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Hvor stabile er fonologiske mønstre hos norske barn? 
 
Vihman og Croft (2007) argumenterer for at i en periode av barns språklæring 
bruker mange barn templater. Templater er fonologiske ordmønstre som gjør at 
ordene som barna produserer, ligner mer på hverandre enn på målordet. 
Templatene kan knyttes til barnas bablemønstre, og bygger på det 
lydrepertoaret barnet allerede har. Barna bruker templatene til å velge ut ord 
som er lette for dem å lære, og til å tilpasse ord slik at det blir lettere å huske 
dem, artikulere dem og planlegge produksjonen av dem.  
 
Et eksempel er Iben (1;5) som produserer tostavelsesord som begynner på 
bilabial. Hun sier papa, baby og pippip målordslikt, men når hun skal si eple eller 
søpla, tilpasser hun produksjonene til templatet sitt og sier henholdsvis bela og 
pølæje. Iben varierer også produksjonene av det samme ordet mye, men selv om 
hun sier eple på seks forskjellige måter, passer alle produksjonene inn i det 
bilabiale tostavelsestemplatet hennes (Garmann 2012). 
 
Det stilles noen krav til barnets ordproduksjoner for å si at barnet bruker et 
templat. Som datagrunnlag bruker man vanligvis et 30-minutters lyd- eller 
videoopptak av barn i lek med én av eller begge foreldrene. Når man analyserer 
templater, tar man utgangspunkt i ett eksemplar av hver av de ulike ordene som 
barnet sier. Minst 10 % av ordene i opptaket må følge det samme fonologiske 
mønsteret for at mønsteret skal kunne kalles et templat.  
 
Dersom et templat holder seg over noe tid, vil det være et argument for at et 
barn bruker templater. I dette innlegget vil vi analysere templatene i månedlige 
opptak av fire norske enspråklige barn over fire måneder. Undersøkelsen vil 
også kunne si noe om hva som er typisk for norske barns templater. 
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