
En fagperson får ordet: 
Interview med Sune Vork Steffensen 
Kort faglig baggrund: 
Den 1. januar 2018 blev Sune Vork Steffensen professor på ISK. Professoratet i sprog, interaktion 
og kognition er en forlængelse af den forskningsbaggrund, der er i forskningscentret Centre for 
Human Interactivity (CHI). Forskerne undersøger menneskets interaktivitet med henblik på at 
skabe ny forståelse for, hvad sprog og interaktion er i forhold til kognition. Ud fra et interaktivitets-
baseret perspektiv betegner kognition samspillet mellem organisme og omverden.  

Sune opnåede en kandidatgrad i 2001, hvor han primært arbejdede med grammatik, blandt andet 
i guldmedaljeafhandlingen om dansk verbalmorfologi De danske verbers morfologi(er) I-II. Derefter 
kom Sune til Aarhus Universitet, hvor han skrev den lingvistiske ph.d.-afhandling om det 
grammatiske subjekt Subjektet – Grammatisk og Hologrammatisk. Her stod han så helt 
grundlæggende ved en skillevej! Udforskningen af sproglige fænomener trak stadig i ham, men 
han havde grundlæggende tabt grammatikerens tro på, at man kan studere grammatik uden at 
inddrage den menneskelige dimension. Sprog opstår i samspillet mellem mennesker, og derfor 
blev Sune optaget af interaktionen bag, altså af hvad mennesker gør sammen. 

Men at studere interaktion i sig selv gav heller ikke mening for Sune. Han nåede frem til den 
konklusion, at man ikke kan forstå den menneskelige interaktion uden samtidig at studere den 
økologiske kontekst. For interaktionen er netop funderet i, hvordan vi modificerer relationerne til 
vores omverden. Da den dimension kommer ind i Sunes arbejde, lagde det op til en fordybelse i 
kognitionsvidenskaben, for kognition handler nemlig om, hvordan vi (over)lever i økologiske 
nicher.  

Da Sune blev færdig med sin ph.d.-afhandling i februar 2007, kom han tilbage til SDU og blev 
adjunkt i 2008 og lektor i 2011. Sune underviste meget i denne periode. Han er bl.a. fagansvarlig 
inden for interpersonel kommunikation, interaktivitet og kognition i organisationer, og han er 
fagansvarlig i kommunikations- og videnskabsteori. Denne undervisning har passet godt sammen 
med de forskningsfaglige interesser, og Sune har selv været med til at udvikle fagene. Sune er 
derudover chefredaktør for tidsskriftet Language Sciences, ligesom han sidder i bestyrelsen for 
The International Society for the Study of Interactivity, Language, and Cognition (ISSILC). 

Sune er desuden leder af Centre for Human Interactivity (CHI), der netop forsker i interaktivitet og 
i kognitive og økologiske processer. CHI blev etableret 1. november 2012, og de er en stor gruppe 
forskere og har bl.a. et fast årligt symposium for omkring 30-40 personer fra hele verden. Sune har 
ydermere et gæsteprofessorat på et kinesisk universitet indenfor økologisk lingvistik, hvor et hold 
kinesiske forskere for tiden er ved at udarbejde en kinesisk bog, der samler en række artikler, som 
han har skrevet på engelsk.  



1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [februar 2018]?
Sune er sammen med Thomas Viben Jensen leder på et stort projekt om psykoterapi: The Ecology 
of Psychotherapy: Integrating Cognition, Language, and Emotion (EPICLE). Projektet, der løber frem 
til 2020, er finansieret af Velux fonden, og det handler om psykoterapi som et særligt kognitivt-
interaktionelt økosystem. Projektet tager udgangspunkt i den grundlæggende erfaring, at det 
hjælper at tale med en terapeut i 45 minutter om ugen i 20 uger, men man ved forbavsende lidt 
om, hvorfor det hjælper! De forskellige psykoterapeutiske skoler har forskellige forklaringer på, 
hvorfor det virker, men det mest virkningsfulde kan spores til interaktionen, herunder sådanne 
fænomener som empati, samhørighed, osv. EPICLE undersøger, hvad det er, som er så 
virkningsfuldt i den psykoterapeutiske samtale. Derudover skriver Sune også på enkelte artikler 
om den økologiske tilgang til sprog og interaktion. Undervisningsmæssigt har Sune ret få 
undervisningstimer i videnskabsteori, men han savner kontakten med de studerende og regner 
med snart at få flere undervisningstimer.

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
EPICLE-projektet er et meget krævende projekt. For det første er det meget komplekst med meget 
data, bl.a. videooptagelser og fysiometriske målinger (hjerterytme og svedproduktion) samt self-
rating data via en app, hvor patienterne giver daglige tilbagemeldinger om deres velbefindende 
mellem sessionerne. For det andet er det et tværfagligt projekt, der involverer kognitive 
etnografer, forskere inden for dynamisk systemteori, og psykologer. Det hele foregår i samarbejde 
med Brønderslev Psykiatriske Sygehus samt et Advisory Board med psykiatere, psykolingvister osv. 
Projektinfrastrukturen er kompleks, men de er i gang med noget, der ikke tidligere er foretaget, og 
de er meget optimistiske mht. hvad de kommer frem til. De har tid til at forfølge nogle af de 
spændende ting, som dukker op, når de sidder og arbejder med data samt få udfoldet det 
potentiale, der er i dette unikke set up.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
En laaaang tænkepause og et dybt suk fra Sune, for det ved han faktisk ikke helt… 

Men når han tænker nærmere over det, er Sunes arbejde en succes, når han mærker glæden ved 
at se en erkendelse tage form. Den amorfe proces, hvor indsigten krystalliserer sig og kommer til 
at stå så skarpt som muligt. Et andet succeskriterium er at opleve, at andre kan bruge hans 
forskning til noget, fx når studerende og forskere læser det, som han har skrevet. Det gælder også 
i undervisningen, når de studerende virkelig bliver grebet af fagene og metoderne, og når de 
synes, at arbejdet med interaktion og kognition er spændende. Videnskaben er et kollektivt 
foretagende! Et tredje succeskriterium er, når Sune når det, som han gerne vil nå, uden at det 
griber alt for meget ind i familielivet, og samtidig har tid til andre ting end arbejdet. Sune bruger 
meget tid på planlægning og strukturering, således at han føler, at det er ham, der styrer arbejdet, 
og ikke omvendt.   

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Arbejdet kan stå i vejen for arbejdet… Det sker for eksempel, når han ikke når det, som han ønsker
og har planlagt. Han kan godt lide at have mange bolde i luften, men det er også der, at det kan
være farligt at komme i modvind. Men heldigvis har Sune et fagligt fællesskab med super gode



kolleger, som han kan støtte sig op af, og han er god til at have styr på sin tid og planlægge. 
Mængden af opgaver kan også stå i vejen for arbejdet. Det kan godt være en udfordring at sige nej 
tak til at gå ind ad alle de døre, der åbner sig, og sige nej tak til alle de spændende muligheder, der 
er.  

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Sune tænker ikke så meget i mål, men mere i at være i en zone, hvor det er sjovt at være, som det 
vigtigste. Men nogle af Sunes faglige mål er at færdiggøre bogprojekter med bl.a. Sarah Bro 
Trasmundi, hvor de udvikler en metode (Cognitive Event Analysis), færdiggørelsen af Sunes 
kinesiske bog, som han gerne vil lave en engelsk version af på et tidspunkt, samt en mængde 
artikler i forbindelse med EPICLE. Han er blevet inviteret til at være Keynote speaker på to 
internationale konferencer på Hawaii og i Guiyang i Kina i efteråret. I forbindelse med CHI gælder 
det om at bevare og videreudvikle det som et levende, sjovt og produktivt forskningsfællesskab.

I forhold til et langsigtet mål kunne han godt tænke sig, at CHI’s tilgang til interaktivitet og 
kognition fik en mere fastforankret placering på uddannelsessiden på SDU, og at det kunne 
tiltrække flere studerende. Sune er meget taknemmelig og ydmyg i forhold til sit professorat, som 
han nu har haft i en måned. Han ser det som en stor faglig anerkendelse og en institutionel 
anerkendelse, som skal kanaliseres over i det faglige arbejde og være med til at åbne nye døre i 
fremtiden.  

For mere information om Sune Vork Steffensen, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/vork . 
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