
En fagperson får ordet: 
Interview med Jane Vinther 
Kort faglig baggrund: 
Studielektor Jane Vinther fra ISK har været ansat på SDU siden 1983, først som 
undervisningsassistent ved Institut for Erhvervssprog primært med engelsk sprog, men en bred 
palet inden for sprog og samfundsfag. Senere fulgte ansættelser på Cand.negot. og Engelske 
studier. Uddannelsesmæssigt er Jane cand.mag. i engelsk og almen pædagogik fra Odense 
Universitet, i 1978. Siden er hun blevet ph.d. i fremmedsprogstilegnelse og computerstøttet 
læring. 

Jane underviser først og fremmest på engelskuddannelsen i de sproglige discipliner, primært 
Grammatik på BA-niveau og Fremmedsprogstilegnelse på kandidatniveau, samt Interkulturel 
kommunikation og aspekter af interaktionen mellem sprog og kultur. Det interkulturelle felt og 
internationaliseringen, inklusive den transkulturelle pædagogik, er et stærkt interessefelt.  

Jane har været studieleder på Engelske studier i Kolding i ca. 10 år og kom tilbage til Odense, da 
engelskstudiet i Kolding blev overført hertil. Jane har sidenhen siddet i Studienævn for Engelsk og 
Amerikanske Studier i 5 år i Odense, men på et Kolding-mandat for at varetage de studerendes 
interesser fra Kolding, da enkelte, der startede i Kolding, nu studerer i Odense. Som sproglig 
repræsentant for engelsk sprog har Jane har også siddet i den sproglige følgegruppe for teoretisk 
pædagogikum, der drives af IKV i samarbejde med andre universiteter. Hun sidder også i 
kvalitetssikringsgruppen for certificering af undervisere, der skal undervise i engelsksprogede 
discipliner på SDU. Den faglige del er forankret på ISK, men styres af HR afdelingen på SDU. Jane er 
ydermere peer reviewer på tre anerkendte internationale tidsskrifter. Siden 2014 har hun 
udelukkende arbejdet på SDU i Odense.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [januar 2018]?
Jane arbejder lige nu med to ting som netop afspejler de to spor der både er hendes store 
interesse, og det hun forsker i. Det første er inden for fremmedsprogstilegnelse, hvor Jane har 
udarbejdet en stor undersøgelse om motivation i gymnasieskolen i forbindelse med et projekt 
delvist finansieret af Undervisningsministeriet til fremme af digitalisering i gymnasieskolens 
sprogundervisning. Hun har et stort datasæt som kræver meget statistisk arbejde. Det drejer sig 
om gymnasieelever med hovedsprogene og ikke kun engelsk som fremmedsprog. Jane mener at 
der bliver forsket for lidt i motivation, der jo ligesom er drivkraften for alt. Meget 
forskningslitteratur inden for motivation handler om andetsprogstilegnelse frem for 
fremmedsprogstilegnelse. 
Det andet forskningsspor, der snart udmønter sig i en forskningsartikel, drejer sig om 
internationale studerende og study abroad. Motivation er her en vigtig ting, men noget andet 
vigtigt er også hvordan de studerende forholder sig til undervisningstraditioner, og hvad det 
betyder for deres study abroad og deres identitetsdannelse.



2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Jane synes at der forskes for lidt i motivation. Det skyldes nok at motivation er noget flygtigt det er 
svært at fastholde, og som ændrer sig hele tiden. Det er nemmere at fastholde fx sproglige 
strukturer eller ordforrådstilegnelsen, men derfor er motivation vigtig alligevel. Jane er glad for 
SDU's fokus på internationalisering. De internationale studerende giver noget godt til studiemiljøet 
og til undervisningen, men i praksis mener Jane at der godt kunne støttes mere op om det. 
Fremmesprogstilegnelsen er så vældig interessant, fordi faget både indeholder kognition og 
kultur, men det er samtidig også det der gør det vanskeligt.

Det spændende ved forskningen er også det internationale netværk, der ifølge Jane gør at vi ser 
tingene ud fra forskellige synsvinkler, fx ved afholdelse af internationale konferencer med 
meningsudveksling og inspiration og nye ideer. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Det er det hver dag. Ligesom Dan Turèll holder Jane af hverdagen. Hver dag når man har gjort sit 
bedste, har været en succes. Den indre tilfredsstillelse hver dag frem for eksterne mål er en 
succes. Følelsen af tilfredsstillelse og succes er når Jane føler at det hun gør er til gavn. Det er også 
en tilfredsstillelse når hun får publiceret en artikel i et internationalt anerkendt tidsskrift, men det 
er arbejdet i sig selv der er tilfredsstillende og gør hverdagen til en succes.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Det der står i vejen, er tit administrative krav. Tit er det administrative uberegneligt, fordi det 
kommer med så korte deadlines.  Noget af det administrative kunne måske varetages af andre der 
er bedre til det, foreslår Jane. Det står i vejen for koncentrationen, fx forhindrer korte deadlines 
Jane i at forske og fordybe sig. Der er blevet færre perioder hvor hun ikke bliver afbrudt, eller de 
er nærmest forsvundet. Afbrydelserne står i vejen, også for kvaliteten af arbejdet, og så stiger 
frustrationen og stressniveauet yderligere. Tit flyttes deadlines, og for at nå det alligevel 
inddrages ferier og weekender, men når de ikke er op til en deadline, kan det give ekstra pres og 
stress og frustration. Jane tror det er det samme for alle, uanset om man sidder i studienævn eller 
ej. Jane har desuden store engelske hold med mange studerende, der har mange skriftlige 
opgaver, eksamener, reeksamener, vejledninger osv. Det er en ekstra byrde som blokerer for 
fordybelsen i arbejdet.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
De kortsigtede mål er først og fremmest at blive klar med en artikel inden deadline på fredag og 
færdiggøre de peer reviewed artikler der venter. Janes kortsigtede mål er nu når semestret slutter, 
at hun får tid til at interagere med sine kolleger, så det hele ikke kun er arbejde. En anden ting der 
venter, er et abstract med deadline i januar til en konference næste år. Dernæst venter 
planlægning af næste semesters undervisning, og Jane glæder sig til de overvejelser og nye ideer, 
der kommer når hun går i gang med planlægningen af undervisningen. 



Det spændende ved undervisning er at trods planlægning og rutine så udvikler tingene sig ofte på 
en anden måde, så der hele tiden sker nye og spændende ting. 

Det langsigtede mål er at kunne blive ved med at forske og undervise inden for sine interesser, og 
at andre finder det hun laver, interessant. Hun håber stadig at have frihed til at forske i sine 
interesser, og at forskningen ikke bliver alt for styret. Det næste sigtepunkt er en bog om 
international uddannelse.  

For mere information om Jane Vinther, se ISK's hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/jvinther. 
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