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Henrietta Leavitt (1868-1921)
Var ansat på Harvard-
observatoriet, sammen med 
andre kvindelige  
matematikere, som 
”beregner” (”computer”).  
(Kvinder kunne ikke selv få 
lov at lave astronomiske 
observationer!) Opdagede at 
blinke-hastigheden i 
blinkende stjerner 
(cepheider) afhænger af 
deres størrelse. Det 
muliggjorde at man kunne 
beregne afstanden til 
galakser i universet. 
Dermed kunne man bl.a. 
regne ud at universet udvider 
sig – med tiltagende 
hastighed!

Læs om hende og manege andre naturvidenskabelige 
forskere gennem tiden i den fantastiske bog af Bill Bryson: 
En kort historie om næsten alt.

En af hendes artikler hed "1777 Variables in the Magellanic Clouds". Annals of 
Harvard College Observatory. LX(IV) (1908) 87-110.



Daniel Kahneman (1934- )

Læs At tænke – hurtigt og langsomt! Lindhardt & Ringhof 2013. Den fremlægger 
hans opdagelser og giver et indblik i de ofte tilfældie måder forskning opstår på.

Israelsk-amerikansk psykolog/økonom/sociolog. 
Har grundlagt ”adfærdsøkonomien” – det fag der 
handler om hvordan vi mennesker faktisk opfører 
os i økonomiske henseender.

Har også påvist at vi i alle vore daglige 
bedømmelser og beslutninger har nogle ”hurtige” 
tænkemåder (som ofte er vildledende) – og nogle 
”langsomme” (som oftest giver et bedre resultat, 
men som er besværlige): ”system 1 og system 2”.

”System 1 er ikke indstillet på tvivl. Det fortrænger 
flertydighed og konstruerer automatisk historier 
der er så sammenhængende som muligt. … 
System 2 formår at tvivle fordi det kan fastholde 
uforenelige muligheder på samme tid. Men at 
gøre det er et hårdere arbejde end at  glide ind i 
visheden.”

Fik ”Nobelprisen” i økonomi i 2002 



Roman Jakobson (1896-1982)
Russisk sprog- og litteraturforsker.
Grundlagde ca. 1915 den "russiske formalisme" i 
litteraturvidenskaben – hvis nøglebegreb han også 
opfandt: litteraritet. Det vil sige: litteraturens særlige
egenskab. Senere talte han om sprogets poetiske funktion.
Den poetiske funktion er når der er fokus på selve 
budskabet for dets egen skyld.
Opholdt sig i Tjekkiet, Danmark, Sverige m.v. – for at 
komme væk fra 1) kommunisterne og 2) nazisterne. Skrev 
hundredvis af artikler og bøger på 7 forskellige sprog.
Endte som professor i sprogvidenskab ved MIT. 
Grundlagde i 20’erne den moderne fonetik, der bl.a. 
bygger på at sprogets lyde kan opløses i ”distinktive træk”, 
f.eks. ”stemt”, ”bi-labial” (b er begge dele) Gjorde op med traditionel litteraturhistorie: 

den er som politiet der vil arrestere nogen 
efter et drab i en lejlighed - "og som derfor 
pågriber alle der befinder sig i lejligheden, 
foruden de sagesløse mennesker der går forbi 
på gaden.” 
"Det er poesien der beskytter vore 
forestillinger om kærlighed og had, om 
modstand og forsoning, tro og fornægtelse, fra 
at blive automatiseret og ruste."



Andrew Wiles (1953- )

Pierre Fermat skrev i 1637: ”Det er 
umuligt at dele en tredjepotens i to 
tredjepotenser, eller en fjerdepotens 
i to fjerdepotenser, eller generelt, en 
vilkårlig potens større end 2 i to af de 
samme potenser. Jeg har opdaget et 
ganske bemærkelsesværdigt bevis for 
dette, som marginen her er for smal 
til at indeholde.”

(dvs.: Ligningen a n + b n = c n har 
ingen løsninger  hvis n er et helt tal 
større end 2, og a , b , c er hele tal 
der ikke er 0.)

Læs Simon Singh: Fermats store sætning : løsningen 
på den 350 år gamle matematiske gåde. Kbh.: 
Gyldendal 2000.
Wiles, Andrew. "Modular elliptic curves and Fermat's 
last theorem." Annals of mathematics 141.3 (1995): 
443-551.



Rosalind Franklin (1920-58) 
Var den ledende ekspert i at afbilde molekylers struktur ved 
hjælp af røntgen-krystallografi. 
Hendes arbejde var afgørende for at James Watson & Francis 
Crick kunne beskrive DNA’s struktur – grundlaget for den 
moderne mikrobiologi
Tilknyttet King’s College, London, hvor mænd og kvinder 
stadig spiste hver for sig.
Døde som 38-årig af kræft i æggestokkene – antagelig p.g.af 
for meget røntgenstråling. 
I 1962 fik Watson, Crick og Maurice Wilkins Nobelprisen. 
Franklin var død på det tidspunkt og kunne ikke nomineres.

Læs den fantastisk spændende beskrivelse af kapløbet om at 
finde DNA-strukturen:
James D. Watson: Dobbeltspiralen. Kbh.: Schønberg 1969. 
Se den dokumentariske spillefilm: Life Story: The Race for the 
Double Helix. 
http://www.dailymotion.com/video/xitlyu_life-story-the-
race-for-the-double-helix-1-2_shortfilms og 
http://www.dailymotion.com/video/xitmu3_life-story-the-
race-for-the-double-helix-2-2_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/xitlyu_life-story-the-race-for-the-double-helix-1-2_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xitmu3_life-story-the-race-for-the-double-helix-2-2_shortfilms


A + T ≈ C + G



Chaïm Perelman (1912-1984)
Belgisk filosofiprofessor af polsk-jødisk 
afstamning.
Stiftede under den nazistiske besættelse 
”Comité de Défense des Juifs”, der hjalp 
mange tusind jøder med at undslippe – og 
publicerede undergrundsblade. 
Prøvede at finde logisk bevis for hvordan 
goderne skal fordeles i samfundet. 
Konklusion: Det er umuligt – man kan ikke 
logisk bevise at man ret i etik og politik, fordi 
der er værdier involveret, og man kan ikke 
bevise hvilke værdier der står over andre.
Må man så opgive at diskutere hvad der er 
det rigtige?
Nej. Man kan (og bør) argumentere om det.
Skrev sammen med Lucie Olbrechts-Tyteca La 
nouvelle rhétorique (1958) – det 
grundlæggende værk i moderne 
argumentationslære.
Man kan ikke bevise – men man kan prøve at 
få tilslutning. Det gør man med 
argumentation – også kaldet retorik.



Linda Flower (1944- )
“My first love was an attempt to understand 
writing as a social-cognitive process and to 
teach the art of rhetorical problem solving. 
This research (offered in Problem Solving 
Strategies for Writing in College and 
Community) and my inquiry into what 
students are actually doing (in The 
Construction of Negotiated Meaning: A Social 
Cognitive Theory of Writing).”

“Looking at writers as 
rhetorical agents and at 
writing as a form of social 
action also lead me into the 
collaboration that created 
Pittsburgh’s Community 
Literacy Center. The CLC’s 
practice of intercultural 
inquiry, which supports the 
rhetorical agency of 
marginalized speakers, has 
since allowed me to both 
study and promote the 
rhetorical work of 
deliberative local publics in 
the form of Carnegie Mellon 
Community Think Tanks .”

Eksempel fra artiklen ”Revising Writer-based Prose”:

http://www.cmu.edu/thinktank


Flere forskere jeg har beundret



- og lidt om mig selv …
• Læste litteraturvidenskab (retorik fandtes ikke)
• Mine fikse ideer:
• - ”litteraritet”, dvs. krydsfeltet mellem litteratur og 

sprogvidenskab
• - hvordan virker budskaber på os, både æstetiske og persuasive
• - hvordan kan vi tale sammen i samfundet trods dyb uenighed
• Alt dette, fandt jeg ud af, er faktisk = retorik.
• Et par titler: 
• Litteraturoplevelse
• Retorik der flytter stemmer (sammen med 2 andre)
• De svarer ikke: Fordummende uskikke i den politiske debat
• Ordets magt: Retorisk tænkning der holder
• Skriv i alle genrer (sammen med Birthe Tandrup)

• Min hjemmeside hedder (desværre): 
http://mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/14085

http://mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/14085


Vil du gerne være forsker?
Så er her 10 spørgsmål til dig

• Er det noget du virkelig vil og som du brænder for?
• Vil du gerne gøre en forskel?
• Er du ret ligeglad med penge og arbejdstider?
• Har du ideer som kører i hovedet på dig det meste af 

tiden? 
• Er du parat til at droppe de ideer du hidtil har haft?
• Forstår du at få noget ud af dine iagttagelser? 
• Er du parat til at gå op imod dominerende ideer?
• Er du klar til at gå på tværs af grænser?
• Vil du gerne lære af andre men ikke ligge på maven for 

dem?
• Er du klar både til store glæder og til skuffelser?


