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Expressivt ordförråd og språkmiljöfaktorer i 

hverdagen målt med LENA-metoden 



Learning outcome

LENA – inspelningsmetod för screening av barns språkmiljö i 

vardagen genom heldagsinspelningar

Samband mellan barns expressiva ordförråd och: 

• antal verbala turtagningar mellan barn och vuxna

• antal vuxenord 

• fysisk närhet till vuxna (lyssningsmiljö)

• barnets generella språkförmåga



Meningsfull interaktion mellan barn och 

vårdnadshavare

– viktig ingrediens för gynnsam tidig språkutveckling



DYADEN



Hur mycket språkstimulans behövs?

Longitudinell studie av 42 barn med typisk utveckling och hörsel i Kansas 
City, USA (Hart & Risley, 1995)

30 million word gap – pga socioekonomiska skillnader

Inte bara antal vuxenord utan även kvalitativa aspekter viktigt för positiv
språkutveckling

= mindre styrning och mer interaktivt beteende från föräldrar

Samband mellan ordförrådsförmåga vid 3 år och senare språkresultat
samt kognitiv förmåga vid 9 års ålder

Videoinspelning1 timme per månad med forskare närvarande

Mödosamt analysarbete efteråt, inte helt representativt   



LENA – stegräknare för ord och kommunikation



Vad kan LENA mäta?

 Antal vuxenord under en hel dag (key female & key male)

 Barnyttranden (CV) (key child)

 Verbala turtagningar

 Andel skärmtid

 Tystnad 

 Buller

 Tal på nära avstånd och tal på längre avstånd

 Developmental snapshot – bedömning av generell språkutveckling i samband med 

mättillfället (föräldraformulär)

Ref: www.lena.org



8 Föreläsningens 

namn



Developmental snapshot – example 



Vad kan LENA INTE mäta?

HUR man pratar med sitt barn

-Barnriktat tal (använder språkmelodi, akustiska betoningar)

-Vilka ord och språkstrategier man använder (Utökar man barnets egna 

yttranden?, Benämner man det som barnet tittar på?, Parallellpratar man i 

lek/samvaro?, Ställer vuxna frågor som barnet kan besvara? Besvarar vuxna 

sina egna frågor?..)

Ögonkontakt, kroppsspråk

Grad av lyhördhet för barnets känslomässiga behov, barnets  

självständighetsnivå och barnets lyhördhet för vuxnas mående och reaktioner 

i interaktion



Tidig verbal interaktion med fler turtagningar, och speciellt mellan 18-24 månaders 

ålder, kan predicera IQ och språknivå i skolålder (Gilkerson et al., 2018)

Verbala turtagningar ökade med 24,9 % hos vårdnadshavare som fick visuell 

feedback från regelbundna LENA-inspelningar i kombination med individuell 

coaching (Suskind et al., 2013)



Ord gör skillnad – ett nationellt och 

internationellt forskningsprogram

Validering av LENA på flera språk – pågående (norska, svenska, 

italienska, brasiliansk portuguisiska)

Svensk tvärsnittsstudie (NH, CI, HA)

Longitudinell jämförande studie med LENA– barn med 

hörselnedsättning och barn med typisk hörsel – pågående

PEPP – en interventionsmodell med fokus på förebyggande insatser 

för att främja interaktion mellan förälder-barn, heltidsanvändning av 

hörteknik och tidig språkstimulans



71 %

29 %

Swedish sample (N=68)

Women Men

p<.0001

Caregiver gender differences
(Nilsson, 2018; Melsom Kristensen et al., 2020) 



Number of Conversational Turns vs. Adult Words in relation to 

number of Child Vocalizations (N=68) 

Löfkvist et al., in preparation

Pearson’s correlation: CV and CT showed a strong, positive

result: r=.82**, p<.001, but not CV and AW, r=-.09, p=.58



Tvärsnittsstudie (Löfkvist et al., in preparation)

Barn med typisk utveckling (N=44) 

19 månader (12-29)

21 flickor och 23 pojkar

Hög utbildningsnivå hos föräldrarna

En heldagsinspelning med LENA, då båda föräldrar närvarade

Föräldraformulär: Developmental snapshot, SECDI, 

bakgrundsinformation



Prel. Resultat: 

Lyssningsmiljö – heldagsinspelning (12-16 timmar)



Prel. resultat: 

Kommunikation och språkförmåga  

Medelvärde Min-max

Barnyttranden; antal 2.724 652-5.829

Vuxenord; antal 17.252 4.689-35.126

Verbala turtagningar; antal 773 171-1.956

AVA (tal); standardscore 100 74-131

Dev. Snapshot; utvecklingsålder 20 månader 4-33

SECDI; percentilvärde 44 10-90

Kronologisk ålder 19 månader 12-29



Prel. resultat: 

Expressivt ordförråd (SECDI) i relation till språkmiljö 

(LENA)

SECDI  - Vuxenord    .533**

- Turtagningar .509**

- Barnyttranden .330*

- Tal på nära avstånd .448**

- Dev. Snap. .509**

Inga samband ålder, kön, skärmtid, 

utbildningsnivå       Löfkvist et al., in preparation



Begränsning och framtida studier

Bara en inspelning i pilotstudien

Få föräldrar med lägre utbildningsnivå 

Större kohort och önskvärt med större spridning av utbildningsnivå

Longitudinell inriktning – hur förändras språkmiljö över tid 

Interventionsstudier med LENA



Diskussion  Stor skillnad på små, typiskt utvecklade 

barns språkmiljö och språkförmåga

 Både kvantitet och kvalitet 

 Typ av lyssningsmiljö – viktig parameter

 Samband mellan generell språkförmåga 

och expressivt ordförråd

 LENA = ekologiskt ”screeningsverktyg” för 

att mäta lyssnings- och språkmiljö i 

vardagen, som samtidigt screenar barnets 

tal och kommunikativa beteende

Kontakt: ulrika.lofkvist@isp.uio.no


