
En fagperson får ordet: Interview med 
Uwe Kjær Nissen   

Kort faglig baggrund: 
Uwe Kjær Nissen blev cand.mag. med hovedfag i spansk og bifag i engelsk i 1985 og efter ca. 1½ 
års ansættelse som edb-medarbejder på det dengang netop åbnede Skejby Sygehus, fik han tildelt 
et kandidatstipendium i 1988 ved Romansk Institut, Odense Universitet. Han blev færdig med sin 
ph.d.-afhandling om køn og sprog i spansk i 1991 og blev herefter ansat som adjunkt i spansk 
sprog ved ISK. I 1995 fulgte ansættelsen som lektor samme sted. Han har været Humanioras 
lokaleudvalgsformand i nogle år og studieleder for Spanske studier i flere perioder gennem mange 
år. På nuværende tidspunkt er han vicestudieleder for Spanske og spanskamerikanske studier.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [januar 2017]?
Efter et to-måneders ophold i Norwich i løbet af et forskningssemester i foråret 2016, hvor jeg 
havde ro til at arbejde på min bog, er jeg nu endelig vendt tilbage til den. Ideen med bogen, hvis 
målgruppe bliver ikke-fagfolk, er at gøre rede for en række sproglige aspekter i dansk og spansk ud 
fra forskellige sprogvidenskabelige retninger, såsom fonetik, semantik, pragmatik og naturligvis 
grammatik. På denne måde håber jeg, at jeg får sneget ind, hvor bredt sprogstudiet egentlig er. 
Der er mange områder inden for kontrasten dansk-spansk som forskningsmæssigt er 
underbelyste, så der er en del forhold, der først skal undersøges nærmere. Bogen forventes færdig 
til sommer 2017. Sideløbende med bogen er jeg i gang med at omskrive to foredrag, som jeg har 
holdt ifm. Spanske og spanskamerikanske studiers årlige ”Seminario de otoño”. Begge beskæftiger 
sig med oversættelsesteori. Sideløbende med det forsøger jeg at holde mig ajour med tidligere 
forskning om sprog og køn (især inden for spansk) og metaforteori. Begge områder er vokset 
eksplosivt siden jeg begyndte at beskæftige mig med dem, og i dag er det ikke længere muligt at 
følge med i alle de forgreninger, som disse to områder har oplevet.

Ud over det forskningsmæssige er der i min funktion af vicestudieleder for spansk hele tiden ting 
at tage stilling til: studienævnsarbejde, herunder dispensations- og meritansøgninger og 
forhåndsmeritansøgninger, studieordningsændringer, høringer både fra Det humanistiske Fakultet 
og Forskningsministeriet, etc. Desuden er der almindelig rådgivning til studerende, der ønsker at 
tage på et Erasmus-ophold i Spanien eller Latinamerika, rådgivning til dem, der er i Spanien, 
specialeadministration, planlægning af Åbent Hus, ansættelse af faglig vejleder, koordinering af 
undervisningen af samdrevne fag, etc. Det er næsten umuligt at remse det hele op, men der er 
flere dage, hvor jeg har lavet en masse administrativt arbejde, og når jeg så kommer hjem, kan jeg 
ikke forstå, hvor tiden er blevet af! Efter afsluttet undervisning i december bruger jeg lige nu en 
del tid på eksamener, reeksamener af egne fag og censur hos andre undervisere. Endvidere er jeg 
medlem af spansk censorkorps, hvilket indimellem indebærer censur på de andre universiteter.  

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Som studie- eller vicestudieleder er man spændt ud mellem tre retninger: forskning, undervisning



og administration, og det er svært at føle, at man gør alle tre ting på en tilfredsstillende måde.  
Selv om man forsøger at planlægge sin arbejdsuge, opstår der hele tiden uventede hastesager, 
som man bliver nødt til at forholde sig til. Eller også indkaldes man pludseligt til et møde. Jeg 
undrer mig ofte over, at vi på trods af IT og al mulig anden teknisk bistand alligevel ikke formår 
at få mere tid til forskningen.  

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
En god succesoplevelse er naturligvis når ens forskning bliver publiceret, og man oven i hatten får 
respons på denne, når enten andre forskere anvender den eller endog direkte etablerer en 
kontakt. Ligeledes er en succesoplevelse for mig, hvis de studerende i undervisningen forstår 
læsestoffet og formår at anvende det. Naturligvis bliver man ekstra glad, når man møder tidligere 
studerende, og de fortæller, at de faktisk har været enormt glade for undervisningen, og at de i 
deres nuværende job anvender det lærte på den ene eller den anden måde. Som administrator 
kan man føle tilfredsstillelse, hvis det lykkes en at finde en særlig god løsning på indviklede 
forhold, som nogle studerende ufrivilligt rammes af, eller når man får at vide, at man her på stedet 
er meget mere fleksibel og imødekommende end på andre universiteter.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Som nævnt ovenfor kan pludseligt opstået arbejde – især det administrative – stå i vejen for 
arbejdet med det, man lige her og nu brænder for.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
På kort sigt håber jeg at kunne blive færdig med den ovenfor nævnte bog og de to artikler. På 
længere sigt kunne jeg godt tænke mig at dyrke sammenligningen af sprogene spansk og dansk 
mere intensivt. Da spanskstudiet desværre om få år vil være afviklet – en beslutning, som er helt 
uforståelig al den stund, at spansk efter engelsk er det andet største sprog i verden ift. udbredelse 
–, er det svært at svare på, hvordan de mere langsigtede mål vil se ud, men jeg håber da, at jeg kan 
fortsætte min forskning inden for spansk sprog. 

For mere information se hjemmesiden: http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/ukn 
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