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Förord 

Jag vill först och främst tacka min handledare Eva Berglund som lät mig ta del av 
hennes forskningsunderlag. Utan detta hade jag inte kunnat genomföra min studie på 
detta sätt. Sen vill jag tacka mina kurskamrater som stöttat mig på vägen, givit mig råd 
och kommit med bra och viktiga synpunkter under resans gång. Sist, men inte minst, 
vill jag tacka min underbara familj som stöttat mig i denna bergochdalbana, vilket en 
cuppsats liknar. 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur omgivningen och den språkliga 
miljön som omger barn med och utan syskon på och inverkar på dem. Framför allt har 
jag undersökt hur personliga pronomen tillägnas och används av dessa två grupper. Jag 
har studerat tidigare undersökningar i detta ämne och jämfört resultaten jag fått, med 
deras resultat.  I undersökningen ingick ett stort antal deltagare vars åldrar varierade 
mellan 7 till 29 månader. Vissa av dessa grupper har uteslutits på grund av olika 
orskaker som tas upp i studien. Mätinstrumentet SECDI användes som grund för att 
undersöka och sammanställa resultatet. För att sammanställa och utföra ttesterna i de 
olika genrerna använde jag mig av statistikprogrammet SPSS.  Resultaten visade att 
barn utan syskon både tillägnar sig och använder sig av mer avancerade personliga 
pronomen, i dessa åldrar. 

Nyckelord 

Syskonsibling, språkutveckling language development, personliga pronomen 
personal pronouns, SECDI Swedish Early Communicative Development Inventories, 
födelseordning birth order.



3 

Introduktion och tidigare undersökningar ..................................................... 4 
Introduktion....................................................................................................... 4 
Tidigare undersökningar .................................................................................... 5 

Syfte.....................................................................................................................................9 
Frågeställning och hypotes ...............................................................................................9 

Metod .................................................................................................................................10 
Design............................................................................................................. 10 
Material........................................................................................................... 10 
Undersökningsgrupp........................................................................................ 10 
Procedur.......................................................................................................... 10 

Validitet och reliabilitet ................................................................................... 11 
Etiska aspekter ................................................................................................ 11 
Analys ............................................................................................................. 11 
Urval av litteratur ............................................................................................ 11 

Resultat ..............................................................................................................................11 
Resultat av ttesterna ....................................................................................... 12 
Resultat för personliga pronomen .................................................................... 15 

Diskussion ...................................................................................................... 15 
Referenser..............................................................................................................  21 
Bilaga 13......................................................................................................................... 
Ordlista.............................................................................................................................



4 

Introduktion och tidigare 
undersökningar 

Introduktion 

Påverkar det faktum att barn har syskon barnens språkutveckling? Många 
forskare har funnit att så är fallet. I en review av tidigare undersökningar  
diskuteras vad ett antal forskare kommit fram till rörande syskons effekt eller  
betydelse för barns språkutveckling, framför allt användningen av personliga 
pronomen. Många undersökningar har visat omgivningens på och inverkan när  
det gäller små barns språkutveckling. Det kan finnas en direkt och en indirekt 
inverkan på språkutvecklingen av att barn har syskon eller ej. Direkt påverkan 
kan ske genom att barn med syskon kanske behandlas annor lunda än barn utan 
syskon. En indirekt påverkan kan ske genom att miljön blir  kraftigt annor lunda 
för barn på grund av det faktum att de har syskon, jämfört med om de inte har  
det. Direkt tilltal och " overheard speech"  1 av föräldrar, syskon och andra i 
barnens omgivning anses av forskarna ha stor betydelse då det gäller utvecklingen 
och tillägnandet av personliga pronomen. Tidigare mindre och enstaka stör re 
studier, framförallt i USA och Storbritannien, men även i Kanada, har visat att 
barn med syskon lär sig personliga pronomen snabbare än barn utan syskon. I 
denna studie kommer jag att undersöka hur svenska barn med och utan syskon 
tillägnar sig personliga pronomen. För att kunna jämföra resultatet av min 
undersökning inleder jag denna studie med att diskutera tidigare undersökningar i 
samma ämne av ett antal forskare. 

Tidigare undersökningar  

OshimaTakane, Goodz och Derevensky (1996), beskriver i en studie att ”andrabarnet” 
(“andrabarn” är fritt översatt från engelskans term ”secondborn” och med det avses barn 
med ett äldre syskon) i en syskonskara tillägnar sig personliga pronomen på annat sätt 
än det förstfödda syskonet. I studien jämfördes 16 förstfödda syskon respektive 16 
”andrabarn” vid 21 månaders ålder. De förstfödda syskonen var ett till fyra år äldre. 

OshimaTakane et. al. (1996) använde sig av mätinstrumentet Bayley MDI (Mental 
Developmental Index), vilket har vissa likheter med mätinstrumentet som används i 
denna studie SECDI  Swedish Early Communicative Development Inventories (se 

1  "overheard speech" är i min översättning till svenska ”råka få höra tal”
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Bilaga 1 och 2). Det som undersöktes och analyserades med Bayley MDI var: 
meningslängd (uttal), ordförråd, totala antalet ord (tecken) och totala antalet begripliga 
uttalanden. En uppföljningsstudie av tio av de förstfödda och tio av ”andrabarnen” 
gjordes efter tre månader. 

Studien gick ut på att studera om ”andrabarnet” tjänade på att höra föräldrar och syskon 
interagera och på så sätt lärde sig använda personliga pronomen, i större utsträckning än 
vid direkt tilltal (OshimaTakane et. al., 1996). I artikeln påpekar författarna att det är 
viktigt i den västerländska kulturen att man ”råkar få höra” (min översättning från 
engelskans ”overheard speech”) tal för att kunna förvärva sig ett språk, och att detta är 
speciellt viktigt när det gäller ”andrabarnet”. Det OshimaTakane, Goodz och 
Deverensky kom fram till var att ”andrabarnen” i undersökningen var mer avancerade i 
sin produktion av personliga pronomen än det förstfödda syskonet. De kom också fram 
till att ”andrabarnet” får tillgång till en annan språklig miljö än det förstfödda, genom att 
de ”råkar få höra” mycket samtal mellan föräldrarna och det äldre syskonet. 

OshimaTakane, Takane och Shultz undersökte språktillägnandet hos barn ytterligare i 
en studie från 1999. Då undersökte forskarna varför vissa barn gör fel och vissa inte när 
de tillägnar sig personliga pronomen. Speciellt tittade forskarna på barn som konsekvent 
refererade till sig själva som du och till andra som mig. 

Metoden de använde i undersökningen (OshimaTakane et.al, 1999) var att de lät 
barnen vara med om fyra simulerade interaktioner (jag tar bara upp de tre första för det 
är de som är relevanta för den här studien). I den första (1) ingick högst tre personer, 
mamma, pappa och barn. De skulle i denna interaktion tilltala varandra på tre sätt, 
genom att använda sig av jag och du. Det första sättet bestod av tilltal från mamman 
respektive pappan till barnet. Det andra bestod av tilltal föräldrarna emellan, där barnet 
utsattes för "overheard speech". Det tredje bestod av tilltal av barnet till föräldrarna. I 
den andra (2) interaktionen tillkom det två personer. Nu var de sammanlagt fem 
personer i interaktionen. I denna fanns det 40 möjligheter totalt att uttrycka sig med jag 
och du. Barnets möjligheter att utrycka dessa två pronomen var begränsade till åtta 
stycken. Resterande 32 möjligheter bestod av tänkbara yttranden från de övriga fyra 
personerna. 24 av dessa yttranden, bestod av "overheard speech". I den tredje (3) 
simulerade interaktionen ingick också fem personer. Denna gång skulle personerna 
använda sig av direkt tilltal respektive ”overheard speech” till barnet på fyra olika sätt: 
(1) I ett 10:0förhållande, där första siffran består av direkt tilltal till barnet och andra 
siffran består av ”overheard speech”, (2) i ett 9:1förhållande (vilket enligt Oshima 
Takane et. al. är den vanligaste språkliga miljön för förstfödda syskon), (3) i ett 5:5 
förhållande (vilket enligt OshimaTakane et.al. är den vanligaste språkliga miljön för 
andra syskonet) och (4) i ett 0:10förhållande, där de övriga personerna i interaktionen 
bara använde sig av ”overheard speech”. Detta för att kunna undersöka i vilken 
utsträckning "overheard speech" behövs för barnet att lära sig de semantiska reglerna 
för dessa två pronomen. 

Resultatet av undersökningen (OshimaTakane, et. al, 1999) visade att barn snabbast 
lärde sig pronomen vid blandat tilltal/"overheard speech" (som vid 5:5förhållandet), 
vilket enligt OshimaTakane et. al. är vanligast för andrabarnet.
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Att ”andrabarnet” har tillgång till en annan språklig miljö analyserade OshimaTakane 
och Robbins (2003). Bland annat studerade de hur det förstfödda syskonet interagerade 
med mamman och sitt yngre syskon. 

I studien (OshimaTakane & Robbins, 2003) deltog 14 engelsktalande barn, 21 månader 
gamla, tillsammans med sina mödrar och äldre syskon. Barnen observerades vid två 
tillfällen, där ena tillfället var en dyadisk interaktion och bestod av fri lek tillsammans 
med mamman och det andra bestod av fri lek tillsammans med mamman och det äldre 
syskonet i en triad. Alla begripliga yttranden klassificerades i tre kategorier: (1) 
syftningar  vilket inriktar barnet mot och syftar på olika objekts namn, (2) 
metaspråkliga yttranden  vilka guidar barnet mot språket och (3) socialtregulativa 
yttranden  vilka hade att göra med barnets sociala interaktioner. 

Resultatet av studien (OshimaTakane & Robbins, 2003) visade att mammornas 
yttranden till de yngre barnen inte var färre än till det äldre syskonet, men att antalet 
yttranden, i triadsituationen, minskade betydligt till båda barnen. Resultatet visade 
också att de äldre syskonen inte tillrättalägger de yngre syskonens tal, när de uttalar 
orden fel. Mammorna använde mer metaspråkliga uttalanden i den dyadiska 
interaktionen, om man jämför med vid triadisk interaktion. Ett påpekande som kom upp 
i studien var att man inte bör underskatta ”andrabarnens” språkutveckling. De ”råkar” 
ofta ”få höra” uttalanden som både är längre och mer komplexa än de uttalanden de hör 
som är direkt riktade till dem. 

För att ytterligare undersöka hur viktig den språkliga omgivningen är för barns 
språkutveckling, har jag tittat på en studie av Pine (1995).  I denna undersöktes, under 
två års tid, nio förstfödda och deras närmsta yngre syskon (nio stycken) från nio olika 
familjer. Pine undersökte användningen av personliga pronomen, vardagliga substantiv 
och ”frozen phrases” ("frozen phrases" avser oanalyserade yttranden av små barn där 
flera ord används tillsammans som om dom vore ett, till exempel kan ”Kom hit!” 
uppfattas som ett ord av ett litet barn, för att de alltid används tillsammans). Han 
undersökte också singleword utterance types (ettordsyttranden) och multiword 
utterance types (flerordsyttranden). 

Pine (1995) jämförde de första 50 och 100 orden som barnen i de båda kullarna yttrade, 
hur de satte samman orden och i vilken ålder de tillägnade sig dessa. Han använde sig 
av ett ttest 2 för att jämföra de äldre syskonen med de yngre rörande den ålder då de 
nådde 50 ord och då de nådde 100 ord. I resultatet visade det sig att förstfödda syskon 
når 50 ord betydligt tidigare än ”andrabarnet” men att det inte är någon signifikant 
skillnad på när dessa kullar når 100 ord. Pine kom fram till att det äldre syskonet lär sig 
orden tidigare än sitt yngre syskon men också att den språkliga omgivningen och 

2 Ett ”statistiskt test som används när man vill pröva om normalfördelade mätresultat är förenliga med ett hypotetiskt förväntat 

värde” 
http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=t 

test&btn_search=S%F6k+i+NE&h_history=1 , (Hämtat 20061006)

http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=t-test&btn_search=S%F6k+i+NE&h_history=1
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genetiska faktorer spelar större roll för språkutvecklingen. Resultatet visade dock att 
”andrabarnet” använder ett större antal personliga pronomen när de nått 100 ord än sitt 
äldre syskon. 

De flesta undersökningar som gäller små barns språkutveckling och verbalt 
interagerande med omgivningen, rör engelsktalande barn. För att kunna jämföra om 
barn med olika språk utvecklar sitt språk på olika sätt tar jag även upp de kanadensiska 
forskarna Girourard, Ricard och Gouin Décaries (1997) undersökning av enspråkiga 
fransktalande och enspråkiga engelsktalande barn. 

1997 undersökte Girourard, Ricard och Gouin Décarie 12 fransktalande respektive 12 
engelsktalande barn i Kanada. Tre hypoteser som hade sitt ursprung från två andra 
forskare undersöktes och analyserades: (1) den personligtfunktionella hypotesen 
(Charney, 1980), där Charney menar att barn lär sig personliga pronomen med mycket 
små fel om de själva är delaktiga i dialogen, (2) den språkligtfunktionella hypotesen 
(Clark, 1978), där Clark menar att de flesta barn förstår innebörden av pronomen från 
början för att förhållandet mellan pronomen och språkets funktion är märkbar och (3) 
namnhypotesen (Clark, 1978), där Clark menar att det kan vara förvirrande för ett barn 
att hålla isär pronomen då referenten skiftar från person till person beroende på vem 
som talar i en dialog. 

Barnen observerades varannan månad, från det de var 1:6 år tills de hade utvecklat 
användningen av pronomen fullt ut, vilket varierade mellan 2:4 år och 3:10 år 
(Girouard, et. al. 1997). Halva barngruppen bestod av förstfödda och andra hälften av 
senarefödda barn. Materialet samlades in genom att barnen tillsammans med föräldern 
fick leka fritt och att de genomförde tre fasta ”uppdrag”: ett pekuppdrag, ett gömma 
uppdrag och ett fiskeuppdrag. 

Observationer av den fria leken och uppdragen analyserades och Girourard, et. al. 
(1997) som kom fram till att barnen, både de franskspråkiga och de engelskspråkiga, 
hade utvecklat förståelse för personliga pronomen vid cirka 22 månaders ålder, i 
genomsnitt och produktion av personliga pronomen vid cirka 26 månaders ålder, i 
genomsnitt. De kom också fram till att både de franskspråkiga och engelskspråkiga 
barnen förstår personliga pronomen i ungefär samma ålder. När orden för personliga 
pronomen sen uppkom i barnens tal, följde det efter deras förståelse för personliga 
pronomen. Resultatet visade ingen skillnad i förståelse för personliga pronomen och när 
barnen kunde sådana var alltså inte beroende av vilket språk barnen talade. 

Berglund, Eriksson och Westerlund (2005) beskriver att förstfödda och “andrabarn” har 
olika förutsättningar för sin språkliga utveckling. Bland annat föreslår de som förklaring 
de att ”andrabarnet” måste tävla mot sitt äldre syskon om mammans uppmärksamhet 
och att den uppmärksamheten delvis kompenseras av ”andrabarnets” äldre syskon. 
Dessutom gör troligen inte mammorna samma försök till att uppmuntra ”andrabarnet” 
till att tala, som hon gjorde med det förstfödda när denne var i samma ålder. 

Berglunds, et. als. (2005) undersökning är en studie på ett stort antal svenska barn, 1019 
stycken. Familjerna valdes slumpmässigt ut från 37 olika barnavårdscentraler i Uppsala
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kommun. Barnen hade en medelålder på 18,38 månader och undersöktes med 
mätinstrumentet SCS18 (Swedish Communicative Screening at 18 months). 384 av 
barnen var förstfödda och 635 var senarefödda. 

Resultatet av undersökningen (Berglund et. al., 2005) visade att födelseordningen har 
betydelse för den tidiga språkutvecklingen. Förstfödda talar i stort sett mer än 
senarefödda. Förstfödda och senarefödda pojkar talar mer om de vårdas hemma eller på 
förskola. Förstfödda och senarefödda flickor talar mer om de vårdas hos dagbarnvårdare 
eller på förskola. De kom också fram till att födelseordningen är något som möjligen 
bara påverkar barnen på detta sätt i början av barnens språkutveckling. 

HayiouThomas, Kovas, Harlaar, Plomin, Bishop och Dale (2006) undersökte 556 
tvillingpar, totalt 1112 individer. Tvillingparen bestod av samma kön, antingen pojke 
pojke eller flickaflicka. Under en och en halv timme fick barnen, en och en, utföra nio 
olika verbala och ickeverbala tester tillsammans med en undersökningsledare. 

Resultatet HayiouThomas (et. al, 2006) kom fram till visar bland annat att 
bakomliggande orsaker som gener och omgivning spelar in då det gäller tillägnandet av 
språket. Omgivningen och miljön kring barnen visade sig spela stor roll i 
språkutvecklingen då det gällde tilltal till barnen och barnens tidiga yttranden. Generna 
betydde mycket i mätningar av det verbala minnet och det fonologiska arbetsminnet. 

Anledningen till att jag valt just dessa forskares artiklar är att de på olika sätt anknyter 
till min studie. OshimaTakane et. al. (1996, 1999 & 2003) återkommer ständigt i sina 
artiklar till barns tillägnande av personliga pronomen och barnets språkliga omgivning. 
Hon utforskar territoriet med olika infallsvinklar och får både fram liknande och skilda 
resultat i sina undersökningar. Speciellt har jag tittat på hennes undersökning från 1996 
då jag finner den intressant och betydelsefull, i jämförande syfte, för min studie om 
personliga pronomen.  OshimaTakane har också använt sig av ett mätinstrument 
liknande mitt. Därför är det intressant att jämföra resultaten mellan våra 
undersökningar. Även hennes undersökning från 1999 visade ett intressant resultat: att 
”andrabarnet” redan från början har tillgång till en annan språklig miljö, än vad första 
barnet och barn utan syskon har. Detta var något som hon fortsatte att undersöka i sin 
artikel från 2003. I den uppmärksammande hon att man inte bör underskatta 
”andrabarnens” språkutveckling eftersom de oftare utsätts för ”overheard speech” än 
vad barn utan syskon gör. I ovanstående tre undersökningar har jag, bland andra, 
grundat min hypotes (se nedan). 

För att kunna jämföra språkutvecklingen och ordkunskaperna hos barn med och utan 
syskon tar jag med Pines undersökning från 1995. I den redovisas hur snabbt och vilka 
första 50 och 100 ord  förstfödda och ”andrabarnet” förvärvar. I min studie jämför jag 
hans resultat mot mina. Detta är betydelsefullt för att senare kunna analysera den 
språkliga miljön barn omger sig med. 

Att det kan ha betydelse i vilket land man växer upp i och vilket språk man talar, är 
något jag finner intressant att ha med i denna studie som bara gäller svenskspråkiga 
barn. Därför valde jag att ta med de tre kanadensiska forkarna Girourard et. als. studie
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(1997) om enspråkiga engelsktalande respektive enspråkiga fransktalande barn. Vad de 
kom fram till var att det inte var någon skillnad i språkutvecklingen om man hade 
franska eller engelska som modersmål. Deras resultat kommer jag att använda i 
jämförande syfte när det gäller barnen i min undersökning, som har svenska som 
modersmål. 

Att födelseordningen har betydelse för barns språkutveckling är något jag i stort sett 
tagit för givet då jag på började denna studie. För att se och kunna jämföra med min 
undersökning ett resultat kring detta, från någon undersökning, har jag studerat 
Berglunds et. al. artikel (2005) som handlar om just födelseordningen. I den redovisar 
de ett resultat som pekar på att det har betydelse för språkutvecklingen i vilken ordning 
barnen är födda. Förstfödda talar oftast tidigare och mer än ”andrabarnet”. Jag har också 
ett intresse i Berglunds et. als. artikel eftersom den gäller svensktalande barn. Det gör 
min undersökning uteslutande. 

I HayiouThomas et. als. undersökning (2006) finns ett av de nyaste resultaten från 
forskningen kring barns språkliga omgivning. Att den språkliga omgivningen har 
betydelse för barns språkutveckling är en faktor jag inte kan förbise i min undersökning. 
Därför finner jag det intressant att jämföra deras resultat i tvillingstudien med min 
studie, då barnen i deras forskningsrapport bara består av barn med syskon och min inte 
gör det. 

Syfte 
Att studera om förstfödda och senarefödda barns språk och kommunikation skiljer sig 
åt.

Speciellt undersöks ifall användningen av personliga pronomen utvecklas tidigare och 
används mer frekvent hos barn med syskon än hos barn utan syskon. 

Frågeställning och hypotes 

Är det skillnad på språkutvecklingen hos barn med syskon jämfört med barn utan 
syskon? 

Min hypotes utifrån litteraturgenomgången är att användningen av personliga pronomen 
förväntas vara mer frekvent hos barn med syskon jämfört med barn utan syskon. 

Metod 
Design 

Denna studie är en kvantitativ longitudinell studie med barn från fem olika kohorter. 

Material 

Materialet som används som underlag för denna studie är SECDI (Swedish Early 
Communicative Development Inventories, utformat av Berglund och Eriksson), en 
checklista för föräldrar att fylla i vad deras barn kan när det gäller språklig utveckling.
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Huvudmåtten i SECDI är följande: 

•  första tecken på förståelse (ex ”Reagerar på om någon säger barnets namn”) 

•  förståelse av meningar (ex ”Är du hungrig?”) 

•  ordförråd förståelse (förstår ex ”anka”, ”bil”, ”boll”) 

•  ordförråd produktion (förstår och säger ex ”sova”, ”titta”) 

•  handlingar och gester (ex ”Vinkar hejhej av sig själv när någon går”) 

•  pragmatik (förstår barnet om du frågar efter något som inte är direkt närvarande, 
ex om du ber barnet hämta bollen i rummet bredvid) 

•  grammatik (ex kombinerar ord ”titta bil”, ”där lampa”) 

•  långa meningar (Meningar barnet själv uttalar där man räknar morfemen. Ex 
”Love ville går dagis” 6 morfem) 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsmaterialet bestod av 587 föräldrarapporter. Av dessa rörde 325 pojkar 
och 262 flickor. Dessa valdes ut efter sitt födelsedatum i Nationella Födelseregistret. 

Barnen blev uppdelade i fem olika grupper och mättes vid följande åldrar: 

•  7, 9, 11 och 13 månader 

•  11, 13, 15 och 17 månader 

•  15, 17, 19 och 21 månader 

•  19, 21, 23 och 25 månader 

•  23, 25, 27 och 29 månader 

Procedur  

Checklistan SECDI skickades hem till de utvalda familjerna varannan månad, under ett 
halvår, vid totalt fyra tillfällen. Tillsammans med checklistan bifogades ett frågeformlär 
(se bilaga 3) där föräldrarna fick besvara på bakgrundsfrågor om sitt barn (ex kön, 
språk, om barnet hade syskon, sjukdomar o s v). Dessa skickade sedan tillbaka till 
forskarna för analys. 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten för SECDI  är mellan 70 till 82%. (Berglund, Eriksson & Westerlund, 2005) 

Testrestest reliabiliteten fick i SECDI, på en skala mellan 1 till +1, 

där ”korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och 1, där 0 anger inget samband, 1 
anger maximalt positivt samband och 1 anger maximalt negativt samband” 3 , följande 
resultat: 
Ord och gester (816 månader) mellan 0.70 och 0.90 

3  http://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelation hämtat 20061017

http://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelation
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Ord och meningar (1628 månader) nära eller högre 0.90 i de flesta mätningarna 4 

Etiska aspekter  

Deltagarna i SEDCI har blivit upplysta om sina rättigheter och skyldigheter enligt 
följande: 

●  Informationskravet: deltagarna i SEDCI har blivit informerade om uppgiftens 
syfte, undersökningens process och att deltagandet är frivilligt. 

●  Samtyckeskravet har inte utnyttjats i SEDCI då uppgifterna är inhämtade från ett 
myndighetsregister. SECDI blivit godkänd och fått tillstånd att användas  i 
forskningssyfte av Etiska kommittén vid Uppsala Akademiska Sjukhus. 
Deltagarna har dock blivit informerade om att de kan avbryta deltagandet när de 
själva vill. 

●  Konfidentialitetskravet: alla uppgifter om medverkande i SEDCI är 
konfidentiella och förvaras oåtkomliga för utomstående. 

●  Nyttjandekravet: deltagarna är informerade om att det insamlade materialet om 
dem som enskilda personer endast får användas i forskningssyfte. 

Analys 

I varje åldersgrupp jämfördes barn med syskon med barn utan syskon i ett Ttest (se not 
2) för att se ifall det var någon skillnad på språkutvecklingen mellan dessa två grupper. 
Framför allt undersöktes om det var någon skillnad i användningen av personliga 
pronomen mellan dessa grupper av barn. 

Urval av litteratur  

Urvalskriterierna vid litteratursökningen har varit ord som sammanfaller med denna 
studie. Ord som sibling, language development och personal pronouns har använts 
frekvent i sökningarna. Litteraturen som denna studie grundar sig på, består av artiklar 
ur vetenskapliga tidskrifter som hittats främst via Lärarhögskolan i Stockholms hemsida 
(www.lhs.se) och Lärums sida om tidsskrifter från A till Ö ( 
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=lais). 

Resultat 
Resultaten av ttesterna redovisas nedan i kurvdiagram i de olika kategorierna: 

•  Förståelse 
•  Gester 
•  Talat 
•  Maximal meningslängd (Maxlu) 
•  Pragmatik total 

4 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1128643 

9&query_hl=1&itool=pubmed_docsum , hämtat 20061008

http://www.lhs.se/
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=lais
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11286439&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
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•  Grammatik total 

Barnens åldrar varierar i nedanstående ttester från 717 månader till 725 månader. 
Det visade sig i SECDI inte finnas någon statistiskt signifikant skillnad i 
språkutvecklingen förrän barnen kom upp i 15 och 25 månaders ålder då de uppträdde i 
vissa mätningar. Generellt sett visade flera av måtten en trend att barn utan syskon hade 
en något snabbare språkutveckling än barn med syskon, se figurer nedan. 
Det gulmarkerade visar en signifikant skillnad grupperna emellan. 

Resultat av ttesterna 

Ttestet för förståelse för språkets olika beståndsdelar hos barn med och utan syskon 
mellan 7 och 17 månader, visade ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna.(Se 
Figur 1.) 

Figur  1. Visar resultatet av första tecken på  förståelse, förståelse av meningar och av ord vid tilltal för 
barn med och utan syskon mellan 7 och 17 månader. 

Ttestet för handlingar och gester för barn med och utan syskon mellan 7 och 17 
månader, visade inte någon signifikant skillnad mellan de två grupperna. (Se Figur 2).
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Figur  2. Visar resultatet av antal handlingar och gester från barn med och utan syskon mellan 7 och 17 

månader. 

Ttestet för talat språk för barn med och utan syskon mellan 7 och 25 månader, visade 
endast en signifikant skillnad då barnen var 25 månader gamla; barn med syskon 
producerar färre ord än barn utan syskon. Det skiljer 118,79 ord mellan grupperna. (Se 
Figur 3.) 

Figur  3. Visar resultatet av talat språk för barn med och utan syskon mellan 7 och 25 månader.



14 

Ttestet för maxlu (maximal meningslängd) för barn med och utan syskon mellan 15 
och 25 månader, visade en signifikant skillnad då barnen var 15 månader gamla; barn 
utan syskon producerar längre meningar i genomsnitt, än barn med syskon. (Se Figur 4.) 

Figur  4. Visar resultatet av den maximala meningslängden hos barn med och utan syskon, mellan 15 och 

25 månader. 

Ttestet för total pragmatik för barn med och utan syskon mellan 15 och 25 månader, 
visade en signifikant skillnad då barnen var 25 månader gamla; barn utan syskon förstår 
mer om icke närvarande föremål än barn med syskon. (Se Figur 5). 

Figur 5. Visar resultatet av  den totala pragmatik barn med och utan syskon, mellan 15 och 25 månader, 
förstår.
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Ttestet för total grammatik för barn med och utan syskon mellan 15 och 25 månader, 
visade en signifikant skillnad då barnen var 25 månader gamla; barn utan syskon 
kombinerar fler ord än barn med syskon. (Se Figur 6). 

Figur  6. Visar resultatet av antalet ord, barn med och utan syskon mellan 15 och 25 månader, 

kombinerar. 

Resultat för personliga pronomen 

I resultaten gällande personliga pronomen fann jag ingen signifikant skillnad förrän 
barnen kom upp i 23månadersåldern. 

•  Vid 23 månader använde barn utan syskon signifikant mer av orden dig och vi 
än barn med syskon. 

•  Vid 25 månader använde barn utan syskon signifikant mer av orden din, han, 
hans och hennes än barn med syskon. 

Diskussion 

Resultaten  i  denna  studie  visar  att  det  är  skillnad  på  språkutvecklingen  hos  barn med 
syskon  jämfört med  barn  utan  syskon.  Testerna  visar  en  genomgående  trend  att  barn 
utan syskon är tidigare i sin språkutveckling i de yngre åldrarna, än barn med syskon. I 
ttesterna för förståelse och gester finns ingen signifikant skillnad grupperna emellan. I 
ttestet  för  ”talat”  finns  endast  en  signifikant  skillnad  mellan  dessa  grupper  och  den 
visar sig när barnen är 25 månader gamla. Då yttrar barn utan syskon 118,79 ord mer, i 
genomsnitt, än barn med syskon. I ttestet för maximal meningslängd (maxlu) finns en 
signifikant skillnad när barnen är 15 månader gamla. Barnen utan syskon kan producera
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0,3 ord  längre meningar  än  barnen med  syskon  i  genomsnitt. Ttestet  total  pragmatik 
visar en signifikant skillnad då barnen är 25 månader gamla. Barn utan syskon förstår, i 
genomsnitt, 1,56 fler ord, än barn med syskon. I det sista ttestet grammatik total, visas 
en  signifikant  skillnad  då  barnen  är  25  månader  gamla.  Även  här  ligger  barn  utan 
syskon före i sin språkutveckling med en skillnad på 2,73 fler kombinationer av ord, än 
barn med syskon. Även resultatet av personliga pronomen visar en trend att barn utan 
syskon producerar fler personliga pronomen än vad barn med syskon gör. 

Jag fann i denna studie, när jag jämförde med tidigare forskningar, att 
språkutvecklingen skiljer sig åt för de förstfödda och de senarefödda syskonen. Detta 
grundar jag på resultaten i denna studie och tidigare forskningar jag studerat. I dessa har 
det bevisats ett flertal gånger att föräldrarna tilltalar och samtalar med de förstfödda 
syskonet mer frekvent än vad de gör med det senarefödda syskonet. Enligt Oshima 
Takane et. al. (1999) är skillnaden på direkt tilltal, av föräldern, till det första och andra 
barnet så stor som 9 av 10, för det förstfödda och 5 av 10, för det andra barnet. Det är 
troligt att på grund av dessa olika språkliga interaktioner skiljer sig tillägnandet av 
språket åt för de förstfödda och de senarefödda syskonen. 

Min hypotes att barn med syskon tillägnar och använder sig mer frekvent av personliga 
pronomen blir ifrågasatt av resultatet i denna studie. I denna stora undersökningsgrupp 
på 587 barn, kan jag inte uttyda att personliga pronomen skulle användas tidigare och 
mer frekvent av barn med syskon än barn utan syskon. Snarare tvärtom. Resultatet 
visade en signifikant skillnad på användandet av dig och vi vid 23 månaders ålder och 
av din, han, hans och hennes, vid 25 månaders ålder och det är barn utan syskon som 
använder flest pronomen. Barn med syskon uppvisade inte i en enda av de undersökta 
åldersgrupperna, någon signifikant skillnad i mer frekvent användande av personliga 
pronomen. 

Studien är väl genomförd och bearbetad i statistikprogrammet SPSS.  Resultaten är 
giltiga, sanna och godkända av Etiska kommittén vid Uppsala Akademiska sjukhus. 
I resultatet visade det sig att det inte var någon skillnad hos små barn som 7, 9, 11 och 
13 månader, då jag inte fann någon signifikant skillnad i språkutvecklingen hos barn 
med och utan syskon i de åldrarna. Jag har inte heller tagit med grupperna med barn 
som är 27 och 29 månader gamla, då i dessa grupper det var för få representerade för att 
få fram ett trovärdigt resultat i denna studie. 

I tidigare studier som jag har tagit del av, har antalet barn som undersökts och forskats 
med, många gånger inte varit så stort. Det har varierat mellan 18 och 1112 stycken. De 
flesta studier jag läst i detta ämne har rört barngrupper mellan cirka 20 och 30 barn. I 
denna studie är antalet deltagare så många som 587 stycken. Det kan vara en orsak till 
skillnaderna på resultaten i min studie, om jag jämför med de tidigare studierna. 
Tidigare forskningar i detta område studien omfattar, har visat att yngre syskon 
använder sig mer frekvent och tidigare av personliga pronomen än sina äldre syskon och 
barn utan syskon. Detta på grund av att barn med äldre syskon ofta ”råkar får höra” 
samtal mellan föräldrar och syskon. I dessa samtal är referenterna mer tydliga än vad de 
är vid direkt tilltal och på så sätt har yngre syskon lättare att referera till rätt person. I
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början av syskonens språkutveckling märks ingen markant skillnad på den men i ett 
senare stadium, då barnen uppnått en ålder av cirka två år, ligger de förstfödda syskonet 
mycket före sina senarefödda syskon i sin språkutveckling. De barn som inte har syskon 
uppmuntras mer av sina föräldrar till att tala än vad barn med syskon gör. Däremot får 
barn med syskon höra mer samtal personer emellan som de ”råkar få höra” än barn utan 
syskon och kan på så sätt tillägna sig språket. De får tillgång till personliga pronomen 
på ett annat plan än vad barn utan syskon får. Barn med syskon ”råkar ofta höra” samtal 
mellan föräldrar och föräldrar och mellan syskon och föräldrar och mellan andra 
personer. På så sätt kan barn med syskon sortera de referenter det talas om i samtalet 
och lättare ta till sig vilket personligt pronomen som skall användas till vem. Därför gör 
oftast barn med syskon inte fel då de refererar till olika personer i ett samtal, vilket barn 
utan syskon oftare gör. 

Vad jag inte tagit hänsyn till i denna studie och som eventuellt måste tas med i 
beräkningen är differensen mellan de olika gruppernas storlek och svarsfrekvensen. Det 
kan ha påverkat resultatet något, men då de minsta grupperna ströks bör det inte vara 
alltför stor påverkan. 

Det OshimaTakane (et. al, 1996) kom fram till när de undersökte 16 förstfödda och 16 
”andrabarn” var att ”andrabarnen” var mer avancerade i sin produktion av personliga 
pronomen. Det har inte framkommit i denna studie. Snarare visade resultatet att barn 
utan syskon producerar fler personliga pronomen, som din, han, hans och hennes, och 
dessutom tidigare än vad barn med syskon gör. I OshimaTakanes studie påpekar hon 
att det är viktigt för västerlänningar att barn utsätts för "overheard speech" för att på så 
sätt tillägna sig personliga pronomen. Visar denna studie att de barn som deltog i 
SEDCI inte utsätts för "overheard speech" i någon stor utsträckning, eller kan det vara 
så att de andra forskarnas studier har för få deltagare att grunda sådana slutsatser på? 
Den undersökningen byggde på ungefär lika gamla barn (21 och 24 månader gamla), 
som i min studie. En skillnad är dock att barnen i min studie talar svenska och inte 
engelska som i OshimaTakanes studie. Det kan vara relevant för resultatet i min studie. 

1999 undersökte OshimaTakane, Takane och Shultz varför vissa barn konsekvent gör 
fel i användningen av personliga pronomen. I undersökningen kom de fram till att barn 
som utsätts för en språklig miljö där direkt tilltal till barnen och "overheard speech" 
blandas i ett 5:5förhållande, i barnens vardagsliv, är det mest gynnsamma för att inte 
göra fel när det gäller personliga pronomen. Om deras antagande om 9:1förhållandet 
gäller, där nian är direkt tilltal och där ettan är "overheard speech" till barn utan syskon, 
borde resultatet i denna undersökning visa en trend på att barn med syskon tillägnar sig 
och producerar fler personliga pronomen. Barn utan syskon borde enligt detta mer 
frekvent göra fel i användandet av personliga pronomen. Det tyder inte resultatet i 
denna studie på. De visar istället på en trend att barn utan syskon både tillägnar sig och 
producerar personliga pronomen tidigare än barn med syskon. Det OshimaTakane et. 
al. gjorde i sin undersökning denna gång, var att de undersökte barnen direkt istället för 
att skicka ut ett frågeformulär till föräldrarna. Denna gång kunde de analysera barnen i 
verkligheten och det kanke är en orsak till varför jag har fått ett annat resultat än 
OshimaTakane. Det kan också vara så att i en observationsstudie så ANVÄNDER barn
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med syskon ord som ”min” mer frekvent – för att de behöver det, men att barn utan 
syskon väl kan ”min” liksom andra pronomen, men att de inte behöver använda dem så 
ofta. 

I OshimaTakanes och Robbins studie från 2003, kommer de fram till att barn som 
utsätts för "overheard speech", oftast syskon, tillägnar sig längre och mer komplexa 
meningar än vad barn utan syskon gör. Det jag kom fram till i denna undersökning är att 
barn utan syskon genomgående producerar längre meningar än barn med syskon (se 
figur 4). Om meningarna är mer komplexa redovisar inte resultaten jag analyserat i 
SECDI. Det skulle vara intressant att titta på i en framtida studie. 

I Pines studie (1995) redovisar han ett resultat där förstfödda barn lär sig 50 ord 
betydligt snabbare än ”andrafödda” barn. När de olika grupperna kommer upp till 100 
ord visar de däremot inte någon märkbar skillnad. I studien redovisar han också ett 
resultat där han bevisar att ”andrabarnet” använder ett större antal personliga pronomen 
när de innehar 100 ord i sitt ordförråd. I min studie visar resultatet inte någon 
signifikant skillnad på barn med och utan syskon vid 50 respektive 100 ord. Däremot 
visar den att det finns en signifikant skillnad mellan barn utan syskon och barn med 
syskon vid vilken ålder de kommer upp i över 250 ord. Barn utan syskon kan betydligt 
fler ord än barn med syskon när de är 25 månader gamla (se Figur 3). Att förstfödda 
barn talar mer än senarefödda barn är något som också Berglund, Eriksson och 
Westerlund redovisar i sin undersökning från 2005.  Deras resultat pekar på att 
förskolan och hemmet spelar in på förstfödda och senarefödda pojkars tidiga 
språkutveckling. Om de vårdas hemma eller i förskolan talar pojkarna mer och för 
flickor gäller den positiva språkliga utvecklingen om de vårdas på förskola eller hos 
dagbarnvårdare. Den aspekten har inte tagits med i min undersökning men vore mycket 
intressant att undersöka längre fram. 

Om språket har betydelse för barns språkutveckling är något jag finner mycket 
intressant att undersöka. De kanadesiska forskarna Girourard et. al. framhåller i sin 
studie (1997) att det inte är någon markant skillnad på när fransktalande och 
engelsktalande barn utvecklar förståelse för och produktion av personliga pronomen. 
Vad är det som kan ha gjort att jag fått ett så annorlunda resultat än de när det gäller 
tillägnandet av personliga pronomen? Är det så stor skillnad på det svenska sättet att 
interagera språkligt med barn? Är den språkliga omgivningen så annorlunda i Sverige 
om man jämför med Kanada? Jag har svårt att tro att det skulle vara orsaken till de 
skilda resultaten i våra undersökningar. Snarare att tillvägagångssättet i insamlingen av 
materialet skulle vara orsaken till de skilda utfallen. SECDI är checklista för föräldrar 
att fylla i vad deras barn presterar. 

När det gäller omgivningens och genernas på och inverkan på barnens tidiga 
språkutveckling, redovisade HayiouThomas et. als. i deras undersökning (2006) några 
av de bakomliggande orsakerna till språkutvecklingen hos barn. Omgivningen och 
miljön spelade in när det gällde hur barnen yttrade sig och tilltal till barnen. Generna 
spelade in för det verbala minnet och det fonologiska arbetsminnet. 
Det jag kan se i min undersökning vad gäller omgivningen och miljön, är att barn både
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med och utan syskon uttrycker sig med lika många gester, i genomsnitt. Det finns ingen 
signifikant skillnad i antalet gester mellan grupperna mellan 7 och 17 månader (se Figur 
2). Genernas roll i det hela har jag inte undersökt då jag har varit ute efter det mer 
”ytliga” språkliga presterandet, och inte de inre språkliga förmågorna. 

Efter analys av mina resultat kan jag inte annat än ifrågasätta min metod. Jag skulle 
behöva underbygga mina resultat med ett större grundmaterial än jag använt i denna 
studie. Jag ställer mig också frågande till varför resultaten när det gäller personliga 
pronomen blir tvärtemot de andra nämnda forskarnas resultat. Är det datainsamlingen 
som spelar in i resultatet? Kan det vara så stor skillnad på ett skicka ut en checklista 
som SECDI är och själv vara den som samlar in data i verkligheten? Är det därför 
resultaten pekar åt olika håll? Bayley MDI som användes i OshimaTakanes studie 
(1996) har många likheter med SECDI.  Bristerna i denna undersökning finner jag vara 
att jag baserat den på för ett alltför begränsat material. Jag anser att undersökningen 
skulle behöva göras om med ett mer omfattande material som grund till 
undersökningen. Detta för att utesluta felaktiga resultat. 

En annan aspekt är att titta på undersökningsgrupperna. I min studie omfattar den 587 
deltagare. I de ovan nämnda forskarnas studier ingår mellan 18 och 1112 deltagare, där 
de flesta undersökningsgrupper består av mellan 20 och 30 deltagare. Kan det vara så att 
de andra forskarnas studier har för få deltagare för att visa ett sanningsenligt resultat? 
Eller kan det vara så att urvalet av deltagare har betydelse för resultatet? I min 
undersökning valdes deltagarna ut, efter sina födelsedatum, via det Nationella 
Födelsregistret, något som inte de andra forskarna gjort. De har, i de flesta fall, valt 
familjer från medelklassen (engelska, kandensiska och amerikanska) men i Berglunds 
et. als. studie (2005) valdes 1019  individer ut slumpmässigt utifrån samma kommun. 

Slutord 

Att undersöka barns tillägnande och användning av personliga pronomen har varit 
mycket intressant. Resultaten blev inte alls som jag förväntade när jag satte igång med 
denna undersökning, men det ledde till många nya idéer och tankar hos mig. Framförallt 
skulle jag vilja se ytterligare en undersökning på svensktalande barn, med och utan 
syskon, där resultatet visar användningen och tillägnandet av personliga pronomen hos 
dessa barn. Skulle den undersökningen peka på samma resultat som min, skulle det vara 
intressant att ifrågasätta om skillnaden i de andra ovan nämnda forskarnas resultat beror 
på språket, urval av undersökningsgrupp eller metod. 

En annan tanke jag fick under resans gång, var att kulturen, omgivningen och den 
språkliga miljön kan spela in i en sådan här undersökning. De språkligt kulturella 
skillnaderna mellan Sverige, Kanada, USA och Storbritannien är kanske större än vad vi 
vet idag? Vi samtalar kanske på ett annat sätt med våra svenska barn i Sverige om man 
jämför med utlandet och därför har jag i denna studie fått ett annat resultat än de 
utländska forskarna? För att undersöka om så är fallet måste man i en annan studie kring 
detta ämne anta ett annat utgångsläge än det jag gjort här. Då får man anta att de 
språkligt kulturella skillnaderna spelar större roll på barns tillägnande av personliga 
pronomen än vad vi vet. Man måste undersöka hur föräldrar och barn med och utan
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syskon interagerar i det verkliga livet och använda sig av en annan metod än den jag 
använt här. 

En sista tanke som slog mig var att det vore intressant att se om det skulle vara någon 
skillnad på  ”andrabarnets” språkutveckling och om språket skulle utvecklas snabbare 
hos dem om föräldrarna talade med ”andrabarnet” som de gör med det förstfödda. Då 
skulle man också kunna studera effekterna på språkutvecklingen hos det förstfödda 
barnet. Det vore riktigt intressant att undersöka.
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