
LENA en stegräknare 
av ord och verbal 
kommunikation i 
vardagen

Virtuell workshop via Zoom
Barnplantorna fortsätter under hösten att erbjuda zoom-kurser utifrån flera olika teman i samverkan med professionella.

Föreläsare: 
Ulrika Löfkvist
Univ.lektor, Med Dr., leg.logoped,  
LSLS cert AVEd (certifierad inom AVT)
Inst. för folkhälsa och vårdvetenskap,  
Uppsala universitet
Inst. för CLINTEC, Karolinska Institutet

Innehåll: 
• Introduktion av metoden (hur fungerar 

LENA, vad mäter man, och hur tolkar 
man grafer, pålitlighet, etik etc).

• Kunskap om hur man som föräldrar kan 
påverka sitt barns språkmiljö att bli mer 
gynnsam för barnets språkutveckling.

• Kunskap om hur pedagoger kan hand-
leda föräldrar utifrån lenaresultat, med 
utgångspunkt av evidens i svensk och 
internationell forskning, om hur språk-
miljön ser ut i hemmamiljö (mätt med 
LENA).

Föreläsare och innehåll:Tid:

Torsdagen den 14 oktober kl. 18–20

Länk till Zoom-kursen aviseras samma dag via Facebook 
Barnplantorna Riks samt Facebook Barnplantorna-forum 
för samverkan och dialog. Begränsat antal deltagare.

En workshop där både föräldrar och personal är välkomna 
att delta. 

LENA är främst utformat för användning av familjer med barn 
i åldrarna 0-4 år, men används även i forskning för äldre barn 
och vuxna. 

LENA används redan som ett kliniskt verktyg i främst USA för 
både barn med normal hörsel och barn med hörselnedsättning. 
Forskningsresultat visar att föräldrar med handledning utifrån 
LENA-resultat blir mer medvetna om sitt sätt att kommunice-
ra, och snabbare ändrar sitt sätt att prata. De får t.ex. till fler 
turtagningar med sitt barn, vilket har visat sig vara en mycket 
viktig komponent för barns språkutveckling.

Just nu pågår ett longitudinellt forskningsprogram: ”Ord gör 
skillnad”, Karolinska Institutet, där även validering av LENA i 
svensk kontext och interventionsstudie ingår. En del hörsel-
habiliteringar i Sverige har börjat köpa in LENA-utrustning för 
implementering i sin verksamhet.

www.barnplantorna.se
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