
En fagperson får ordet: 
Interview med Gitte Rasmussen 
Kort faglig baggrund: 
Gitte Rasmussen blev færdig med sin ph.d.-afhandling om interkulturel interlingual interaktion i 
1996 på ISK. Bagefter blev hun ansat i et adjunktur i social (fremmedsproglig) interaktion på ISK. I 
1999 blev hun ansat som underviser i interkulturel kommunikation på Flensburg Universität, og 
derefter som lektor i social interaktion på ISK. Dette førte til et professorat (mso) i 2014. Gitte har 
været Centerleder for Center for Social Practices and Cognition på ISK siden 2006.   

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [juli 2016] og hvilke overvejelser gør du dig i den 
forbindelse?Gitte fortæller med stor entusiasme, at hun lige har været med til at afholde en 
spændende international konference i Atypical Interaction med deltagere fra stort set alle dele af 
verden.

De forskningsprojekter, hun er involveret i, kan inddeles i forskellige grupperinger: et af 
forskningsprojekterne omhandler interaktion med og imellem demensramte. Grunden til, at Gitte 
har involveret sig i dette projekt, er bl.a., at Gittes grundforskningsmæssige interesse centreres om 
den sociale logik, som vi indlejrer i vores praktiske måde at skabe en intersubjektiv virkelighed på, 
bl.a. i face-to-face interaktion ved brug af alle til rådighed stående midler, herunder sprog. Gitte er 
bl.a. optaget af spørgsmålene: Hvordan når vi hen til at tage noget for givet? Og hvordan når vi 
hen til, at en betydning er selvfølgelig? Hun interesserer sig også for, hvordan de metoder, vi 
bruger, bliver selvfølgelige, dvs. opnår en form for objektiv status som udtrykt ved: 
’det er sådan her man/vi gør det!’. Men nu tilbage til det første forskningsprojekt: Gitte arbejder 
med demente, der ikke har de samme kognitive og kommunikative ressourcer som den 
neurotypiske modersmålstaler, og i den proces bliver alt det, vi tager for givet, alt det vi socialt set 
betragter som objektiv virkelighed (’det er sådan her, det er’), meget tydeligt. Og samtidig ser 
man, hvordan der i interaktioner med demensramte opstår en (delvis) anden virkelighed via andre 
metoder, der til tider også ender med at blive selvfølgelige. Andre gange opnås denne 
selvfølgelighed ikke. I stedet opnås en (måske fælles) forståelse af, at det, der nu engang blev 
opnået eller kunne opnås, er ’godt nok til formålet’.  

Et andet forskningsprojekt, som Gitte er involveret i, kan føres helt tilbage til tiden omkring 
etableringen af SopraCon, hvor alle gruppens medlemmer kom fra andet- og 
fremmedsprogsområdet. De har nu sammen med yngre medlemmer af SoPraCon påbegyndt et 
projekt, der undersøger ligheder og forskelle i deltagernes metoder til at løse interaktionelle 
udfordringer, der kan være grundet i forskellige forhold så som (fremmed-/andet)sproglig 
kompetence, grad af afasi og demens eller hørenedsættelse.  

Et tredje projekt udføres sammen med en forskningsgruppe ved IDK bestående af forskere fra 
såvel Sønderborg som Kolding. Projektet sigter mod at skabe en research unit: Professionel 
Interaction and Practice - PIPE - og samler primært EMCA analytikerne på SDU. De interesserer sig 
fx både for professionelles interaktion med klienter med funktionsnedsættelser (fx tale/
hørevanskeligheder, 



kognitive og kommunikative vanskeligheder) og med borgere med sociale udfordringer (socialt 
udsatte). De interesserer sig også for professionelles interaktion med børn og voksne med et 
undervisnings- og læremæssigt sigte, og for sundhedskommunikation. De interesserer sig tillige for 
anvendelsen af objekter i professionel interaktion og ikke mindst for robotinteraktion.  

Inden for de 3 store overordnede forskningsprojekter, som Gitte er involveret i, er der 
samarbejder både internt og eksternt, og der indgår i øvrigt en hel del forskellige underprojekter.  

2) Hvornår er dit arbejde en succes?
Arbejdet har potentiale til at blive en succes, når Gitte kommer hjem og bobler af glæde og tænker 
at det her, hun sidder med, skal deles med verden. Arbejdet er en succes, når hun får det delt og 
får respons fra den videnskabelige verden. Et succeskriterium er også, at hun får 
forskningsarbejdet delt med studerende i undervisningen. Det er ligeledes en succes, hvis Gitte 
kan give noget tilbage til det felt, data er hentet fra, og når det lige rykker lidt ved det. Det kan 
være bare en lille detalje, men som Gitte nøgternt konstaterer, så er livet en ophobning af 
detaljer, og det er derfor, de er så vigtige. Succes - og kvalitet - handler altså ikke bare om at få det 
forskningsmæssige arbejde publiceret via etablerede kanaler, men ligeså meget om at kunne tage 
det med på tværs i forskellige sammenhænge. Og Gitte ræsonnerer yderligere over, at det er en 
succes, når hun kan tage den indsigt, hun opnår, med i sit videre arbejde.

3) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Når Gitte møder oplagt ind på arbejde og har lyst til at arbejde med et projekt, så skal hun ofte 
også lige klare administrative opgaver. Det kan fx være at sørge for dokumentation for rejse i 
konferenceøjemed - ikke blot i form af anvendte flybilletter men også i form af en invitation til at 
afholde en paper eller andet, der kan sandsynliggøre, at hun faktisk holdt en paper.  Ifølge Gitte 
kan dokumentationstvang stå i vejen for arbejdsglæden, når dokumentationens eneste formål er 
registrering og kontrol. Det risikerer at dræne alle kreative sjæle. Gitte mener, at denne form for 
dokumentationstvang er en sten på vejen, dvs. et irritationsmoment, men ikke en forhindring. 
Gittes interesse for og glæde ved kernen i arbejdet giver energi til resten.

4) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Forskningsmæssigt: Inden Gitte tager hul på efterårssemestret, skal hun være færdig med at skrive 
4 forskellige artikler. Forskerne har genereret data i demensprojektet og skal have de sidste data 
på plads i august. Efterfølgende skal data analyseres og publiceres, men det er mere langsigtede 
mål, da det tager tid pga. alle de mange videooptagelser og etnografiske noter. Gitte skal have 
udarbejdet et valgfag i demens og interaktion på Audiologopædi-uddannelsen til det kommende  
semester, som bygger på den indsigt, der er opnået i projektet. Til efteråret skal hun til Sverige og 
præsentere et paper sammen med prof. Paul Drew om det. Gitte starter desuden en 
efteruddannelse i Interkulturel Sundhedskommunikation sammen med kolleger fra ISK, 
Mellemøststudier og Indvandrermedicin. Efteruddannelsen udbydes under Studienævn for 
Audiologi og Logopædi.  I forbindelse med de langsigtede mål tænker Gitte, at det er vigtigt at 
blive ved med at holde gang i og styrke SoPraCon’s arbejde inden for feltet Atypical Interaction og 
ligeledes at få gjort PIPE-samarbejdet stærkt og derigennem gerne øge hjemtagning af eksterne 
midler. 



Undervisningsmæssigt: I undervisningsorganiseringen vil det være Gittes langsigtede plan at få 
indført undervisningsmoduler, så underviserne i kortere perioder underviser dobbelt så meget 
som de plejer for til gengæld at få mere tid til at forske og dermed mulighed for at praktisere 
forskningsbaseret undervisning. Gitte har lavet et forsøg i foråret, som gav gode erfaringer. Til 
efteråret kører Gitte dobbeltlektioner igen og skal have arbejdet på en sådan måde, at forskning, 
undervisning og prvatlivet hænger sammen, gerne ikke kun for hende selv, men også for alle 
andre. Hun håber at være med til at skabe en model, som gør, at folk finder mening med det 
hele og fortsat kan lide at gå på arbejde.  

For mere information om Gitte Rasmussen, se ISKs hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/gitte-rasmussen(02206f50-a2a4-40ae-aee8-
8a2fa9713ebb).html. 

For yderligere oplysninger om SopraCon, se her: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/sopracon(11bdf298-98dc-4689-a6bd-
11bd28d1c98f).html. 
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