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CDI-studier av amerikansk-engelske, italienske, svenske, danske og finske barn (Caselli et 1995 al, 
Eriksson og Berglund 1999, Wehberg et al 2007, Stolt et al 2008) viser at barn først lærer ord som 
brukes i sosiale rutiner, og ord for omsorgspersoner, dyr og gjenstander.  
Mange av de første ordene har initial bilabial – 40 % i danske CDI-data (Wehberg et al 2007), og 49 % 
i amerikansk-engelsk og 41 % i svensk spontantale (Boysson-Bardies & Vihman 1991). 
Det er store forskjeller når det gjelder antall stavelser – 92 % av ordene i danske CDI-data er 
énstavelsesord (Wehberg et al 2007), mens spontantaledata viser at amerikansk-engelske barn lærer 
flere én- enn tostavelsesord, og svenske barn lærer like mange én-og tostavelsesord (Vihman & Croft 
2007). 

Barn uttaler ikke alltid målordene slik som voksne. En grunn kan være at barn bruker templater 
basert på artikulatoriske ferdigheter, minne- og planlegningskapasitet (Vihman & Croft 2007). 
Vi stiller spørsmålene: 

1. Hvilke er norske barns første 50 ord? 
2. 2. Hvordan utvikler sammensetningen av norske barns ordforråd seg over tid med hensyn til 

semantiske kategorier? 
3. 3. Er andelen målord med initial bilabial, typisk for barnespråk, eller reflekterer den 

barnerettet tale?  
4. 4. Reflekterer andelen en-, to- og flerstavelsesord barnerettet tale?  
5. 5. Produserer norske barn initiale bilabialer der målordene har det, eller bruker de 

templater?  

Våre CDI-resultater viser at norske barn prøver seg på samme type ord som andre barn. 37 % av 
målordene har initial bilabial, som er flere enn i både barnerettet (22 %) og voksenrettet (15 %) 
spontantale. Norske barn forsøker seg på flere én- (63 %) enn tostavelsesord (37 %). Det ligner mer 
på resultatene for engelsk enn for svensk. Spontantaledata viser at ord med initial bilabial ikke alltid 
uttales med initial bilabial, og tyder på at uttalen til norske barn er påvirket av templater. 
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