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1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Forskellige ting. Jeg er blandt andet involveret i et mediekorpus- og forskningsprojekt kaldet The 
Red Hen Lab. Vi har hundredtusindvis af timers nyhedsudsendelser fra hele verden, og nu har vi 
også kastet os over de sociale medier. Vi arbejder blandt andet med at udvikle søgeredskaber, som 
gør det muligt at finde både visuelle og sproglige detaljer i den kæmpe store datamængde. Her 
ligger projektet i bølgen af big data- og data mining-projekter. Min hovedinteresse er de ”nye 
medier” og den digitalt skabte verden af fænomener. Her har jeg to hoved-”teser”, som jeg 
arbejder på. Den ene angår mediernes magi. Medierne skaber en magisk verden, og det mener jeg 
helt bogstaveligt og uden fordømmelse. Magi flyder umærkeligt sammen med triviel hverdag i den 
medieindrammede hverdag. På samme vis som da man i oldtidens Grækenland trådte ind i et 
tempel, sker der i dag ofte det, når man ”træder ind” i medierne, at hverdagslivets ellers 
gældende normer og begrænsninger skrælles af. Det er en proces vi typisk ikke bemærker. Så 
uden helt at være klar over det, tilskriver vi personer og begivenheder et særligt potentiale (magi 
betyder ”kraft” eller ”egenskab”), der faktisk går ud over, hvad vi ellers forventer af hinanden. 
Som med det gamle tempel skaber medierne et ”miljø”, der hensætter os i en særlig tilstand af 
følelser og forventninger til verden — et særligt filter kan man sige. Tidligere filosoffer har 
beskæftiget sig en del med, hvordan vi som mennesker skifter ”filter”, når vi går fra den ene 
sammenhæng til den anden. Men de nye medier (og massemedier i det hele taget) udgør et 
særligt potent og interessant eksempel på dette. Min anden, men dog relaterede, hoved-”tese” 
kalder jeg ”hyperembodiment”. I både forskningsverdenen og ude omkring i f.eks. pædagogiske og 
terapeutiske sammenhænge huserer en form for ”fysikalisme” eller slet og ret ”kropsfascisme”. Alt 
krop, krop, krop og atter krop og embodied dit og embodied dat. Fysikalismen, som jeg anvender 
ordet her, går på at alle forklaringer på menneskelig adfærd og betydningsdannelse på en eller 
anden måde skal have kroppen og dens direkte væren i og med verden som altoverskyggende 
ramme. Og i praktisk pædagogisk og terapeutisk sammenhæng bliver dette til et mantra og et 
moralsk og etisk regelkodeks. Krop er godt; hoved er skidt. Men i mellemtiden er der folk i USA, 
der slår hinanden ihjel i jalousi over personer, de kun har mødt online. Der er terapigrupper, hvor 
deltagerne kun har gavn af møderne, når de foregår online. Der er folk, der åbent har erkendt, at 
de elsker hinanden højere online end offline. Og der berettes vidt og bredt om onlineoplevelser, 
der i følelsen af nærvær, intimitet og ægthed langt overgår den kropslige virkelighed. Det kan både 
være godt og skidt, men det kan ting i den kropslige verden så sandelig også. Dette tema er 
behandlet udførligt i især science fiction-film og -litteratur. Men det er ikke blot fiktion, og online-



verdenen kan ikke forstås ved bare at se den som en forlænget eller reduceret kropsverden, for 
den er meget mere end det.   

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  

For fuldt ud at forstå den medieverden som vi i højere og højere grad er plantet midt i, er vi nødt 
til at slippe kropsfascismen lidt. Vi kan godt bare sidde og råbe, at det der foregår online, ikke er 
ægte, men den holder ikke. Dermed gør vi os bare irrelevante for den verden, der faktisk udfolder 
sig. Vi er nødt til at acceptere at i tilfældet med medier, er der faktisk et ”ghost in the machine” 
(for at citere Gilbert Ryle). Vi er nødt til at tage Descartes ned fra skafottet og erkende, at nok er 
der ingen bevidsthed uden krop, men nogle gange er kroppen mindre relevant for det, der foregår. 
Men den bliver svær at få igennem. Hvis man siger Descartes, opfatter folk det automatisk som et 
skældsord.  
 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Når jeg f.eks. holder foredrag på Ålborg Idrætshøjskole og den mest rapkæftede flab i publikum 
må erkende mediernes magi. Eller når forstanderen bagefter kommer hen og siger, at jeg har ramt 
deres elever spot on.    

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Alle forskere ved, hvor svært det kan være at finde tiden til at komme hen til det, der egentlig er 
grundlaget for det hele: de idéer vi brænder for. I hverdagen arbejder vi jo typisk ikke som 
forskere men som undervisere, vejledere, administratorer, formidlere osv. Kun i små gyldne 
øjeblikke træder vi igennem som forskere. Sådan er betingelserne i dag. En anden general 
forhindring, er at i en forskningsverden, der bliver mere og mere funding- og projektorienteret, er 
der ikke plads til ”skæv” eller ”dristig” tænkning. Man skal passe ind i teams og strategiske 
rammer, og der skal være garanti for resultaterne. Jeg savner originalerne fra ”gamle” dage, der 
stædigt holdt fast i deres idéer. De havde indsigten eller ”sandheden” for øje og ikke de store 
projektmål.  Og så er der publikationsræset. Lad os være ærlige; der kan være langt mellem 
snapsene. Wittgenstein skrev to bøger, som verden stadigvæk snakker om. De fleste lektorer har 
skrevet dusinvis af artikler, som måske nok er gedigent arbejde, men som sgu ikke rykker særlig 
meget i noget som helst. Men skrives skal der, for så kan man tælle, hvor meget vi har lavet. 
 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Både på kort og lang sigt er mit mål at få mine ”teser” udviklet, præciseret og videre afprøvet. I 
mål er man vel, når ens idéer i et eller andet omfang har opnået anerkendelse blandt kolleger. De 
er måske ikke enige, men blot villige til at anerkende, at sådan kan man da godt se på tingene.  

For mere information om The Red Hen Lab, se hjemmesiden: 
https://sites.google.com/site/distributedlittleredhen/home 
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