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Abstract 

This study was conducted to find answers to whether younger children acquire the language 

easier if it has an older sibling. Does preschool teacher note that the younger children with 

older siblings generally have lighter or better language development than those who do not 

have it? The literature reveals the importance of having loved ones around when learning 

languages and that emotional attachment is crucial for language development. I apply socio-

cultural perspective, and the development-ecological perspective that claims that learning is 

always embedded in and dependent on social relations of mutuality and interdependence. The 

methodological framework of the study is phenomenological and makes use of an 

unstructured interview and a questionnaire that calls for elaborated, written answers from 

preschool teachers.  

The results in both the interview and the questionnaire indicate that preschool teachers do not 

concur with scholars on the issue of the importance of siblings for successful language 

development. Instead, they claim that language learning is individual, and that it is the first-

born child that tends to develop language skills with greatest ease.  I conclude that preschool 

teachers seem to lack knowledge about research done on this subject, but that it is also 

possible that their experiences and opinions could be the basis of future criticism of current 

research. 
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Sammanfattning 

Den här studien genomfördes för att söka svar på om yngre barn tillägnar sig språket lättare 

om det har ett äldre syskon. Uppmärksammar förskollärare att de yngre barn som har äldre 

syskon generellt har en lättare eller bättre språkutveckling än de som inte har det? Litteraturen 

visar att det är viktigt att ha nära och kära runt sig, att känslomässig anknytning är avgörande 

för språkutvecklingen och att de yngre barnen i en familj har nytta av äldre syskon. 

Undersökningen tolkas genom det sociokulturella och utvecklingsekologiska perspektiv som 

har visat att vi lär oss i relation till varandra. Den metodansats som tillämpas är 

fenomenologisk och en ostrukturerad intervju och en enkät har använts för att söka reda på 

svaren på undersökningens frågor.  

Resultaten i både intervjun och enkäten visar att förskollärare inte upplever att yngre barn 

som har äldre syskon tillägnar sig ett bättre språk. De menar att tillägnandet av språket är 

individuellt och till och med att det är det första barnet som tycks tillägna sig ett bättre språk 

än vad yngre syskon gör. Förskollärarna verkar sakna kunskap om dessa forskningsresultat, 

men det kan också vara så att de intervjuade förskollärarnas erfarenheter och åsikter skulle 

kunna ligga till grund för en framtida kritik av nu aktuella forskningsrön.  
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Inledning 
 

 

Hur barn tillägnar sig språket är ett fascinerande och komplext ämne (Smidt, 2010, s. 90). 

Påverkar det faktum att barn som har äldre syskon också utvecklar ett bättre språk? Tidigare 

forskning visar det. Seaman (2014) skriver om forskaren Jenkins som menar att syskon har 

stor inverkan på varandra och Oshima-Takane, Goodz & Derevensky (1996, s. 1) poängterar 

att det är viktigt att andrabarnet ”råkar höra” konversationer mellan vårdnadshavare och äldre 

syskon för att förvärva sig ett språk. Det yngre barnet med ett äldre syskon visar sig använda 

sig mer av personliga pronomen såsom jag, du och vi i sitt tal än vad det äldre syskonet 

gjorde. Detta kom Pine (1995, s. 2) fram till i sin studie.   

 

Det jag intresserade mig för att undersöka var de yngre barnens tillägnande av språket i 

relation till ett äldre syskon och vilka kunskaper och åsikter förskollärare har inom detta 

område. Min spekulation innan jag påbörjade undersökningen var att de barn som har ett äldre 

syskon har stor nytta av det. Har inte vårdnadshavarna tiden att samtala med sitt barn så finns 

alltid syskonet till hands. Syskonen emellan kan alltid leka och samtala tillsammans och då 

kan det yngre syskonet tillägna sig mycket vokabulärkunskap genom deras samspel. Gregory 

(2001, s. 309) poängterar att det är bättre att vara två än en i samband med lärande och att ett 

yngre syskon blir det äldre syskonets lärling. Seaman (2014) skriver att barn i större familjer 

inte får så mycket enskild uppmärksamhet från vårdnadshavarna, men att interaktionen med 

ett äldre syskon kompenserar för det. Berglund, Eriksson och Westerlund (2005, s. 486) 

hävdar att det andra födda barnet, alltså syskon nummer två, måste tävla om mammans 

uppmärksamhet, men att den relativa bristen på uppmärksamhet då kompenseras av att det 

äldre syskonet tillbringar tid med det yngre syskonet. Gregory (2001, s. 302) frågar sig om det 

är typiskt för syskon att tävla mot varandra. Det kanske är så att det yngre barnet inte vill vara 

sämre än sitt äldre syskon och anstränger sig mer i sin utveckling? Gregorys argument är att 

det mindre barnet tävlar om att få vårdnadshavares uppmärksamhet genom att försöka 

överglänsa sitt äldre syskon.     
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Seaman (2014) citerar forskaren Jenkins i sin artikel från Reuters Health: ”Syskon spelar 

verkligen denna mycket starka roll i hur barnen kommer ut, jag vill att människor ska tänka 

mer på de här syskonförhållandena och hur man stärker dem” (min översättning). 

 

Mycket av barns språkutveckling sker på förskolan, mellan barnen och förskollärarna. Men 

även på hemmaplan sker språkutvecklingen, mellan barnet, syskonet och vårdnadshavarna. 

Det jag undersökt är förskollärares kunskaper om detta. Upplever de att barn som har äldre 

syskon talar bättre än de barn som inte har något syskon? De teoretiska perspektiv som den 

här undersökningen grundas på är de sociokulturella och utvecklingsekologiska perspektiven, 

och även den fenomenologiska metodansatsen.  Dessa kommer att behandlas senare i 

uppsatsen. Tidigare forskning inom ämnet och relevant litteratur om barns tidiga 

språkutveckling kommer att tas upp, inklusive två exempel på olika typer av språkutveckling. 

  

Jag vill med den här studien undersöka och belysa förskollärares kunskaper och åsikter om 

barns språkinlärning med fokus på syskons roll. För att finna svar på undersökningens frågor 

har en ostrukturerad intervju gjorts med en verksam förskollärare, för att höra dennes kunskap 

och åsikt inom ämnet. Efter den ostrukturerade intervjun lades en enkät upp på ett socialt 

medium, Facebook, i en grupp för förskollärare där de fick möjlighet att svara på mina frågor. 

Genom enkäten fick jag en mängd svar som gav mig ett bredare material om hur 

förskollärares kunskaper om de yngre barnens språkutveckling ser ut. De svar jag fick från 

intervjun och enkäten visar att förskollärare idag inte upplever att yngre barn som har äldre 

syskon har lättare att tillägna sig språket. Detta kan bero på att det inte finns tillräckligt med 

kunskap om det här ämnet hos verksamma förskollärare. En förskollärare skriver: ”Andra 

barnet är alltid senare i sin språkutveckling.” En annan skriver: ”Språkutvecklingen är 

individuell och svår att definiera.” En annan svarar utifrån sin roll som vårdnadshavare och 

sedan utifrån sin yrkesroll. Hen menar att yngre syskon tillägnar sig en högre lekkompetens 

än det äldre syskonet, men det äldre syskonets tidiga språkutveckling är bättre. Det yngre 

syskonets språkutveckling kommer ikapp, fast lite senare. I sin yrkesroll, i kontakten med 

barnen på förskolan upplever hen ingen skillnad. Intervjun visar också den att det förstfödda 

barnet har ett bättre utvecklat språk, men att barns arv och miljö även har betydelse för barns 

språkutveckling.  
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Syfte 

 

Den här uppsatsen undersöker förskollärares kunskaper och åsikter om de yngre barnens 

språkinlärning med fokus på syskonens roll. Svaren som lämnats i min egen intervju- och 

enkätundersökning jämförs med aktuella forskningsrön. Syftet med denna jämförelse, och 

uppsatsen i sin helhet, är att skapa förståelse om förskollärares uppfattningar om syskons 

språkutveckling.  

 

Frågeställningar 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vad säger aktuell forskning om de yngre barnens tillägnande av språket i samband 

med syskonrelationer och vad säger akademisk litteratur om de yngre barnens 

språkutveckling? 

 Har syskons relationer en positiv inverkan på de yngre barnets språkutveckling? 

 Hur ser förskollärares kunskaper ut? Upplever de att yngre barn tillägnar sig ett bättre 

språk om de har ett äldre syskon, eller inte? 

 Hur ser förskollärarna på syskons språkutveckling utifrån sin vårdnadshavarroll?   
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Tidigare forskning 
 

 

Här nedan kommer fem olika studier att behandlas, studier som gjorts om barn och deras 

familjer angående barns språkutveckling. Forskning visar att det är positivt att ha äldre syskon 

närvarande när språket är på väg att utvecklas.   

 

Pine’s (1995, s. 2) studie pågick under två år där nio förstfödda barn och deras närmaste yngre 

syskon (nio stycken) ingick, totalt nio familjer. Det som undersöktes var hur barnen använde 

personliga pronomen (jag, du, vi), vardagliga substantiv och ”frozen phrases”, vilket avser 

flera ord som små barn sätter samman till ett ord, exempelvis ”Kom hit”. Orden uppfattar 

barnet som ett ord eftersom de alltid används tillsammans. Pine (1995, s. 2) undersökte även 

hur barnen yttrade ett ord och hur de yttrade flera ord. Barnens mammor blev tillsagda att föra 

dagbok över hur deras barn talade, en slags ljuddagbok där de spelade in spontana nya uttryck 

från barnen. Dagböckerna samlades in varje månad, vilket innebar för det förstfödda barnet ett 

besök i barnets hem på sextio minuter som också spelades in. För de yngre syskonen innebar 

det bara ett telefonsamtal en gång i månaden. Resultatet av studien visade att äldre syskon 

tillägnar sig 50 ord mycket tidigare än syskon nummer två, men det var inte någon 

utmärkande skillnad när syskonen uppnått 100 ord. Det Pine (1995, s. 2) kom fram till var att 

det äldre syskonet lärde sig ord tidigare än det yngre syskonet men också att genetiska 

faktorer och den språkliga omgivningen spelade en stor roll i språkutvecklingen. Det yngre 

syskonet använde sig dock av fler personliga pronomen när de nått 100 ord än det äldre 

syskonet, vilket innebar att syskon nummer två har tillägnat sig ett mer avancerat språk än 

syskon nummer ett gjort i samma ålder.  

 

En annan studie som gjordes tio år senare visade på liknande resultat. Berglund et al. (2005, s. 

6) menar även att födelseordningen har betydelse för den tidiga språkutvecklingen. Det 

förstfödda barnet talar mer än vad det yngre syskonet gör, men att födelseordningen är bara 

något som möjligen påverkar barn i början av dess språkutveckling eftersom det yngre 

syskonet så småningom kommer ikapp sitt äldre syskon i talet. Att yngre syskon kommer 

ikapp med sitt tal visar även nästa studie och orsaken som anges är då att andrabarnet hör 

mycket konversation mellan familjemedlemmar. Studien av Oshima-Takane et al. (1996, s. 1) 
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innefattade 16 förstfödda och 16 andrafödda barn i England. Deras språkutveckling jämfördes 

vid en ålder på 21 månader för att undersöka huruvida andrabarnet drar nytta av att de ”råkar 

höra” (”overheard speech” min översättning) konversationer mellan vårdnadshavare och äldre 

syskon. För att på så sätt lära sig personliga pronomen. Författarna poängterar att det är viktigt 

för andrabarnet att de ”råkar höra” tal för att kunna förvärva sig ett språk. I studien kom de 

fram till att andrabarnet var mer avancerat i sitt tal gällande personliga pronomen, såsom jag, 

du vi, än vad det förstfödda syskonet var. Detta överensstämmer med vad Pine (1995, s. 2) 

kom fram till i sin studie och visar också att andrabarnet har en annan språklig miljö än vad 

det förstfödda haft, just för att de ”råkar höra” fler konversationer mellan det äldre syskonet 

och vårdnadshavarna. Det äldre syskonet har bara haft sina vårdnadshavare runt sig när denne 

utvecklade sitt språk medan det yngre syskonet har haft fler personer i familjen som denne 

kunnat prata och samtala med när språkutvecklingen tagit fart. Att ha familj runt sig när man 

ska börja prata är viktigt, vilket nästa studie också visar. En studie som Oshima-Takane & 

Robbins (2003, s. 1) gjorde omfattade 14 barn, 21 månader gamla, deras mammor och äldre 

syskon. Vid två tillfällen observerades barnen. Första tillfället bestod av en interaktion i form 

av fri lek mellan mamman och det yngre barnet. Det andra tillfället bestod av detsamma fast 

nu mellan alla tre, det vill säga barnet, mamman och det äldre syskonet. Resultatet visade att 

mammornas yttranden till det yngre barnet inte var färre än till det äldre syskonet. Men när 

alla tre tillsammans interagerade minskade mammornas yttranden betydligt till de båda barnen 

eftersom de nu var fler i rummet. Studien visade att mammor pratade mer när de interagerade 

med ett barn och pratade mindre när de har två barn närvarande.  

 

Nästa studie påvisar liknande resultat. Berglund et al. (2005, s. 1–2) menar i sin studie att 

syskon har olika förutsättningar i sin språkliga utveckling och att det yngre syskonet måste 

tävla om mammans uppmärksamhet. Men att uppmärksamheten kompenseras till viss del av 

det äldre syskonet. Dessutom är det troligt att mammor inte uppmuntrar sitt andra barn 

språkmässigt på samma sätt som hon gjorde med sitt första. Studien av Berglund et al. (2005, 

s. 1–2) visade att det är positivt för barn att ha äldre syskon när deras språk utvecklas. Finns 

inte vårdnadshavare till hands för det yngre barnet så finns alltid det äldre syskonet som det 

kan konversera med istället. Att ha ett äldre syskon vid sin sida kan innebära att det yngre 

syskonet får mer stimulans i sin språkutveckling än vad förstfödda barn får och på så sätt 

utvecklar det ett mer avancerat språk.  
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Att äldre syskon kan ha en positiv inverkan på yngre syskons språkutveckling visar även 

forskning som gjorts i Toronto. ”Sibling relationships tied to children’s vocabulary skills” är 

en tidningsartikel skriven av Seaman (2014). Den behandlar tidigare forskning inom ämnet 

syskonrelationer knutna till barns vokabulärkunskaper. Ett forskarteam med Jennifer Jenkins i 

spetsen ville undersöka om ett äldre syskon eventuellt kunde hjälpa sitt yngre syskon till 

bättre vokabulärkunskap. De använde data från en redan existerande undersökning som 

inkluderade familjer från Toronto med 385 små barn som hade syskon som var minst fyra år 

äldre. Slutsatsen de kom fram till var att normalstora familjer med äldre syskon har en positiv 

inverkan på de yngre syskonens ordförråd. Medan det i större familjer med många syskon kan 

vara en nackdel för det yngre barnet att de är så många i familjen. Men effekten för det lilla 

barnet med en stor familj är ändå ganska liten, menar Jenkins. För barnens del är det jättebra 

att ha äldre syskon som kan hjälpa dem att komma igång med sitt språk när vårdnadshavarna 

inte alltid är närvarande. När det förstfödda barnet är litet har det båda vårdnadshavares 

uppmärksamhet, men när det andra barnet kommer måste vårdnadshavarna dela på 

uppmärksamheten mellan de båda barnen. Detta innebär att äldre syskon är en tillgång för det 

yngre barnet och dess språkutveckling och som även Berglund et al. (2005, s. 1–2) poängterar 

i sin studie är syskon en tillgång för varandra. I studien testades också de yngre barnens 

ordförråd genom att barnet fick peka på bilder efter att föremål benämnts högt. Forskarna kom 

fram till att bandet mellan det äldre syskonet och det yngre syskonet var fortsatt starkt efter att 

forskarna redogjort för olika aspekter som kan ha påverkat resultatet, som kön och ålder. 

Studien visade även vissa begränsningar, bland annat att det var svårt att veta vilken slags 

interaktion de yngre barnens andra syskon hade med varandra. Slutligen, menar forskaren 

Jenkins, i Seamans (2014) artikel, att syskon har väldigt stor inverkan på varandra i hur de blir 

och utvecklas framåt på ett positivt sätt och att syskonförhållande stärker barn. Studier som nu 

nämnts och behandlats har innefattat yngre barn och deras syskon. Nästa studie visar istället 

på äldre barn och deras syskon och att vikten av att de har varandra är stor även i äldre ålder.  

 

Gregory (2001, s. 309) utförde en studie om barn runt tioårsålder. Studien visar att även när 

barn blir äldre har de en fördel av att ha äldre syskon. Gregory (2001, s. 309) menar att det är 

bättre att vara två eller fler hellre än att vara en och att syskon blir varandras lärlingar. Äldre 

syskon lär det yngre syskonet och samtidigt utvecklar de sitt eget lärande. Larsson (2016, s. 
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22) poängterar att ett gemensamt lärande gynnar språkutvecklingen. Därav vikten av att ha ett 

äldre syskon vid sin sida när språket tar fart. Sammantaget visar denna forskning inom ämnet 

att de yngre barnens tillägnande av språk underlättas om de har äldre syskon. Äldre syskon 

stärker sina yngre syskon i deras språk och utveckling till att bli talande individer.    
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Litteraturgenomgång 
 

 

Här nedan följer en genomgång av litteratur som handlar om barns språkutveckling. Vad 

innebär den kritiska perioden för ett barn och vad betyder familj, vänner och miljön för barnet 

när det handlar om att börja prata? Vad händer om barn inte får någon social interaktion? Det 

kommer Genie – det kontroversiella experimentet att klargöra. Är det skillnad mellan att ha 

syskon som är äldre än sig själv och att man istället är tvilling? Det som skiljer tidigare 

forskning i uppsatsens tidigare del från den här litteraturgenomgången är att den 

sammanställda forskningen specifikt fokuserar på studier om barns språkutveckling i relation 

till syskon och familj och litteraturen mer allmänt fokuserar på hur barn tillägnar sig språket i 

tidig ålder. 

Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 29) skriver att det är fascinerande hur ett barn 

tillägnar sig ett språk. Under loppet av bara några år tillägnar sig barnet ett komplext system 

av regler och strukturer på ett imponerande och effektivt sätt. Abrahamsson och Hyltenstam 

(2010, s. 29) menar också att den kompetens och färdighet som barnet tillägnar sig i språket är 

slutresultatet, det vill säga det talade språket, vilket egentligen borde vara omöjligt. Vidare 

menar Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 31) att vuxna spelar en stor roll för barnet i 

denna process men på vilket sätt är inte helt lätt att avgöra. Men att så mycket ska till ifrån 

vuxnas sida är egentligen inte väsentligt för att barnet på egen hand ska tillägna sig språket. 

Det går istället att förklaras i termer som ärftlighet och biologi. Abrahamsson och Hyltenstam 

(2010, s. 30–32) poängterar att processen när man utvecklar ett språk förefaller vara 

förutbestämd och oundviklig. Barn utvecklar sitt språk, det är inte något de bara kan avstå 

ifrån. Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 30–32) skriver att språkinlärning för ett barn 

sker under en begränsad tidsperiod, vilket kan kallas för en kritisk period. Stimulering måste 

till under den här kritiska perioden, annars finns möjlighet att färdigheten eller egenskapen 

inte utvecklas normalt eller fullt ut. Påbörjas språkinlärningen efter den här kritiska perioden 

kommer barnet inte att uppnå full behärskning av språket. Abrahamsson och Hyltenstam 

(2010, s. 30–32) menar vidare att den period som är betydande för barnets språkinlärning 

sträcker sig från tvåårsåldern – vilket är den ålder då barn börjar prata – fram till pubertetens 

början, runt tolv, tretton årsåldern. Både Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 30–33) och 
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Svensson (2009, s. 192) skriver om den kritiska perioden, vilket var en hypotes som 

presenterades av neurofysiologen Eric Lenneberg år 1967. Den kritiska perioden innebär den 

period från två års ålder då Lenneberg ansåg att barns språkutveckling börjar och fram till 

tonåren. Varför den bortre gränsen satts fram till puberteten var för att Lenneberg upptäckte en 

process, som han kom att kalla för ”lateralisering”, där båda hjärnhalvorna successivt 

specialiseras för olika funktioner tidigt i livet, exempelvis språket. Hos de flesta vuxna sitter 

de centrala språkfunktionerna i vänster hjärnhalva, medan hos små barn är detta ännu inte 

färdigutvecklat. Språkfunktionerna för de yngre barnen är mer jämnt fördelade mellan båda 

hjärnhalvorna. Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 30–33) och Svensson, (2009, s. 192) 

skriver att efter Lennebergs studier tyckte han sig se att lateraliseringsprocessen är avslutad 

runt pubertetsåldern och han menar att när lateraliseringen är färdig i hjärnan förlorar den sin 

flexibilitet. Den kritiska perioden är då över och förmågan att lära sig språket har försvunnit. 

Idag visar flera studier att lateraliseringsprocessen redan är avslutad vid fyra- till 

femårsåldern, kanske ännu tidigare. Den grundläggande språkutvecklingen, menar Permer 

(1987, s. 32) är klar runt fem till sex årsålder. Att yngre barn utvecklar sitt språk tidigt är 

viktigt eftersom språkfunktionerna i hjärnan så småningom avtar.  

Larsson (2016, s. 11) hävdar att samtal i vardagen är det som är oerhört viktigt för barn och att 

vuxna, vårdnadshavare som pedagoger, överlag är avgörande för det lilla barnets 

språkutveckling. Äldre syskon skulle även de alltså kunna vara betydelsefulla för yngre 

syskons tillägnande av språk. Larsson (2016, s. 18) beskriver ett barn som en fullvärdig 

samtalspartner. Det vill då säga att samtal syskon emellan skulle kunna vara en avgörande 

faktor i språkutvecklingen. Syskon som samtalar tillsammans kontra vuxna och barn som 

samtalar, det är en gynnsam kombination av sociala samspel, att alla samverkar tillsammans 

för språkutveckling. Larsson (2016, s. 21) hävdar att känslomässig anknytning för ett barn är 

viktig eftersom barnet gärna härmar den person denne ser upp till och känner sig älskad och 

trygg med. Dessa anknytningspersoner för barnet kan vara vårdnadshavare, men också ett 

syskon. Larsson (2016, s. 21) menar att samspelet med nära och kära utvecklar språket för ett 

litet barn och den känslomässiga anknytningen är avgörande för språkutvecklingen. 

Gemenskapen mellan två syskon under en upplevelse tillsammans, skapar nyfikenhet och 

upptäckarlust och förhoppningsvis sätter det äldre syskonet ord på saker som är relevant för 

upplevelsen och som det yngre syskonet sedan kan tillägna sig. Larsson (2016, s. 22, 27) 
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menar att dessa gemensamma upplevelser och samspel syskon emellan gör så att 

språkutvecklingen frodas. Språkutveckling sker även för barnet i meningsfulla samspel och i 

trygga och positiva relationer. En syskonrelation kan vara väldigt betydelsefull när ett yngre 

syskon ska tillägna sig språket. Vad som får barns språkutveckling att växa är just samtal med 

för barnet viktiga personer och som talar med barnet på ett medvetet sätt. Såsom att saker och 

ord benämns upprepade gånger är av vikt för att barnet ska få möjlighet att bearbeta och ta till 

sig språket. Larsson (2016, s. 69) hävdar att miljön runt omkring ett barn den har ingen 

väsentlig betydelse, utan man kan vistas i ett kalt rum och ändå språkstimulera genom samtal. 

Permer (1987, s.41) betonar även hon att en känslomässig relation gynnar språkutvecklingen 

och att mycket närkontakt gör att barn ligger före i sin språkutveckling. Inställning och hur 

barnets omgivning reagerar runt denne är det som tillfredsställer språkutvecklingen och det 

betyder mycket för barnets tillägnande av språket. Närkontakt och barns omgivning är en 

viktig del i barns språkutveckling. Ett kontroversiellt experiment kommer nu att tas upp vilket 

visar starkt på att det brustit i båda de här delarna.   

 

Genie - det kontroversiella experimentet  

Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 34–37) och Permer (1987, s. 38) skriver båda om det 

kontroversiella experimentet från 1970-talet, vilket var en undersökning av en flicka vid namn 

Genie. Genie påträffades vid ett socialkontor i Kalifornien när hennes mamma kom för att 

söka hjälp för sin syn. Socialarbetarna uppmärksammade flickan som såg väldigt medtagen 

ut. Det uppdagades att flickan suttit näst intill helt isolerad i tolv år i sitt hem, hon hade 

knappt fått någon mat och ingen social interaktion. Flickans pappa var mentalt sjuk och det 

var han som bestämt att hon skulle sitta isolerad. Genie hade en äldre bror, men varken han 

eller mamman fick gå in till henne, det hade pappan förbjudit dem till att göra. Genie var 

fjorton år när hon kom till barnsjukhuset där hon tillbringade sin första tid efter sin isolering. 

Därefter flyttade hon till ett gift par som blev hennes fosterföräldrar fram till arton årsålder. 

Fosterpappan var en av sjukhusets psykologer. Under fem års tid undersöktes Genie av en 

mängd forskare som dokumenterade hennes sociala, mentala och i synnerhet hennes 

språkutveckling. Eftersom Genie var i fjorton årsåldern när hon ”hittades” hade den kritiska 

perioden för språkinlärning redan passerat. Hon lärde sig trots allt ord snabbt och deras 

betydelser, men hennes språk och språktillägnande var kraftigt reducerat. Om Genies mamma 
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och bror fått chansen att interagera med sin dotter och lillasyster skulle förutsättningarna för 

Genies språkbehandling sett annorlunda ut. Social interaktion inverkar alltså positivt på barns 

språkutveckling. Det är många författare som nämnt Genie i sina texter och varför Genie är så 

omdiskuterad är troligtvis för den omänskliga behandling hon fick av sin far och att denna 

inhumanitet i förlängningen tjänade ett syfte inom forskningen. 

Det motsatta gäller för tvillingars sociala interaktion. Tvillingar har alltid varandra vid sin 

sida och måste alltid dela på vårdnadshavares uppmärksamhet. Permer (1987, s. 44, 46) menar 

att vara syskon, och då särskilt tvilling, kan istället försvåra språkutvecklingen och forskare 

har bedömt att tvillingars uttal är försenat och att de i genomsnitt gör kortare yttranden än vad 

ensambarn gör i samma ålder. Det kan bero på att ensambarn och tvillingars sociala 

förhållanden skiljer sig åt. Ensambarn har sin mamma att förhålla sig till medan tvillingar 

måste dela på sin mammas uppmärksamhet. En tvilling får mindre talutrymme än vad ett 

ensambarn får eftersom samtalet ska delas på tre parter. Permer (1987, s. 44, 46) menar att det 

har konstaterats många gånger att tvillingar utvecklar ett eget språk sinsemellan som ingen 

mer än de två förstår. Att ha ett äldre syskon eller en tvilling kan göra att språkutvecklingen 

skiljer sig åt, men att syskon har varandra gynnar barns språkinlärning generellt i längden. 
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Sociokulturellt och utvecklingsekologiskt perspektiv 

 

 

När en vetenskaplig undersökning görs används alltid ett eller flera teoretiska perspektiv. 

Detta innebär att undersökningens centrala begrepp ges en viss betydelse och att 

frågeställning, val av empiri och metod kan sägas rymmas inom ett teoretiskt ramverk. Denna 

undersökning tolkas med hjälp av två sådana perspektiv, nämligen Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv.  

Med det sociokulturella perspektivet menar Vygotskij att vi lär oss i relation till varandra, det 

vill säga att vi människor utvecklas tillsammans genom våra gemensamma upplevelser. Barn 

som alltså har äldre syskon lär sig delar av språket i interaktionen med sitt syskon, de härmar 

och tar efter. Säljö (2011, s. 163–164) menar att Vygotskij beskriver språket som det viktigaste 

dominerade psykologiska redskapet vi människor har. Genom språket blir vi människor 

delaktiga i andras perspektiv och genom språket förmedlas erfarenheter mellan människor på 

ett sociokulturellt vis. Säljö (2011, s. 163–164) poängterar att individer, som exempelvis 

syskon, bygger upp sociala erfarenheter genom sina interaktioner tillsammans och att dessa 

sedan medieras genom språket. Med mediering menar Vygotskij att det yngre syskonet tar in 

sin omvärld, samspelet med sitt äldre syskon, bearbetar det i sitt huvud och ut kommer nya 

uttryck. Syskons interaktion tillsammans kan leda till att äldre syskon får yngre syskon att 

komma igång med sitt språk. Vygotskij har genom sitt sätt att tänka kring hur undervisning 

ska gå till, haft stort inflytande på senare forskning. Efter hans bortgång år 1934 har flera 

forskare kommit fram till att lärandet mellan barn har stor betydelse.  

Forskning som tidigare behandlats i uppsatsen visar att barn är starka hjälpmedel när det 

handlar om barn som undervisar varandra. Barn lär sig genom sina interaktioner och sina 

erfarenheter. Smidt (2010, s. 101, 105, 112) tar upp ett exempel på två syskons interaktion och 

erfarenhet: Storasyster leker med sin lillasyster och sjunger en ramsa för henne – ”Rida, rida, 

ranka” – varpå storasyster låter lillasyster studsa upp och ner i hennes knä. Två dagar senare 

ser deras mamma att lillasyster gör samma sak med sin docka, hon sjunger och låter dockan 

studsa upp och ner i hennes knä. Lillasyster lärde sig ”Rida, rida ranka” av sin storasyster 

efter den sociala upplevelsen dem emellan. Exemplet visar att den äldre systern är den yngre 

systerns hjälpmedel fram till att hon kan sjunga själv. Storasystern är den närmaste 
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utvecklingszonen för lillasystern. Säljö (2011, s. 167) skriver om den närmaste 

utvecklingszonen som är ett känt begrepp av Vygotskij. Begreppet innebär att det barnet inte 

kan göra själv kan barnet göra med hjälp av stöttning, vilket exemplet tydligt visar med 

systrarna. En liknelse av den närmaste utvecklingszonen beskriver Smidt (2010, s.163) som 

en byggnadsställning. Lillasystern har en ”byggnadsställning” (storasystern) på sig som en 

tillfällig stödstruktur, som hjälper till och stöttar. Efter deras interaktion har lillasystern 

bearbetat deras upplevelse och sjunger själv. Byggnadsställningen kan då plockas bort 

eftersom lillasystern nu har lärt sig sjunga sången utan systerns hjälp. Liknande situation kan 

vara två syskon där det yngre syskonet är i åldern att utveckla sitt språk, varav det äldre 

syskonet hjälper sitt yngre syskon i språkutvecklingen. Alltså är det sociokulturella 

perspektivet en viktig del i ett barns lärande och utveckling men också ett annat perspektiv, 

det utvecklingsekologiska perspektivet som även denna undersökning kan ses igenom.  

Svensson (2009, s. 123) och Smidt (2010, s. 11) nämner båda den amerikanska forskaren 

bakom detta perspektiv vid namn Bronfenbrenner. Han ser på ett barns utveckling genom ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv. Med detta perspektiv menar han att barnet och dess 

utveckling sätts i relation till den omvärld barnet befinner sig i. Det väsentliga är att 

utvecklingen ses som ett resultat av samspelet mellan individ och omvärld. Grundtanken är att 

barnet är aktivt och påverkbart. Många faktorer spelar in i hur barns uppväxt och utveckling 

påverkas av olika miljöer och hur barnet själv påverkar miljön. Alla individer berörs olika av 

miljöer beroende på tidigare erfarenheter och personlighet. Svensson (2009, s. 123) och Smidt 

(2010, s. 11) skriver att Bronfenbrenner menar att de miljöer som påverkar barnet är hem och 

förskola. De olika miljöerna påverkar barn på olika sätt. Vistas de i förskolan lär de sig saker 

inom en institution och vistas de hemma lär de sig vardagliga saker. På förskolan har barnet 

kamrater och pedagoger runt sig som stimulerar språkutvecklingen och hemma stimuleras 

barnet av vårdnadshavare och äldre syskon, om de finns. Att barn undervisar barn kan 

beskrivas som en kamratundervisning. Smidt (2010, s. 123) definierar begreppet 

kamratundervisning som en metod där barn undervisar barn. Det vill säga när ett barn antar 

sig vara expert på ett område och därmed undervisar ett annat barn som är nybörjare. Det 

äldre syskonet är expert på språket eftersom det yngre syskonet inte tillägnat sig det 

tillräckligt. Man skulle istället ändra begreppet kamratundervisning till syskonundervisning, 

eftersom syskon undervisar varandra på ett sociokulturellt vis när de interagerar tillsammans. 
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Det yngre syskonet tillägnar sig språket i samband med att det äldre syskonet talar. Smidt 

(2010, s. 184) menar att genom gemensamma erfarenheter (syskon emellan) sker det ett 

lärande.    
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Metodansats och tillvägagångssätt för 

datainsamling 
 

 

Detta stycke redogör för uppsatsens fenomenologiska metodansats och den ostrukturerade 

intervju och den enkät som använts i datainsamlingen. På vilket sätt resultatet har presenterats 

kommer att beskrivas och hur tillförlitlig och trovärdig undersökningen är kommer också att 

diskuteras.  

Den metodansats undersökningen grundas på är fenomenologi. Szklarski (2015, s.131) menar 

att fenomenologin innebär att man på ett effektivt sätt får fram det undersökta ämnets kärna, 

vilket i den här undersökningen är förskollärares kunskaper och åsikter om syskonrelationers 

inverkan på det yngre barnets språkutveckling. Hur ser deras kunskaper ut och vilka är de?  

Alltså kommer förskollärares erfarenhetsgrundade kunskap att användas inom förskolan för 

att jag ska kunna se hur de upplever de yngre barnens tillägnande av språket och äldre 

syskons roll. Är det möjligt att yngre barn som har ett äldre syskon tillägnar sig språket lättare 

än de barn som inte har syskon? Forskning som beskrivits tidigare i texten visar att syskon har 

stor nytta av varandra i sin språkutveckling. Men hur upplever förskollärarna detta i 

verksamheten? En förskollärare har daglig kontakt med ett barn och dess familj under några 

år och de har en bra inblick i barnets liv. Hen vet om barnets familjeförhållanden och vet om 

eventuella syskonrelationer. Barnets språk hör förskolläraren varje dag på förskolan när de 

samtalar med varandra vid lärsituationer, matsituationer eller någon annan aktivitet och i 

längden hör förskolläraren barnets utveckling i språket. En del förskollärare har arbetat många 

år i verksamheten och de vet en hel del om barns tillägnande av språk, men om de upplever att 

yngre barn med syskon har lättare till språket eller inte, det är frågan. Szklarski (2015, s. 132) 

beskriver fenomenologi som en meningsskapande interaktion mellan ett objekt och det 

mänskliga medvetandet, och genom denna interaktionen uppstår en verklighetsbild, det vill 

säga hur vi upplever verkligheten. Barnet och syskonrelationen är objektet och förskolläraren 

är medvetandet i den här undersökningen. Hur upplever förskolläraren i sitt medvetande det 

yngre barnet och dess tillägnande av språket? Jag har också använt mig av fenomenologin 

som metod. Alltså är språkutveckling och relationerna mellan barn, syskon och förskollärare 

objektet, och min undersökning är, i en fenomenologisk mening, medvetandet. 
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Szklarski (2015, s. 136) skriver att inom fenomenologi används oftast intervjuer och 

självrapporter för att samla in data och intervjuerna är då ostrukturerade eller 

semistrukturerade. En ostrukturerad intervju går till på så sätt att det inte finns förutbestämda 

frågor som ställs, utan ett ”vanligt” samtal äger rum kring ämnet. I en semistrukturerad 

intervju finns det redan färdiga frågor som kompletteras och revideras under intervjun. En 

ostrukturerad intervju planerades in med en förskollärare och ett samtal hölls för att få reda på 

vad förskolläraren har för kunskap och åsikt inom ämnet. Hur upplever hon att de yngre 

barnen tillägnar sig språket i samband med att de har äldre syskon? Förskolläraren pratade 

fritt under intervjun om sina erfarenheter och upplevelser. Innan den ostrukturerade intervjun 

ägde rum fick förskolläraren en beskrivning av ämnesområdet och hur tankegången går i 

undersökningen, för att hon skulle få möjlighet att reflektera innan intervjun. Förskolläraren 

skrev också på en samtyckesblankett innan intervjun startade eftersom vi har god 

forskningssed att förhålla oss till när vi skriver examensarbete. Varför jag valde att göra en 

ostrukturerad intervju var för att jag ville komma igång med mitt tänk kring uppsatsen och se 

hur förskollärarens resonemang gick. Det kändes lättare att välja en ostrukturerad intervju 

eftersom respondenten själv fick hålla i samtalet och kunde berätta vad hon har för 

erfarenheter. Hade jag haft förutbestämda frågor som skulle svaras på kanske jag inte hade fått 

ut så mycket av intervjun som jag hade velat. Efter intervjun kände jag att jag ville ha mer 

kött på benen om förskollärares åsikter och erfarenheter, därför upprättade jag en enkät som 

jag lade ut på ett socialt medium, Facebook. 

Nästa steg i studien var att göra en enkätundersökning för att få ihop ett större antal svar på 

frågan om förskollärarnas erfarenhetsbaserade kunskaper. Enkäten lades upp på ett socialt 

medium, Facebook, i en grupp där många förskollärare håller till. Trost och Hultåker (2016, s. 

9) skriver att en enkät är en datainsamlingsform där respondenterna själva skriver eller klickar 

i sina svar, en så kallad personlig men vanligtvis strukturerad intervju med den skillnaden att 

det inte är någon intervjuare som är närvarande. Det urval som jag har gjort i enkäten är 

förskollärare som är verksamma i Sverige. Enkäten lades upp på webben för att få ett resultat. 

Trost och Hultåker (2016, s. 135) menar att en webbenkät är relativ billig att genomföra så det 

är ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra en undersökning på och det finns redan färdiga 

program att använda sig av. Det program enkäten gjordes i var Google formulär som var ett 

rätt okomplicerat program. Efter att ha sett ett klipp på Youtube om hur programmet 
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fungerade sattes enkäten ihop. Själva frågeformuläret var semistrukturerat. Christoffersen och 

Johannessen (2015, s. 152) beskriver vad semistrukturerat är. Det innebär att respondenten 

redan har givna svarsalternativ att välja på till frågorna, men det finns också svarsalternativ 

där respondenten själv får fylla i svaret. Varför enkäten blev semistrukturerad var för att 

förskollärarna snabbt skulle kunna klicka i svarsalternativen och att det inte skulle ta så lång 

tid att svara på den. Men de skulle även få möjlighet att skriva lite kort själva om de ville 

tillägga något kring ämnet. När de svarat på enkäten godkände de sin medverkan i 

undersökningen.  

Det var många som kände sig manade att svara på enkäten, nittiosju stycken, vilket kändes 

väldigt bra. Jag har valt att sammanställa intervjun med förskolläraren och presenterat det hon 

sagt i en löpande text. Därefter följer svaren som jag fick in efter enkäten, i form av tabell 

men också i löpande text. Jag har sammanställt enkätsvaren och skrivit ut exakt hur många 

som svarat på frågorna. Förskollärarna hade även möjlighet att på sista frågan skriva en egen 

kommentar om de ville dela med sig av deras egna erfarenheter, antingen som förskollärare 

eller också som vårdnadshavare. Det var inte alla som valde att göra det, men de svar jag fick 

in har jag presenterat allihop i form av citat. Jag har även kategoriserat svaren och delat in 

dem i tre kategorier. Längre ner beskriver jag de olika kategorierna. Varför jag valde att 

sammanställa på detta sätt var för att alla svaren var intressanta.  

De svar jag fick utifrån intervjun och enkäten kompletterade varandra så pass bra att det 

räckte för att sammanställa arbetet, därav mitt val att inte göra någon mer intervju. 

Eftersom undersökningen vilar på vetenskaplig grund hade jag etiska överväganden att 

förhålla mig till. Det innebär att förskolläraren som jag intervjuade fick information om 

studien och att en ostrukturerad intervju skulle göras. Hon ställde upp på att intervjuas och 

innan intervjun skrev hon på en samtyckesblankett. I samtyckesblanketten framgick det att det 

är frivilligt att delta i undersökningen och hon kunde när som helst avbryta intervjun om hon 

ville och då skulle det insamlade materialet förstöras. Även i enlighet med 

konfidentialitetskravet är hennes identitet anonym, så hon benämns som förskolläraren i 

texten och inte vid namn. I enkäten fick de samma information. Efter att arbetet är godkänt 

kommer allt material att förstöras. 
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Reliabilitet och validitet 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s. 112–116) behandlar begreppen validitet och 

reliabilitet, begrepp som visar hur arbetet kring undersökningen har gått. Reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet) i den insamlade datan värderas utifrån de två metoder 

som valts och gjorts, en ostrukturerad intervju och en enkät. Intervjun gjordes och samlades in 

personligen, vilket gör datan trovärdig. Enkäten behöver möjligtvis inte vara tillförlitlig 

eftersom den görs på ett opersonligt vis via ett datorprogram. Personer kan svara precis hur de 

vill, men förhoppningsvis har de svarat utefter sina kunskaper så gott det går och det 

resulterar sedan i att svaren blir trovärdiga. Men det går aldrig att vara riktigt säker. 

Validiteten rör frågan om hur väl man lyckats med sin undersökning. Den här undersökningen 

anses ha en god reliabilitet och validitet. Utifrån syftet och frågeställningen har 

undersökningen kunnat besvaras genom de två metodval som använts.  
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Resultat 
 

 

I det här avsnittet presenteras resultaten av undersökningen. Det börjar med vad som framkom 

i intervjun. I texten försöker jag att förankra svaren i jämförelser med information i den 

litteratur som jag har läst. Därefter följer svaren från enkäten som jag valt att tolka både 

kvantitativt och kvalitativt. 

Förskolläraren som intervjuades har varit verksam i mer än tjugofem år. Intervjun visade att 

hon inte upplever att syskonrelationer behöver ha så stor betydelse för barns språkutveckling. 

Hon menar att det förstfödda barnet oftast har ett mer utvecklat språk än barn nummer två. 

Pine (1995, s. 2) menar också att barn nummer ett i syskonskaran har ett bättre utvecklat språk 

än barn nummer två, men att barn nummer två i sinom tid kommer ikapp med sitt språk. 

Förskolläraren berättade att de som är ensambarn eller är det förstfödda barnet har fördelen av 

att det har sina båda vårdnadshavares fulla uppmärksamhet hela tiden. För att sedan när barn 

nummer två kommer då får inte det barnet samma uppmärksamhet som det första barnet fått. 

Då är de istället två stycken som ska samsas om vårdnadshavarnas uppmärksamhet. Precis 

vad Oshima-Takane och Robbins (2003, s. 1) studie resulterade i att mammors yttranden blev 

färre till barnen när de interagerade alla tre och på samma sätt menar Berglund et al. (2005, s. 

1–2) att syskon måste tävla om vårdnadshavares uppmärksamhet. Är det istället tvärtom om 

att förstabarnet har svårt med språket och inte har ett korrekt uttal av ord kan det påverka 

syskon nummer två negativt. Förskolläraren berättade att det har hänt men det behöver inte 

vara så. Tvillingar menar hon skapar sig ett eget språk sinsemellan och även Permer (1987, s. 

46) poängterar att tvillingar gör det.      

Hon tog upp en del som kan ha inverkan på barnets språk såsom vårdnadshavares 

medvetenhet om språket, att vårdnadshavare talar med sitt barn och ställer frågor och att det 

är viktigt att barnen blir lästa för i hemmet. Larsson (2016, s. 69, 77) poängterar att vuxnas 

medvetenhet om hur de använder språket med barnen är av vikt vid språkutveckling, att de 

ställer relevanta frågor, samtalar med barnen och benämner ord flera gånger, även högläsning 

av böcker är av vikt. Barnets arv och miljö runt omkring påverkar också och vad 

vårdnadshavarna har för utbildning. Är vårdnadshavarna högutbildade eller inte det har 
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betydelse. Det anser Berglund et al. (2015, s. 2) och Permer (1987, s. 47) också, har 

vårdnadshavare en högre utbildning visar det sig att de pratar mer med sina barn och ställer 

mer frågor än vad lägre utbildade vårdnadshavare gör med sina barn. Har vårdnadshavarna 

själva haft lätt för språket när de varit små ärver barnet det av sina vårdnadshavare och har 

lättare för språket. Har vårdnadshavarna haft svårt för språket då ärver barn där utefter också. 

Pine (1995, s. 2) skriver i sin studie att genetiska faktorer är av vikt. Förskolläraren menar att 

är vårdnadshavarna intresserade av språk kanske barnet tillägnas det intresset tillsammans 

med vårdnadshavarna eller så ärvs det. Permer (1987, s.21) poängterar även hon att arvet har 

stor inverkan på språkutvecklingen. Miljön har även den påverkan, det menar också Pine 

(1995, s. 2) i sin studie. Hur har barnet det i hemmet, familjeförhållanden? Hur talar 

vårdnadshavarna till sitt barn? Studien av Oshima-Takane et al. (1996, s. 1) visar just att andra 

barnet har en annan språklig miljö jämfört med första barnet. Eftersom andra barnet har båda 

vårdnadshavarna och det äldre syskonet att samtala med och att det andra barnet har förmånen 

att ”råka höra” mycket konversation mellan sina familjemedlemmar. Förskolläraren tycker att 

mobiltelefoner och plattor tar över mer och mer i samhället och i hemmen. Vårdnadshavare 

som tittar ner på sin mobiltelefon när denne är ute och går med barnvagnen och ger då inte sitt 

barns fulla uppmärksamhet på samma sätt som vårdnadshavare kanske gjorde förr innan 

mobiltelefonerna kom och de sociala medierna inte fanns. Svensson (2009, s.174) menar även 

hon att det är uppenbart med den utveckling som skett med teknik och dess användning 

påverkar människors handlingar och sociala samspel.  

Förskolläraren hade samtalat med sina två kollegor innan intervjun och reflekterat kring 

ämnet. Hon hade också tagit fram och läst artikeln från Seaman (2014) som uppsatsen tidigare 

tagit upp. Men de upplever ändå inte någon av dem att yngre barn som har äldre syskon 

tillägnar sig språket lättare än de som inte har syskon. Förskollärarens egna upplevelse och 

erfarenhet är att det förstfödda barnet tillägnar sig ett bättre språk än syskon nummer två och 

som jag tidigare nämnt att även Pine (1995, s. 2) menar.    

 

Enkäten upprättades med fem frågor, fyra frågor där respondenten hade förutbestämda svar att 

välja på och en fråga där respondenten själv fick fylla i sitt svar. En fråga med ett öppet 

svarsalternativ valdes för att få förskollärares egna tankar. Enkäten lades upp på ett socialt 

medium, Facebook, som har med förskolan att göra. De fyra första frågorna har jag 
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sammanställt i form av tabeller med procent men också i skriven text med antal svar, för att 

det ska vara lätt för läsaren att avläsa svaren. Svaren har därför tolkats kvantitativt eftersom 

resultaten är mätbara.   

 

Resultatet visade sig så här:  

 

Det var spridda skurar i vilken grad av arbetslivserfarenhet förskollärarna hade. Ett till fem år 

(27), fem till tio år (22), tio till femton år (19), femton till tjugo år (5) och tjugo år och uppåt 

(24).  
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Där tyckte majoriteten att det har hänt, men det är inte alltid så (44), nej, det beror på 

individen (41), några svarade att syskons relationer påverkar det yngre barnets 

språkutveckling positivt (12).  

 

 

Ja, svarade de flesta (46), nej (31) och vet ej (19). Poängtera att här är det en som har valt att 

inte svara på frågan 

 

 

Majoriteten svarade att de har ett likvärdigt språk (44), ja tyckte en del (21) och nej (32).  
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På femte och sista frågan fick respondenterna själva tillägga något om språkutveckling utifrån 

sin yrkesroll eller vårdnadshavarroll. Jag har valt att sammanställa svaren utifrån tre 

kategorier, en där svaren främjar språkutveckling, en där svaren inte främjar språkutveckling 

och en där svaren varken främjar eller inte främjar. Varför jag kategoriserat svaren är för att 

läsaren lätt ska kunna se och urskilja vad förskollärarna har svarat. Svaren har därför tolkats 

kvalitativt eftersom jag kategoriserat svaren. Jag har valt att redovisa alla svar eftersom jag 

anser att allihop är intressanta. Totalt tjugonio stycken svar. 

 

Svar som visar att språkutveckling främjas av ett äldre syskon, sex svar. 

 

 

(1)”Barn nummer två kan tidigare hitta ett intresse för språket på grund av äldre syskon.” (2)” 

Jag har upplevt i mitt arbete med yngre barn på förskolan att barn i vissa fall har lättare att ta 

till sig språket när de har äldre syskon, men att det är olika från familj till familj. Jag upplever 

också att det beror på hur utvecklat språk det äldre syskonet har. De gånger när storasyskonet 

har haft ett väldigt begränsat språk så har ofta det yngre syskonet också haft det, och det har 

då hänt att andra barn i samma ålder som inte har storasyskon haft ett mer utvecklat språk.” 

(3)”Jag tror att språkutveckling gynnas av att barnet möter närvarande språk, det vill säga 

omges av människor som bemöter med respekt och ett varierat tal. Luva-huva-kapuschong till 

exempel. Barn med äldre syskon får en annan begreppsbildning. En av våra tvååringar pratade 

om att shuffla, utan att för den skull ha ett rikt språk.” (4)”Äldre syskon kan ibland påverka 

småsyskonets språkutveckling genom att de fyller på meningarna och hjälper sitt syskon att få 

fram det hen vill. Därför behöver det yngre barnet inte anstränga sig på samma sätt för att bli 

förstått.” (5)”Med lite äldre syskon blir språkutvecklingen högre. Med mycket äldre syskon 

kan jag se en försämring i språkutvecklingen. Detta på grund av att äldre syskon inte klarar av 

att det yngre syskonet skriker varpå de ger barnet napp eller att barnet får vad det vill av det 

äldre syskonet genom att bara behöva skrika. Det är vad jag tycker mig se.” (6)”Försenad 

språkutveckling är något som är mer genetiskt betingat än att det har och göra med den 

positionering man föds i. Däremot kan en försenad språkutveckling avhjälpas något om det 

finns ett äldre syskon som fungerar som en dragare åt det språksena barnet.” 

 

Svar som visar att språkutveckling inte främjas i och med ett äldre syskon, femton svar. 
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(1)”Språkutveckling är individuell och svår att definiera.” (2)”Förstabarn och ensambarn kan 

ibland ha fördel av att föräldrarna talar vuxet till dem. Yngre syskon kan börja tala tidigare 

men det är inte säkert att språket utvecklas lika bra. Individuellt är min erfarenhet. Viktigt att 

stimulera alla barns språk.” (3)”Andra barnet är alltid senare i sin språkutveckling.” (4)”Barn 

utvecklas i sin egna takt, visst kan syskon utmana varandra att utvecklas snabbare i vissa fall 

men inte alla. Barn är individer och följer sin egen kurva.” ” (5)”Det absolut viktigaste för 

språkutvecklingen är hur mycket föräldrarna samtalar med sitt barn, ställer frågor, förklarar 

och diskuterar från det att barnen är små och ännu inte börjat prata. Syskon eller inte spelar 

inte så stor roll.” (6)”Allt handlar om individen och hur individen tar till sig och lyssnar på. 

Om barnet är nyfiket på att utveckla språket. Allt handlar om att ta det efter barnets 

nivå/förutsättningar.” (7)”Tycker ofta att barn nummer två inte behöver lära sig prata på 

samma sätt, speciellt om där är något uttalsfel/svårigheter. För det äldre syskonet har en 

tendens att agera tolk och att de därför dras till varandra och det yngre barnet är inte i samma 

behov av att lära sig prata.” En förskollärare svarar utifrån sin vårdnadshavarroll och sedan 

utifrån sin yrkesroll: (8)”Som vårdnadshavare till tre barn: Med första barnet pratar du som 

förälder mer med barnet, medan ju fler barn man är förälder till så får de dela på ”prat-tiden” 

(Oshima-Takane och Robbins (2003, s. 1) studie som visar samma resultat) och det yngre 

syskonet hänger med mer i det äldre syskonets lekar istället, och jag upplever de yngre 

syskonens tidiga lekkompetens högre än hos det äldre, men det äldre syskonets tidiga 

språkutveckling som bättre. Men i slutändan har de yngre syskonens språkutveckling kommit 

ikapp, bara lite senare. Precis vad Pine (1995, s. 2) också kom fram till i sin studie att det 

äldre syskonet utvecklar ett bättre språk tidigare än syskon nummer två, men att språket 

kommer ikapp det yngre syskonet till slut. Som förskollärare: Upplever inte skillnad mellan 

barnen på förskolan utifrån om de har äldre syskon eller ej. Det är helt från individ till individ 

hur deras språkutveckling ser ut.” En annan förskollärare har liknande erfarenhet: 

(9)”Erfarenheten säger mig att yngre syskon ibland har en tendens att börja tala senare än det 

äldre syskonet gjorde. Men när det väl kommer igång att prata kommer språket snabbare och 

meningarna byggs på direkt. Så redan vid två års ålder är språket likvärdigt.” (10)”Yngre 

barns språkutveckling vad det gäller läsning, skrivning, förmågan att leka med språket (skilja 

på innehåll och form) är ofta mer utvecklat om de har äldre syskon. De tar efter och vill göra 
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lika, dock inte alltid. Språket, vad det gäller uttal, är dock inte bättre för att man har ett äldre 

syskon.” (11)”Det kan även inverka negativt på språkutvecklingen hos det yngre syskonet om 

det äldre översätter eller tolkar vad det yngre säger. Det kan även påverka social interaktion 

med ett äldre syskon. Positivt är att det yngre syskonet lätt kommer in i lek och samtal. Men 

negativt då det yngre syskonet inte får vara med då det äldre leker med andra. Det kan 

innebära mindre lek och sociala interaktioner med andra barn, det vill säga sämre chans till 

språkutveckling.” (12)”Ofta för det äldre syskonet talan för det yngre barnet. Vilket gör att det 

yngre barnet får mindre talutrymme. Exempelvis -Min syster vill ha en smörgås till, och så 

vidare. Det äldre syskonet bestämmer oftast i lek och det yngre följer bara efter.” 

(13)”Språkutvecklingen är väldigt individuell, vissa har lätt för det medan andra har lite 

svårare.” (14)”När ett yngre syskon har en sämre språkutveckling blir det äldre syskonet en 

tolk. Språkutvecklingen för det yngre barnet gynnas då det inte går på samma avdelning som 

det äldre syskonet.” (15)”Jag har ibland upplevt att ett barn med äldre syskon inte får chansen 

att prata själv utan det äldre syskonet vill hjälpa och föra sitt syskons talan. Det kan jag 

uppleva som hämmande för det yngre syskonets språkutveckling. Jag upplever att barns 

språkutveckling är så väldigt individuell så det är svårt att hitta några gemensamma drag. Men 

min reflektion är ändå att det är viktigt att man ser en vilja hos barnen att kommunicera och 

att de försöker samspela. Då brukar oftast språket komma efter hand och ibland behövs det 

mer stimulans och ibland mindre.”  

 

Svar som visar att språkutveckling i och med ett äldre syskon varken främjar eller inte 

främjar, åtta svar. 

 

(1)”Barn som blir lyssnade på får ett större språk.” (2)”Jag tänker att det som också kan 

påverka är om syskonen går tillsammans på förskolan eller om de vistas på olika avdelningar. 

Annars kan det bli så att ett av syskonen talar för det andra och det behöver inte vara det äldre 

syskonet som tar plats utan det starkaste av syskonen.”  (3)”Hur vårdnadshavarna 

kommunicerar är det som präglar barns språk.” (4)”Syskon påverkas ibland både positivt och 

negativt, de lär sig dåliga och bra saker.” (5)”Tycker det är ganska vanligt att det yngre 

syskonet påverkar det äldre syskonets språkutveckling negativt.” (6)”Av min erfarenhet har 

det betydelse för hur vårdnadshavare talar med barnen, i vilket omfång och om barnen ges tid 
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att själva få uttrycka sig.” (7)”Att omge barn med kommunikation är av betydelse för 

språkutvecklingen.” (8)”Som förälder till fyra barn och nu även mormor till en ett och halvt 

åring har jag helt ovetenskapligt en känsla av att språkutvecklingen tar fart när barnen har 

börjat på förskolan.”   

 

Sammanfattningsvis visar intervjun och enkäten på liknande svar. Förskollärarnas 

erfarenheter, kunskaper och åsikter säger att yngre barn som har äldre syskon inte tillägnar sig 

språket lättare för att det har ett äldre syskon.  

Förskolläraren som svarar utifrån sin vårdnadshavarroll, hens erfarenhet är att det yngre 

syskonet tillägnar sig lekkompetens tidigare, än att tillägna sig språket, men kommer ikapp 

med språkutvecklingen, fast lite senare än det äldre syskonet. Alltså har det äldre syskonet 

kommit igång med sitt språk tidigare än sitt yngre syskon. Intervjun visar även den att syskon 

nummer ett tillägnar sig språket bättre än syskon nummer två.  

Resultaten tyder på att många förskollärare ser språkutvecklingen som väldigt individuell och 

även hur vårdnadshavare samtalar med sina barn. 
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Analys 

 

Den här undersökningen har gett mig insikter i hur förskollärares erfarenheter ser ut, och om 

de tror att syskons relationer har en positiv inverkan på de yngre barnens tillägnande av 

språket eller inte. Det visar sig att förskolläraren jag intervjuade inte upplever att det är så, 

eller saknas kunskapen om att yngre barn som har syskon inte tillägnar sig språket lättare än 

de som inte har syskon? Hon poängterade istället att det har med vårdnadshavarnas 

medvetenhet, utbildning, barns arv och miljö att göra. Jag hävdar att dessa argument stämmer 

till viss del, enligt min egen erfarenhet, men att det har även med individen att göra och 

syskonrelationerna. Forskning visar också att syskon har stor nytta av varandra och 

litteraturen säger likaså att det är viktigt med anknytningspersoner när man ska börja tillägna 

sig språket, vilket ett syskon kan vara för ett yngre barn.  

 

Analysen av min intervju är att förskolläraren upplever inte att min inledande spekulation, att 

yngre barn som har äldre syskon har lättare att tillägna sig språket än de barn som inte har 

syskon stämmer. Det är istället tvärtom att de som är ensambarn och förstfödda syskon det är 

de barn som tillägnar sig språket lättare. Det kan vara så att den kunskap förskolläraren har 

om yngre barns tillägnande av språket är just den hon fått inom sitt yrke där hon upplever att 

det är de förstfödda barnen som har lättare till språket. Hon visade Seamans (2014) artikel 

men det verkade inte som hon tog den på allvar. Egentligen har hon vetskap om tidigare 

forskning men vill kanske inte ta den till sig. Det kanske är så att den kunskap man tillägnar 

sig inom sitt yrke är ganska intetsägande om man själv inte visar intresse för området och 

läser på om nyare forskning och relevant litteratur. Ett intressant svar från enkäten är när en 

förskollärare svarar först som vårdnadshavare och sedan som förskollärare. Hon skriver att 

hennes yngre barn har tillägnat sig högre lekkompetens än det förstfödda barnet och att det 

äldre syskonets språkutveckling har varit bättre, men de yngre har sedan kommit ikapp i sitt 

språk fast lite senare än barn nummer ett. När hon sedan svarar utifrån sin yrkesroll märker 

hon ingen skillnad på om barn har syskon eller inte utan det är från individ till individ i hur 

man tillägnar sig språket.  Det verkar vara skillnad på hur man ser på sina egna barn och de 

barn man har på förskolan. Sina egna barn ser man i hemmamiljö vardagligt medan 

förskolebarnen ser man inom institutionen. Relationen man har till sina egna barn är 
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annorlunda än till förskolebarnen och likaså den känslomässiga anknytningen. Kanske har 

man lättare att se sina egna barns språkutveckling i relation till ett äldre syskon på 

hemmaplan, än när man är i sin yrkesroll i verksamheten och inte har den samma 

känslomässiga anknytning till barnen? Förskolläraren som svarade påvisar ändå att det finns 

något slags intresse i undersökningens ämne och väljer att svara utifrån två olika roller. Svaret 

uppvisar skillnader som var intressanta. Som förskollärare kanske inte intresset finns av att 

titta på äldre och yngre syskons utveckling, utan bara på individen. Det kan också vara så att 

förskollärare inte kommer i kontakt med äldre syskon om det visar sig att barnen går på olika 

avdelningar. En del som svarade på enkäten kanske inte har egna barn att förhålla sig till utan 

har bara svarat utifrån sina förskolebarn, det kanske är därför resultatet blev som det blev. De 

dominerade svar från enkäten tyder på uppfattningen att det är väldigt individuellt hur ett barn 

tillägnar sig språket. Svaren pekar på det och varför de gör det är antagligen för att 

förskollärarna inte har tillräckligt med kunskap om de yngre barnens tillägnande av språket i 

relation till ett äldre syskon. De är möjligtvis inte inlästa på forskning inom ämnet som visar 

att syskon verkligen stärker barn i sin utveckling och på det språkliga planet. Skulle jag gjort 

undersökningen på ett annorlunda vis skulle jag nog ha riktat in mig på bara vårdnadshavarna, 

det är de som har den största inblicken i barnens liv och språkutveckling. Det kan även ses i 

forskningsartiklarna jag tittat på att deras studier gjorts i samverkan med barn och deras 

familjer och inte genom förskollärare. Men frågan är om vårdnadshavare är medvetna om 

forskningen som finns, det är inte säkert. Personligen tror jag att allt har att göra med vad för 

intresse man har.  

 

Oshima-Takane och Robbins (2003, s. 1) menar i sin studie att mammors yttranden minskar 

när de interagerar med sina två barn samtidigt än när de bara interagerar med ett av barnen. 

Det är inte konstigt enligt min mening eftersom då måste barnen samsas om mammans 

uppmärksamhet och mamman måste dela på sina yttranden till de båda barnen. Interagerar 

mamman med bara ett barn då är det bara ett barn som fokuset ligger på. Skillnad blir det om 

man istället är tvilling, då är det två barn i samma ålder som ska utvecklas samtidigt och som 

ska dela på vårdnadshavares uppmärksamhet. Att tvillingbarn skapar sig ett eget språk 

sinsemellan kanske är en strategi för dem till att tillägna sig språket i längden. Eftersom de 

alltid måste dela på allt när de är två. Tvillingars språkutveckling kanske försenas på grund av 

det och då fantiserar de ihop ett språk som bara de förstår. Men det är bara min spekulation. 
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Enligt tidigare forskning och intervjun som gjorts visar att det är förstfödda barnet som 

tillägnar sig språket fortare än sitt yngre syskon. Men varför? Är det just därför det förstfödda 

barnet har vårdnadshavarnas fulla uppmärksamhet hela tiden, två fulltaliga personer som 

barnet alltid har vid sin sida. Barn nummer två måste alltid dela på den uppmärksamheten 

med sitt äldre syskon, men kan det äldre syskonet hjälpa att kompensera för den 

uppmärksamheten det yngre syskonet går miste om? Forskning visar att syskon kompenserar 

varandra. Det yngre barnet visar sig ofta komma ikapp i språket fast lite senare än sitt äldre 

syskon, kanske för att uppmärksamheten från vårdnadshavarna måste delas mellan båda 

syskon. Men för barns utveckling är det väldigt värdefullt för barn att ha syskon, de utvecklas, 

härmar varandra och lär tillsammans. De har alltid ett barn vid sin sida när vårdnadshavare 

inte är närvarande, vilket är positivt. Enkätsvaren tyder på att barn utvecklar ett likvärdigt 

språk oavsett om de har syskon eller inte och att tillägnande av språket är väldigt individuellt. 

Det är klart att det är individuellt i hur och när barn börjar prata men det är lite beklagligt att 

det inte finns mer kunskap hos förskollärarna inom ämnet. Kan det möjligtvis vara så att 

förskollärarna läst forskning som visar det motsatta? Forskning som jag själv inte tagit del av 

eller ens tänkt på, eftersom för min del är det så självklart att syskon kompenserar varandra i 

språkutvecklingen.  
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Diskussion 
 

 

Varför jag valde att undersöka yngre barns tillägnande av språk i samband med 

syskonrelationer var för att jag ser en fascination i tillägnandet av språket. Jag har också egen 

erfarenhet av mina tre egna barn som har haft lätt till språket. Speciellt den yngsta har jag 

upplevt haft lätt att uttrycka sig verbalt och att han då verkligen uttrycker det han vill och 

menar i korrekt uttalade ord. Kanske för att han är nummer tre i syskonskaran eller så är det 

för att jag själv blivit mer medveten och intresserad i frågan. Men jag anser att relationen och 

samspelet till de två äldre syskonen har bidragit mycket i utvecklingen av hans 

språkvokabulär. Vilket även forskning jag tittat på visar.  

  

Å andra sidan under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) fick jag erfarenhet av att minst 

två av barnen som har äldre syskon har svårt för språket, att de inte uttalar vissa ord på korrekt 

sätt. Detta fick mig att fundera. Har syskons relationer inverkan på yngre barns 

språkutveckling eller är språkutveckling bara väldigt individuell? Forskning och litteratur som 

jag tittat på visar att äldre syskon har en positiv inverkan på de yngre syskonets tillägnande av 

språket. Men i vissa fall stämmer detta alltså inte. Eller så kanske det har att göra med barns 

arv från vårdnadshavarna, de kanske har haft språksvårigheter själva när de var små som deras 

barn senare ärvt. Det kan vara så att barnen på VFU:n, deras äldre syskon kanske också har 

haft svårt att uttala vissa ord, men den vetskapen har jag inte eftersom deras syskon gick i 

skolan och jag fick aldrig chans att träffa dem. 

 

Responsen på enkäten var över förväntan. En hel del svar kom in, nittiosju stycken på bara 

några dagar. Det var väldigt roligt att så många tog sig tid att svara. Förhoppningsvis var det 

ämnet som gjorde enkäten intressant till att så många ville svara på den. Varför jag valde att 

ha med frågan om hur länge förskollärarna varit i verksamheten var för att jag ville se hur 

lång arbetslivserfarenhet de har inom förskolan. Majoriteten av svar var från förskollärare 

som varit verksamma i ett till fem år, tätt efter kom de som varit verksamma i över tjugofem 

år. Så erfarenhet från sitt yrke saknar de inte men kanske kunskapen om just små barns  

tillägnande av språket i relation till ett äldre syskon. Forskning om barn och deras syskon 

finns men det har troligtvis inte de förskollärare som svarat på enkäten tagit del av och läst. 
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Däremot förskolläraren jag intervjuade hade faktiskt tagit fram Seamans (2014) artikel om 

Jenkins forskning, men hävdade ändå att första barnet tillägnar sig ett bättre språk än vad 

yngre syskon gör. Kanske är det så att erfarenheterna tar överhanden eftersom det är där kun-

skapen sitter. Men artikeln hon visade och efter intervjun kanske får henne på andra tankar till 

att faktiskt tänka lite extra på de barn som har äldre syskon och hur de tillägnar sig språket. 

Som jag nämnt tidigare att vad man har för intresse inom områden har betydelse för vad man 

vill läsa in sig på och införskaffa sig ny kunskap om. En annan aspekt om språkutveckling kan 

vara de olika uppfattningarna, vad innebär språkutveckling för forskarna och vad innebär det 

för förskollärarna. Forskarna ser på språkutveckling på ett sätt medan förskollärarna ser den 

på ett annat sätt. Det kan vara därför svaren i min undersökning blev som de blev.   

 

Enkätsvaret där en förskollärare svarar både utifrån sin roll som vårdnadshavare och sin 

yrkesroll var väldigt intressant. Den bild hon har av sina egna barn var en helt annan än den 

bild hon har av sina barn på sin arbetsplats. Hon upplever istället att hennes yngre barn tilläg-

nade sig en högre lekkompetens än vad hennes första barn gjorde i samma ålder, men att de 

yngre barnen ändå kom ikapp med språket fast lite senare. Jag tror att som vårdnadshavare ser 

man på sina egna barn på ett sätt, och sina förskolebarn på ett annat sätt, som jag också skrev i 

analysen. 

 

Svensson (2009, s.128) nämner olika språkformer som barn möter och att det är dem som 

präglar barnen väldigt mycket. Här lämpar sig undersökningen i att äldre syskon talar på ett 

sätt till sitt yngre syskon och vårdnadshavarna talar på ett annat. Som jag skrivit tidigare att 

yngre syskon blir det äldre syskonets lärling eftersom de alltid har varandra till hands. Det 

yngre syskonet tar efter sitt äldre syskon i talet, alltså det talar på liknande sätt, men det har 

också sina vårdnadshavare som kan hjälpa till om det behövs korrigering. Vårdnadshavare ger 

det yngre barnet en språkform och äldre syskon ger en språkform. Svensson (2009, s. 136) 

menar att vårdnadshavare ibland nonchalerar ifall barnet talar grammatiskt fel eller så  

upprepar de vad barnet sagt fast med korrekt svenska. Värdet av barns språkutveckling är att 

de kommer i kontakt med olika språkformer där syskon, vårdnadshavare, övrig släkt och  

kamrater talar på olika sätt till barnet. Barnet tar till sig språk från olika håll och tillägnar sig 

sitt eget språk. En flicka som kom att tillägna sig språket i senare ålder var Genie. Genie som 
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kom att bli det kontroversiella experimentet, som tydligt visar att får man ingen social inter-

aktion med någon annan människa tillägnar man sig heller inget språk. Sitter man isolerad så 

som Genie gjorde har man heller inget val. Det är sorgligt att en vårdnadshavare kan göra så 

mot sitt egna barn och hämma dennes utveckling på ett sådant horribelt sätt. Därav vikten att 

barn måste interagera socialt med sin omvärld för att utvecklas och speciellt då under den pe-

riod som kallas den kritiska perioden (som innebär den period där språkutvecklingen börjar 

och fram till tonåren), för att de ska kunna tillägna sig ett värdigt språk.  

 

Att ha äldre syskon kan vara en fördel för språkutvecklingen men att vara tvilling kan försvåra 

den. Tvillingar är lika gamla och föds tätt efter varandra, de ska tillägna sig språket samtidigt 

och de måste alltid dela på vårdnadshavares uppmärksamhet. Det är förmodligen inte så kons-

tigt att tvillingar skapar sig ett eget språk eftersom de alltid har varandra vid sin sida och alltid 

måste dela på saker. De skapar ett band tillsammans men också ett språk, det är rätt  

fascinerande. Att ha ett äldre syskon som är några år äldre kan vara fördelaktigt för  

språkutvecklingen, men att ha en tvilling vid sin sida skapar ett starkt band sinsemellan två 

människor hela livet.   

 

Så här i efterhand anser jag att vissa frågor i enkäten var lite lika varandra och att vissa svars-

alternativ var lite diffusa. Vissa frågor och svar kunde varit mer konkreta. Genomgående anser 

jag att forskandet inom detta ämnet har varit väldigt intressant. Barns språkutveckling är      

fascinerande. Det kan te sig på så olika sätt varpå man har syskon eller inte, men också att 

miljöförhållandet, såsom familj och om barnet går på förskolan har stor påverkan i hur barn 

tillägnar sig språket. Jag har hittat forskning som tyder på att syskonförhållanden stärker 

yngre syskons språkutveckling. Däremot de svar jag fick från intervjun och enkäten blev inte 

riktigt som jag hoppats på. Jag får tro och hoppas att det är okunskap hos förskollärarna eller 

brist på tid och engagemang som ligger till svars för varför svaren blev som de blev. Det kan 

ju i och för sig också vara så att bristen kanske ligger i forskningen istället och att förskollä-

rarnas erfarenheter är det ”rätta”. Det kan hända att jag missat att ta del av viss forskning som 

kanske tyder på det som förskollärarna anser och har kunskap i och som menar att barn inte är  
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beroende av varandra när de ska tillägna sig språket. Förskollärarna verkar sakna kunskap om 

tidigare forskningsresultat, men det kan också vara så att de intervjuade förskollärarnas erfa-

renheter och åsikter skulle kunna ligga till grund för en framtida kritik av nu aktuella forsk-

ningsrön.  

  

Jag själv som är vårdnadshavare till tre barn har erfarit att de har haft väldigt stor nytta av att 

ha varandra. Jag har sett och upplevt deras uppväxt och deras utveckling och det är det jag har 

att relatera till och forskningen kan jag stödja mig på, att syskon är viktiga för barn att ha. Jag 

har också förståelse för förskollärarnas svar och att det kanske inte är så lätt att se 

sammanhang i språkutvecklingen när det kommer till äldre syskon. Det kan vara så att de inte 

träffar äldre syskon, som jag skrev tidigare att jag inte träffade äldre syskon på min VFU. Det 

kan vara en av orsakerna till varför de svarat som de gjort. Eller om man själv har barn blir 

man mer medveten och kanske mer intresserad av språket och tänker annorlunda. Det kanske 

jag skulle haft med som en fråga i enkäten, om de själva har barn? 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att titta närmare på förskollärarnas 

uppfattningar om språkutveckling, eftersom de anser att språkutvecklingen är väldigt 

individuell och inte gynnas av ett äldre syskon. De ser språkutveckling på ett annat sätt än vad 

forskarna gör och att läsa ny forskning om förskollärarnas uppfattning om språkutveckling i 

relation till ett äldre syskon det skulle vara intressant. 
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Bilaga 1 

 
Samtyckesblankett  

Mitt namn är Jessica Bornviken och jag läser nu sjätte terminen på förskollärarprogrammet på 

Karlstads Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete vilket kommer att handla om: de 

yngre barnens språkutveckling i relation till ett äldre syskon. Som en del av undersökningen 

vill jag intervjua dig som pedagog i en ostrukturerad intervju, där inga förbestämda frågor 

ställs utan vi bara samtalar om ämnet. Jag beräknar att intervjun tar max 30 minuter. Arbetet 

vilar på vetenskaplig grund. Detta betyder att det är frivilligt att delta i undersökningen och du 

kan när som helst dra dig ur och det insamlade materialet kommer då att förstöras. I enlighet 

med konfidentialitetskravet kommer din identitet att vara anonym. Efter att arbetet är godkänt 

kommer allt material att förstöras.  

 

Mobil:  

Email:  

  

JA, jag samtycker till deltagande i undersökningen och intygar att jag fått ta del av 

informationen av de forskningsetiska aspekterna.  

 

 

_______________________________ ______________________________  

Pedagogens underskrift   Ort och datum  

 

______________________________  

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

 

 

INFORMATION OM MIN STUDIE 

Hej!  

Jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Jag har just påbörjat mitt 

examensarbete som handlar om syskons relationer när det kommer till språkutveckling. Har 

äldre syskon inverkan på det yngre syskonets språkutveckling? Gör äldre syskon det möjligt 

för det yngre syskonet att tillägna sig språket fortare än när man är ensambarn, alltså inte har 

något syskon? Jag har valt att göra en enkätstudie för att få en kvantitativ syn på min 

frågeställning. För att genomföra min studie krävs respondenter och där hoppas jag att Du tar 

dig tid till att svara på denna enkätundersökning. 

Ditt svar kommer att vara helt anonymt och ingen person kommer att kunna identifieras. Det 

material som samlas in kommer endast att användas för min egna bearbetning och analys i en 

uppsats. Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta enkäten. 

Genom att skicka in ditt svar godkänner du din medverkan i studien. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Jessica 

 

 

Äldre syskons inverkan på yngre syskonets språkutveckling 

 

Enkätfrågor:  

 

1. Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

1–5 år 

5–10 år 

10–15 år 

15–20 år 

20+ år  
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2. Upplever du att yngre barn som har äldre syskon har lättare att tillägna sig språ-

ket än de barn som inte har syskon? 

 

Ja, syskons relationer påverkar språkutvecklingen för yngre syskon positivt

   

Det har hänt, men det är inte alltid så 

 

Nej, det är från individ till individ 

  

Vet ej 

 

3. Upplever du att barn utvecklar ett likvärdigt språk i tidig ålder oavsett om de 

har syskon eller inte? 

 

Ja 

Nej   

Vet ej 

 

4. Upplever du att det förstfödda barnet har ett bättre utvecklat språk än barn 

nummer två? 

Ja   

Nej   

Varken eller, de har ett likvärdigt språk 

 

5. Något du själv vi tillägga om yngre barns språkutveckling, utifrån din yrkesroll 

eller dig själv som vårdnadshavare? 

 

Lång svarstext 

 


