
En fagperson får ordet:  
Interview med Bjarne le Fevre Jakobsen  
 

Kort faglig baggrund: 
Bjarne le Fevre Jakobsen har arbejdet siden 1992 på ISK. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 
1995, og han blev lektor i 1996 i dansk sprog og kommunikation på ISK. 
 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Jeg sidder og arbejder med 2 forskellige projekter. Det ene projekt hedder SpUni og undersøger 
sprogfærdigheder hos nye studerende. Jeg samarbejder med 4 andre fra ISK i projektet, nemlig 
Jesper Tinggaard Svendsen, Marianne Rathje, Anna Vibeke Lindø fra Dansk samt Alexandra Emilie 
Møller Holsting fra Tysk, og desuden har vi en studerende Thit Wedel Vildhøj tilknyttet vores 
projekt. Vi samarbejder også med to forskere fra Center for Journalistik; Jonas Blom og Kenneth 
Reinecke Hansen. Projektet handler om at vi har udarbejdet en opgave til de 150 nye studerende 
på Dansk og Journalistik. De studerende fik en time til at løse opgaven elektronisk, og nu sidder vi 
så og analyserer de 70.000 ord i VISL (cg) der er kommet ud af besvarelserne. Året efter skal de 
150 studerende løse den samme opgave igen, og det skal nye studerende også, og så 
sammenlignes resultaterne. Et delprojekt i SpUni undersøger syntaks og sprogrigtighed. Det er 
undervisningsbaseret forskning – førhen var det jo forskningsbaseret undervisning! 
 
Det andet projekt undersøger Sproget i Nyhederne; dvs. både sprog, tekst, lyd og billeder i 
samarbejde med Michael Eistrup fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi har undersøgt 40 
års TV udsendelser helt tilbage fra 1965 og frem. Projektets resultater viste at der var så stor 
interesse for området at vi har holdt indlæg, foredrag, præsenteret papers osv. på forskellige 
konferencer rundt omkring i verden og præsenteret vores resultater bl.a. i Sydney i 2012, Phuket i 
2013; Brighton i 2014 samt Montreal og Boston i 2015. Man kan se mere i PURE: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/bjarne-le-fevre-jakobsen(5a386c7f-efad-4215-
96e5-00abd8fbe241).html.  
Desuden underviser jeg i Sprog, Kommunikation og Medier. Jeg sidder og forbereder et valgfag til 
foråret på KA der hedder Det fascinerende sprog. Det er en slags grammatisk overbygning som 
bl.a. omhandler systemisk funktionel lingvistik og socialsemiotik.  

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Jeg håber at der kommer mange publikationer ud af den forskning som vi arbejder med, så andre 
kan læse hvad vi beskæftiger os med og finde interesse i det. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Mit forskningsarbejde er en succes hvis artiklerne bliver optaget i danske og internationale 
tidsskrifter. Og min undervisning er selvfølgelig en succes når de studerende synes de får noget ud 
af faget og består deres eksamener, og jeg gør en forskel for dem. 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/bjarne-le-fevre-jakobsen(5a386c7f-efad-4215-96e5-00abd8fbe241).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/bjarne-le-fevre-jakobsen(5a386c7f-efad-4215-96e5-00abd8fbe241).html


4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Der er alt for meget administration. 

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Mit kortsigtede mål er at jeg pr. 1/1 2016 er blevet udpeget som studieleder for Danskstudiet og 
formand for studienævn for Dansk. De faglige og mere langsigtede mål er fortsat at arbejde med 
de to forskellige projekter og fortsat have mange studerende til undervisningen. 

For mere information om Bjarne le Fevre, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/bjarne-le-fevre-jakobsen(5a386c7f-efad-4215-
96e5-00abd8fbe241).html. 

For mere information om forskergruppen SpUni, se hjemmesiden: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningsprojekter/skriftsproglighe
d_paa_uni.   
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