
En fagperson får ordet: 
Interview med Pia Thomsen fra ISK 

Kort faglig baggrund: 
Pia Thomsen er uddannet cand.mag. i fransk og dansk ved SDU i 2000 og fik sin Ph.D.-grad i 2011 
samme sted med en afhandling om sprogtilegnelse hos typiske børn. Pia var studieleder ved  
Audiologi og Logopædi i perioden 2008-2012, og hun blev lektor ved ISK i 2011. Hendes faglige 
fokus er på typisk og atypisk sprogudvikling hos børn.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu? [september 2016]
Jeg er inviteret til at deltage i en ministeriel arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet og er 
p.t. ved at revidere de pædagogiske læreplaner med fokus på det sproglige område. Jeg arbejder 
desuden på en stor antologi om udviklingspsykologen og sprogtilegnelsesforskeren Michael 
Tomasello. Antologien indeholder bidrag med Tomasellos egne tekster som er oversat til dansk, 
samt bidrag fra danske sprogforskere der veksler hans teorier, temaer, metoder og empiriske 
resultater til danske forskningsprojekter. Jeg glæder mig til at publicere to-tre artikler med mine 
egne longitudinelle data og til at bidrage til (og redigere) en bog, der gerne skal være en modpol til 
eksisterende strømninger på sprogtilegnelsesområdet i Danmark, fordi den fokuserer på 
sprogtilegnelsesprocesser fremfor på normer, effekt eller SES-faktorer.

Endelig er jeg sammen med en kommune ved at starte et nyt forskningsprojekt op om børn med 
sprogindlæringsvanskeligheder. Projektet omfatter indsatsteori, interventionsdesign, planlægning 
af effektmålinger, forældrekurser og logopædisk samarbejde.  

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Jeg er p.t. meget optaget af sprogtilegnelsesteorier og deres forskellige bidrag til hvordan vi 
arbejder med sprog i dagtilbud og i logopædisk praksis. Det meste af det jeg laver, kredser om 
hvordan børn lærer sprog.? Hvilke processer er involveret? Hvordan er samspillet mellem det 
sociale, det kognitive og det sproglige? Specifikt er jeg optaget af forholdet mellem sprog og leg, 
og hvordan medskabelse af leg (eller det modsatte) understøtter (eller forhindrer) børns 
sprogtilegnelsesprocesser.

Jeg undrer mig over hvorfor vi i stigende grad tænker sprogudvikling som ’noget der skal læres i 
specifikke kontekster’ i tidsafgrænsede interventioner. For mig er den største udfordring at 
målrette indsatser mod de børn der har det svært, fordi de ikke udvikler deres sprog i leg med 
andre børn. De deltager helst i de typer af leg som kun kræver begrænset sprog og deltager 
sjældent i komplicerede rollelege eller fantasilege. Jeg tror det er en væsentlig pointe at den 
(sprog)læring børn opnår sammen med andre børn ikke kan (eller skal erstattes) af voksenstyrede 
aktiviteter. For at understøtte disse børns sprogtilegnelse må vi som voksne tilbyde noget andet, 
og det kan godt være svært i dag. 



3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Jeg kan godt lide at være med til at forme en studerendes design, metode og tanker i et projekt, at 
undervise studerende og præge deres tanker om sprog, børn og sprogudvikling.  Det er også en 
fryd at trykke på ’knappen’ Indsend når man har arbejdet med en artikel i månedsvis… Eller at 
holde weekend fredag eftermiddag!

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Det kan TID. Men især mangel på tid til fordybelse. Jeg holder af de fleste arbejdsopgaver på 
instituttet, men bredden og mængden betyder at fordybelsen forsvinder.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
De kortsigtede mål handler om at færdiggøre mine forskningsprojekter og at følge mine to Ph.D.-
studerende helt frem til målet og se dem blive færdige. De langsigtede planer drejer sig især om at  
tænke nye forskningsprojekter med andre gode kolleger. At præge børnesprogsforskningen i 
Danmark og påvirke beslutningstagere til at forstå sprogtilegnelse på en anden måde end den 
rent instrumentelle, fx gennem læreplaner og nye forskningsprojekter. Jeg holder af den anvendte 
forskning hvor teori og anvendelse går hånd-i-hånd og beriger hinanden. Den forskning der gør at 
man rækker ud over universitetet og får resultater eller erkendelsesinteresser til at leve i den 
virkelige virkelighed. Samspillet med virkeligheden giver god mening på børnesprogsområdet, og 
hermed kan vi vise at humanister så afgørende kan være med til at løse og klarlægge 
samfundsproblemer. 

For mere information om Pia, se ISKs hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/piathomsen. 
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