
En fagperson får ordet:  
Interview med Catherine E. (Rineke) 
Brouwer   
Kort faglig baggrund: 
Catherine E. Brouwer (bedre kendt som Rineke) har en MA i Scandinavian Languages and Second 
Language Pedagogy fra Rijks Universiteit Groningen i 1992, og hun skrev sin Ph.d.-afhandling om 
Anvendt lingvistik på Odense Universitet i 2000. Rineke fik to børn i 1997 og i 2003. Efter sin første 
barsel blev hun ansat som ekstern lektor i 1999, hvor hun underviste på Uddannelse til underviser 
i dansk som andetsprog for voksne indenfor fagene Sprogbeskrivelse og Sprogtilegnelse på SDU 
samt KU. Fra 2000 blev Rineke adjunkt på ISK, og samtidig var hun studieleder på Uddannelse til 
underviser i dansk som andetsprog for voksne, hvorefter hun blev lektor på ISK fra 2003. Hun har 
fungeret som studieleder på Audiologi og Audiologopædi i perioden 2006-2008, og hun har været 
studieleder på Audiologopædi siden 2016.  

Rinekes primære forskningsområder er inden for konversationsanalyse (den gennemgående 
metodologi i alle sine projekter), social praksis og kognition; (andet-) sprogtilegnelse, interaktion i 
det audiologiske og logopædiske praksisområde samt sprogpædagogik. Siden 2015 har Rineke 
været involveret i forskningsprojektet Tidlig andetsprogstilegnelse, som hun har kørt sammen med 
en kommune, og hun arbejder stadig på projektet og er i færd med at analysere data fra 80 timers 
videooptagelse. Hun har været vidt omkring i forskningen og har fx også arbejdet med, hvordan 
designere arbejder med brugere og skrevet artikler om patientkommunikation.  
 
Rineke har været tilknyttet forskningscentret SoPraCon (Social Practices andg Cognition) siden det 
startede for mere end 10 år siden. SoPraCon er en del af forskningsenheden PIPE, som hun også er 
med i, der samler forskere (primært EMCA-analytikere) på tværs af Campus Odense og Campus 
Kolding under Syddansk Universitet. I PIPE udforskes interaktion i professionel praksis (f.eks. 
audiologopæder, læger, designere osv.). 

 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Rineke arbejder med en del administrativt lige nu som studieleder på Audiologopædi, og hun er 
ved at lægge sidste hånd på en artikel, som hun har skrevet med Christian Mosbæk og Marit C. 
Clausen, der handler om valg af billedmateriale som testmateriale, hvor de undersøger, hvad 
testudviklere gør for at sikre sig, at deres billeder er optimale. Hun er desuden ved at se på data 
fra sprogstimuleringssituationer fra børnehaver i samarbejde med en kommune. Mere specifikt er 
hun i færd med en analyse af, hvordan spil såsom huskespil og fiskespil gøres til en situation, hvor 
der fokuseres på sprogudvikling. Rineke er blevet mere og mere optaget af spils funktion i 
forbindelse med sprogstimulering af børn efter at have observeret spilsituationer i børnehaver. 
Hun arbejder nu med, hvordan spil for børnene er motiverende, og hvordan dette kan forenes 
med forskellige sprogstimuleringsformål (f.eks. at kategorisere, benævne, tælle) alt efter hvilket 
spil der er tale om. Der er endnu ikke lavet så meget forskning, om hvordan man interagerer når 



man spiller eksisterende spil såsom huskespil, fiskespil og bingo, og hvordan spil kan understøtte 
den sproglige udvikling. 

Rineke vejleder desuden specialestuderende, og de seneste år har hun mest undervist i 
Undervisnings, Test og Informationsmateriale og -analyse, som handler om de materialer, man 
anvender indenfor audiologopædisk praktisk. Valg af f.eks. testmaterialer har en direkte 
konsekvens for resultaterne.  Det mest optimale er at give nogle instruktioner, der er kontekstfrie 
og ikke kontekstspecifikke, hvor de er bundet af rum, personer, tid og sted. Men problematikken 
er, at test altid foregår i en specifik kontekst, og dette har også konsekvenser for resultaterne.  

 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Rineke er meget interesseret i professionel praksis og har en forståelse af, at på den ene side har 
professionelle som udgangspunkt en viden og indblik i det de gør, og derfor er en beskrivelse af en 
praksis brugbar i mange forskellige sammenhænge. På den anden side eksisterer der guidelines til 
praktikere, som ikke altid har taget højde for, hvordan interaktionen fungerer i virkeligheden, 
f.eks. noget der går galt eller ikke fungerer. På baggrund af Rinekes forskningsviden om interaktion 
kan hun og forskningsgruppen bidrage og hjælpe med at pege på hvilke aspekter som fungerer i 
den professionelle interaktion. Så snart det er institutionel kommunikation, er det en kompleks 
sag, fordi på den ene side er de professionelles måde at interagere på baseret på principper fra 
hverdagskommunikation, og på den anden side er de samtidig bundet af et professionelt kodeks. 
Det spændingsfelt er Rineke interesseret i. Hvis man gør det på den her måde, opnår man så det 
man helst vil med sin professionelle praksis, fx får man en person til rent faktisk at bruge sit 
høreapparat? Er sprogpædagogens spørgsmål til børnene virkelig dem der hjælper på 
sprogstimuleringen? Guidelines (til eksempelvis at snakke med en patient) går ind imellem mod 
det, som kaldes den interaktionelle logik.  

 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Rineke sidder både på en forskerstol, en studievejleder stol og en underviser stol. Hun synes alle 3 
dele er interessante, men alle tre funktioner indeholder også tunge og besværlige opgaver. Det er 
især tilfredsstillende at uddanne audiologopæder, fordi hun ved, at det ikke er folk der går efter 
berømmelse eller penge, men det er folk der vælger uddannelse efter hjertet for at hjælpe andre. 
Rineke kan godt lide at samarbejde med folk, som har forskellige ekspertiser og indblik, og så 
synes hun at alle beriger hinanden optimalt, og at arbejdet er vellykket! 
 

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Rineke synes, at det er nu, at besparelserne i uddannelsessystemet kan mærkes, og man bliver 
bekymret. Alle skal løbe hurtigere nu pga. besparelserne. Ensretningen i hele systemet kan være 
en udfordring. Når man prøver at rammesætte alle ting, kan det være svært, for fx forskningen kan 
være meget forskellig. Tiden kan også være en udfordring, gode forsknings ideer tager oftest 
længere tid end beregnet at få formidlet og efterfølgende at få skrevet nogle artikler. Rineke har 
mange ideer, men der er desværre ikke tid til at føre alle ideerne ud i virkeligheden. Der er mange 
administrative opgaver, fx afrejseafregning som man ikke gør så tit, og så er der i mellemtiden 
kommet nye systemer. Hun synes at man administrativt tit skal forstå for mange forskellige 



systemer og som man bruger for sjældent.  
 
En anden ting der kan stå i vejen, er afslag. Det er ikke motiverende at få afslag fra store eksterne 
ansøgninger, for så føler man virkelig, at man har spildt sin tid. Og havde det så fx været bedre at 
bruge tiden på at skrive en artikel i stedet. Det er en svær balancegang. 

 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Rineke er i gang med at planlægge nye forskningsprojekter med gruppen SoPraCon, som hun ikke 
kan løfte sløret for nu. Hun har også andre ting i støbeskeen, eksempelvis vil hun også gerne kigge 
på professionel interaktion indenfor det sprogpædagogiske område eller indenfor det audiologiske 
område i forbindelse med PIPE sammen med kommuner og internationalt. 

 

For mere information om Rineke, se hjemmesiden: 
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/rineke. 

SoPraCon: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_sopracon. 

PIPE: http://pipe.sdu.dk/. 

 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/rineke
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_sopracon
http://pipe.sdu.dk/

