
En fagperson får ordet: 
Interview med Sarah Bro Trasmundi 
Kort faglig baggrund 
Sarah Bro Trasmundi blev cand.mag. i international virksomhedskommunikation ved SDU i 2008. 
Hun blev ansat som videnskabelig assistent fra 2008 til 2011, hvorefter hun skrev sin ph.d.-
afhandling ved ISK om menneskelige fejl i akutmedicin. Ph.d.-afhandlingen fra 2015 har titlen: The 
Cognitive ecology of human errors in emergency medicine: An interactivity-based approach. I sit 
ph.d.-forløb modtog hun et EliteForsk Rejsestipendium, der gjorde det muligt at besøge 
topforskere ved en række udenlandske universiteter, fx Berkeley University, Stanford University og 
University of California San Diego i USA, Göteborg Universitet i Sverige og ved Goldsmiths 
University i London. Rejsestipendiet gjorde det endvidere muligt at bo 1½ år i England med 
familien. Efterfølgende var hun postdoc indtil april 2016, hvor hun blev adjunkt til april 2018, 
hvorefter hun blev lektor. Hun har netop hjemtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond 
(DFF) og skal fra april 2019 i gang med et nyt stort forskningsprojekt.  

Sarah har indtil videre undervist studerende på SDU i 12 forskellige fag, bl.a. videnskabsteori, 
interpersonel kommunikation og professionsetik på medicin. Hun har været vejleder på talrige BA-
projekter og specialer og skal snart have sin debut som ph.d.-vejleder. Hun er involveret i Projekt 
Pædagogisk Ambassadør ved Center for Undervisning og Læring på SDU, hvor hendes effektive og 
innovative undervisnings- og læringsmetoder deles, så andre kolleger kan få glæde af dem. 

Hendes kernefaglighed er kognitiv etnografi. Hun arbejder i krydsfeltet mellem embodied 
interaktionsanalyse og distribueret kognition. Sarah er tilknyttet Centre for Human Interactivity 
(CHI), hvor de undersøger menneskelig interaktivitet for at forstå sprogs og kognitions funktion og 
betingelser i forskellige typer af interaktion. Forskerne ved CHI tager udgangspunkt i, at kognition 
betegner samspillet mellem organisme og omverden. Sarah står desuden i spidsen for det 
nyoprettede Advanced Cognitive Ethnography Lab (ACE-Lab), der fungerer som et internationalt 
forskningsnetværk for empirisk orienterede fagfolk inden for områder som embodied interaktion 
og kognitiv etnografi. Sarah er ydermere medlem af The Distributed Language Group (DLG) og en 
række andre internationale netværk og forskningsgrupper. 

 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [november 2018]?  
Sarah arbejder primært med to forskningsprojekter. Det ene handler om psykoterapi og 
undersøger, hvordan man etablerer betingelser i psykoterapien, så patienter kan agere anderledes 
og få det bedre. Specifikt undersøger projektet, hvor meget kemien mellem behandler og patient 
betyder for et vellykket forløb, herunder hvilke sproglige, følelsesmæssige og kropslige 
mekanismer, der skaber god kemi. 
Sarah arbejder også med pilotstudier til et andet projekt, hvor hun skal undersøge studerendes 
funktionelle læsepraksis. Hvordan hjælpes universitetsstuderende til at læse struktureret og 
tilegne sig viden? Hvilke redskaber bruger de studerende, når de læser? Projektet undersøger, 
hvilke udfordringer der opstår, når de læser digitalt eller analogt i forskellige naturlige kontekster. 



Formålet er at blive klogere på, hvad udfordringerne består i og betinges af, så der kan tages højde 
for det ifm. valg af læsemedie, forberedelse og planlægning af undervisningen.   
Sarah bruger også meget tid på instituttets kommende Advanced Cognitive Ethnography Lab (ACE-
Lab), og hendes mål er at etablere et stort internationalt netværk omkring lab’et gennem 
empiriske forskningsprojekter inden for områder med embodied interaktion og kognitiv etnografi. 

I forhold til undervisning bruger Sarah udelukkende tavle-undervisning. Hun forsøger at få de 
studerende til at være aktive og diskutere ved at lade deres udfordringer med den læste litteratur 
være udgangspunktet for hendes forelæsninger. Hun forsøger hele tiden at få de studerende til at 
placere deres viden på et større akademisk landkort. I hendes undervisning skal de studerende 
typisk starte med at skrive 2-4 sætninger, om hvad de har læst. Derefter tager hun udgangspunkt i, 
hvad der karakteriserer deres udfordringer med teksten, mens hun bruger tavlen frem for 
PowerPoint til at visualisere centrale begreber, læringspunkter osv. Afslutningsvis skriver de 
studerende igen en opsummering af teksten, nu med udgangspunkt i den dialog, de har haft på 
holdet. På den måde bliver de studerende aktive ”medskabere”, og de er glade for denne form for 
undervisning. De studerende får desuden så vidt som muligt lov at arbejde praktisk med data, så 
de store filosofiske teorier også diskuteres med udgangspunkt i den konkrete virkelighed. De 
studerende lærer at arbejde systematisk med empiriske analyser. Sarah sætter en ære i at tage 
udgangspunkt i de studerendes tanker og ikke være bundet af en fast struktur med fastlagte 
PowerPoints, som derimod kan være en fordel ved store forelæsninger eller gennemgang af 
eksempler.  

 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med dit arbejde?  
I forhold til projektet om psykoterapi er det især etiske overvejelser, som fylder p.t., og som kan 
være problematiske; fx ifm. regler for hvordan man må visualisere og publicere 
forskningsresultater, der indeholder visualiseringer af patienter og terapeuter. Projektet er 
desuden komplekst pga. mængden af data og variationen af datatyper: videooptagelser og en 
række fysiometriske målinger af hjerterytme og svedproduktion i håndfladerne. Det er en gave og 
en udfordring at arbejde empirisk. Hun oplever en forpligtigelse fx ifm. overvejelserne om, hvad 
man kan give de mennesker hvis liv eller arbejde, man undersøger. Når man arbejder empirisk, 
kan man ydmygt beskrive et lille vindue af en større kompleks økologi. Hendes bidrag er derfor at 
blive klogere på et lille udsnit af en virkelighed, og hvad der betinger den. Det vigtigste ifølge Sarah 
er, at vi kan blive klogere, og så må vi se, hvor vi lander henne – ofte opstår der resultater, der er 
uforudsigelige og som nogle gange kan være med til at ændre praksis, men garantier for 
forskningens udbytte er problematisk. Derfor er et tillidsfuldt samarbejde med kollegaer og praksis 
altafgørende for forskningens succes.  

I forhold til projektet med de studerende er det udfordrende at undersøge, hvad er sker, når man 
læser; for hvad kan vi egentlig sige om den proces, hvor det, der ytres, er minimalt i traditionel 
lingvistisk forstand? Der er ikke mange i forskningsverdenen, der kigger på, hvordan vi læser over 
tid i naturalistiske settings. Hun kigger altså på en af de praksisser, som vi ikke ved så meget om, 
fordi den er svær at undersøge, men derfor også vigtig at blive klogere på. Og den holdning deles 
af andre og har betydet, at hun netop har modtaget en større bevilling fra DFF til at undersøge 
dette i samarbejde med University of Texas og Universitet i Stavanger. Fx skal projektet 



undersøge, hvordan studerende bruger kropslige og fysiske ressourcer, når de læser: hvordan de 
bruger læberne, lyd, rytme, hænder, blik og artefakter, mens de forsøger at strukturere, huske og 
forstå en tekst. I bund og grund er Sarah interesseret i at undersøge den kreative interaktion, der 
opstår, når folk er udfordrede: som når studerende har problemer med at læse, når en akut 
patient er svær at diagnosticere, når folk kæmper med angst og depression osv. Hun brænder for 
at undersøge menneskets interaktivitet for at forstå, hvad sprog og kognition er, og hvordan det 
muliggør, at mennesker kan skabe kreative resultater, eller mislykkes med det. 

I forhold til undervisningen mener Sarah, at man bliver analytisk stærk ved at arbejde empirisk 
med data. Hun vil derfor gerne give de studerende en fornemmelse af, hvor systematisk man skal 
arbejde med en virkelighed, der er kompleks. Hun arbejder for at inddrage de studerende direkte i 
undervisningen. Hun benytter som sagt primært tavleundervisning og sjældent PowerPoint, for 
hvordan kan man vide, hvad de studerende specifikt har brug for at få uddybet? Tavlen skaber et 
individuelt overblik, en ro og opmærksomhed mod centrale begreber og koncepter – og ikke 
mindst tvinger tavlen de studerende til at følge aktivt med. Dermed er de studerende med til at 
skabe den røde tråd i undervisningen på baggrund af aktuelle forskningsartikler, der udgør 
pensum. Sidst men ikke mindst opfordrer hun de studerende til at se på deres egen tænkning som 
en forskningsproces. Deres bidrag kan være med til at skabe nye vinkler, perspektiver og analyser. 
På den måde smelter undervisning og forskningsprocesser delvist sammen, og det skaber en 
stolthed blandt mange studerende, siger hun.  

I alle Sarahs forskningsprojekter arbejder hun tæt sammen med praksis, dvs. med hospitaler, 
psykiatere, uddannelsesinstitutioner m.v. Hun sætter en ære i at bygge bro mellem videnskabelig 
praksis og det generelle samfund ved altid at "oversætte" forskningsaktiviteter og deres 
indvirkning for et bredere publikum. 

 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Når Sarah føler, at hun har fået bare en lille, lille bitte flig af en forståelse af noget, hun ikke vidste 
i forvejen, giver alt arbejdet bag mening. Hendes arbejde er også en succes, når hun bliver fagligt 
udfordret både af kolleger, studerende, samarbejdspartnere osv., dvs. når hun skal skærpe sine 
argumenter, så de fremstår så præcise som muligt. Det er også en succes, når hun bidrager til en 
nyudvikling inden for et paradigme, fx inden for sprog, kognition og interaktion. Endelig er det en 
succes, når det hun laver, afspejler sig i konkrete initiativer og resultater, som fx det kommende 
ACE-Lab (Advanced Cognitive Ethnography Lab), der vil danne ramme om en række kognitivt-
etnografiske projekter.  

 
4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Administrative opgaver kan stå i vejen. Derudover er den der micro-management tanke også 
problematisk, og gør at hun skal bruge mængder af tid på arbejde, der bruges til at tilfredsstille 
systemet frem for de personer, hun har med at gøre. Det kan være positivt med al den tid, der 
bruges på arbejdet, men det modsatte kan også være tilfældet. Sarah øver sig i at finde en 
balance, men det er svært, rigtig svært… 
 



5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtet/langsigtet)?  
Helt konkret er det en stor ambition at få bygget ACE-Lab op og at få etableret nogle nye projekter 
i samarbejde med eksisterende og nyere netværk. Og det er en ambition at få en bedre balance i 
arbejdet og at få langsommeligheden ind i arbejdet i en tid, hvor alt handler om hurtige resultater. 
Hun er ved at skrive to bøger; langsigtede projekter, der giver en glædelig langsommelighed i 
arbejdet med at opbygge et ordentligt, gennemarbejdet argument. Man trækker vejret på en 
anden måde, når man laver sådan et projekt, og det skal der også være plads til blandt alle de 
andre spændende projekter, der i højere grad involverer artikelarbejder. 

 

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

For mere information om det nyetablerede Ace Lab, se hjemmesiden: 
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningsprojekter/ace_lab. 
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