
En fagperson får ordet: 
Interview med Maja Sigurd Pilesjö
Kort faglig baggrund: 
Maja blev færdiguddannet logopæd i 1984 på Lunds Universitet i Sverige. Hun har arbejdet ca. 25 
år som logopæd primært med personer med store talevanskeligheder. Det har især været 
personer, der ikke har kunnet tale funktionelt, og som har haft brug for andre ressourcer for at 
kunne kommunikere, fx tegn til tale eller kommunikationshjælpemiddel med symboler, billeder 
eller bogstaver. Disse grupper af mennesker med komplekse kommunikationsbehov har fx 
udviklingshæmning, autisme, erhvervet hjerneskade, specifik sprogforstyrrelse, hørenedsættelse, 
døvhed, cerebral parese, blindhed. Efter 25 år i praksisfeltet ville Maja gerne forske, og en gammel 
studiekammerat fortalte om en ledig ph.d.-stilling i Danmark ved ISK, som Maja søgte. I 2008 blev 
Maja ph.d.-studerende på ISK, og har været på ISK lige siden. Ph.d.-projektet undersøgte en 
målgruppe af mennesker med store talevanskeligheder og havde titlen Organizational Patterns of 
Interaction between children with severe speech and physical impairment and their everyday 
communication partners.  I 2012 forsvarede Maja sin ph.d.-afhandling og blev adjunkt på ISK i 
2013 . Siden 2008 har Maja primært undervist på logopædiuddannelsen, men også lidt på 
pædagogisk audiologi.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu? [December 2016]
Maja arbejder på en artikel om, hvordan kommunikationspartneren til personer med store 
talevanskeligheder bruger kommunikationshjælpemidlet, og hvad der kan anbefales i 
interventionen, dvs. hvordan samtalepartneren bruger kommunikationshjælpemidlet med et 
pædagogisk formål for at støtte kommunikationen. For at undersøge dette bruger Maja en 
konversationsanalytisk metodisk tilgang.

Maja arbejder også med et projekt om viden om flersprogethed hos logopæder, som arbejder 
inden for neuro-området. Studiet skal undersøge forholdene i både Danmark og Sverige. 

Herudover underviser Maja inden for områderne børn uden talesprog, personer med behov for 
alternativ og supplerende kommunikation (ASK), pædagogik og handicap samt patientkontakt i 
audiologisk klinik. 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Maja har behov for flere data til det første projekt om, hvordan samtalepartneren bruger 
kommunikationshjælpemidlet til personer med store sprogvanskeligheder. Derfor har hun 
kontaktet folk i Sverige, og alle har vist interesse, men det tager tid, da det er vigtigt, at data 
håndteres på en etisk korrekt måde.



Hun har også kontakt til en specialbørnehave i Odense og håber på sigt at kunne få lov til at 
indsamle data og undersøge, hvordan pædagogerne gør for at give kommunikativ støtte til børn 
med funktionsnedsættelser. 

I forhold til det flersprogede projekt skal hun finde ud af hvem, der skal deltage i studiet, og 
udarbejde et spørgeskema. Spørgsmålene er næsten klar, så hun kan snart gå i gang med studiet. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Når jeg har lavet forskellige studier og finder visse mønstre, som går igen i interaktionen mellem 
deltagerne. Fx hvis samtalepartneren gør sådan og sådan, så får det den interaktionelle 
konsekvens, osv. Bliver studiet publiceret, er det en succes. Resultaterne kan bruges klinisk, fx i 
form af kurser for forældre. Det er dejligt og livsbekræftende, at ens arbejde kan bruges i 
virkeligheden.

Også når jeg underviser og mærker, at de studerende bliver interesseret og vil arbejde inden for 
det område, som jeg brænder for. Når det jeg laver, gør en forskel.  

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Strukturen kan stå i vejen, dvs. hvad laver jeg om et år? Er jeg stadig ansat på ISK? Det er svært at 
forhold sig til fremtiden og planlægge sit arbejde, når man ikke har en permanent stilling.

Der er meget implicit viden på ISK og SDU, og det er en udfording når man ikke er født i Danmark. 
Det har taget tid at lære. Fx hvordan gør man ved mundtlig eksamen, hvor fremgangsmetoden er 
meget forskellig fra det svenske system? 

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Jeg vil gerne blive klar med de to omtalte artikler snarest.

Det langsigtede mål er at bidrage til forskningen vedrørende mennesker med komplekse 
kommunikationsbehov, som er et uudforsket område i Danmark. Jeg vil også gerne støtte 
studerende og hjælpe dem videre, hvis de har interesse i at fortsætte inden for det område, som 
jeg brænder for. 

Maja håber også snart at komme i gang med specialbørnehaveprojektet i Odense. 

Hun vil bidrage med viden om, hvordan kommunikation med personer med svære 
funktionsnedsættelser foregår. Man tror, at man ved, hvordan det foregår, men der er ikke 
forskningsmæssigt belæg for det. Så det kunne være godt at vide, hvordan man kan optimere 
interaktionen bedst. Det viser sig ofte, at øjnene, bevægelser og lyde er lige så vigtige som 
kommunikationshjælpemidlet i samtaler. Den tekniske udvikling går så hurtigt, og langt hurtigere, 
end forskningen kan følge med, og man ved ikke, hvordan samtalen påvirkes af de nye tekniske 



kommunikationshjælpemidler som fx iPads og Apps. Der er et stort uudforsket område. Man ved 
ikke, om lavteknologiske hjælpemidler, som en fysisk mappe med billeder, hjælper mindre eller 
mere end nye Apps på en iPad, men der findes mange myter om, at den nye teknologi gør mere 
godt for gruppen af mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Gruppen får derfor tildelt 
flere og flere højteknologiske hjælpemidler i form af fx nye Apps og udgør en slags forsøgskaniner 
i den tekniske verden. Hvordan de højteknologiske kommunikationshjælpemidler påvirker 
kommunikationen, og hvis de er vejen frem, vil Maja gerne være med til at undersøge. 

For mere information om Maja Sigurd Pilesjö, se hjemmesiderne: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/msp, 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/sopracon(11bdf298-98dc-4689-a6bd-
11bd28d1c98f)/persons.html?filter=current.  
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