
En fagperson får ordet:  
Interview med Sharon Millar  
 

Kort faglig baggrund: 

Uddannet i lingvistik, University of Reading og fik PhD i sociolingvistik fra Queen’s University 
Belfast. Ansat på Odense Universitet, senere SDU siden 1988; orlov 2003-4 hvor jeg var ansat på 
University College Dublin. Er nu professor mso og leder af Centre for Communication, Culture and 
Society, ISK. 

 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Jeg fokuserer på forskning ikke alt det andet. 

• Sammen med andre kollegaer fra ISK og IDK er jeg i gang med et 2-årigt EU ’action project’ 
om hadforbrydelser/hadetale. Jeg er leder af en ’workstream’.  

• Sammen med kollegaer fra CCCS (Centre for Communication, Culture and Society) er jeg i 
gang med at forberede en HUM SEED ansøgning om ’hostile online communication’. 

• Sammen med kollegaer fra bl.a. RUC, CBS, forbereder vi et manus om ’transient 
communities’ til forhåbentligt en ’special edition’ af Journal of Linguistic Anthropology.   

• Formand for ekspert panel om lingvistik, Academy of Finland (evaluering af 
forskningsansøgninger) 

• Forberedelse af 2 konferenceoplæg (hhv. irsk engelsk og identitet, hadetale) 

 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Vedr. EU projektet, er det et spørgsmål om fordeling af arbejde til alles tilfredshed, afholdelse af 
tidsfrister, aflevering af deliverables, samarbejde med kollegaer på tværs af Europa (udvikling af 
fælles metoder osv.).  

Vedr. HUM SEED ansøgning, er der også et spørgsmål om fordeling af arbejde, skabelse af fælles 
medejerskab af projektet, facilitering af kreativ tænkning. 

Og så er alt et spørgsmål om time management. 

 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Når teamwork lykkedes, når forpligtelse også bliver en fornøjelse. Og naturligvis når ansøgninger 
går igennem, artikler/kapitler bliver udgivet.  



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Manglende sammenhængende forskningstid der kan føre til frustration, stress og en stor work-life 
Ubalance.  

 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Kortsigtede mål: At gennemføre de projekter/opgaver jeg er i gang med.  

Langsigtede: Udover at overleve , at få finansiering til et projekt om hostile communication 
online, at udvikle CCCS. 

For mere information om Sharon Millar, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/smillar. 

(Januar 2016) 
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