen. Til lykke med det! Og jeg er sikker på, at
I fået rigtig meget med ud af den:

I har fået indblik i, hvad det vil sige, at læse en forskningsartikel. I har fået
indblik i, hvad forskningsmetode egentlig er. Og I ved nu, at når man taler om
forskningsbaseret undervisning er det faktisk det, der menes – ikke kun at der
er en forsker fysisk til stede!

I har fået indblik i forskningens væsen – og lært at rigtig forskning tager tid.

Og så tror jeg også, I har lært noget om balancen mellem det umulige og det
realistiske. Som der står i en af dommerudtalelserne fra i år – og jeg citerer:

Forskerspiren skal balancere på en knivsæg, hvor interessante, flyvske
og ofte tilsyneladende umulige ideer lokker på den ene side, mens
realitetssansen trækker på den anden.

Opgaven er således at finde en troværdig balance mellem den sikre rapport
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som sobert og sagligt reciterer, hvad der allerede er gjort på området,
og eventuelt foreslår et lille skridt videre, og så det dristige projekt som
forestiller sig det usandsynlige og vover hele pelsen.

Som man vil kunne se, når vi lige om lidt får mulighed for gå rundt og se
projekterne, så har I balanceret flot på den knivsæg. Og undgået at skære jer
alt for slemt undervejs!

Jeg vil gerne slutte med endnu et citat. Forfatteren Mark Twain har nemlig
engang sagt at ”rejser til fremmede steder kan være fatalt. Fatalt for
fordomme og for snæversyn”.

Jeg tror, at den rejse, I nu har været på til forskningens land, hvor I har fået
indblik i metoder og viden på nye områder har været med til at vaccinere jer
mod netop fordomme og snæversyn. Og netop det er også et træk af
forskningens væsen.

Varmt til lykke til alle jer, der har gennemført denne rejse. Nu vil vi se på
projekterne og vi samles igen kl. 13.40, hvor hele to ministre vil være på plads
for at hylde jer og hvor årets vindere vil blive kåret.
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