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1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Jeg er med i to forskergrupper. SpUni, som er en sammentrækning af Skriftlighed på Universitetet. 
Sammen med 6 kolleger fra Dansk, Tysk og Journalistik er vi i gang med at undersøge 162 opgaver, 
der blev stillet umiddelbart efter semesterstart på Dansk og Journalistik for nye studerendes 
kompetencer inden for akademisk skrivning. Der er meget kritik af studerendes skriftlige 
kompetencer, og vi vil undersøge, hvad de har med på overgangen fra gymnasium til universitet. 
Så er jeg med i forskergruppen omkring sociolingvistik på ISK, hvor vi fra forskellige vinkler ser på 
sprogbrug i kulturelle og sociale kontekster. Inden for denne gruppe er et projekt, der finansieres 
af EU - vi er 5 med i det - det omhandler afdækning af hadetale og hadeforbrydelser i DK og 
hvordan det påvirker dem, der udsættes for det. Projektet startede i oktober og løber frem til ’17. 
 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse? 
Jeg gør mig mange overvejelser over, hvor problematisk det er, at universitetsverdenen har 
udviklet sig sådan, at man ikke længere primært tænker på, hvad man kan finde af spændende 
ting, men hvordan man får projektet profileret og får publikationer ud af det i de rigtige 
tidsskrifter. Det synes jeg er en meget bekymrende udvikling. 
 
3) Hvornår er dit arbejde en succes? 
For mig er det en succes, når jeg har fundet ud af noget, som er meningsfuldt i min optik. Men jeg 
ved også, at det først er en succes, hvis det anerkendes af de rigtige fora, jf. ovenfor. 
 
4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde? 
Jeg har været studieleder de sidste ni år, og det har i den grad stået i vejen. Og så står kravet om at 
publicere de rigtige steder i vejen - man bliver tvunget ind i en ramme, der giver pote, og må 
droppe mere kreative tanker og tilgange, fordi de ikke passer ind i det etablerede. 
 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Hvis du spørger til forskning, finder du svaret i ovenstående - jeg håber selvfølgelig begge 
projekter fører interessante resultater med sig - hvis du tænker i undervisning, så vil jeg håbe, de 
studerende snart vil blive bedre, så vi igen kan komme til at levere forskningsbaseret undervisning. 
 
For mere information om Anna Vibeke Lindø, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/avl.  
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