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Til september fylder Sprogklar fem år. Tiden er 
fløjet af sted, og der har sjældent været tid til 
at kigge tilbage og reflektere. Da ALF spurgte 
os, om vi havde lyst til at bidrage med en artikel 
om, hvad vi laver, var det derfor en helt oplagt 
mulighed for os til at reflektere over vores rejse 
og for-tælle vores historie. Vi kommer her med 
en artikel opdelt i tre dele. 
Den første del er skrevet af Sprogklars grund-
lægger, Justin Markussen-Brown, ph.d., som 
fortæller historien om, hvordan ideen til at stif-
te Sprogklar opstod tilbage i 2015. I den an-
den del stiller vi skarpt på vores samarbejde i 
PPR-regi, og hvordan vi understøtter det lokale 
sprogarbejde. I den sidste del fortæller vi om 
vores nyeste tiltag, en online logopædisk kli-
nik med specialisering i verbal dyspraksi (Trine 
Printz, ph.d.), udtalevanskeligheder (Marit C. 
Clausen, ph.d. & Trine Printz), pragmatiske van-
skeligheder (Sanne Schou Olesen, ph.d.), og 
stemmelidelser (Mette Lund Franck fra Stem-
mens Portal).
God læselyst!

DEL 1.

En kort historie om Sprogklar
I 2014 var jeg i en slags karrierekrise og var 
taget på et meditationsretreat på Lolland for at 
summe over det hele. På dette tidspunkt var 
jeg halvvejs gennem mit ph.d.-projekt (Mar-
kussen-Brown, 2015; dels en undersøgelse af 
sprogpædagogisk kvalitet i danske børnehaver 
og dels en undersøgelse af effektive efterud-

dannelsesmetoder inden for sprogpædagogik) 
– og jeg var dybt påvirket af den erkendelse, 
at min ph.d. nok ville ende med at samle støv. 
Problemet med et ph.d.-projekt er, at man ty-
pisk kun får midler til at undersøge nogle rele-
vante forskningsspørgsmål, men ikke midler til 
at hjælpe andre med at implementere resulta-
terne bagefter.
Alt det her forstyrrede mig meget. For jeg men-
te, at jeg havde fundet frem til nogle forhold, 
som der burde arbejdes videre med i den pæ-
dagogiske praksis. De observationer, der blev 
foretaget som et led i mit ph.d.-projekt afsløre-
de nemlig en fortrinsvis lav sprogpædagogisk 
kvalitet i de cirka 150 børnehaver, som blev 
undersøgt i studiet. I undersøgelsen kontrolle-
rede vi (altså forskergruppen) for en eventuel 
effekt af dårlige normeringer ved at observe-
re medarbejdernes interaktion med børn i små 
grupper. Trods de gode betingelser for sprog-
stimulering observerede vi en generel mangel 
på anvendelse af de mest grundlæggende 
sprogunderstøttende strategier såsom at gen-
tage og udvide børnenes ytringer, at stille åbne 
spørgsmål, og at anvende en bred vifte af ord 
fra forskellige ordklasser. Dette er ikke for at 
sige, at medarbejderne ikke var dygtige, for det 
var de i høj grad i forhold til at danne relationer 
til børnene og at understøtte deres socio-emo-
tionelle udvikling. Hvad angik anvendelse af 
sprogunderstøttende strategier, kunne vi dog 
se, at de fleste nok aldrig, eller kun i begrænset 
omfang, var blevet undervist i sprogpædago-
gik. Dette gav god mening, da mange rappor-
terede tilbage, at stimulering af børns sprog-
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tilegnelse ikke fyldte meget på deres grundud-
dannelse, for ikke at nævne at mange pæda-
gogiske medarbejdere er ufaglærte.

Det andet store fokus i mit ph.d.-projekt var 
sprogpædagogisk efteruddannelse. Hvis nu 
man gerne vil efteruddanne pædagogisk pro-
fessionelle, hvordan gør man det så bedst? Det 
var på dette tidspunkt et vigtigt spørgsmål, da 
flere studier havde fundet, at efteruddannelse 
havde nul effekt på sprogpædagogisk kvalitet, 
hvorimod andre studier fandt, at medarbejde-
re blev dygtigere. For at finde ud af hvad der 
var op og ned i det, lavede jeg og mine dygti-
ge kollegaer en metaanalyse, som undersøg-
te den overordnede effekt af efteruddannelse 
på sprogpædagogisk praksis (for at få det på 
plads), og derefter hvilke faktorer der kende-
tegnede de efteruddannelsesforløb, der havde 
succes (Markussen-Brown et al., 2017). Kort 
fortalt fandt vi, at kortsigtede, traditionelle for-
mer for efteruddannelse har meget begrænset 
effekt, hvilket betyder, at den sproglige kvalitet 
af medarbejdernes interaktion med børnene 
ikke bliver meget bedre, til trods for at medar-
bejderne har deltaget i efteruddannelse. Dette, 
tror jeg, er et genkendeligt billede for mange 
af os, som har været på for eksempel tema-
dage eller kortere kursusforløb på en uddan-
nelsesinstitution: Vi har måske fået en større 
faglig viden og opmærksomhed på et givent 
emne, men når vi så vender tilbage til praksis, 
og hverdagen rammer os, så går der ikke lang 
tid før, vi vender tilbage til vores gamle vaner. 
Metaanalysen afslørede også, at der ikke er en 
stor sammenhæng mellem folks tilegnelse af 
faglig viden om sprog og deres sprogpæda-
gogik – altså man kan være god til at stimule-
re et barns sprog, selv om man ikke selv kan 
høre, hvor mange fonemer der er i et ord eller 
ved, hvornår de forskellige sproglige milepæ-
le er. Det kan måske lyde lidt chokerende, at 
faglig viden og praksis ikke hænger sammen 
hos pædagogiske medarbejdere, men faktisk 
burde det ikke overraske nogen. For hvis vi-
den var nøglen til at ændre adfærd, så var der 
ikke nogen der røg, drak eller spiste usundt, 
for alle ved, at disse ting ikke er godt for os. 
Men sådan fungerer mennesker ikke. Hvis et 
menneske skal ændre sin adfærd – og sprog-
pædagogik er i sidste ende sprogstimulerende 
adfærd – skal der andre boller på suppen. Hvad 
skal der så til for at forbedre sprogpædagogisk 

kvalitet? Med forbehold for spørgsmålets kom-
pleksitet, vil jeg gerne komme med et par af de 
vigtige ingredienser, som blev afsløret i forsk-
ningsprojektet.

Uanset om man er pædagog, astronaut eller 
lastbilchauffør kræver det øvelse, for at ændrin-
ger i vores adfærd kan vare ved (Merriënboer & 
Sweller, 2010). Det er en sandhed, som vi alle 
har stiftet bekendtskab med under Coronakri-
sen, hvor vi har fået at vide, at vi ikke må røre 
ved ansigtet mere, og alligevel går der sjældent 
mere end ti sekunder før, vi helt forskrækkede 
opdager, at vi har pillet os selv i ansigtet i de 
sidste fem sekunder. Problemet er, at vi alle har 
brug for, at vores hyppigst brugte adfærd kører 
på autopilot, for det er kognitivt anstrengende 
at koncentrere sig om at gøre noget andet med 
sin krop og tanker, end det man plejer. Derfor er 
det så svært at lære ny adfærd, for det stritter 
imod vores umiddelbare tendens til at handle, 
som vi normalt gør. Heldigvis er vi mennesker 
dog ikke uden for pædagogisk rækkevidde, og 
der er forskellige ting, som kan hjælpe os med 
at tilegne og internalisere ny adfærd, for ek-
sempel øvelse.

Hvis vi nu går tilbage til sprogpædagogik og 
efteruddannelse, er det klart, at hvis ikke ef-
teruddannelsen skaber betingelserne for en 
masse øvelse med sprogpædagogiske meto-
der, kan man næppe forvente, at folk vil have 
mulighed for omdanne gamle interaktionsten-
denser til nye, evidensbaserede og bevidste 
”vaner”. Mange efteruddannelsesforløb stiller 
øvelse i anden række efter at fylde medarbej-
dernes hoveder op med ny viden, hvilket ofte 
ikke er den bedste vej frem. Det succesfulde 
efteruddannelsesforløb er opbygget på en an-
den måde. Her præsenterer man medarbej-
derne for evidensbaseret viden og metoder, 
men med henblik på at sende medarbejderne 
tilbage på arbejdspladsen, så de kan øve sig i 
det (og her er ledelsesmæssig opbakning es-
sentiel [Dennis & O’Connor, 2013]). Efter man 
har øvet sig, kommer man tilbage for at tilegne 
sig mere evidensbaseret viden, og så tilbage til 
øvelse. Sådan et forløb afviger fra den traditio-
nelle temadag, for her er tale om et forløb, som 
er længerevarende og har en høj dosis af ”mø-
degange” (men omvendt behøver mødegange-
ne ikke være særligt lange). Vores metaanalyse 
fandt stærke effekter på praksis for de forløb, 
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som både var længerevarende og havde en høj 
dosis af mødegange, hvorimod de korte forløb 
sådan set ikke havde nogen effekt overhove-
det.

Alt det her, og hvordan jeg ikke ville have sær-
ligt gode muligheder for at udbrede overståen-
de viden til kommunerne, hvis jeg valgte den 
akademiske vej, gik jeg og spekulerede over i 
sommeren 2014 på et meditationsretreat på 
Lolland. Måske kunne jeg gå efter et job i en 
kommune, tænkte jeg. For kunne jeg så ikke 
implementere denne forskning indefra? Det 
ville være svært, for der er jo 98 kommuner i 
Danmark, tænkte jeg for mig selv. Men plud-
selig slog det mig: Hvad så hvis jeg stiftede en 
lille virksomhed? Ideen var skræmmende, fordi 
jeg slet ikke kunne se mig selv som selvstæn-
dig, og som person er jeg på ingen måde en 
risktaker. Universitetslivet kendte jeg godt, og 
det var den naturlige vej frem – erhvervslivet 
var fuldstændigt ukendt territorium. Men jeg 
kunne ikke slippe tanken, så jeg satte mig ned 
og skrev alle idéerne ned på et stykke papir, 
og derefter ringede jeg i min ivrighed til min 
ph.d.-makker og ”confidante”, Marit C. Clau-
sen (forskeren bag LogoFova), for at fortælle 
om min idé. Marit har en ædru sund fornuft, 
som jeg dybt respekterer, og jeg tænkte, at hun 
nok ville sige det, som det var, hvis jeg havde 
fået lidt for meget frisk luft nede på Lolland. 
Marit lyttede og lyttede, imens jeg fortalte og 
fortalte. Til sidst sagde hun, at det slet ikke var 
så tosset en idé, jeg havde fået. Sådan blev 
Sprogklars frø sået.

Et år senere afleverede jeg min afhandling og 
lancerede en lille hjemmeside, som jeg kaldte 
”Sprogklar”.  Afhandlingen fik lidt mediedæk-
ning, blandt andet to sider i Jyllandsposten, og 
jeg blev inviteret i Go’ morgen Danmark. Til min 
store glæde modtog jeg efterfølgende de før-
ste kommunale forespørgsler om hjælp til im-
plementering af resultaterne af min afhandling. 
I begyndelsen holdt jeg lidt oplæg, men over 
tid blev det til deciderede efteruddannelsesfor-
løb, hvor jeg selv skulle stå for undervisning. I 
2016 stod det klart, at jeg havde brug for kolle-
gaer. Spørgsmålet var så, hvor jeg skulle finde 
dem? Jeg kiggede straks til min egen uddan-
nelsesinstitution, Syddansk Universitet, for der 
kunne man finde mange dygtige logopæder 
med forskningserfaring i børnesprog, blandt 
andre Marit C. Clausen, Sanne Schou Olesen, 
Sofie Neergaard Trecca – og for nylig er Trine 
Printz også blevet en del af teamet. Maja Fol-
dager Pedersen har ligeledes været en fast 
bidrager siden vores begyndelse i 2015. Alle 
har medvirket til, at vi i meget højere omfang 
kan støtte logopæder i Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning (PPR). Vi er også en tværfag-
lig arbejdsplads: Vi har en journalist, der står 
for tilrettelæggelse af vores online læring; en 
sprogpædagog, der skriver sprogunderstøt-
tende aktiviteter; en grafiker, der sikrer, at vo-
res fysiske materialer er af høj kvalitet; og man-
ge andre, som har bidraget over årene.

Jeg kan konstatere, at der kan ske meget på 
fem år, når man er omgivet af fantastiske kol-
legaer! Vi har efterhånden efteruddannet flere 
tusinde pædagogiske medarbejdere, udviklet 
vores helt egen online sprogplatform, og ud-
videt vores målgrupper til at omfatte alle, der 
arbejder med børns sprogudvikling. Og sikke 
en rejse det har været. Jeg vil gerne af hele mit 
sproghjerte takke alle, som har delt vores visi-
on og hjulpet os på vejen. Sammen kan vi sik-
re, at ethvert barn uanset social eller lingvistisk 
baggrund kan udfolde sit sproglige potentiale.

Fire år efter den dag på Lolland hvor jeg skrev det hele 
ned, fandt jeg papiret i lommen af en gammel jakke!
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I Sprogklar vægter vi vores samarbejde 
med PPR højt. Lokale logopæder er rygsøj-
len på sprogområdet og uundværlige aktø-
rer i historien om ethvert barn, som oplever 
en atypisk sprogudvikling. Logopæder ind-
går i en bred vifte af aktiviteter på sprogom-
rådet i landets kommuner også i forhold til 
børn med en typisk sprogudvikling, og i den 
forbindelse, er vi i Sprogklar blevet invite-
ret ind i mange samarbejder rundt omkring.

Samarbejde i forbindelse med efteruddannel-
se af pædagogisk personale
Det meste af vores samarbejde med logopæ-
der har efteruddannelse af pædagogiske med-
arbejdere som omdrejningspunkt. Sprogpæ-
dagogisk efteruddannelse af pædagoger, 
medhjælpere og dagplejere har været et ho-
vedfokus i Sprogklar helt fra begyndelsen. Vi 
har i al beskedenhed efterhånden efteruddan-
net et par tusinde medarbejdere i hele Dan-
mark, primært gennem vores større projekter i 
Aarhus, Odense og Aalborg. Men vi er også ak-

tive i mindre kommuner, og det er her, vi ofte 
indgår i samarbejde med logopæder. I mindre 
kommuner er det nemlig tit logopæderne, som 
har en nøglefunktion i efteruddannelsen af pæ-
dagogisk personale inden for sprog. Samarbej-
det kan tage mange former. Vi har for eksem-
pel været faste konsulenter for en hel 
PPR-gruppe og undervist logopæderne i, hvor-
dan man bedst efteruddanner pædagogisk 
personale inden for sprogpædagogik. Flere 
gange har vi dog også stået for selve efterud-
dannelsesforløbet på vegne af PPR. Uanset 
samarbejdets størrelse og karakter, er vores 
rolle altid at understøtte de lokale logopæder i 
at opnå deres sproglige målsætninger med et 
særligt fokus på inddragelse af det pædagogi-
ske personale. 

Når vi samarbejder med logopæder omkring 
efteruddannelse af pædagogisk personale, er 
det grundlæggende for os, at både det faglige 
indhold er evidensbaseret, men også at selve 
udformningen af forløbet er evidensbaseret – 
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altså at efteruddannelsens tilgang er i overens-
stemmelse med, hvad man ved om effektive ef-
teruddannelsesmetoder. Derfor undersøger vi i 
samarbejde med PPR, hvordan vi kan sikre, at 
et forløb er længerevarende, har en høj dosis af 
viden til praksiscyklusser, og at alle pædagogi-
ske medarbejdere får mulighed for at deltage. I 
efteruddannelsesverdenen er der tradition for, 
at man udvælger en eller to pædagoiske m e d -
arbejdere, som kan få lov til at dygtiggøre sig 
inden for et emne. Denne tilgang har imidlertid 
en begrænset effekt i det forhold, at det ikke 
hjælper et barn på blå stue, at en medarbejder 
på rød stue har efteruddannet sig i, hvordan 
man skaber sprogmiljøer af høj kvalitet. Når det 
så er sagt, er det mulighedens kunst, og når 
midlerne er meget begrænsede, kommer vi 
med vores bedste bud på, hvordan man får 
mest for de givne resurser. 

I tråd med det faktum, at faglig viden om sprog 
i sig selv ikke alene er nøglen til vedvarende 
ændringer i pædagogers, dagplejeres og med-
hjælperes interaktioner med børn, har vi i 
Sprogklar stort fokus på pædagogisk adfærd – 
altså praksis. Ændringer i adfærd kræver en del 
øvelse, men udfordringen med øvelse er, at man 
ikke altid ved, hvad man burde øve sig på. Hvad 
nu hvis en pædagog ikke selv er opmærksom 
på, at han eller hun for eksempel ikke gentager 
og udvider børnenes ytringer? Derfor vægter vi 
analyse af egen praksis via videooptagelse højt 
i vores forløb. Dette er enormt hjælpsomt, når 
man skal øve ny adfærd i interaktionen. En ba-
seline for, hvad en pædagogisk medarbejder 
gør i forvejen, og hvad vedkommende med for-
del kunne øve sig på, er simpelthen guld værd i 
et efteruddannelsesforløb, for det gør proces-
sen konkret. ”Okay, jeg stiller knap så mange 
åbne spørgsmål, som jeg troede jeg gjorde. 
Derfor vil jeg nu øve mig på det.” På vegne af 
PPR har vi flere gange leveret sprogpædagogi-
ske målinger af pædagogiske medarbejderes 
interaktioner ved hjælp af det standardiserede 
måleredskab CLASS (se La Paro et al. [2004]). 
Det giver en tydelig baseline, som logopæderne 
enten selv kan følge op på, eller som vi kan bru-
ge for at målrette efteruddannelsen på deres 
vegne. I et sådant tæt samarbejde med PPR, 
hvor vi går ind og samarbejder med de lokale 
logopæder om efteruddannelsen af dagtilbud-
spersonalet, er det klart en fordel for os, at så 

mange af Sprogklars medarbejdere er logopæ-
der. Med forståelse for konteksten af det logo-
pædiske arbejde, kan vi bedre bidrage med for-
slag og løsninger, der passer ind i 
virkeligheden. 

Vores overordnede metodologi inden for efter-
uddannelse, hvor man skiftevis modtager lidt 
undervisning, analyserer egen praksis, og øver 
sig på den nye adfærd eller metode, virker. Vi 
har for eksempel undersøgt det i et effektstudie 
af vores årelange forløb i Odense Kommune, og 
vi har fundet, at pædagogiske medarbejdere i 
gennemsnit flytter sig over to standardafvigel-
ser (cohens d = 2,0) på CLASS- målingerne, 
hvilket fortolkes som en meget stor effekt (Co-
hen, 1988). Sagt på en anden måde, ændrer 
medarbejderne som følge af forløbet i et stort 
omfang deres pædagogi-ske adfærd.

Nebula – et understøttende værktøj i PPR-regi
Når man samarbejder med Sprogklar, får man 
adgang til Nebula, vores selvudviklede børne-
sprogportal, som er ”arbejdshesten” i mange af 
vores aktiviteter. Portalen er nøglen til, at vi kan 
nå ud til så mange medarbejdere, til trods for at 
vi er en lille gruppe ansatte i Sprogklar. Det skyl-
des, at Nebula indeholder vores kollektive viden 
i skikkelse af flere online efteruddannelser, 
hundredvis af videoeksempler på sprogunder-
støttende strategier (som direkte kan sendes til 
forældrene via SMS), en indsatsgenerator, som 
anbefaler konkrete og printerklare sprogaktivi-
teter på baggrund af et barns sprogvurdering, 
og mange andre ting. Vi opdaterer løbende por-
talen med nye materialer, som oftest udvikles 
på baggrund af konkrete ønsker fra systemets 
brugere. Siden Nebulas lancering i 2018 er over 
2000 medarbejdere i landets kommuner blevet 
brugere, blandt andre mange logopæder, som 
anvender Nebula i deres konsultative arbejde 
med forældre og medarbejdere. Vi er dog også 
godt i gang med at udvikle PPR-specifikke 
værktøjer, herunder en serie af online kurser i 
vores logopæders specialområder og en tele-
undervisningsportal, som efter planen vil stå 
klar i 2021.

Det er i øvrigt en lidt sjov drejning, at Sprogklar 
endte med at blive IT-udvikler, for ingen af os er 
IT-uddannede. Behovet opstod i 2017, da vi 
stødte vi på en lille udfordring: Odense Kom-
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mune ville hyre os til at give sprogpædagogik-
ken i kommunens daginstitutioner et fagligt 
løft. Men vores sædvanlige opsang om vigtig-
heden af efteruddannelsens længde, dosis og 
deltagelse af alle medarbejdere ramte lidt af en 
mur. Alle kunne nemlig se, at det ville koste 
mange penge og nok tage ti år, hvis vi i lille 
Sprogklar skulle efteruddanne så mange med-
arbejdere på denne måde. Så vi kom med et 
forslag: Hvad nu hvis vi laver blandet læring 
(eng. blended learning), hvor man har online-
undervisning som omdrejningspunktet for ef-
teruddannelsen, men hvor man supplerer med 
liveundervisning for at sikre, at folk er på rette 
spor? For med undervisning online kunne vi nå 
et ubegrænset antal medarbejdere.

Vores friske samarbejdspartnere i kommunen 
var straks interesserede, men så kom prøven. 
Kunne vi komme med et eksempel på vores 
online-undervisning? Ja, det kunne vi – vi skul-
le ”bare” lave en online sprogportal først og 
samtidigt sætte os ind i, hvordan man produ-
cerer online-undervisning. Denne skulle samti-
dig helst være af en kvalitet, som medarbejde-
re ville gide at se (for hvad er værre end kedelig 
online-undervisning?) Vi arbejdede på det hele 
sommeren 2017. Med hjælp fra en videojour-
nalist og en IT-medarbejder, som vi hyrede, fik 
vi hurtigt opbygget den første generation af 
Nebula og producerede de første pilotkurser. 
Vi fremviste det hele for kommunen, fik grønt 
lys og gik for alvor i produktion. Seks måneder 
senere havde vi skrevet, tilrettelagt og optaget 
35 kurser fordelt over syv moduler om alt fra 
det fysiske sprogmiljø til fortolkning af en 
sprogvurdering til vejledning af forældre til si-
multant tosprogede børn. Responsen fra det 
pædagogiske personale var også overvejende 
positiv. I en uopfordret mail skrev en daglig le-
der til os (og gentrykt med tilladelse):

”Jeg er virkelig begejstret for, hvor godt e-kur-
set er skruet sammen. Vi får et højt niveau af 
viden og en helt anden bevidsthed om sprog, 
fordi alle er i gang sammen. Samtidig giver det 
os en anden dialog om sproget i hverdagen, 
som netop er med til at udvikle vores lærings-
miljøer over hele dagen. Jeg vil til enhver tid 
foretrække at have mine medarbejdere på ef-
teruddannelse sammen på denne måde frem 
for at sende én medarbejder afsted på et di-
plom-modul.”

I januar i år lancerede vi Nebula 2.0, den nuvæ-
rende version af vores sprogplatform, som har 
flere vigtige opgraderinger, såsom en IT-under-
støttelse af materialet Sprogvurdering 3-6, en 
videofeedback-funktion (så vi kan give tids-
stemplet feedback på praksisvideoer), vi-
deo-SMS-funktion (så man kan sende videoer 
med sprogtips direkte til forældrenes telefo-
ner) og hundredvis af strategiplakater på for-
skellige sprog.

Hvor kommer navnet Nebula fra?
Mange spørger, hvorfor vores sprogportal 
hedder Nebula. Det gør den af en helt sær-
lig årsag. Et nebula er et andet ord for en 
stjernetåge eller stjernevugge. Solen og alle 
andre stjerner fødes i et nebula, som i virke-
ligheden blot er en lysende sky af støv og 
gas ude i rummet. Men faktisk opstår stjer-
ner ud af denne blanding af støv og gas, 
hvis der er nok af det. For tyngdekraft træk-
ker fragmenterne sammen, og en stjerne 
begynder at formes. Processen er selvfor-
stærkende, og jo mere gas og støv, der 
trækkes ind miksen, jo tungere bliver stjer-
nen. Vi døbte vores sprogplatform Nebula, 
fordi sprogtilegnelse fungerer på den sam-
me måde. Børn er udstyret med deres egen 
evne til at trække sproglige krummer ud af 
sprogmiljøet og gradvist sætte dem sam-
men til et sprog i hjernen. Derfor kalder vi 
vores sprogplatform for Nebula. Dels fordi 
vi tror på, at alle børn er stjerner indeni, og 
dels fordi alle børn har et stort sprogligt po-
tentiale, som udfoldes i henhold til sprog-
miljøet omkring det enkelte barn. 
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Med Sprogklars vision om, at alle børn har et 
potentiale, og ambitionen om at bringe mere 
forskning ind i praksis, lå det lige for at starte 
en audiologopædisk klinik. Her kan vores logo-
pæders kliniske/praksisorienterede forskning 
og specialiserede viden komme i spil direkte 
i mødet med børn og forældre, og samtidig 
kan vi på en effektiv måde dele vores viden 
med andre logopæder, så den kommer flere til 
gode. For hvis ikke vi formår at implementere 
vores forskning i praksis og nå ud til de rigti-
ge målgrupper – hvad nytter forskningen så?

Da Sprogklar kontaktede mig og spurgte, om 
jeg ville stå i spidsen for en kommende audio-
logopædisk klinik, var jeg faktisk ikke i tvivl om, 
at det var det helt rigtige for mig. Jeg kunne 
bevare mine ansættelser på Odense Universi-
tetshospital og Syddansk Universitet og der-
ved kombinere forskning og klinik, hvilket ville 
være en god kombination i forhold til ikke at 
miste kompetencer og ”touch” med det rent 
logopædfaglige i forhold til udredninger og in-
tervention. Gennem syv års virke i PPR samt lo-
gopædisk praksis gennem mit ph.d.-forløb har 
jeg ikke bare observeret, men selv oplevet og 
været en del af de prioriteringer, arbejdsgange 
og vilkår, der eksisterer ude i den logopædi-
ske dagligdagspraksis. Det har efter min egen 
vurdering medført en mere realistisk tilgang 
til den kliniske forskning. Jeg lærte blandt an-
det vigtigheden af, at vil man ændre noget, 
så kan det ikke gøres med informationer og 
flowcharts alene, og at børn ikke kan puttes i 
kasser. Samtidig har alle børn mulighed for at 

udvikle sig, det gælder blot om at være nysger-
rig nok som logopæd på at finde vejen til det 
enkelte barns læring – og her er vi tilbage ved 
forskningen, som kan give nogle svar på dette.

Ideen med Sprogklars audiologopædiske kli-
nik – og hvad vil vi med den? 
Et af vores store håb er, at vi kan få et godt sam-
arbejde i gang med PPR, og Sprogklars audiolo-
gopædiske klinik er tænkt som et supplement 
til det eksisterende praksisfelt. Vi arbejder pri-
mært i to ben: Det første er den mere ”traditi-
onelle” klinik, hvor vi fysisk og online arbejder 
med forældre, børn og voksne med vanskelig-
heder inden for det audiologopædiske spek-
trum, primært børnelogopædien og stemme-
området. Det andet er understøttelse af praksis 
i kommunerne. Her vil vi gerne stille vores kom-
petencer og viden til rådighed for fagfolk, ek-
sempelvis logopæder, som søger sparring til 
en anonym sag eller en gruppe af logopæder, 
som søger opkvalificering på et givent fagom-
råde. Ved hjælp af vores teknologiske mulig-
heder kan vi nå ud til flere og dele viden på 
en god og effektiv måde. Vi vil samtidig være i 
konstant udvikling og følge strømmene i sam-
fundet, så vi ikke distancerer os fra virkelighe-
den – for det vi gør, skal skabe en forskel i hver-
dagen for det enkelte barn og familie eller den 
enkelte borger. Et af vores første tiltag i forhold 
til online-kurser og opkvalificering er på stem-
meområdet, hvor vi planlægger fagspecifikke 
kurser for logopæder, blandt andet inden for 
børnestemmer, samt for professionelle stem-
mebrugere, eksempelvis lærere og pædago-
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ger, som ofte har høje stemmekrav i hverdagen.

Vores ambition er at stille forskningsviden til 
rådighed for alle kommuner, så alle kommuner 
uanset størrelse kan arbejde ud fra den sene-
ste viden inden for vores specialeområder. Vi 
har mulighed for at byde ind med specialiseret 
og evidensbaseret viden, give noget tilbage og 
i samarbejde med de kommunale logopæder, 
med lærere og pædagoger og med forældre nå 
ud til endnu flere børn. Det, som fungerer i dag, 
skal også gerne fungere i morgen, og piller vi 
ved det, går det i sidste ende ud over børnene. 
Omvendt har vi flere eksempler på kommuner, 
hvor man sidder ene logopæd med et svært om-
råde, som man måske ikke har den store viden 
om eller erfaring med. Det kunne være børne-
stemmer eller børn med inkonsistente fonologi-
ske vanskeligheder eller verbal dyspraksi – eller 
en kombination heraf. Det er eksempelvis her, 
vi gerne vil gøre noget. Give en mulighed for, at 
den logopæd kan få opøvet sine kompetencer, 
blive opdateret på seneste forskning til brug 
i praksis eller blot få skabt et refleksionsrum.

Mange af os som har arbejdet i kommunalt 
regi, har nok indimellem haft en strejfende 
tanke om, at der indimellem skæres lige lov-
ligt hårdt ind til benet, eller man ville gerne lige 
kunne gøre lidt mere, men der står også andre 
børn og venter. Man fordeler sol og vind lige, 
så godt man kan, alt imens man, måske sær-
ligt i de mindre kommuner, er lidt af en ”multik-
unstner” på den måde, at man skal have brede 
faglige kundskaber, som tager tid at opbygge. 
Man skal kunne arbejde med mange typer tale-, 
sprog- og stemmevanskeligheder og herudover 
også høretab, alt afhængig af, hvordan man er 
organiseret. Inden for den enkelte talevanske-
lighed skal man i øvrigt lige kunne alle diffe-
rentialdiagnoserne, tage hensyn til komorbidi-
tet og også lige være skarp på at adskille det 
forsinkede fra det atypiske, eller det organiske 
fra det funktionelle. Et konkret eksempel udgår 
fra forekomsten af verbal dyspraksi, hvor det 
anslås at cirka 0,1-0,2% af alle børn og unge 
har ver-bal dyspraksi (Shriberg Lawrence D. et 
al., 1997), svarende til mellem 8 og 16 børn i 
alt under 18 år i en gennemsnitskommune på 
43300 indbyggere (Socialstyrelsen, 2020). En 
logopæd i en mindre kommune kan således 

ikke forventes at møde mange børn med ver-
bal dyspraksi i løbet af et arbejdsliv, måske kun 
et eller to, og har derved ikke mulighed for at 
opbygge stor erfaring hermed. Jeg fandt det af 
og til en overvældende opgave, da jeg arbejde-
de i en lille kommune, og der var ofte behov for 
at stille et tillægsspørgsmål eller to!

Understøttelse af praksis i kommunerne
Gennem de seneste fire-fem år har vi fået man-
ge henvendelser fra logopæder, som har haft 
spørgsmål til, hvordan de skulle hjælpe et spe-
cifikt barn bedst. Tilbagevendende emner har 
omhandlet, hvordan man griber udtaleinter-
ventionen af det enkelte barn an, hvis barnet 
samtidig stammer voldsomt i perioder? Hvor-
dan starter man op med bestemt interventi-
on? Hvordan får man adgang til nyere viden og 
forskningsartikler på diverse områder, og fin-
des litteraturen kun på engelsk? Hvordan ved 
man, om et barn har verbal og/eller oral dys-
praksi? Hvad gør man i ventetiden på en udred-
ning? Vi har derfor stillet os selv spørgsmålet, 
om ikke man kunne gøre denne viden lettere 
tilgængelig. Hvordan kan svarene komme flere 
til gode end blot spørgeren? Hvordan kan vores 
tid udnyttes bedst muligt, så vi når ud til flest 
muligt logopæder – og dermed børn – på én 
gang? Svaret lå ligefor. Undervisnings- og kur-
susforløb på Sprogklars IT-platform, Nebula, 
hvor vi samtidig kan udnytte den tidligere be-
skrevne viden om, at kurser skal være over en 
længere periode og have en høj dosis af møde-
gange med mulighed for at gå tilbage og ”øve 
sig” indimellem mødegangene. Vi laver derfor 
kurser for logopæder (og for andre fagfolk, 
herunder personlig stemmedannelse for lære-
re og forældre), hvor man får besvaret en lang 
række spørgsmål og tillærer sig nye metoder 
via konkret evidensbaseret viden – tilgænge-
ligt, spiseligt og på dansk.

Logopædiske indsatser til børn og voksne
Vores kliniks anden funktion er logopædisk be-
handling inden for vores specialeområder. For-
ældre er nøglepersoner i børns liv – de kender 
til børnenes hverdag, familiens resurser og øn-
sker. Vi arbejder derfor i mange tilfælde med 
at coache forældrene til at opnå færdigheder, 
viden og strategier, så de bliver en aktiv del i at 
afhjælpe en given vanskelighed. Konkret gøres 
dette ved at vise, hvordan de selv kan gøre 
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(ikke kun forklare), lade dem afprøve aktivi-
teten, mens man agerer støtte på sidelinjen, 
lade dem videofilme sig selv i situationer med 
barnet og derefter give konkret feedback, stil-
le reflekterende spørgsmål og mange andre 
ting. Hele dette arbejde understøttes af Nebu-
la, hvor vi ved hjælp af den nævnte tidsstemp-
lede feedback i videofunktionen blandt andet 
kan give forældre konkret feedback på deres 
daglige træning med barnet. Vi sender dem for 
eksempel video-SMS’er til mobilen med korte 
klip, som giver ideer til, hvordan de skal sprog-
træne med barnet. Vi har fået gode tilbagemel-
dinger på den del, og blandt tilbagemeldinger-
ne lyder blandt andet:

”Efter snart at have været igennem flere års 
træning (…) uden at der er sket fremskridt med 
vores søns udtale – er det SÅ dejligt endelig at 
være kommet i hænderne på en der har spe-
ciale inden for verbal dyspraksi!! Efter kun halv-
anden måned, kan [vi] høre tydelige fremskridt 
– noget vi slet ikke havde troet var muligt! Det 
har været så dejligt at kunne sende videoer af 
vores søns træning og udtale. (…). Noget af 
det allerbedste har faktisk været at modtage 
videoer, hvor man kan se Trine sige lydene, vi 
skal træne, forklare hvordan tungen og mun-
den skal bruges, og vise hvilke tegn der hører 
til den enkelte lyd. Det har været så dejligt kon-
kret at gå videre med i træningen til vores søn, 
og det har været nemmere at få ham forklaret 
hvad han skal gøre”.

Vi kan også gøre noget for de forældre, som 
ønsker en ekstra hjælp til den daglige eller 
ugentlige træning med deres barn. Qua vores 
forskellige platforme og lettilgængelige måder 
at nå forældre og børn på, kan vi iværksætte 
forløb og være hurtigt i gang.
Med klinikken håber vi at kunne give vores bi-
drag til at hjælpe de børn og voksne borgere, 
som har vanskeligheder af logopædisk art, ved 
hjælp af evidensbaseret og praksisnær viden 
og indsats på de områder, vi er specialiserede 
i. Klinikken er ny og under opbygning, men vi 
glæder os til at møde jer i virkeligheden, til at 
se en masse børn, borgere og logopæder samt 
til at give vores bidrag til at omsætte nyeste 
viden til praksis.
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