
Hvordan omsorgspersoners talespråk kan være opphav 
til variasjon i barns språkutvikling 

Kari-Anne B. Næss



Strukturen på innlegget

• Kort introduksjon

• Variasjon i språkutvikling

• Prediktorer for språkutvikling

• En systematisk oversikt

– Begrensninger

– Implikasjoner for praksis

– Implikasjoner for forskning

• Oppsummering



Introduksjon



Variasjon i språkutvikling

• Kontinium fra lite eller ingen til svært godt
ekspressivt og reseptivt språk



Prediktorer for språkutvikling

• Indre og ytre faktorer



Systematisk oversikt:             

Hvordan kan omsorgspersoners 
talespråk være opphav til 

variasjon i barns språkutvikling?  

Under utarbeidelse



Systematisk litteratursøk

• Søk i PsycInfo

• Kombinasjon av synonymer for omsorgspersoners
talespråk og barns språkutvikling



Inklusjonskriterier

I1

Studien må undersøke forholdet mellom 
omsorgspersoners talespråk og barns 
språkutvikling. 

– Omsorgspersoner er avgrenset til å inkludere 
foreldre/foresatte

– Talespråk er forstått som muntlig tale i 
kommunikasjon med barnet. Prosodi, rytme ol. er 
ekskludert.



Inklusjonskriterier, forts. 

I2

Barna må være enspråklige

I3

Et mål på barnas språkferdighet må være inkludert

I4

Skrevet på engelsk, tysk eller skandinavisk språk



Eksklusjonskriterier

E1 Doktorgrad E6 ASD

E2 Bøker E7 Down syndrom

E3 Skolekontekst E8 Utviklingshemming

E4 Lesing E9 Hørselshemming

E5 Tospråklige E10 CP

E11 Alternativ og supp-
lerende kommunikasjon



Records identified through 
database searching

(n = 6288)
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Additional records identified 
through other sources

(n = 25)

Records after duplicates removed
(n = 6303)

Records screened
(n = 2749/3554)

Records excluded
(n = 2542)

Full-text articles 
assessed for eligibility

(n = 207)

Full-text articles 
excluded, with reasons

(n = 56)

Studies included in 
synthesis
(n = 151)



Resultater - innhold

(Med utgangspunkt i Bloom og Lahey 1978)

Kommunikasjon

Innhold

BrukForm



Innhold

• Variert talespråkinnhold inkludert både 
kvantitet, kvalitet, frekvens og variasjon samt 
beskrivelser knyttet til objekter og aktiviteter

• Samvarierer/predikerer reseptivt og 
ekspressivt vokabular, fonologisk bevissthet,  
narrativ forståelse og språk generelt

Eks. Beals & DeTemple, 1993; Beals & Tabors, 1993; Borenstein m.fl., 2016a; 
Hann m.fl., 1996; Hart & Risley, 1995; Hurtado, Marchman, & Fernald, 2008; 
Huttenlocher m.fl., 2010; 1991; Nereyda m.fl., 2008; Silven, Niemi, & Voeten, 
2002; Shneid-man & Goldin-Meadow, 2012; Tamis-Lemonda m.fl. , 2001… 



Innhold, forts.: Kvantitet av ord

SES Antall ord pr time

Lav SES 620

Middel SES 1250

Høy SES 2150

Hart & Risley, 1995, s. 132



Resultater - form

(Med utgangspunkt i Bloom og Lahey 1978)

Kommunikasjon

Innhold

BrukForm



Form

• Setninger (MLU/gjennomsnittlig 
ytringslengde), syntaktisk kompleksitet, 
grammatisk kompleksitet

• Samvarierer/predikerer vokabular, grammatikk 
og leksikalsk variasjon, de samme 
formvariablene hos barnet

Eks. Aksu-Koc, 1998; Booth m.fl., 1997; Fernald, 1989; Hoff, 2003; Hoff-Ginsberg, 
1998; Hoff & Naigles, 2002; Goldfield, 1993; Hoff, 2003; Hutten-locher m.fl., 2010; 
Murry m.fl., 1990; McLaughlin m.fl., 1983; Melzi, 2003, Naigles & Hoff-Ginsberg, 
1998; Naigles & Tardif , 1997; Pillips, 1973; Rondal, 1980; Rowe m.fl., 2009; Smiley…  

& Huttenlocher, 1995; Søderstrøm, 2007



Form, forts.: MLU

Stå stille!
Har du lyst til 
å stå her ved 
siden av meg?



Talespråk

(Med utgangspunkt i Bloom og Lahey 1978)

Kommunikasjon

Innhold

BrukForm



Bruk
• Type spørsmål (hv og/eller ulik grad av 

abstraksjonsnivå)

• Tilbakemelding (fortsette tema, repetisjon, 
ekspansjon, reformulering av ord og fraser)

• Tilpasse den språklige kompleksiteten

• Predikerer/samvarierer med lytteforståelse, 
vokabular, abstraksjonsevne, grammatisk 
utvikling, narrativ forståelse, eksprssive
språkferdigheter, 

Eks. Dickinson, 1991; Cain & Oakhill, 2001; Hoff, 2006; Hoff-Ginsberg, 
1985;1986; Hoff-Ginsberg, & Shatz, 1982; Leech, Salo, Rowe, & Cabrera, 2013; 
Levicks, Reilly, Girolametto, Ukoumunne, & Wake, 2014; Snow, 1991; 















En underliggende foreldrefaktor?

• Foreldrenes talespråk kan forklare en stor 
andel av variasjonen i barnas språkutvikling

• Ulike variabler og varierende

detaljnivå på variablene i 

tidligere studier                                             

– Faktorene korrelerer høyt

– Er de distinkte eller ulike deler av                     det 
samme konstruktet?

4 faktorer

• Talespråk
• Kommunikasjons-

strategier 
• Kommunikasjons-

aktiviteter
• SES (40% av 

variasjonen)



Foreldre-
faktor

Foreldrenes                                        
interaksjonsstil

Foreldrenes                         
talespråk                                                     

Ordfrekvens

Ordkvalitet

Ordvariasjon

Syntaks

Grammatikk

Spørsmålstyper

Sensitivitet

Forventninger

Struktur

Bibliotekbesøk

Bøker og leker

Læringsaktiviteter

TV og digitale medier

Rutiner

Foreldrenes valg av 
kommunikasjons-
aktiviteter/kontekst       

Foreldrenes              
SESInntekt

Yrke

Utdanning

ManifestasjonFaktorerUnderliggende indikatorer

Respons

Kommunikasjons-
strategier



Foreldrefaktor t1 Foreldrefaktor t2

Barnets språk-
ferdighet t1

Barnets språk-
ferdighet t2

Gjensidig påvirkning



Svakheter

• Begrenset søk og inklusjon/eksklusjon

• Ikke kvalitetssikret datagjennomgangen enda og alle 
abstract er ikke scannet

• Svak metodisk kvalitet på flere av de inkluderte 
studiene

• Metodekritikk – foreldrerapportering er problematisk 
når de vet at hensikten er å måle hvordan de virker på 
barnets utvikling

• Meta-analyse, systematisk oversikt, innholdsanalyse?



Implikasjoner for praksis

• Omsorgspersoner sitt talespråk er sentralt i
språkstimuleringen

• Tidlig innsats

• Spre kunnskap (samfunnsinformasjon og 
spesifikk informasjon)

• Oppdaterte og engasjerte fagpersoner i ulike
instanser og nivåer til å formidle kunnskapen



Implikasjoner forskning

• Undersøke om det finnes en underliggende 
foreldrefaktor?

• Intervensjonsstudier av høy kvalitet 



Oppsummering

Akademiske 
ferdigheter

Språkutvikling

Tidlig
språkeksponering

«Barn lærer det de hører» Hoff-Ginsberg, 1998, s. 621  vs. hva de gjør



Takk for at du hørte på!

Takk til Jarl Kleppe Kristiansen og Silje Hokstad for hjelp i screeningsprosessen
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