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Å forstå språk og å bruke språket til å kommunisere 
tanker, ideer, meninger og informasjon er 
grunnleggende hos mennesket.  

 

«Language is so 
readily aquired 
and so universal 
that it is easy to 
forget what a 
complex 
phenomenon it is» 
(Bishop, 1997) 



Språkforståelse 

Vokabular 

Syntaks 

Grammatikk 

Verbalt arbeidsminne 

Klem et al 2015 
Bornstein et al 2013 

Morfologi 
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Randomiserte treningsstudier 

 













Barn med et annet morsmål enn skolespråket 

 



 

RCT 1 
 

Improving the General Language Skills of 
Second-Language Learners in Kindergarten: A 

Randomized Controlled Trial           
 

Rogde, Melby-Lervåg & Lervåg 

 

Journal of Research on Educational Effectiveness (2016) 

 





Mål med studien   

• Å konstruere et intervensjonsprogram som bedrer de norskspråklige 
ferdighetene til minoritetsspråklige barn i barnehage før de begynner 
på skolen! 

 
• Umiddelbare effekter 

•  Langtidseffekter  



Oppbygning av studie - RCT 
122 minoritetsspråklige,  

fordelt i to grupper ved hjelp av loddtrekning 

Kontrollgruppe Tiltaksgruppe 

Vanlig 
barnehagepraksis 

Tiltaksprogram 
konstruert av forskere 

Pretest des11/jan12 

Skoleoppfølging høst 2012 

Posttest Juni 2012  (115 barn) 



Språkstimulering 

Uke1 Tema: Reising 

Økt 1 Gruppe økt 
(40-45 min) 
 

Økt 2 Individuell økt 
(10 min) 
 

Økt 3 Gruppe økt  
(40-45 min) 
 

Komponenter: 

 Dialogisk lesing 

 Narrative ferdigheter 

 Bruk av ekspressivt språk 

 Lytte aktiviteter 

 Begrepsinstruksjon 

 Prosjektord (Tier2) 

 

 



Eksempel på språkaktivitet: 
 

 
 
Like ord med ulik betydning 



Sammensatte ord 



Sammensatte ord 



Økt 4 (uke 2), tema hjemme 
Økt 4 

Type økt: Gruppeøkt 

Overordnet tema: ”Hjemme” 

Formål: Jobbe videre for å konsolidere kunnskapen om ”navn på ord”, strukturen i en historie. 

Introdusere begrepers overordnede kategorier, og magiske ord, temaet ”Hjemme” 

Nødvendig materiell: billedkort med substantiver (konvolutt nr.4), boken ”Karsten får ikke 

sove”. 

Varighet: 40-45 min 

Del 1: Lek ”Hva er dette” (konvolutt nr 4) 

Legg billedkortene på bordet med den blanke siden opp. Si: Nå skal vi leke en lek. Jeg skal vise dere bilder av noen ord. Alle 

ordene er ”navn på” ord. Jeg trekker et kort og snur dette, og viser det til dere. Kan noen si hva det er? Hva kan den det/gjøre? 

Hva kan vi bruke den til?  Nå er det …. tur til å trekke. Vis kortet til de andre. Hva er dette? Hva kan den brukes til/gjøre? 

Gjenta dette til alle kortene er trukket. Gi mye ros. Hvis barna ikke greier å svare, si ordet og kom med eksempler på hva 

det er.  

Før leken avsluttes si: Dere kan veldig mange ord, så flinke dere har vært. Men det var jo noen ord som var litt vanskelige. Nå 

skal vi se på de ordene en gang til (velg ut de ordene barna strevde med, og gå gjennom dem en etter en). Si: Er det noen 

som husker hva dette var? Hva kunne den brukes til?  



Resultater – Trente ord 
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Resultater – Trente ord 

Posttest 1 (May-June Preschool) Posttest 2  (January Grade 1)
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Results – Distal Measures 
Expressive Language 

Posttest 1 (May-June Preschool) Posttest 2  (January Grade 1)

Resultater ekspressivt språk 
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Results – Distal Measures 
Receptive Language 

Posttest 1 (May-June Preschool) Posttest 2  (January Grade 1)

Resultater reseptivt språk 



Varierte effekten i forhold til hvor gode 
språkferdighetene var ved starten av studien? 

Resultat fra interaksjonsanalyser viser at det ikke var 
tilfellet: 

 

• Effekten av treningen varierte ikke i takt med 
utgangspunktet. 

 



Hva med enspråklige barn? 

 



Kontinuitet/diskontinuitet 

 

Tidligere trodde man at barn med spesielle behov og store lærevansker, 
hadde problemer knyttet til språk og læring om var svært ulike den 
generelle normalvariasjonen (diskontinuitet) 

 



Kontinuitet versus diskontinuitet 



I de senere årene har man blitt mer klar over at det i stor grad er 
kontinuitet i språkferdighetene. Hvor man setter cut-off for mange 
språkvansker er derfor litt tilfeldig 

 



Språkutvikling: To studier på enspråklige barn 



Longitudinell Utviklingsstudie 
 220 enspråklige barn 

Kartleggingstidspunkter 

4 år 5 år 6 år 7 år  8 år 
9 år  

 

Hjetland, Lervåg, Lyster, Hagtvet & Melby-
Lervåg, work in progress 

10 år  
 



4 år 
5 år 6 år 7 år 

Utvikling av ordforråd fra 4-7 år 



Longitudinell Utviklingsstudie 
 198 enspråklige barn 

Kartleggingstidspunkter 

7,5 år 8 år 8,5 år 9 år  11,5 år 
12,5 år  

 

Lervåg, Hulme & Melby-Lervåg, 2017 
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RCT 2 
 

Improving Language Comprehension in Preschool 
Children with Language Difficulties: A Cluster 

Randomized Trial  

 

Hagen, Melby-Lervåg & Lervåg 

 

Journal of Child Psychology and Psychiatry  

(2017) 

 





Screening = 860 

Children 
N = 289 

Classrooms= 150 

30 weeks 
intervention 
Classrooms = 75 
Children = 157 

Business as usual 
Controll 

Classrooms = 75 
Children = 144 

Posttest 1 
End of Preschool 

Posttest 1 
End of Preschool 

Posttest 2 
Middle of Grade 1 

Posttest 2 
Middle of Grade 1 



Pretest 
4 weeks 

with 
intervention 

6 weeks 
with 

intervention 

6 weeks 
with 

intervention 

7 weeks 
with 

intervention 

Posttest 1 
End of 

Preschool  

7 weeks 
with 

intervention 

Posttest 2 
January 

First Grade  

Summer holiday 

7 months 

Christmas holiday 



«The virtuos circle» 

 

 

 

Research Practice 

Snowling & Hulme, 2012 

 
“a recurring cycle 
of events, the 
result of each one 
being to increase 
the beneficial 
effect of the 
next” 
 



 
 
 

Intervensjon 
Lik den forrige studien, men 
-mindre fokus på bøker og 

mer fokus på egenproduserte 
tekster. 

-Nivået ble justert til å passe 
4-åringer med “språkvansker”. 

 
 



 
 

Resultater: 
 
 



Resultater–prosjektord 
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Effekter av språkstimuleringen - definere 
prosjektord 

Posttest1 (mai-juni i barnehagen) Posttest 2  (Januar 1. klasse)



Resultater– Språkoppgaver som inneholdt 
prosjektord 
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Effekter av språkstimuleringen - Språkoppgaver som 
inneholdt prosjektord 

Posttest1 (mai-juni i barnehagen) Posttest 2  (Januar 1. klasse)



Resultater– Språkoppgaver som ikke 
inneholdt prosjektord 
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Effekter av språkstimuleringen - Språkoppgaver 
som ikke inneholdt prosjektord 

Posttest1 (mai-juni i barnehagen) Posttest 2  (Januar 1. klasse)



Resultater– Oppsummering 
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Definere prosjektord Språkoppgaver som inneholdt
prosjektord

Språkoppgaver som ikke inneholdt
prosjektord

Effekter av språkstimuleringen 

Posttest1 (mai-juni i barnehagen) Posttest 2  (Januar 1. klasse)



Varierte effekten i forhold til hvor gode 
språkferdighetene var ved starten av studien? 

Resultat fra interaksjonsanalyser viser at det ikke var 
tilfellet: 

 

• Effekten av treningen varierte ikke i takt med 
utgangspunktet. 

 



Resultater– De som fullførte 2/3 deler av 
øktene 
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Alle barn i intervensjonsgruppen De som utførte 60 av de 90 øktene

Effekter av språkstimuleringen - 
Språkoppgaver som ikke inneholdt prosjektord 

Posttest1 (mai-juni i barnehagen) Posttest 2  (Januar 1. klasse)



Konklusjon: 

• Systematisk språkstimulering i barnehagen ser 
ut til å effektivt kunne bedre språkforståelse 
hos barn med relativt svake språkferdigheter 
før de begynner på skolen. 

 

• Effektene av stimuleringen lar seg generalisere 
til ord og språkaktiviteter det ikke er trent på. 

 

• Effektene vedvarer inn i skolen 

 



Take-home message 

 

Er det mulig å forbedre språkforståelsen 
til barn med svake språkferdigheter I 

førskolen/barnehagen? 



Take-home message 

 

Er det mulig å forbedre språkforståelsen 
til barn med svake språkferdigheter I 

førskolen/barnehagen? 

 

Ja 



Take-home message 

 

MEN, holder det med bare korrigering og 
ekstra oppmerksomhet i frileken for 

bedre språkferdighetene til disse barna? 



Take-home message 

 

MEN, holder det med bare litt korrigering 
og ekstra oppmerksomhet i frileken for 

bedre språkferdighetene til disse barna? 

Nei! 



Take-home message 

 
MEN, holder det med bare litt korrigering og 
ekstra oppmerksomhet i frileken for bedre 

språkferdighetene til disse barna? 

Nei! 
Det kreves systematisk og bevisst 
stimulering over tid for å bedre 

språkferdighetene til barn med behov for 
språkstimulering. 



Målrettet 

Prioritert 

Nøkkelen til effekt…. 

Over tid 

Systematisk 



Takk for oppmerksomheten! 
 


