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Tilegnelsen af morfologi er afgørende for børns sproglige udvikling. Børns tilegnelse af nye ord
påvirkes bl.a. af deres evne til at identificere ords enkelte morfemer, deres forståelse af betydningen af
de enkelte morfemer, og deres kendskab til reglerne for, hvordan ord dannes og bøjes.
Morfologi er sprogspecifik, og man må derfor være varsom med at drage konklusioner på
baggrund af forskning i andre sprog. Der har dog hidtil været mangel på forskningsbaseret viden om
morfologisk udvikling hos børn med dansk som modersmål samt viden om hvilke faktorer, der påvirker
tilegnelsen af morfologi. Det vil denne præsentation søge at imødekomme ved at præsentere,
analysere og sammenholde resultater fra tidligere og igangværende studier af den morfologiske
udvikling hos dansktalende børn, og ved at behandle nogle af de faktorer, der påvirker tilegnelsen, fx
frekvens (type vs. token) og lingvistiske faktorer som transparens, forudsigelighed og produktivitet.
Præsentationen baseres på tidligere (fx Kjærbæk, dePont Christensen & Basbøll 2014;
Kjærbæk 2015; Kjærbæk & Basbøll 2017; Kjærbæk & Basbøll indsendt) og igangværende (fx
Kjærbæk & Basbøll under udarbejdelse) studier af udviklingen af morfologi hos dansktalende børn.
Disse studier er baseret på følgende datatyper:
1) komposita (sammensatte ord): naturlig spontantale hos børn i alderen 0-3 år og deres
forældre (input og output).
2) derivativer (afledte ord): naturlig spontantale hos børn i alderen 0-3 år og deres forældre (input
og output).
3) substantiv pluralis: a) forældrerapporterede data (CDI); b) naturlig spontantale hos børn i
alderen 0-3 år og deres forældre (input og output); c) strukturerede interviews med børn i
alderen 2, 5, 7 og 9 år; d) eksperimentelle data med børn i alderen 3-10 år.
Præsentationen vil indeholde analyser af udviklingen af morfologi hos børn med dansk som
modersmål, der følger en typisk sprogudvikling – både indenfor orddannelse (sammensætning og
afledning) og ordbøjning. Der vil blive givet eksempler på neologismer samt typiske og atypiske
fejltyper og diskuteret, hvad neologismer og fejltyper kan fortælle om barnets tilegnelse af morfologi.
Præsentationen vil endvidere komme ind på hvilke faktorer, der kan påvirke udviklingen af morfologi.
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