Titel
Netværk og networking
Skal dødeligt syge behandles?
Se lyset
Hånden på hjertet
Kald det kærlighed, kald det Oxytocin
Til kamp mod kræft! Hvordan?
Pest eller kolera?
Sanser - Under havets overflade
Laseren – fra laboratorie til fundament for den moderne verden
En diktators håndbog til at beholde magten
Bedre læring
Kan computere lære ligesom mennesker?
Hjernen - få mest muligt ud af din!
Bjergbestigning – er du villig til at betale den ultimative pris for at nå toppen?
Aktiv Dødshjælp
Ekstremsport i højderne
Teambuilding
Virus: Den usynlige dræber
Genteknologi - Hvor går grænsen?
Vind en Ig Nobel Pris. Lær at tænke som en skør videnskabs mand.
Ritualer, identitet og ekstremisme
Diabetes: bestemmer vi det selv?
Yahya Hassan: Et nyt fænomen
Medier - den 4. statsmagt
Interaktionsdesign: Hvordan desiger man brugervenlig teknologi?
Lær at tænke som en Økonom!
Smerte - AV for ... !
Smutveje til Viden: Er mennesker rationelle?
Demokrati 101 - Hvad, hvordan og hvorfor?
Antivaccination - er der noget om snakken?
iPhone-effekten - Om betydningen af vores (over)forbrug af smartphones i sociale sammenhænge.
Den matematiske vej til at vinde en sportsvogn
Branding på dine præmisser
Hvem har magten i Danmark? Embedsværket under luppen
Hvem/hvad bestemmer din identitet?
10 grunde til at elske clickbait - nr. 4 vil chokere dig!
Overvågning i den digitale verden
Hvor er vindermentaliteten i vores samfund?
The power of the mind
Er du den næste deltager i luksusfælden?
De gode, de onde og de grusomme bakterier
Hver sin smag? Ja, men du vælger ikke selv! - Social arv med Bourdieu
En virkelighed uden grænser: en undersøgelse af fiktionalitetens muligheder
Organdonation - hvorfor er det vigtigt for mig?
OMG...Alle har HPV!
Når de døde lever
Find gerningsmanden - Sherlock Holmes for en dag
Bliv finansminister for en dag!
Teknisk Kemi - Design en fabrik med flowdiagrammer

Politisk kommunikation via SoMe
Genterapi - et bud på fremtidens medicin
Politiske forhandlinger (Spilteori)
Hormonterapi - for eller imod?
Skal staten blande sig i, hvad folk spiser? - Økonomiske virkemidler som et politisk værktøj til forebyggelse.
Telomer - Nøglen til evigt liv?
Genetikkens galskab og guddommelighed: Forudsig dit liv og design dit barn
Fra ide til fungerende innovation på 1,5 time
It’s getting hot in here; hvad betyder det for dyrene når temperaturen stiger?
Hvor skal jeg starte? Kom godt i gang med projektskrivning
En rejse i tid - Fra Big Bang til stjernestøv
23 år efter apartheid - den politiske situation i Sydafrika i dag
Hvorfor får vi ondt?
Verden som et spil
Bioteknologien er overalt
Spektroskopi: molekylernes fingeraftryk
Magt og Gruppedynamik: gruppens magt over mennesket
Kunsten at vælte en mursten
Evolution og artsdannelse
Hvornår kan jeg straffes for tyveri?
Strafferetten i det danske samfund
Fysikken i elektronikken
Vanens magt og valgfrihedens tyranni - om gode beslutninger og deres bagmænd
Sådan starter du en borgerkrig!
Tyrkiet - En case for demokratisering
Adfærdsdesign og nudging - for din, min eller fællesskabets skyld?
Er DR forpligtet til at underholde danskerne med amatørsang og kagekamp?
Atomorbitaler - En kvantemekanisk forståelse for Kemi
Hvad er grim kunst?!?!
Krig og fred - Hvad gør stormagterne imorgen?
Havets fødekæder
Et liv som konkurrencesoldatens fodsoldat
Adfærdsdesign: Sådan designer du et ”nudge” til at styre folks adfærd ubevidst!
Harry Potter og den forbandede Feminisme
Kan tv-underholdning kan bryde med tabuer og fordomme?
Hvad rager du mig?
Den Unikke Atlet
Forstå dine følelser
Knudeteori
Fysikken bag kemien
Hvorfor Biblen siger, at homoseksualitet er helt okay!
Hvad er et bæredygtigt produkt?
Game of Thrones - lederens valg i demokratier og diktaturer. (en introduktion til forskellige regimeformer).
HPV’s kræftegenskaber - Kan sex give kræft?
Tyskland: For- eller fjendebillede?
Hjernen og stoffer - et påvirkeligt styresystem
Naturens egen nanoscience
Reaktionskinetik
Fake news - dagligdags kildekritik
Populisme i Europa

Metaforer på hjernen
Barnevogne i sneen og ulåste fortelte - er social tillid DKs usynlige guldmine?
Idræts betydning for udsatte borgeres trivsel og deltagelse i samfundet
The butterfly effect – om matematikkens kaos
Kærlighed Igennem Videnskab
Giver det mening at undervise andet end naturvidenskab?
Hvornår tilhører man en nationalitet? – Affektiv kulturkamp i medieret politik
Afdødekontakt er dødfornuftigt! Overtro og overnaturlige oplevelser i dagens Danmark
Matematik i hverdagen
Latinoamérica - Identitet og selvforståelse i en globaliseret verden
Hvad er viden
International politik: magt eller sikkerhedsmaksimering?
Vaccination - er dette til diskussion?
Den sjette masseudryddelse - hvor blev dyrene af?
Statistikken bag sundhed - to uadskillelige størrelser!
Løsningsforslag til overvågnings-samfundet
Hvad gør vi når antibiotika ikke virker længere?
Big Data – Knowledge is power!
Hvorfor er 3.verdenslande ikke demokratiske?
Hvordan husker jeg bedre og hvorfor kan jeg ikke huske alt?
Demens - en folkesygdom som rammer os alle!
Tuborg, Snickers og Kims: Tekniske processer i industrien.
Hashtags og ritualer på de sociale medier
Ægteskabsmarkedet: Lad os maksimere din værdi!
Cancer - et kig i mikroskopet
Åndernes Magt: En introduktion til psykologien bag troen på guder, sjæle og ånder
Du er let at overtale!
Saudi-Arabiens udenrigspolitik: Baseret på islam eller magt & penge?
Hashtags og metaforer - poesi på instagram
Gør de sociale medier os til dårligere mennesker? - hævnporno, racisme og mobning på de sociale medier
Økonomi for begyndere
Kan vi stole på naturvidenskab?
Global sundhed, hvilke problemstillinger står vi overfor?
Hvordan designer vi fremtiden så den skaber debat?
Det optimale stimulationsniveau - begrebet der forklarer din grundlæggende personlighed
Viva la Reformation!
Spektroskopi
Verdenskortet – not so real stuff
Har vi råd til dyr medicin?

