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Bakgrunn

• Barn som strever med språkforståelse tidlig er i risiko for å få
større problemer senere.

• Språkutvikling ser ut til å være stabilt.

• Vanskelig å konkludere vedr effekter fra tidligere forskning.



Mål med studien

• Gi barna et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen

• Undersøke om systematisk og intensivt arbeid med språk i
barnehagen kan hjelpe

• Undersøke om det er mulig å få overføringseffekter



Screening av 860 
4 åringer

Barn
N = 289

Avdelinger = 150

30 uker
intervensjon
Avdelinger = 75

Barn = 157

Kontrollgruppe
Avdelinger = 75

Barn = 144

Posttest 1
Siste vår i bhg

Posttest 1
Siste vår i bhg

Posttest 2
Midten av 1. klasse

Posttest 2
Midten av 1. klasse



Språkstimulering

Uke1 Tema: Reising

Økt 1 Gruppe økt
(30-40 min)

Økt 2 Individuell økt
(10-15 min)

Økt 3 Gruppe økt 
(30-40 min)

Komponenter:

 Dialogisk lesing

 Narrative ferdigheter

 Bruk av ekspressivt språk

 Lytteaktiviteter

 Begrepsinstruksjon

 Ukas ord (akademiske ord)























Like ord med ulik betydning
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Sammensatte ord



Sammensatte ord



Gjennomføring

•Barnehagelærerne tok lydopptak av språkgruppene + 
logg

•Gjennomsnittlig antall økter per barn var 50.56 av 90 
(SD = 30.78) eller 56%. 



Hva gjorde de andre (kontrollgruppa)? 

Språkaktiviteter Antall 
avdelinger

Antall barn

Daglig boklesing 20 36

Språkstimulering gjennom hverdagsaktiviteter 21 35

Små lekegrupper med voksenstøtte 22 46

Jevnlig bruk av språkspill 16 35

Vokabulartrening 17 33

Førskolegrupper 19 37



Resultater:



Er det effekter på prosjektordene?



Resultater–prosjektord
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Lar effektene av treningsprogrammet seg overføre til 
språkoppgaver som inneholdt ord det ble er trent på?



Resultater– Språkoppgaver som inneholdt 
prosjektord
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Lar effektene av språkstimuleringen seg overføre til 
språkferdigheter som ikke inneholdt prosjektord?



Resultater– Språkoppgaver som ikke 
inneholdt prosjektord
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Hva hvis flere hadde gjennomført hele 
opplegget?



Resultater - De som fullførte 2/3 deler av
øktene
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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.



Konklusjon:

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

• Effektene av treningen lar seg generalisere til ord og 
språkaktiviteter det ikke er øvd på.

• Effektene vedvarer inn i skolen


