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Komponenter i skjemaene

Ord og setninger (16-36 måneder)

Ord barn bruker
- Ordforråd - sjekkliste: 731 ord (bare 

produksjon)

- Hvordan barn bruker ord

Setninger og grammatikk
- Bøyningsendelser

- Ordformer

- Kombinasjon av ord til setninger

- Kompleksitet

Ord og gester (8-20 måneder)

Tidlige ord
- Første tegn på forståelse

- Faste uttrykk

- Ordforråd - sjekkliste: 396 ord                  
(forståelse og produksjon)

Handlinger og gester
- Første kommunikative gester

- Leker og rutiner

- Handlinger med objekter

- Leke at man er foreldre

- Imitasjon av annet voksne gjør



Eksempel 1: De første kommuniserende gestene (Ord og gester) 
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Eksempel 2: Ordforråd (Ord og gester)
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Eksempel 3: Bøyning (Ord og setninger)
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Eksempel 4: Kompleksitet (Ord og setninger)



Funn fra tidligere CDI-baserte studier fra andre språk

1. Stor variasjon i utvikling av ordforrådet

2. Hurtig vekst i ordforrådet i løpet av det andre leveåret

3. Ordforståelse og ordproduksjon er klart atskilte

4. Bruk av kommunikative gester er sterkere relatert til reseptivt enn 

til produktivt ordforråd

5. Produktivt ordforråd er sterkt relatert til grammatisk utvikling



2008 – 2009: 

• Foreldrerapporter fylt ut for 7555 

barn

• Utfylling i nettskjema 

• Endelig datasett:  6 574 rapporter

• Ord og gester: 2 699

• Ord og setninger: 4 856



Representativitet i utvalget

• Kjønn og søskenstatus: stemmer godt med 

populasjonen av barnefamilier

• Dialektfordeling: Stemmer svært godt med 

dialektfordelingen i populasjonen

• Foreldres utdannelse: Foreldre med høyere utdannelse

er overrepresentert
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Mål med studien
1. Hvordan utvikler disse 

ferdighetene seg?

2. Hvor mye variasjon er det i 

ferdigheter hos barn på 

samme alder (med antatt 

typisk språkutvikling)?

3. Er det forskjeller på jenter 

og gutters ferdigheter?

Å skaffe forskningsbasert 

kunnskap om språklige 

ferdigheter hos norske 

barn i alderen 8 – 36 

måneder.



FUNN
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Eksempel 2: Ordforråd (Ord og gester)
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Ordforrådet: Forståelse og produksjon 8 – 20 måneder

Forståelse Produksjon
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Ordforrådet: Produksjon 16-36 mnd

Produksjon
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Ordforrådet: jenter vs gutter 16-36 mnd

Jenter Gutter
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Ordkombinasjoner og bøyning

Markering Måned når 

25% har 

begynt

Måned når 

50% har 

begynt

Måned når 

75% har 

begynt

Kombinere 

ord

F eks: mamma 

bil, mer kake
17 19 22

Eiendom -s/sin, sitt 18 20 23

Bestemthet -en/-a/-et 20 22 25

Flertall -er 21 23 27

Presens -er 21 24 27

Preteritum -a,-et, -te,-de 21 24 28
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Oppsummering

Vokabularspurt:

– Vokabularspurt omkring 18 mnd (spenn: 14-22 mnd), ofte rundt 50 ord

Jenter foran gutter i utvikling:

– Vokabular: større forskjell i produksjon enn i forståelse

– Grammatisk kompleksitet                   

Tidlig grammatikk:

– Ordkombinasjon begynner ved 17 mnd, bøyning like etter

– Eiendomsuttrykk først, deretter bestemthet, og så resten



Oppfølging: Fonologiske 

karakteristika ved tidlige ord?

• Sammenlikning av CDI-data fra 

norsk, dansk, svensk, engelsk og 

italiensk

• Fokus: 

1. Hvilken språklyd begynner 

ordene med?

2. Hvor mange stavelser har 

ordene?



Konsonanter i begynnelsen av ord

• Bilabiale lyder er den mest frekvente lydtypen først i tidlige ord, på tvers av språk
• Mulig forklaring: leppelukking ved disse lydene gir visuell støtte ved tilegnelse



Antall stavelser

• Ordlengden i tidlige ord varierer fra språk til språk
• Dette er i samsvar med tilsvarende forhold i målspråka. 


