
En fagperson får ordet: 
Interview med Thomas Wiben Jensen   
Kort faglig baggrund: 
Thomas Wiben Jensen blev Cand.mag. i Dansk fra Københavns Universitet i 2003 (herunder et 
studieophold på University of California, Berkeley), og han skrev sin ph.d.-afhandling Kognition i 
interaktion ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet i 
perioden 2005-2008. Thomas’ ph.d.-projekt var baseret på data fra parterapi, fordi Thomas finder 
terapisamtaler interessante pga. interaktionen mellem det kognitive, det sproglige og det 
emotionelle - alle aspekter er i spil i parterapi. I forbindelse med sit ph.d.-projekt var han på 
forskningsophold ved University of California, Santa Barbara, i 2006. Efter sin afhandling 
underviste han i Dansk et år på UCC Zahle. Thomas blev ansat som post doc på ISK i Odense, hvor 
Thomas var tilknyttet SoPraCon fra 2009-2012 og herefter lektor på ISK/IVK i Slagelse fra 2012. Fra 
2016 har han været tilbage i Odense ved ISK og nu tilknyttet Dansk.  

Thomas’ forskningsinteresser spænder bredt inden for forholdet mellem sprog, kognition, kultur 
og sociale processer. Han arbejder ud fra en økologisk tilgang til sprog og kognition, som 
undersøger, hvordan vi former verden vha. sprog og semiotiske processer, og hvordan verden 
virker tilbage og rammesætter vores sprog og tænkning. Han har især fokus på, hvordan terapi 
fungerer som interaktion. Han interesserer sig også for, hvordan mennesker skaber betydning ved 
hjælp af metaforer i skrift, gestik og mimik i social interaktion, narrativer og humor både i social 
interaktion og i tekst og multimodale produkter.  

 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Thomas er primært med i 2 forskellige projekter lige i øjeblikket. Han er (sammen med Sune Vork 
Steffensen) leder af det VELUX finansierede forskningsprojekt EPICLE (Ecology of Psychotherapy – 
integrating language, cognition and emotion), hvor fokus er på kropslige og interaktionelle 
dynamikker i psykoterapi og deres betydning for kognitiv og emotionel forandring for patienterne. 
Lige nu arbejder han med en artikel om, hvilken rolle kroppen spiller i udviklingen af en fælles 
forståelse i terapien. Fx simulerer terapeuten kropsligt en situation fra patientens liv, og derved 
kan patienten se sig selv udefra på en måde, som kan være med til at løsne op for ellers anspændt 
og angstpræget selvopfattelse. 

En anden af Thomas interesser er metaforer, dvs. at man forstår og oplever en ting vha. en anden. 
Metaforer er traditionelt blevet undersøgt i sprog, især skriftsprog, men Thomas interesserer sig 
også for, hvordan metaforer kommer til syne i billeder, videoer og film, hvor der kan opstå en 
dobbelthed i betydningen – en metaforicitet - der er mere flydende end i skrift. På film er det 
metaforiske bundet til bevægelser, der kan være ekspressive, og de udfoldes i tidslige forløb i 
langt højere grad end i skrift og tale. I billeder er det mere subtilt og implicit. Dobbeltheden er 
noget, der antydes og læses ind i billederne.  Thomas mener, at det er yderst relevant for nutiden 
at være i stand til at forstå det analytisk, da tiden er præget af, at vi hele tiden tænker, oplever og 
forstår i billeder.  



Udover sine forskningsprojekter underviser Thomas på danskstudiet i Sprog og Kommunikation 1, 
og han har haft valgfag om sine metaforer, medier og multimodalitet for mange studerende på 
store hold.  

Fra 2020 bliver Thomas ny studieleder på Dansk, og det glæder han sig meget til, da han også 
gerne vil være med til at udvikle studiet, så det kan blive ved med at være relevant for nye 
generationer af studerende. Thomas har selv læst Dansk og føler sig godt hjemme på et studie, 
hvor forskellige fagligheder mødes, og hvor der både er højt til loftet og stadig plads til skæve 
ideer. Thomas ser Dansk som et moderne dannelsesfag, hvor det både er vigtigt at have en 
forståelse for traditionen og samtidig have blik for nye tendenser i tiden.   

Thomas har desuden en plan om, at han gerne vil skrive en lærebog til de studerende om moderne 
metaforteori. Det er stadig meget populært at inddrage metaforer i undervisningen på humaniora, 
men oftest ud fra en 30 år gammel grundbog, så der mangler en bog på dansk, der inddrager og 
forklarer alt det, der er sket inden for feltet de sidste 20 år. Han har tidligere skrevet bogen: 
Kognition og konstruktion – to tendenser i den offentlige debat fra 2011, og den skriveproces nød 
han meget. 

 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
I forbindelse med EPICLE gør forskergruppen sig en del overvejelser omkring at undersøge terapi 
på en anden måde end via spørgeskemaer. Thomas vil gerne kunne belyse på en ny måde, hvad 
der skaber de kognitive emotionelle forandringer, som sker hos patienterne vha. terapi. Der er 
stadig flere folk, som kommer i terapi, og der er flere psykoterapeuter, og man ved ikke helt 
præcist, hvad der virker, og hvordan det virker. 

I forhold til metaforerne er det især overvejelser omkring, at det er interessant, at vi er gået fra en 
skriftkultur til en billedkultur/mediekultur, og det er i den forbindelse fascinerende, hvordan 
metaforbegrebet bruges visuelt til billeder i forhold til, hvordan vi tænker i billeder og forstår via 
levende billeder. Eksempelvis bliver vi hele tiden udsat for levende billeder og bevægelser på 
nettet. Det er en central måde at forstå og fortolke vores virkelighed på i dag.  

 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Først og fremmest er det en succes, hvis man kan være med til at udvikle en ny forståelse eller 
erkendelse af noget, man ellers troede lå fast. Det er i første omgang en tilfredsstillelse for en selv 
at komme dertil, og dernæst ligger der selvfølgelighed også en tilfredsstillelse i at kommunikere 
det videre til andre. Fx synes Thomas, at det er en stor tilfredsstillelse at opdage, at det han 
skriver, rent faktisk også bliver læst, idet skriveprocessen og kriterierne for at blive publiceret kan 
være hårde. Fx arrangerede han i 2017 en konference på SDU om en ny økologisk forståelse for 
metaforer, og der oplevede han, at det han havde skrevet år tilbage, blev brugt af de andre 
forskere og blev debatteret og havde gjort en forskel inden for det videnskabelige felt, og det gav 
en enorm tilfredsstillelse.  

Thomas kan også godt lide at formidle til et større publikum. Han skriver fx indimellem kronikker 
til aviser om eksempelvis ytringsfrihed, identitetspolitik og dannelse. Han har også holdt oplæg på 



højskoler og seminarer, og det er en god kombination med snævre videnskabelige cirkler og et lidt 
bredere publikum.  

Han synes også, det er yderst tilfredsstillende, når de studerende vælger at skrive emneopgaver og 
BA-projekter om områder indenfor Thomas’ forskning. Ligesom det er tilfredsstillende, når 
undervisningen går godt, og de studerende er glade for undervisningen. Fx skal han i aften fortælle 
gymnasieelever fra Akademiet for talentfulde unge om metaforer, og det afholdes på SDU i 
samarbejde med gymnasierne. Thomas siger oftest Ja til at komme ud og formidle sin viden ved at 
holde oplæg forskellige steder. 
 

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Thomas er far til to små børn, og der er derfor andre begrænsninger nu end før børnene kom til i 
forhold til, hvor meget tid man vil give til sit arbejde. På ISK er der mange administrative ting, 
mange møder og mange andre ting, som man hele tiden skal forholde sig til. Men for at man kan 
lave god forskning, kræver det at man har tid til fordybelse, og det er svært med alle de andre 
forpligtelser, man har på universitet i dag. 

 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
De kortsigtede mål i EPICLE er at få samlet og publiceret vores resultater i gode tidsskrifter. 
Desuden er et lidt mere langsigtet mål at vende tilbage til at skrive bøger, som fx lærebogen om 
metaforer. Der ligger en anden fordybelse i at skrive bøger end korte tidsskriftsartikler. Tanker og 
argumenter kan foldes ud på en anden måde og sættes ind i en mere overordnet fortælling, som 
ideelt set kan give en større dybde og en mere nuanceret forståelse af det emne, man beskæftiger 
sig med. Men det er svært at få tid til i en tid, hvor alle løber hurtigere og hurtigere. Man skal gøre 
noget aktivt for at kunne sætte tempoet ned. Et andet fagligt mål er også at videreudvikle 
Danskstudiet ud fra de mange gode elementer og traditioner, det rummer og samtidig sørge for, 
at det bliver ved med at have en plads i samtiden.  

 
6) Hvad er du optaget af, når du ikke forsker eller underviser? 
Thomas er selvfølgelig meget optaget af sine børn og familie. Derudover kan også godt lide at gå til 
koncerter med sine gamle venner. Fx skal han et par dage til Roskildefestival for første gang i flere 
år. Derudover elsker han at gå i biografen og at læse gode romaner, når der er tid til det (mest i 
ferier) og at rejse og møde nye mennesker – både på konferencer og privat.  Thomas spiller tennis 
med et par venner i en lokal klub i Valby om sommeren og tager indimellem også ind og ser en 
fodboldkamp. Dernæst følger Thomas også meget med i den offentlige debat. Han synes, det er 
interessant og sjovt og kan lide at have tid til at læse aviser og se på de ting, der bliver debatteret i 
samtiden for at se hvordan de udvikler sig - og fx inddrage det i undervisningen. En af de gode ting 
ved at arbejde som humanist er netop, at der ikke er en skarp grænse mellem ens interesser som 
menneske i ens private liv og ens faglige områder og forpligtelser. Arbejdet er mere end et job.  

 



For mere information om Thomas Wiben Jensen, se hjemmesiden: 
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/twj. 

For mere information om Center for Human Interactivity, se: 
https://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Chi.  
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