
En fagperson får ordet: 
Interview med Elisabeth Muth 
Andersen fra ISK 
Kort faglig baggrund: 
Elisabeth Muth Andersen har en bachelorgrad i lingvistik og en kandidatgrad i sprogpsykologi. Hun 
er p.t. ansat som adjunkt. Hendes ph.d.-afhandling, som hun forsvarede i 2015, undersøger social 
interaktion via skriftbaserede online fora om sundhed og sygdom. Siden hun forsvarede sin ph.d.-
afhandling, har hun beskæftiget sig med social interaktion som foregår online og face-to-face.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [november 2017]?

Jeg arbejder på et par projekter om identitetskonstruktioner og om sociale aktiviteter der foregår 
via internetbaserede platforme såsom Facebook, online nyhedsmedier og online fora. Med min 
kollega Marianne Rathje undersøger jeg hvordan deltagere kategoriserer sig selv eller andre ud fra 
alder eller livsstadie med fokus på situationer som er konfliktfyldte. Vi har fundet at alder kan 
bruges både til at anklage andre for opførsel der ikke findes acceptabelt, og til at forklare 
opførsel der i specifikke situationer normativt opfattes som uacceptabelt. Med min kollega 
Søren Vigild Poulsen undersøger jeg inddragelsen af chatbeskeder i fremstillingen af 
unges kommunikation og sociale relationer i ungdomsserien SKAM, og med min kollega Anette 
Grønning samt en gruppe af finske og svenske forskere undersøger vi online nyheder om 
sundhedsfaglige emner.   
Sammen med mine kolleger fra Center for Sociale Praksisser og Kognition, Gitte Rasmussen 
og Elisabeth Dalby Kristiansen, er jeg i gang med et projekt hvor vi sætter fokus på 
tilbageværende kommunikative ressourcer der bringes i spil i interaktioner med mennesker med 
demens, og med mine kolleger Signe Klok Jensen, Maja Sigurd Pilesjö, Rineke Brouwer og Elisabeth 
Dalby Kristiansen undersøger vi kompetencer der bringes i spil når (bræt)spil bruges i intervention 
med børn med det formål at sprogstimulere dem.  

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Jeg værdsætter samarbejde i forskellige former og lærer meget af at have den form for udveksling 
af viden og erfaringer med forskere inden for områder der er relateret til mit eget. I øjeblikket gør 
jeg mig nogle overvejelser over hvordan projekterne skal struktureres, og hvilken retning jeg 
ønsker at gå i kommende projekter.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Jeg oplever selv mit arbejde som en succes i situationer hvor jeg er med til at skabe mening i en 
eller anden form. Det kan fx være i undervisningssituationer, i vejledningssituationer, i faglige 
udvekslinger og diskussioner eller i skriftlig formidling. 



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
I øjeblikket deltager jeg i universitetspædagogikum. Her er der en del deadlines i forbindelse med 
kurser som jeg oplever, begrænser min planlægning og mit engagement i forskning.  I det hele 
taget er det min oplevelse at mine forskningsaktiviteter udvikler sig mest i perioder hvor jeg kan 
finde tid til at fordybe mig og arbejde med projekterne over længere stræk uden afbrydelser i 
form af undervisning eller administrative opgaver.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
På kort sigt vil jeg gerne færdiggøre en del af de projekter jeg er involveret i, i den forstand at jeg 
gerne vil indsende artikler der beskriver hvad vi har fundet.
På lidt længere sigt har jeg nogle tanker om at jeg gerne vil undersøge nogle settings hvor både 
tale og skriftbaseret social interaktion indgår i organiseringen af aktiviteter. Det kunne fx være 
video-demonstrationer der sendes live, fx via Facebook, hvor deltagere kan følge med og 
kommentere det de ser via skriftbaserede beskeder som personen der optages, kan forholde sig 
til undervejs i demonstrationen. 

For mere information om Elisabeth, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/elan. 
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