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Leksikalsk og grammatisk språkutvikling hos tyrkisk-norske småbarn 

Leksikalsk og grammatisk utvikling hos små barn henger tett sammen (Bates & Goodman, 1997; De 

Houwer, 2009), noe som stemmer godt med kognitive, eller bruksbaserte, tilnærminger til språk og 

språktilegnelse, hvor man antar at språkstrukturer vokser ut av språkbruk. Det vil si at grammatisk 

utvikling hos sekvensielt tospråklige barn først og fremst avhenger av ordforrådet innenfor hvert av 

språkene, men man kan se for seg at barna kan dra nytte av mønstre i førstespråket sitt eller 

erfaringene med å lære det i møte med et tidlig andrespråk. 

I denne studien undersøker vi sammenhengen mellom leksikalsk og grammatisk utvikling hos tyrkisk-

norske treåringer innad i og på tvers av språk, sammenlignet med enspråklige tyrkiske og norske 

barn. Sammenligningen er teoretisk interessant ettersom de to språkene er ganske ulike grammatisk: 

Tyrkisk har en svært rik, men så å si fullstendig regelmessig morfologi, mens norsk morfologi er mer 

begrenset, men også mer uregelmessig. 

Barnas språkutvikling er kartlagt med den norske og den tyrkiske tilpasninga av MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories (CDI) (Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznick & Bates, 

2007). Begge disse tilpasningene er brukt i normstudier av enspråklige barn i henholdsvis Tyrkia og 

Norge (Acarlar, Aksu-Koç, Küntay, Maviş, Sofu, Topbaş & Turan, 2009; Kristoffersen & Simonsen, 

2012), og vi bruker resultatene herfra som sammenligningsgrunnlag. I tillegg er språkbruk både i og 

utenfor familien, samt barnas utviklingshistorie, kartlagt gjennom et spørreskjema. 

Foreløpige resultater tyder på at barna har et tyrkisk ordforråd omtrent på linje med jevnaldrende 

enspråklige barn og behersker tyrkisk grammatikk godt, men sier lite på norsk. Dette stemmer godt 

med bakgrunnsinformasjonen - barna hører først og fremst tyrkisk hjemme og har vært utsatt for lite 

norsk før de begynte i barnehage. 
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