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Til 

Rette vedkommende 

 

Vedr. Ditte Bach Pode Poulsen 

Som vejleder for Ditte Poulsen har jeg nøje fulgt hendes studieaktiviteter og 

arbejder. Ditte Poulsen er uddannet Cand. Mag. i Religionsvidenskab og Sam-

fundsfag ved Aarhus Universitet. Hermed har hun erhvervet sig en tværfaglig 

kandidatuddannelse, idet Institut for Kultur og Samfund og Institut for Stats-

kundskab er organiseret under to forskellige fakulteter, henholdsvis Arts og 

Aarhus BSS. 

 

Ditte Poulsen er dygtig til akademisk formidling og er desuden karakteriseret 

ved en evne til at skabe sammenhæng mellem akademiske discipliner og kon-

krete empiriske problemstillinger. Hun har kompetencer til at tænke og ar-

bejde tværfagligt, på tværs af Religionsvidenskab og Samfundsfag, men også 

på tværs af Religionsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Dette har hun vist 

med flere religionsvidenskabelige opgaver hvor hun har fremhævet social-

økonomiske problemstillinger forbundet med menneskers helbred. Hermed 

har hun vist, at hun kan arbejde selvstændigt og struktureret. Desuden har 

hun med disse opgaver vist, at hun er i stand til at skabe og bevare overblik 

over komplekse problemstillinger som ikke blot er relevante fra et religionsvi-

denskabeligt perspektiv, men også fra et samfundsøkonomisk og sundhedsvi-

denskabeligt perspektiv. 

 

Med sin kandidatuddannelse i Religionsvidenskab er Ditte Poulsen kvalifice-

ret til at beskrive og analysere problematikker i mødet mellem religioner og 

kulturer. Hun har også oparbejdet metodiske færdigheder, især indenfor ek-

sperimentelle studier, men også kvalitative og kvantitative metoder. Desuden 

er Ditte Poulsen karakteriseret ved at være løsningsorienteret og nytænkende, 

idet hun ikke blot har øje for samfundsøkonomiske og helbredsmæssige pro-

blematikker, men også udarbejder konkrete og håndgribelige løsningsforslag. 

Dermed har hun vist, at hun har en god evne til at omsætte teori og viden til 

håndgribelige redskaber i praksis. 
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Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet er blandt de største 

forskningsmiljøer i verden inden for feltet og rummer blandt andet kompe-

tencer inden for samtidsreligion, samt kognitions- og eksperimentel forsk-

ning. Ditte Poulsen har erhvervet kompetencer inden for begge områder. 

Konkret har jeg undervist Ditte Poulsen i Religionspsykologi og vejledt hende 

i en større religionsvidenskabelig opgave, samt hendes specialeproces. I disse 

forløb har Ditte Poulsen ikke blot været kendetegnet ved optimisme, et smit-

tende humør og imødekommenhed, men hun har også reflekteret grundigt 

over problemstillinger og løsninger, samt udvist ansvarsbevidsthed, kreativi-

tet, entusiasme, arbejdsomhed og engagement. Dette har resulteret i udmær-

kede eksamensopgaver med fine karakterer. Hermed har hun vist, at hun er 

kvalificeret til at beskrive, analysere og diskutere hvordan kommunikation og 

ritualer kan påvirke neurobiologiske processer i menneskehjernen, samt 

menneskers tanker, følelser, adfærd og helbred, og derved bidrage til at løse 

socialøkonomiske problemer forbundet med sygdom. For eksempel har hun 

vist at hun kan analysere og diskutere hvordan behandlere kan skabe smerte-

lindrende placeboeffekter via verbal og non-verbal kommunikation og hvor-

dan mennesker kan indlære og opretholde kulturelle værdier, sammen-

hængskraft og nye vaner til at understøtte livsstilsændringer. 

 

Desuden har Ditte Poulsen deltaget i et specialiseringsmodul ved Center for 

Samtidsreligion hvor hun har i et arbejdsfællesskab bestående af otte kandi-

datstuderende samt projektleder Jørn Borup, lektor og afdelingsleder ved Re-

ligionsvidenskab på Aarhus Universitet. På fem måneder har de i fællesskab 

udarbejdet en offentlig tilgængelig rapport om mindfulness som et nutidigt, 

socialt og kulturelt fænomen. Rapporten indeholder en kvantitativ kortlæg-

ning over udbud og udbredelse i Aarhus, samt en kvalitativ analyse af udby-

dernes forståelse og brug af mindfulness. Således har Ditte Poulsen også vist, 

at hun kan anvende sine faglige kompetencer i samarbejde med andre som 

resulterer i et konkret og udmærket produkt. 

 

Af ovennævnte grunde giver jeg hermed Ditte Poulsen mine varmeste anbefa-

linger og ønsker for et godt arbejdsliv fremover. 

 

Med venlig hilsen 

 
Armin W. Geertz 

Professor, dr.phil. 

Forskningsprogramleder 

Afdeling for Religionsvidenskab 

Institut for Kultur og Samfund 


