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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur några pedagoger i barngruppen arbetar med tvillingars individuella utveckling. Om de arbetar 
enligt ett särskilt arbetssätt och i så fall hur de gör det. Syftet innefattar även att ta reda på föräldrars syn på hur förskolan arbetar med att 
stärka deras tvillingars individuella utveckling. Syftet inbegriper även att ta reda på hur tvillingar utvecklas gentemot varandra och sina 
jämnåriga kamrater. 
Intervjuer med fem pedagoger som har tvillingar i sin barngrupp och sex föräldrar som har sina tvillingar placerade i denna verksamhet, har 
genomförts. Utöver detta har observationer i dessa barngrupper genomförts. Hur verksamheten fungerar och hur tvillingarna utvecklas 
stämmer för det mesta överens med vad föräldrar och pedagoger angivit, men inte alltid. 
Enligt litteraturen är det viktigt att behandla tvillingar som två självständiga individer och det är viktigt att vi som pedagoger försöker 
eftersträva detta i verksamheten. Av intervjuer och observationer framgick det att samtliga pedagoger på ett eller annat sätt, exempelvis 
genom att dela på barnen vid gruppindelningar och ge dem en egen matplats vid separata bord, försöker stärka tvillingarnas individuella 
utveckling. Det framgick även att de flesta föräldrar var relativt insatta i hur förskolan arbetade för att stärka just deras barns individuella 
utveckling. 
Genom intervjuerna med föräldrar framstod det som viktigt att lyssna till dem som föräldrar, som naturligt känner sina barn bäst. Detta för 
att missförstånd ska kunna undvikas och för att de som föräldrar ska känna sig nöjda och trygga med att de har sina barn placerade i den 
verksamheten. Genom litteraturstudier, men framförallt genom samtal med pedagoger framkom vikten av att försöka säga rätt namn till 
barnen, att tänka på att separera barnen vid olika tillfällen, dock inte för tidigt och att lägga upp övrig verksamhet så att tvillingarna får 
chansen att utvecklas individuellt. 

Nyckelord 
Tvillingar, individualisering, förskola. 
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Inledning 
Anledningen till att jag har valt att skriva om tvillingar är att ämnet i sig alltid fascinerat mig. 

När jag gick i skolan fanns ett tvillingpar, två pojkar som var enäggstvillingar, de hade blivit 

placerade i olika klasser. Jag minns att jag då alltid undrade varför de inte gick i samma klass. 

Nu under uppsatsen gång har jag dock lärt mig förstå en del saker som kan vara goda 

anledningar till varför de blev uppdelade.  

Av någon anledning har jag varit extra fascinerad av enäggstvillingar och alltid tyckt att 

det varit ganska ”häftigt” att två individer kan vara så lika varandra till utseendet, men ändå 

vara så olika till sättet. När jag sedan lärde mig att det även fanns tvåäggstvillingar, blev även 

det ganska fascinerande. Två individer var i mammas mage samtidigt, två individer var födda 

väldigt tätt inpå varandra och ändå kunde de se helt olika ut och även vara av olika kön.  

När jag sedan en dag pratade med en kollega, som själv är mamma till flickor som är 

enäggstvillingar, kom vi fram till en idé jag kände att jag skulle kunna tänka mig att skriva 

om. Utifrån det mötet, det samtalet kom jag sedan fram till att jag skulle skriva om tvillingar, 

enäggstvillingar såväl som tvåäggstvillingar. Om deras individuella utveckling, om och i så 

fall hur utvecklingen skiljde sig. Om hur pedagogerna arbetade med tvillingars individuella 

utveckling i grupp. Blev tvillingarna ”ihopklumpade” och mer sedda som ett par eller försökte 

pedagogerna se varje enskild tvilling som en egen individ, vad gjorde de i så fall för att uppnå 

detta mål? Och om tvillingar utvecklades i samma takt som sina jämnåriga kamrater. 
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur verksamma pedagoger ute på förskolorna 

arbetar med tvillingar i barngruppen. Om de strävar efter att varje tvilling ska få utvecklas 

individuellt och i så fall hur de arbetar för att uppnå detta. Syftet är även att ta reda på 

föräldrarnas syn på hur pedagogerna arbetar med tvillingarna i barngruppen. Syftet inbegriper 

även att ta reda på huruvida tvillingar utvecklas på samma sätt sinsemellan och hur de 

utvecklas gentemot jämnåriga kamrater. Syftena kommer att uppfyllas genom intervjuer med 

pedagoger och föräldrar, såväl som genom observationer. 

 

 

Frågeställningar 
Under uppsatsen gång kommer två frågeställningar att besvaras, dessa är: 

 Arbetar pedagogerna inom förskolan medvetet för att främja tvillingars individuella 

utveckling? Och i så fall hur arbetar pedagogerna för att uppnå detta? 

 Vad innebär begreppet individualisering för pedagogerna? 
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Litteraturgenomgång 
I denna litteraturgenomgång kommer relevant litteratur som på ett adekvat sätt belyser syftet 

och de berörda frågeställningarna att presenteras. Litteraturen ger även bakgrundsinformation 

till de observationer och intervjuer som presenteras senare i arbetet. Tidigare forskning som 

på ett relevant sätt kan kopplas till ämnet kommer även att presenteras. 

En del av litteraturen som hänvisas till är skriven av Svenska Tvillingklubben som 

fortsättningsvis kommer att benämnas för STK. STK startades 1993 och är en rikstäckande 

förening för de som väntar tvillingar och för de som är föräldrar till tvillingar. STK:s syfte är 

att ge information, råd och stöd till intresserade, då främst till de familjer som redan har 

tvillingar eller väntar tvillingar (www.tvillingklubben.se). 

Vad vi bör ha i åtanke är att STK fokuserar mycket på själva tvillingskapet och att mycket 

utav det STK skriver även bör gälla andra barn. Oavsett om de är ensamfödda eller tvillingar, 

om de är enda barnet eller om de är ett barn utav flera i en syskonskara. 

 

 

Tvillingar är unika 
STK (1996) skriver att precis som alla andra barn är tvillingar såväl som ensamfödda barn 

unika. Var och en har sin egen personlighet som gör den speciell, ingen människa är den 

andra lik. 

Vidare skriver STK att enligt en enkätundersökning de gjorde 1995 hade endast en tiondel 

av alla lärare som deltog i undersökningen fått någon särskild utbildning. Detta genom att till 

exempel delta i kurser eller läsa betydelsefull litteratur, gällande de speciella behov tvillingar 

kan ha. Istället måste dessa lärare försöka dra nytta av sina egna och andras kunskaper och 

erfarenheter i ämnet. Oddvar Fagerli, Ole Fredrik Lillemyr och Frode Søbstad (2001) skriver 

om vikten av att de anställda pedagogerna deltar i olika former av fortbildning, genom att 

exempelvis diskutera olika typer av pedagogiska frågor, gå på diverse kurser och läsa relevant 

litteratur. 

Fortsättningsvis berättar STK (1996) att alla tvillingar har unika personligheter, vilket är 

väldigt viktigt att komma ihåg. Varje enskild tvilling bör värderas utifrån sina individuella 

förutsättningar och speciella karaktärsdrag och bemötas därefter av såväl familjemedlemmar 

och vänner till barn och personal i förskolan. 
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Att vara tvilling 
Att födas och växa upp tillsammans med ett syskon i samma ålder påverkar både tvillingens 

personlighet och utveckling på ett genomgripande sätt, menar STK (1996). Själva 

tvillingskapet är en väldigt viktig del i en tvillings liv. Det är med andra ord inte sant att de är 

som vilka syskon som helst, fortsätter STK. 

För det första, skriver STK, uppstår fler problem vid själva förlossningen, jämfört med 

ensamfödda barn. För det andra jämförs tvillingar i högre utsträckning än ensamfödda syskon. 

 

 

Tvillingtyper 
Det finns två olika typer av tvillingar, enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Nedan följer en 

förklaring av de båda begreppen. 

 

 

Enäggstvillingar 
Marta Henricsson-Cullberg (1986) berättar att vid de fall då resultatet från en graviditet blir 

enäggstvillingar är det en av mannens sädesceller som befruktar ett av kvinnans ägg. I ett 

tidigt stadium delar sig ägget i två identiska halvor, av den anledningen har enäggstvillingar 

alltid samma arvsmassa. Detta betyder att enäggstvillingar alltid är av samma kön och att de 

ser väldigt lika ut. De har samma färg på håret och ögonen, samma kroppsform och samma 

blodgrupp, fortsätter Henricsson-Cullberg. 

STK (1996) fyller i med att enäggstvillingar är mer lika varandra i de drag som till större 

del bestäms av olika genetiska faktorer: begåvningsprofil, utvecklingstakt, personlighet och 

intelligenskvot. Däremot kan enäggstvillingarna skilja sig åt tämligen markant i många av de 

fysiska och beteendemässiga drag som till stor del bestäms av miljöfaktorer. 

Henricsson-Cullberg (1986) beskriver att fenomenet enäggstvillingar sker av ren slump. 

Forskare har funnit att varken ålder eller ärftlighet påverkar chansen att få enäggstvillingar. 

Anja Thorkelsson-Lindahl (1985) menar att fenomenet inte heller orsakas av yttre faktorer 

som till exempel vår miljö. Har du en gång fått enäggstvillingar ökar inte chansen för att du 

ska få det igen. 
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Tvåäggstvillingar 
Henricsson-Cullberg (1986) beskriver att då resultatet av graviditeten blir tvåäggs-tvillingar är 

det två av mannens sädesceller som befruktar två av kvinnans ägg. Tvåäggs-tvillingar har 

olika arvsmassa, vilket innebär att de inte är mer lika varandra än andra syskon. De kan 

antingen vara av samma kön eller av olika kön. 

Vidare skriver Henricsson-Cullberg att för att tvåäggstvillingar ska kunna uppstå krävs 

det att flera av kvinnans ägg avsöndras samtidigt. Alltså har faktorer som leder till ökad 

äggavsöndring samband med den tendens som gör att en del kvinnor får tvillingar. Vissa 

kvinnor har en ärftlig tendens som gör att de avsöndrar flera ägg. Detta innebär att om de 

själva eller en nära kvinnlig släkting till dem är tvilling, så ökar deras chanser att få tvillingar. 

Då kvinnan blir äldre ökar tendensen att de avsöndrar flera ägg, vilket innebär att sannolik-

heten för att få tvåäggstvillingar ökar. Thorkelsson-Lindahl (1985) säger att om du däremot en 

gång fött tvåäggstvillingar ökar chansen något för att få tvillingar igen. Desto fler barn en 

kvinna fött, desto större är chansen att få tvillingar. 

 

 

Att börja förskolan 
STK (1996) skriver att börja förskolan innebär en stor förändring för alla barn och deras 

föräldrar, men speciellt för tvillingar då det ofta är första gången de får kontakt med andra 

jämnåriga barn än sin tvilling. Vidare skriver STK (1997) att genom att barnen får en egen 

matplats, en egen sovplats, en egen plats att hänga sina kläder på och en egen symbol, tränas 

självständighet på ett annat sätt än i hemmet. 

STK (1996) fortsätter med att beskriva att de flesta tvillingar utvecklas helt normalt i 

förskoleåldern, dock är det vanligare bland tvillingar än bland ensamfödda att ligga något 

efter i den mentala och/eller fysiska utvecklingen. Förskolan kan vara en väldigt viktig resurs 

när det gäller att upptäcka och åtgärda eventuella problem hos tvillingar. 

 

 

Inskolning 
STK (1997) skriver att tvillingar såväl som ensamfödda barn brukar anpassa sig ganska väl 

till att börja förskolan, tvillingar kan till och med ha det lättare då de har tryggheten i 
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varandra. Om tvillingarna dessutom fått träffa andra barn innan de börjar i förskolan blir 

övergången oftast ännu lättare. 

I 1,5 årsåldern har de flesta tvillingar, såväl som många ensamfödda barn, svårigheter med 

att skiljas från sina föräldrar, därför bör inskolning till förskolan ske efter denna ålder, föreslår 

STK. Om föräldrarna, redan innan barnen börjar förskolan, har tränat på att vara från sina 

barn kortare stunder lär sig tvillingarna att bli självständiga successivt. Detta underlättar när 

föräldrarna sedan börjar lämna barnen på förskolan. Då barnen märker att föräldrarna alltid 

kommer tillbaka, vågar de släppa taget och låta dem försvinna ett tag. 

Vad pedagogerna däremot bör komma ihåg är att inte utsätta tvillingarna för två olika 

separationer samtidigt. En bra idé är att i första steget vänja tvillingarna att vara från sina 

föräldrar och sedan när de är trygga i den situationen kan det vara dags att skilja på dem var 

och en för sig. Detta, med att ta en separation i taget, gör att de har en chans att utvecklas till 

självständiga och oberoende individer, menar STK. 

För föräldrarnas skull är det viktigt att de får en möjlighet att vara med och se hur verk-

samheten fungerar på den förskola deras barn i fortsättningen kommer att gå på, menar 

Gunilla Ladberg (1986). Vidare skriver Ladberg om att pedagogerna bör tänka på att det 

mesta i början känns väldigt rörigt för föräldrarna. Det är många nya intryck att ta in och 

dessutom är de flesta föräldrarna så inriktade på sina barn att de får svårt att få något grepp 

om hur verk-samheten verkligen fungerar. Om föräldrarna då först får vara med och se hur 

allting fungerar kan pedagogerna, då allting lugnat ner sig något, sätta sig ned tillsammans 

med föräldrarna och berätta mer om verksamheten, föreslår Ladberg. 

 

 

Språkutveckling 
STK (1996) förklarar att under tiden i förskolan utvecklar alla barn sitt språk. I genomsnitt 

kan en del tvillingar ligga något efter gällande artikulation och förmågan att uttrycka sig. De 

behåller i vissa fall sitt babyspråk (med exempelvis joller) längre än ensamfödda barn och 

deras meningar kan vara något kortare. Däremot är de mer sällan sent utvecklade vad det 

gäller ordkunskap och hörförståelse, säger STK. Britta Alin-Åkerman (1991), tillägger att 

tvillingar ligger något efter ensamfödda barn vad gäller språkutvecklingen. Exakt varför det är 

så, är osäkert, men det kan bero på att tvillingfamiljer under de första åren ibland blir mer 

isolerade än andra familjer. Då barnen inte träffar andra barn i någon större utsträckning, 
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stimuleras inte språket genom mötet med andra barn. Skillnaden är dock inte särskilt stor 

påpekar Alin-Åkerman. 

Robert Plomin, Yulia Kovas, Marianna E. Hayiou-Thomas, Bonamy Oliver, Philip S. 

Dale och Dorothy V. M. Bishop (2005) beskriver att den största skillnaden i 

språkutvecklingen hos tvillingar inte ligger i jämförelsen mellan tvillingarna och andra 

jämnåriga. Snarare ligger jämförelsen mellan könen. I sin undersökning kom Plomin med 

flera underfund med att flickor ligger ett litet steg före i språkutvecklingen och att pojkar 

oftare drabbas av språkproblem. Skillnaden är dock inte särskilt stor, men den finns där menar 

Plomin med flera. 

Vad som bör betonas är att tal- och språkproblem inte behöver innebära en intellektuell 

försening hos tvillingar, menar STK (1996). När det gäller förmågor som inte beror på språket 

ligger tvillingar och ensamfödda lika. Men man behöver komma ihåg att relativt många 

förmågor hör ihop med språket. Många ord innebär symboler för saker, och en del tvillingar 

kan vara något försenade inom andra områden som bland annat inkluderar symboler. 

Exempelvis brukar de flesta barn vid två års ålder leka symbollekar. Tvillingar som har viss 

försening kan utmärka sig vid dessa aktiviteter. Tvillingar kan vara försenade i social 

mognad, både i sitt beteende mot andra barn och mot läraren. 

Avslutningsvis säger STK att detta mönster av förseningar i lek, språk, finmotorik och 

social mognad förekommer mer genomgående hos tvillingar än hos ensamfödda barn. 

Ensamfödda barn kan till motsats från tvillingar vara försenade inom ett område, men inte i 

andra. Det är viktigt att komma ihåg detta då eventuella åtgärder planeras. 

 

 

Tvillingarnas hemliga språk 
 STK (1997) skriver att om du är ett ensamfött barn, har du nästan alltid mamma, pappa eller 

äldre syskon som så kallad språkmodell, det vill säga någon som har bättre språk än dig själv. 

Som tvilling har du däremot nästan alltid ditt tvillingsyskon som språkmodell, fortsätter STK. 

Anledningen kan vara att tvillingar, under uppväxten, träffar sin tvilling mer än någon annan 

person. Många tvillingar sover i samma spjälsäng när de är riktigt små och när de sakta men 

säkert växer upp och blir äldre fortsätter den nära kontakten i till exempel leken, skriver STK. 

Tvillingarnas egna språk utvecklas ofta så att den ena tvillingen försöker uttala ett ord, 

sedan när den andra tvillingen försöker härma det ordet ändras det något. Sedan kan de 

sinsemellan upprepa ordet och till slut finns inte ett spår av grundordet kvar. På samma sätt 
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blir det med andra ord och till slut har tvillingarna bildat ett eget språk som bara de själva, och 

en del av deras närstående förstår, förklarar STK.  

STK påpekar även att om det på sätt och vis är bra att tvillingarna kan kommunicera 

med varandra innebär det samtidigt ett problem. Det felaktiga uttalet gör att ordförrådet blir 

begränsat och om inte omgivningen är uppmärksam på detta kan stamningar, stakningar och 

läspningar förstärkas. 

 

 

Social mognad 
Undersökningar har visat att tvillingar som är något sena i sin förmåga att umgås med andra 

barn och dessutom fler vuxna än den omedelbara familjen, kan vara sena i språkutvecklingen 

beskriver STK (1997). Däremot är det osäkert om det är deras problem med språket som 

hindrar dem att mogna socialt eller om det är tvärtom, fortsätter STK. Britta Alin-Åkerman, 

Peter A. Thomassen och Birger Winbladh (2003) skriver att tvillingar i förskoleåldern har mer 

besvär med de sociala kontakterna än vad ensamfödda barn har. En teori Alin-Åkerman med 

flera har, är att detta delvis kan bero på att tvillingarna har färre tillfällen att umgås med andra 

barn då familjerna ofta blir isolerade. 

STK (1997) menar att ett flertal studier visar att tvillingarna förbättrar både sitt språk och 

sociala beteende om de får möjlighet att leka skilda från varandra och om de placeras i olika 

grupper inom förskolans verksamhet. Både som förskolepersonal och som förälder finns det 

mycket att göra för att tvillingarna ska få hjälp att utveckla sin språkliga förmåga, avslutar 

STK. 

 

 

Vem är vem? – Att se skillnaden 
STK (1997) har många olika förslag på hur förskolans personal ska kunna se skillnad mellan 

tvillingarna. De skriver att många föräldrar till enäggstvillingar gärna vill klä sina barn i 

likadana kläder de första åren. Tvillingar som ser likadana ut väcker uppmärksamhet som då 

får föräldrarna att känna sig speciella. 

Vidare skriver STK att när föräldrarna till tvillingarna gärna klär sina barn likadant är det 

en bra idé att ha olika frisyrer på dem. Ett annat tips STK ger är att de har likadana plagg fast i 

olika färger eller att de har små broscher som gör att det är lättare för omgivningen att 

särskilja tvillingarna. 
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STK anser att redan i ett tidigt skede bör föräldrar och personal sätta sig ner och diskutera 

vad som kan göras om tvillingarna är väldigt lika. Detta för att barn och personal på förskolan 

ska kunna skilja på dem. Som förskolepersonal är det viktigt att komma ihåg att inte prata om 

tvillingarnas likheter och olikheter när de är närvarande. Även om barnen är små uppfattar de 

vad som sägs över deras huvuden, påpekar STK. 

STK föreslår att det kanske går lättare att skilja tvillingarna åt med hjälp av olika färger på 

mössa, vantar och halsduk eller med hjälp av andra kännetecken när de är inne såväl som ute. 

 
Kläder och namn är viktiga symboler för individualitet och genvägar till att lära sig vem 
som är vem av tvillingarna. Men det mest väsentliga är inte att tvillingarna klär sig i 
olika kläder utan att de ändå alltid bemöts och behandlas som individer (STK, 1997, 
sida 89). 

 

 

Individualisering 

Definition av begreppet individ 
Nationalencyklopedin (www.ne.se) beskriver att det latinska indivi´duum härstammar från 

antiken och betyder något odelbart. Enligt de antika atomisterna består allt i grunden av 

synnerligen små materiella atomer. Enligt den aristoteliska uppfattningen är människan dock 

en individ då hon inte kan delas upp i fler självständiga enheter på samma nivå. Det är den 

senare uppfattningen av dessa två som nu karakteriserar det moderna språkbruket, menar 

Nationalencyklopedin. 

 

 

Definition av begreppet individualisering 
Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet individualisering att undervisningen, dess 

lärokurser och timplaner innefattar en anpassning av elevens förutsättningar, behov, men även 

dess intressen.  

 

 

Individualiseringsproblematiken 
John Steinberg (2005) skriver om att individualisering kan innebära en del utmaningar, men 

samtidigt ger pedagogen stora möjligheter. Visserligen kan det ta tid att uppnå målet, men det 

är trots allt viktigt att ha målet i sikte. Gunilla Guvå (2006) fortsätter med att påpeka vikten av 

 9 



 

att individen känner sig trygg i gruppen, för att denne ska få chans att utvecklas och för att 

pedagogen ska få chans att ägna tid åt varje barn. 

 
Det är först när individen känner sig trygg i en bra och positiv grupp som det finns möjlighet att 
visa och utveckla sig själv och tid för personalen att ägna sig åt varje barn mer individuellt 
(Guvå, 2006, sida 61). 

 

Margareta Lindqvist (2003) skriver att det genomgående mönstret, hos de pedagoger hon 

talat med i sin under-sökning, tycks vara ett starkt präglat individualiseringstänkande. Detta 

individualiserings-tänkande har som mål att optimalt utveckla varje enskild individ utifrån 

hans/hennes förmågor, erfarenheter och intressen. Vidare skriver Lindqvist att detta är något 

som bör prägla verksamheten i förskolan. 

Fagerli med flera (2001) beskriver att barnomsorg och skola bör ha en värdegrund som 

försäkrar att alla barn ska få en möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Detta bör ske inom 

så många områden som möjligt för att barnen ska kunna bli sedda som individer.  

 
Varje enskilt barn skall ha rätt att bli sedd som individ och få stöd och stimulans utifrån vad som 
bäst gynnar dess individuella utveckling (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001, sida 17). 

 

Vidare beskriver Fagerli med flera de tre faktorerna trygghet, omsorg och närhet som bör 

vara utmärkande för barnomsorgen. Om barnen får uppleva dessa tre faktorer ges de 

möjligheten att utvecklas vidare till individer. 

Karin Wallin (2004) menar att barnen behöver pedagoger som ser dem och som lyssnar på 

dem. Först då har barnen en chans att utvecklas till unika individer. Vidare skriver Wallin att 

det är viktigt att pedagogerna är villiga att ge barnen en chans och hjälpa dem på traven i 

arbetet med att överskrida tidigare gränser. Dock får pedagogerna inte glömma att det 

individuella hela tiden hör ihop med det sociala. De kan inte genom en förut-bestämd modell 

bestämma hur barnens inlärning ska gå till, fortsätter Wallin.  

 
För att barnen ska klara sig bra måste de lära sig att ta för sig, att vara sociala och öppna, men 
också att hålla på sin rätt och inte vika undan (Persson, 1998, sida 128). 

 

Eva Campner och Elsie Persson (2000) tillägger att om pedagogerna kan ta tillvara på 

barnens intresse, får de i slutändan nästan alltid barn som är motiverade och har viljan att söka 

nya kunskaper. Tas barnens intresse tillvara och om barnen blir motiverade att söka nya 

kunskaper, hjälper pedagogerna barnen att bli egna, starka individer. Pier-Georgio Bertolani 
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och Tomas Andersson (1998) tillägger att ett barns intresse för att undersöka och upptäcka 

väcks av det som för barnet känns meningsfullt. 

 

 

Vad säger Lpfö98 om individualisering? 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2006) tar på flera ställen upp punkter som på 

något sätt rör begreppet individualisering, både när det gäller själva verksamheten och vad det 

gäller pedagogernas ansvar. 

Skolverket beskriver att pedagoger i förskolan ska respektera varje barn och deras 

personlighet. Att barnen får möjligheten och utrymmet att vara sig själva. 

 
Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 
och respekten för vår gemensamma miljö (Skolverket, 2006, sida 3). 

 

Skolverket skriver att pedagogerna ska ta hänsyn till de olika behov och förutsättningar 

barn kan ha. Vidare beskriver Skolverket vikten av att barnen ska få känna sig trygga i 

verksamheten, att de mår bra och får möjlighet att utvecklas vidare till egna individer. 

Dessutom skriver Skolverket att varje barns behov ska bli respekterat och dessutom bli 

tillgodosett. En viktig punkt som inte är att förglömma, är vikten av att varje enskilt barn får 

uppleva sitt egenvärde och därmed känna att de är viktiga och har något att bidra med.  

 
Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla 
arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnets olika förutsättningar och behov (Skolverket, 
2006, sida 4). 

 

Arbetslaget skall 
• Ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt 

eget värde, (Skolverket, 2006, sida 8) 
 

Skolverket beskriver att den pedagogiska verksamheten ska planeras och genomföras så 

att den stimulerar barnens fortsatta lärande. Att barnen genom detta får en möjlighet att 

utvecklas vidare genom nya utmaningar, och därmed bli starkare individer. 

 
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 
utveckling och lärande (Skolverket, 2006, sida 8). 

 

Slutligen beskriver Skolverket vikten av att varje enskilt barn får möjligheten att utveckla 

sin egen identitet och därmed känna sig trygg i den. Att barnet blir säker i sig själv och sin 
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identitet. Personalen i förskolan måste hjälpa barnen att utveckla sin självständighet så att 

barnen inte bli för beroende av andra. Det är viktigt att barnen har en tro på sig själva och får 

känna sig viktiga ibland. Pedagogerna i förskolan ska även sträva efter att barnen utvecklar en 

förmåga att fungera enskilt såväl som i grupp. 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
• Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, (Skolverket, 2006, sida 9) 
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Metod 
I arbetet med intervjuer och observationer har jag tagit stort stöd av Steinar Kvale (1997), 

samt Jan Trost (2005). Både Kvale och Trost har besvarat många av mina frågor i ämnet och 

därmed gjort att jag kunnat komma vidare med arbetet. 

Kvale och Trost beskriver vad en intervjuare bör tänka på inför en intervju. Vilka typer av 

frågor som är bra att ställa och vilka frågor som inte bör ställas. Kvale och Trost beskriver 

även vilka typer av frågor som kan vara av känslig art och eventuellt röra upp starka känslor 

hos den intervjuade. Vidare skriver Kvale och Trost om förberedelser inför intervjuer, om vad 

intervjuaren bör tänka på under intervjun, men även vad som är viktigt i efterarbetet när alla 

intervjuer är genomförda.  

För att få mina frågeställningar besvarade har jag använt mig av flera olika metoder för 

datainsamling. Dessa har varit intervjuer med verksamma pedagoger och föräldrar till 

tvillingar samt studier i relevant litteratur och tidigare forskning i ämnet. Utöver detta har 

även enkla observationer i barngrupper genomförts. 

 

 

Litteratur 
Inför skrivandet av detta examensarbete har det krävts en del litteraturstudier kring ämnet för 

att jag ska kunna skapa mig en så bred och djup kunskap som möjligt innan jag påbörjat 

skrivandet. I mina ”förkunskapsstudier” har jag både läst en del metodlitteratur, såsom Jarl 

Backman (1998), Staffan Stukát (2005) och Bo Johansson och Per Olov Svedner (2001), som 

beskrivit hur ett examensarbete ska skrivas. Utöver detta har jag läst en del metodlitteratur, 

såsom Kvale (1997) och Trost (2005), som beskrivit hur intervjuer ska genom-föras. Utöver 

detta har jag läst många pedagogiska handböcker i ämnet tvillingar. Dessa har belyst ämnet ur 

olika perspektiv. Allt detta för att få större förkunskaper i ämnet och därmed lättare sätta mig 

in i arbetet. 

 

 

Intervjuer 
Jag har genomfört fem intervjuer med verksamma pedagoger och sex intervjuer med föräldrar 

till tvillingar. Anledningen till att det blev fler intervjuer med föräldrar än pedagoger, beror på 

att två av föräldrarna har sina respektive tvillingpar placerade på samma förskola och i samma 
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barngrupp. Dessa intervjuer spelades in med hjälp av bandspelare för att underlätta 

resultatarbetet. Under intervjuernas gång har jag försökt ta reda på om förskolorna arbetar 

medvetet med att stärka tvillingars individuella utveckling och om hur personalen på för-

skolan bemöter de föräldrar vars tvillingar börjar på förskolan. Jag har dessutom frågat 

pedagogerna om deras synpunkt kring ifall de kunnat se någon skillnad på hur tvillingarna har 

utvecklats i förhållande till varandra och mot sina jämnåriga kamrater. 

 

 

Val av metod 
I arbetet med intervjuerna har jag tagit stöd i litteraturen när det gäller arbetet inför 

intervjuerna med dess förberedelser som krävdes. 

Den intervjuform jag valt att använda mig av är så kallade kvalitativa intervjuer. Trost 

(2005) skriver att kvalitativa intervjuer utmärks av att intervjuaren ställer enkla och raka 

frågor och till följd av dessa enkla frågor får komplexa svar. Detta innebär alltså att då allt 

material efter intervjuerna är insamlat sitter intervjuaren med ett väldigt brett och 

informationsrikt material, där en hel del intressanta åsikter och mönster kan upptäckas. Vidare 

skriver Trost att intervjufrågorna kan variera något från intervju till intervju. Vilket då 

resulterar i att även följdfrågorna kan variera något beroende på vad den intervjuade tidigare 

svarat. 

Fördelen med att välja kvalitativa intervjuer som metod, är att du inte behöver ha ett 

frågeformulär som ska följas till punkt och pricka. Istället kan du använda dig av några 

stödpunkter som sedan ger stor möjlighet till att ställa varierande följdfrågor. Som följd av 

detta arbetssätt får du som intervjuare ett väldigt informationsrikt material.  

Nackdelen med att välja kvalitativa intervjuer som metod, är att mängden material du får 

in, kan bli väldigt stor och därmed eventuellt svår att hantera. Om intervjuerna spelas in på 

band kan transkribering ta väldigt lång tid, beroende på vilken nivå av transkribering du valt 

och beroende på hur lång tid intervjun tagit. 

 

 

Pilotintervjuer 
Innan jag genomförde mina intervjuer med verksamma pedagoger och föräldrar till tvillingar, 

valde jag att göra en pilotintervju med en pedagog som arbetat länge inom barnomsorgen 

samt en pilotintervju med en förälder till tvillingar. Dessa pilotintervjuer genomfördes för att 
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testa mina intervjufrågor, se om de fungerade att ställa i praktiken och för att se på ett ungefär 

hur lång tid de verkliga intervjuerna skulle ta. Båda pilotintervjuerna gick bra och tog ungefär 

så lång tid som jag beräknat, vilket var ca 30 minuter per intervju. 

 

 

Förberedelser 
Innan intervjuerna genomfördes behövdes en rad frågeställningar göras upp. Jag skissade på 

några frågor som min handledare hjälpte mig att omformulera något. Därefter tog jag kontakt 

med berörda pedagoger och föräldrar genom att själv åka ut till förskolorna och tala med 

pedagogerna, samt lämna information till föräldrarna i barnens fack. Ett brev (se Bilaga 1 och 

2) skickades ut där jag informerade dem om mitt arbete och att jag skulle uppskatta deras 

hjälp för att kunna genomföra min studie. Följaktligen var det alla fem pedagoger och sex 

föräldrar som kunde tänka sig att bli intervjuade. Genom samtal på telefon eller genom möte 

på förskolan med berörda parter kunde vi bestämma en plats och en tidpunkt för intervjun. 

 

 

Urval 
Samtliga pedagoger arbetar i förskolans verksamhet inom samma kommun där även samtliga 

föräldrar har sina barn placerade. Två pedagoger arbetar på samma förskola, men i olika 

barngrupper och resterande tre pedagoger arbetar vid tre andra förskolor. 

Pedagogerna har alla olika befattning på förskolan, några är barnskötare och några är 

förskollärare. På grund av den ojämna könsfördelningen inom barnomsorgen i detta samhälle 

var endast en av pedagogerna manlig, resterande kvinnliga. Jag erbjöd föräldrarna att själva 

välja vem utav dem som skulle bli intervjuad, i samtliga fall bestämde föräldrarna att 

mammorna skulle bli intervjuade. Anledningen till att endast mammorna intervjuades var att 

det i de flesta fall fungerade bäst rent praktiskt för båda föräldrarna. En mamma var 

mammaledig och hade därför lätt att anpassa tiden för intervjun. I de flesta andra fall slutade 

mamman arbetet tidigare och kunde därför lättare ställa upp på en intervju. 
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Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna med samtliga pedagogerna samt tre intervjuer med föräldrar genomfördes i ett 

rum där jag som intervjuare och den intervjuade fick sitta ifred. Resterande tre intervjuer med 

föräldrar genomfördes i hemmet. Anledningen till att tre intervjuer med föräldrar fick 

genomföras i hemmet var att föräldrarna var ensam hemma med barnen och inte hade 

möjlighet att ordna barnvakt. Dock var inte barnen närvarande under själva intervjun, av den 

anledning att de inte skulle bli berörda av information som av dem skulle kunna uppfattas 

som känslig.  

Vid varje tillfälle för varje intervju presenterade jag mig och mitt arbete. Jag tog fram 

pappret med frågorna (se Bilaga 4 och 5) och visade detta för de som skulle bli intervjuade. 

Jag påpekade att dessa frågor endast skulle användas som stöd och att själva intervjun för-

hoppningsvis skulle bli mer som ett avslappnat samtal. Vidare förklarade jag än en gång att 

intervjun skulle spelas in, för att sedan transkriberas. Dessutom påminde jag pedagogerna och 

föräldrarna om att de när som helst kunde avböja att delta eller avstå från att svara på vissa 

frågor. 

 

 

Transkribering av materialet 
Samtliga intervjuer transkriberades. Enligt Per Linell (1994) finns det tre olika steg för att 

transkribera intervjuer. Jag valde att använda mig av en blandning av steg två och tre. 

Steg två innebär att transkriptionen är ordagrann och tar med alla identifierbara ordföre-

komster såsom omtagningar och felstarter. Steg tre innebär att visst talspråk redigeras (till 

exempel att ”å” skrivs ut som ”och”) och att bland annat omtagningar och felstarter tagits 

bort. Själv har jag återgivit texten så ordagrant som möjligt, men redigerat visst talspråk, som 

just ”å” till ”och”. Anledningen till detta var att texten för mig, skulle bli mer lättläst. 

 

 

Etik 
Trost (2005) betonar vikten av etik i arbetet med kvalitativa intervjuer. Trost nämner att det 

redan från början är viktigt att betona att det är en intervju där tystnadsplikt råder och att den 

intervjuade aldrig behöver känna sig tvingad att svara på något och därmed kan avbryta 

intervjun när som helst om denne så vill. Intervjuaren bör också vara beredd på att de 
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intervjuade kan reagera på olika sätt och att en del frågor i vissa fall kan röra upp starka 

känslor, menar Trost. 

Utöver att påpeka för de intervjuade vad Trost skrivit i sin bok gällande kvalitativa 

intervjuer, har jag informerat dem om att varken deras namn eller den förskola de arbetar 

på/har sina barn placerade på, kommer att benämnas med sitt verkliga namn i texten. Detta för 

att skydda de intervjuades rättigheter och integritet. 

 

 

Observationer 
Jag har valt att göra enklare observationer i barngrupp som komplement till intervjuerna. 

Detta för att eventuellt kunna se ifall de svar som pedagoger och föräldrar gett mig, stämmer 

överens med hur det fungerar i verksamheten. Är det så att pedagogerna arbetar enligt det 

arbetssätt de säger? Utvecklas tvillingarna så som pedagoger och föräldrar anger eller skiljer 

det sig på någon/några punkter? 

Ett informationsbrev (se Bilaga 3) till berörda pedagoger och föräldrar skrevs och därefter 

lämnades detta brev till personalen på förskolorna för att de alla skulle kunna läsa igenom det 

och vara medvetna om mina observationer. De brev som skulle till berörda föräldrar satte jag 

fast vid respektive barns fack.  

Jag valde att genomföra mina observationer i alla barngrupper på de fyra förskolorna där 

berörda barn och pedagoger finns. Detta för att täcka upp med observationer för alla de 

intervjuer jag genomfört. 

En förskola har tre avdelningar, en för 1-3 år samt två för 3-5 år, med ca 15 respektive 

20 barn på varje avdelning. En förskola har två avdelningar med en avdelning för 1-3 år, samt 

en för 3-5 år, med ca 15 respektive 20 barn på avdelningen. Två förskolor har en avdelning 

vardera med barn i åldern 1-5 år med ca 25 barn. Den ena av dessa två har mestadels barn i 

åldern 1-3 år. 

Vid ett flertal tillfällen då jag befunnit mig på respektive förskola har enklare 

observationer genomförts. Jag har tittat extra på hur tvillingarna beter sig i barngruppen, hur 

de agerar och så vidare. Jag har även studerat hur gruppindelningar gjorts, om tvillingarna har 

egna fack i entrén och om de har sina sittplatser vid olika matbord. För att inte särskilja 

tvillingarna och tydliggöra att det var dem jag observerade till stor del, valde jag att skriva 

ned observationerna i efterhand. Inte heller genomfördes regelrätta observationer där 
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observatören sitter ned och antecknar precis allting som sker. Detta av anledningen till att jag 

inte ansåg detta behövas. 

 18 



 

Resultat 
Till att börja med har jag valt att redovisa resultatet från mina observationer under rubriken 

Beskrivning av verksamheten. Därefter kommer resultatet från föräldraintervjuerna att 

redovisas. Avslutningsvis presenteras resultatet av pedagogintervjuerna. 

För att ge en bra bild av mitt redovisade underlag har jag valt att presentera mitt resultat i 

tematiserade underrubriker. En sammanställning av vad föräldrarna respektive pedagogerna 

svarat presenteras först och därefter följer ett eller flera citat för att tydliggöra föräldrarnas 

eller pedagogernas svar. Avslutningsvis analyseras och sammanfattas resultatet och kopplas 

till relevant litteratur. 

Den större delen av de slutsatser som dras bör även gälla generellt för andra barn, inte 

bara för tvillingar. Dock har jag valt att fokusera något mer på själva tvillingskapet då det är 

detta denna studie berör. 

 

 

Beskrivning av verksamheten 
När det gäller bemötandet mellan pedagogerna och föräldrarna, är bemötandet detsamma som 

vid bemötandet med andra föräldrar. Oavsett om de har ensamma barn eller syskonpar 

placerade på förskolan. När pedagogerna och föräldrarna till tvillingar samtalat i exempelvis 

tamburen, talar pedagogerna till föräldrarna på samma sätt som med andra föräldrar och de 

bemöter dessa föräldrar med samma respekt som de andra föräldrarna. 

Samtliga förskolor tycks ha klara och tydliga regler för hur verksamheten ska fungera. 

Alla verkar vara överens om hur tvillingarna ska vara placerade vid matbordet, vilken sov-

plats de har vid vilan, vilken plats deras kläder ska hängas på i tamburen, om de har bestämda 

platser vid samlingen eller inte, vilken gruppindelning som gäller och så vidare.  

Samtliga pedagoger var införstådda i en gemensam handlingsplan för att noga se att 

tvillingarna behandlades som individer genom att säga deras namn och prata om deras 

individuella egenskaper. Ibland hände det att pedagogerna sa fel namn till barnen, men de var 

alltid noga med att rätta till misstaget. Om pedagogerna själva inte märkte att de sagt fel namn 

till något barn, var barnen själva snabba med att påpeka detta. 

När det gäller utvecklingen tvillingarna sinsemellan kunde jag tydligt se att de flesta 

tvillingpar följdes åt relativt jämnt. Den marginella skillnaden som fanns när det gällde språk-

utvecklingen var att den ena tvillingen låg något efter den andra tvillingen. Den andra 

skillnaden gällde den sociala biten där jag tydligare kunde se att den ena tvillingen var mer 
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framåt i kontaktsökandet med andra. Däremot kunde inga större skillnader i motoriken 

urskiljas.  

När det gäller utvecklingen mellan tvillingarna och deras jämnåriga kamrater märktes 

ingen större skillnad då barnen var 3-5 år. Däremot kunde en något större skillnad i 

utvecklingen urskiljas när det gällde de yngre barnen som var 2-3 år. I dessa fall kunde den 

främsta skillnaden ses i språkutvecklingen då dessa tvillingar inte hade ett lika rikt och tydligt 

språk som sina jämnåriga kamrater. Ingen större skillnad kunde ses gällande den motoriska 

och sociala utvecklingen.  

Jag har inte kunnat se att tvillingarna varit beroende av varandra i leken, men att de gärna 

vill ha koll på varandra när de leker. Detta har kunnat ses då tvillingarna leker i en större 

grupp barn eller leker på varsitt håll, men ändå vill hålla ett öga på sin tvilling. De flesta 

tvillingar tycks ha gemensamma vänner, som de antingen leker tillsammans med eller att den 

ena tvillingen leker med en utav vännerna och den andra tvillingen med någon utav de andra 

vännerna. 

 

 

Föräldraperspektiv 

Bemötandet av förskolan 
De flesta föräldrarna anser att det fungerat bra med bemötandet på förskolan. De upplever inte 

att de blir särbehandlade jämfört med andra föräldrar, bara för att de har tvillingar. Ett par 

utav föräldrarna har uttryckt att personalen alltid har varit väldigt noga med att deras barn är 

två enskilda individer. Föräldrarna uttryckte även att det inte är särskilt annorlunda att ha sina 

tvillingar placerade på förskolan, jämfört med att ha enskilda barn eller syskonpar placerade 

där. De flesta föräldrar är överens om att det alltid varit en öppen dialog mellan dem och 

pedagogerna som arbetar på förskolan. 

 
Nej, jag upplever inte att det är någonting annorlunda, det har liksom inte gjorts någon stor affär 
av det över huvud taget. (Britta) 
 
Jag vet ju inget annat, men jag tycker inte att jag bemöts på ett annat sätt jämfört med de andra 
föräldrarna. Utan man pratar ju lite och frågar. (Daniella) 
 
Nej, de har alltid varit väldigt noga med att de har varit två stycken. (Cecilia) 

 

Det finns dock en förälder som anser att första mötena med förskolan var mindre bra. 

Föräldern i fråga anser att personalen redan från början var inställda på att separera hennes 
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barn utan att höra sig för med någon utav föräldrarna vad de hade för önskemål. Dock 

upplever inte denne förälder att det är så fortfarande. 

 
De var väldigt inställda på att dela på dem tycker jag från början. /…/ Jag tycker att syskon ska 
vara ihop. Ingen hänsyn till att de är tvillingar utan jag tycker det är naturligt att syskon är 
tillsammans. /…/ Nu har vi inte pratat mer om det, men just första mötet med dagis, då kändes 
det så. (Anna) 

 

 

Föräldrars syn på pedagogers arbete 
De flesta föräldrar är överens om att pedagogernas arbetssätt fungerar bra. Andra vet inte 

riktigt. En förälder berättade att pedagogerna redan innan barnen började på förskolan 

skickade ut ett papper som föräldrarna fick fylla i. Ett papper med punkter som rörde barnens 

svag/starka sidor och vad de som pedagoger kanske behövde tänka på. Detta ansåg föräldern 

vara bra då pedagogerna redan från början var väldigt inställda på att barnen var två egna 

individer. Vid intervjun framgick det dock inte om detta papper skickades ut till samtliga 

föräldrar, eller endast till föräldrar som har tvillingar. 

 
Jag vet inte. (Anna) 
 
Det är svårt att säga för jag pratar inte så mycket med dem för att jag tycker det där flyter på. 
/…/ Så fröknarna upplever vi inte att de extremt försöker sära på dem utan försöker med det de 
accepterar. (Eva) 
 
Det de har gjort som är riktigt bra är att de har det här pappret som är om barnens svaga sidor 
eller barnens starka sidor. Och då har vi fått säga liksom att man får backa Daniel för att han 
pratar så himla dant, för att Sebastian ska få komma fram. Då har de skrivit ner det för att de ska 
komma ihåg det. Så de har frågat oss vad man ska tänka på, hur man ska framhäva den svaga i 
tvillingparet eller syskonparet. (Cecilia) 

 

De flesta föräldrarna var osäkra på om förskolan hade att speciellt arbetssätt, de visste helt 

enkelt inte. Någon förälder trodde att pedagogerna på förskolan hade det då de verkade ha 

samma synsätt och för att det fungerade så bra. En förälder ansåg att det vore väldigt bra att 

åtminstone en av pedagogerna på förskolan hade läst mycket litteratur kring fenomenet 

tvillingar vilket lett till en bra kunskapsgrund. En annan förälder uttryckte att hon visste om 

att förskolan hade verksamhetsmål, men att hon själv missat att gå på mötet kring detta.  

 
Ja, jag tror att de gör det. Det känns så i alla fall. (Cecilia) 
 
Jag tror att vid de olika sakerna man gör så försöker man att ta dem åt varsitt håll. Det är sånt 
som vi inte pratar så mycket om, utan det nästan bara förutsätter jag att de gör. Och Kajsa, hon 
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har ju läst ganska mycket böcker om tvillingar och sånt, så att hon när man pratar om de där 
kvartarna så har hon lite koll på läget. (Eva) 
 
Nej. Vi missade sånt här målsamtal, missade vi i våras. Det var så länge sen vi hade det så man 
har glömt. (Anna) 

 

 

Plus och minus om förskolans arbetssätt 
Ett par utav föräldrarna ansåg att denna fråga var svår att svara på då förskolan där deras barn 

är placerade, är relativt nyöppnad och föräldrarna ansåg då att ”allting var så nytt” än så 

länge. Alla föräldrar var dock övervägande positiva till det arbetssätt pedagogerna på för-

skolan använde sig av. Bland annat att föräldrarna ser att pedagogerna inte förväntar sig att 

båda tvillingarna ska tycka om samma saker eller göra samma saker. Föräldrarna menade 

även att pedagogerna gör så gott de kan. En förälder kom på något mindre bra, men som 

föräldern själv ansåg inte var någon stor sak.  

 
De förväntar sig inte att båda ska göra samma sak. De delar ju på dem. /…/ Jag tycker att de är 
jätteduktiga med att separera dem eller inte se dem som tvillingarna. /…/ Det enda som kan vara 
negativt är att de kanske inte har koll på vems storlek i skor, sådana saker. Det kan jag känna 
ibland. (Cecilia) 
 
De gör så gott de kan. /…/ Men det är inte alltid lätt. (Eva) 
 
Nu är det ju så nytt på Kantarellen med ny personal så jag har rätt dålig pejl på hur de tänker, 
hur de gör, vilka de nya är, hur de jobbar. Så jag har ingen direkt pejl på det. (Britta) 

 

 

Att tänka på i verksamheten 
Samtliga föräldrarna kom med förslag på hur en pedagog bör vara mot barnen eller saker som 

kan vara viktiga att tänka på. En förälder påpekar hur viktigt det är att säga rätt namn till 

barnen. I alla fall göra så gott man kan och försöka. Att hålla reda på vem som är vem utav 

tvillingarna. En annan förälder är väldigt nöjd med hur förskolan gör och anser inte att 

pedagogerna behöver agera annorlunda. Andra föräldrar talar om att hitta olikheter hos barnen 

och att en pedagog inte ska ta för givet att barnen tycker om att göra samma sak bara för att de 

råkar vara tvillingar. 

 
Jag har märkt en sak, ibland när jag är trött så säger jag fel namn till dem och det tycker de är 
väldigt, väldigt irriterande. Att man håller reda på vem som är vem. Jag tror att det är väldigt 
jobbigt för dem att inte få rätt namn. Det tror jag alla människor tycker, att bli kallade vid fel 
namn. (Britta) 
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Nej, det är väl som de gör redan. Att de säger Tea och Tilda och inte föser ihop de i ett begrepp 
på något sätt. (Daniella) 
 
Just det där med att hitta skiljetecken tidigt tror jag är himla viktigt med tvillingar. (Eva) 

 

 

Tvillingars utveckling sinsemellan 
Alla föräldrar är överens om att deras barn har varit relativt jämna i utvecklingen. Hos en del 

tvillingpar har den ena tvillingen tagit motoriken och/eller det sociala tidigare än den andra. 

Att han eller hon har lärt sig klättra, springa, göra kullerbyttor, sparka med bollar och sökt sig 

till andra barn tidigare. Den andra tvillingen har då ofta tagit till sig språket tidigare. Vartefter 

tiden har gått har de kommit ikapp varandra och blivit mer jämspelta. Flera utav tvillingparen 

har också varit väldigt hjälpsamma mot varandra och andra i deras omgivning, genom att till 

exempel hjälpa varandra med saker som den andre haft svårt för. 

 
Maria har varit självständig jämt, ända sen hon bara var ett par månader. Som har klarat sig 
själv, varit tidigare med prat och mer omtänksam. /…/ Han har blivit lite tuffare faktiskt. Nu har 
han börjat bli en sån som vågar lite er, lite mer utåtriktad. Om man är ute bland folk till exempel 
då kan han va den som hjälper Maria om hon blir lite blyg. (Anna) 
 
De har gjort det förut. Så har väl Tilda varit lite före hela tiden. Hon har väl i vissa lägen blivit, 
hon har ju liksom varit störst på nåt sätt. /…/ Tea har ju vart ett barn lite längre. Nu tycker jag de 
är ganska jämspelta. Hon har kommit ikapp Tilda, medan Tilda kanske har stått lite mer still. Så 
nu tycker jag att de är på samma nivå. (Daniella) 
 
De har varit så himla jämna. Sandra pratade lite snabbare, för hon har ju så mycket att säga. 
Kajsa är tyst, men när hon väl börjar prata, då gör hon det lika bra som Sandra. Bara det att hon 
väntar in lite till. Så var det när de började gå, Kajsa var mogen och gå först, men lite försiktigt. 
Sen började Sandra gå dagen efter Kajsa. Kajsa var jättetidig med att göra kullebyttor. Då 
tränade Sandra på det tills hon kunde det. Sandra är jätteduktig på att klättra, då hejar hon på 
Kajsa så att nu klättrar Kajsa också. De pushar på varandra väldigt mycket. (Britta) 

 

 

Tvillingars utveckling gentemot jämnåriga kamrater 
Nästan alla föräldrar har uttryckt att de anser att deras barn ligger på samma nivå i utveck-

lingen som sina jämnåriga kamrater. Några har till och med sagt att deras barn är något 

tidigare än andra jämnåriga barn. En del av föräldrarna har fått det bekräftat på 

Barnavårdscentralen (BVC) att deras tvillingar är relativt tidiga mot sina jämnåriga kamrater. 

Andra föräldrar har fått en slags känsla av att det är så. Någon förälder har trott att hennes 

barn skulle vara senare i utvecklingen mot vad de är. Detta med tanke på att de är tvillingar 

och prematura (för tidigt födda). Föräldern har nu insett att hennes barn är relativt tidiga mot 
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sina jämnåriga kamrater. Om barnen har varit något sena i utvecklingen var det i så fall mest 

då barnen var yngre, men att det har jämnat ut sig mer nu när de har blivit äldre. 

 
Det har de sagt på BVC också, att de ligger väldigt tidigt för att vara tvillingar. De är sex veckor 
för tidigt födda, så de har ju varit sena med vissa saker. Det har väl varit med mat i början när de 
var små. /…/ De gick ju innan de var ett båda två. Sebastian gick på sin ettårsdag och Daniel när 
han var 10½ månad. (Cecilia) 
 
Jag trodde de skulle vara sena i utvecklingen, men de var faktiskt tidiga i utvecklingen. (Anna) 
 
Om man jämför med våra kompisar, så har de ju motoriskt varit skitduktiga. /…/ Det har de varit 
hela tiden. (Britta) 

 

En del utav tvillingparen jämför sig med varandra. Vissa av tvillingparen har börjat 

jämföra sig med varandra senare i åldrarna, ungefär då barnen är 3-4 år. Det kan vara saker 

som rör vem som är längst eller vem som kan vad. Hos något av tvillingparen har inte barnen 

jämfört sig särskilt mycket med varandra, utan mest mot sina kamrater. Hos något tvillingpar 

jämför sig inte barnen alls. Det är väldigt olika. 

 
Vem som är längst, vem som är störst, vem som är äldst och vem som har gjort och vem som har 
sett. (Anna) 
 
Inte speciellt mycket. /…/ Nej, de har aldrig jämfört sig så utan det är mer att de jämför andra 
mot sig själva. Vem som kan cykla och vem som kan det. (Eva) 
 
Nej, för dem verkar det vara helt odramatiskt. /…/ Ingen som helst prestige i vem som kan vad 
eller så. (Britta) 

 

 

Tvillingars lek och kamratskap 
En förälder har berättat om att deras barn inte leker särskilt mycket med andra barn, men att 

deras barn leker väldigt bra tillsammans eller var och en för sig. Andra föräldrar berättar om 

hur deras barn likväl kan leka i en stor grupp tillsammans eller att bara ett utav barnen är med 

och att den andra då leker med andra kompisar och med andra saker. Flera föräldrar berättar 

att deras barn kan ha en tendens till att gadda ihop sig, det vill säga att tvillingarna håller 

samman om de är oense med en kompis. Ibland nästan till den gräns att tvillingarna blir elaka. 

Det varierar lite från gång till gång, men att det ibland blir så. Någon förälder pratade om att 

hennes barn lekte mycket tillsammans för att de var så lika och tyckte om samma saker. 

 
Ja, jag tror nog det, att de leker gemensamt. Det tror jag. Mycket för att de är så pass lika och 
tycker om samma saker. Och sen att de är vana att leka med varandra. (Eva) 
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Men sen har man ju märkt att den som är hos oss kan bli utanför. För då gaddar de ihop sig. /…/ 
Jag vet inte, men det beror antagligen lite på vad de leker eller pysslar med. (Daniella) 
 
De har nog alla gemensamt. De har gemensamma kompisar, fast Sebastian väljer att leka med 
några andra. Ibland kan Daniel vara med, eller så väljer han sina. Men de kan leka alla 
tillsammans också. /…/ Jag tror inte att de är beroende av varandra i leken på förskolan. 
(Cecilia) 

 

 

Pedagogperspektiv 

Bemötandet mot föräldrarna 
Samtliga pedagoger är överens om att bemötandet med föräldrar som har sina tvillingar 

placerade på förskolan inte är något annorlunda jämfört med bemötandet med föräldrar till 

syskonpar eller föräldrar till enskilda barn. En pedagog påpekar vikten av att ge föräldrarna 

chansen att berätta om sina barn, ett i taget. En annan pedagog poängterar vikten av att ha 

samma policy i bemötandet med alla föräldrar. Samtliga pedagoger är överens om att ingen 

skillnad får göras i bemötandet med föräldrar till tvillingar, jämfört i bemötandet med andra 

föräldrar.  

 
Jag tycker inte att vi har gjort någon skillnad, eller jag känner att jag inte har gjort någon 
skillnad på det. Inte tänkt alls så. Sen får man vara noga med att man låter föräldrarna vid första 
samtalet berätta om sina barn, att man liksom tar ett barn i taget och inte hoppar. /…/ Så att man 
inte tar saker samtidigt, jag försöker faktiskt göra så. (Inger) 
 
Nej, det är det inte utan vi försöker bemöta alla föräldrar likadant även om de har tvillingar eller 
om de bara har vanliga syskonpar eller enskilda barn hos oss. Det är inget bemötande vi gör 
annorlunda utan vi har samma policy för alla. (Kalle) 
 
Man bemöter dem på samma sätt. (Gunnel) 

 

 

Individualiseringsmål i förskolan 
Ingen förskola hade nedskrivna mål att sträva mot när det gällde individualisering av barn 

som är tvillingar. Däremot nämnde samtliga pedagoger att de exempelvis delar på barnen vid 

matbordet, för att de inte alltid ska sitta bredvid varandra och då bli beroende av varandra. En 

pedagog gav ett exempel på hur personalen delade på ett par tvillingflickor och hade dem i 

olika samlingar, beroende på vilken nivå barnen befann sig på.  

 
Ja, vi delar en del på dem, de sitter inte vid samma matbord. /…/ Den ena, Tilda, är mer mogen 
än Tea, /…/ har kunnat vara med i en lite längre samling till exempel. Då har hon varit i den 
gruppen med lite större barn och Tea med de här lite yngre då. (Helen) 
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Vi arbetar för att se barnen som egna individer. Vi delar dem i mindre grupper, vi jobbar ju så. 
/…/ Vi har inga fasta grupper här, men det tycker vi inte att vi behöver börja med riktigt än. 
(Inger) 
 
Vi försöker, både tvillingar och syskonpar, vid matborden så brukar vi försöka sära på dem så att 
de blir egna individer också, så att de inte bara jämt sitter bredvid varandra eller leker med 
varandra. /…/ Men försöker här vid matborden i alla fall där vi kan praktisera det enkelt, att de 
får vara enskilda. (Kalle) 

 

 

Den övergripande verksamheten 
Samtliga pedagoger kom med en rad förslag på vad de gjort med till exempel var barnen har 

sina fack placerade, hur de är placerade vid samling eller matbord eller liknande. De angav att 

de delade på barnen vid matbordet. Samtliga pedagoger angav att de delade på barnen vid 

samlingarna, en del hade alltid barnen delade, andra hade barnen delade ibland och ibland 

inte. På samtliga förskolor hänger barnen sina kläder och saker på platserna bredvid varandra, 

men då för enkelhetens skull. De flesta pedagogerna var överens om att de för det mesta 

delade på tvillingarna medvetet, vid till exempel gruppindelningar och vid vissa aktiviteter. 

 
De har bestämda platser, både vid samlingen och vid matplatsen. Fast de hänger vid varandra i 
tamburen. Det är ju enklare. (Gunnel) 
 
Vi delar nog dem ganska medvetet ändå många gånger. Inte alltid, men väldigt ofta. /…/ Ja, de 
har varsitt fack. (Helen) 

 

 

Plus och minus om föräldrarnas arbetssätt 
Samtliga pedagoger kom på flera bra saker som föräldrarna gjorde för att stärka tvillingarnas 

individuella utveckling. Däremot hade samtliga pedagoger svårigheter att komma på något 

mindre bra. Ett par pedagoger poängterade vikten av att den ena tvillingen fick komma till 

förskolan även om den andra tvillingen var hemma och sjuk. Detta för att tvillingarna då fick 

en chans att vara ifrån varandra. Ett flertal pedagoger påpekade även vikten av att föräldrarna 

klädde sina barn olika, eller i alla fall hade någon form av kännetecken gällande kläderna för 

att andra barn och personal lättare skulle se skillnad på barnen. 

 
Vad som har varit bra är ju att de har fått varit här, den ena har fått kommit när den andra har 
varit sjuk. Det tycker jag är bra. (Inger) 
 
Ja, de klär inte samma. Så att vi lättare ska känna skillnad på dem. Det är ju bra. De här 
föräldrarna är ju så jättebra, vi har ju så bra kontakt. (Gunnel) 
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Att tänka på i verksamheten 
Samtliga pedagoger påpekade viktiga punkter i arbetet med tvillingar. Framförallt påpekade 

de att barnen bör delas på i verksamheten för att de ska få en chans att utvecklas individuellt. 

Samtliga pedagoger var även överens om vikten av att försöka tilltala barnen med rätt namn 

och försöka undvika felsägningar. Detta för att barnen ska få känna sig som egna personer och 

inte bara som tvillingen. En pedagog nämnde även betydelsen av att man som pedagog 

behöver prata klart och låta den ena tvillingen avsluta det den har att säga innan den andra 

tvillingen får ordet. 

 
Jag tycker det är viktigt att man kan ha dem som individer, att man pratar klart med individen 
och pratar namn hela tiden. Det tycker jag är jätteviktigt så att de får vara ”sina egna” individer. 
(Kalle) 
 
Det är ju det man tänker på, att man ska dela upp dem. Det tror jag är viktigt ändå. (Helen) 

 

 

Tvillingars utveckling sinsemellan 
De flesta pedagoger ansåg inte att det fanns någon markant skillnad på utvecklingsnivån 

tvillingarna emellan. Dock kunde samtliga ge någon form av exempel där en skillnad i 

utvecklingen märktes, oavsett om den var mer eller mindre framträdande. Samtliga pedagoger 

var överens om att även om utvecklingen tvillingarna emellan skiljt sig åt till en början så 

hade detta förändrats och jämnats ut då tvillingarna blivit äldre. Ett par pedagoger pratade om 

skillnaden när det gällde språk, motorik och/eller den sociala utvecklingen. De flesta 

pedagogerna var även överens om att när den ena tvillingen hade tagit ett steg lite snabbare, 

hade den andra tvillingen tagit ett annat steg snabbare. Tvillingarna kompletterade varandra. 

 
Tea var ju lite mindre till sättet, sen pratade hon senare. Hon pratade, men kunde liksom inte 
berätta, fick inget sammanhang i det hon pratade om. /…/ Så där har hon ju kommit ifatt. /…/ 
Där har Tilda varit mer öppen att leka, hon började tidigare att leka med andra kamrater. Medan 
Tea gick då med oss vuxna mera, hade svårt att komma igång. /…/ Men där var Tilda, hon 
började leka, sen kom ju Tea sakta men säkert ifatt även på det. (Helen) 
 
Tjejen är ju före mer i utvecklingen och tar för sig mer och ger mer än pojken. Han behöver mer 
uppmärksamhet. /…/ Nej, de är ganska lika faktiskt i både motorik och språk. (Kalle) 
 
En av dem ligger nog lite före språkmässigt sett, men det är så marginellt. Motoriskt sett så är de 
ju lika. (Gunnel) 
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Tvillingars utveckling gentemot jämnåriga kamrater 
Samtliga pedagoger ansåg att tvillingarna utvecklats i samma takt som sina jämnåriga 

kamrater, möjligen med ett fåtal skillnader i exempelvis språket. I dessa fall har tvillingarna 

legat något efter i språkutvecklingen gentemot sina jämnåriga kamrater. Något tvillingpar var 

marginellt sena med avvänjning av blöjor, men där påpekade pedagogen att det inte var något 

konstigt i det utan att det varierade mellan barn i största allmänhet. Samtliga pedagoger var 

även överens om att de tvillingar som eventuellt varit något sena på en punkt, nu kommit ifatt 

sina kamrater och låg på ungefär samma nivå. 

 
Det är ju på gång att komma ifatt. Det har ju hänt mycket sista året. /…/ Det var ju det här 
kanske med toaletten, med avvänjning av blöjor. Då var det lite senare, men det är ju inget 
konstigt med det. /…/ De pratade senare, de lärde sig prata senare. (Gunnel) 
 
Nej, det tycker inte jag. /…/ men jag tycker inte att de är sena, de har följt de andra. (Helen) 

 

De flesta pedagoger menade att tvillingarna inte nämnvärt jämförde sig med sina 

jämnåriga kamrater. En pedagog menade att det berodde på att barnen i fråga var så pass unga 

och ännu inte kommit till det stadium där barn jämför sig med varandra. En annan pedagog 

nämnde att tvillingarna inte jämfört sig med varandra eller andra något anmärkningsvärt. Den 

pedagog som tydligast kunde se att tvillingarna jämförde sig mellan varandra menade att 

barnen gjorde det på ett sådant vis att de stöttade varandra istället för att nedvärdera varandra. 

Den ena tvillingen kunde glädjas åt den andra tvillingens utveckling, vilket pedagogen såg 

som något bra. 

 
Nej, ingenting vad vi har märkt inne på Måsen. Inte på det sättet. Det är inget så, inget medvetet 
alltså. Jag tror inte riktigt att man tänker så när de är så små. (Inger) 
 
Nej, det tycker jag inte, inte sådär så man tänker på det i alla fall. Lite jämför sig ju alltid barn. 
Nej, inte mer än andra. (Helen) 
 
Ja, det kan de göra. Att ”Alicia kunde lägga det pusslet”, kan Tindra säga då. Men hon gläds åt 
det. Så är det ofta har jag märkt. Att de gläds åt varandras framgångar. (Gunnel) 

 

 

Tvillingars lek och kamratskap 
Samtliga pedagoger var överens om att det berodde lite på situationen om tvillingarna endast 

lekte med varandra eller på olika håll. Ett par pedagoger poängterade att barnens egna 

intressen styrde det de lekte med och vilka barn de lekte med under det tillfället. I de flesta 

fall var det vanligt att tvillingarna lekte tillsammans med en större grupp barn. Ofta kunde 
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båda tvillingarna delta i samma lek, men ändå leka på varsitt håll. På så sätt kunde tvillingarna 

leka med varandra, men ändå inte. Den pedagog som hade två tvillingpar i samma barngrupp 

kunde se skillnader i leken hos de båda tvillingparen. Där var tvillingarna i det ena paret mer 

självständiga och lekte oftare på varsitt håll än det andra tvillingparet där de var något mer 

beroende av varandra. 

 
Flickorna leker var för sig. Pojken och flickan kan leka ihop mer. /…/ Det märks att de leker 
isär, att de har andra intressen, att de leker på varsitt håll. Medan det andra syskonparet kan leka 
ihop med dockor. (Kalle) 
 
De har sökt sig till det de varit intresserade av och mera det som gör var man befinner sig. När 
jag ser dem på cyklarna nu då tycker jag att de kommer båda två. Men ser jag dem på separat 
ställen också när de leker, när de leker har de lite olika intressen och de har de ju haft hela tiden. 
/…/ De har säkert nog av varandra hemma. (Inger) 
 
Det är lite olika faktiskt. Ibland kan de ju leka med nån så här och dela på sig och ha sina 
kompisar. Men i regel så är det nog båda, och kompisarna. (Gunnel) 
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Analys 
STK (1996) skriver att alla barn är unika, oavsett om de är tvillingar eller ensamfödda. Alla 

barn har olika personligheter som gör att de är just dem de är. Precis detta talar både 

pedagoger och föräldrar om vid intervjuerna. Ett flertal föräldrar säger att pedagogerna alltid 

varit väldigt noga med att deras tvillingar är två skilda individer. Detta har synts tydligt 

genom mina observationer där jag bland annat kunnat se att pedagogerna är noga med att säga 

rätt namn till barnen och att pedagogerna försöker ge varje tvilling egen tid genom att bara 

ägna sig åt den ena tvillingen i taget. Precis som STK säger att pedagogerna bör göra med att 

varje enskild tvilling bör värderas efter sina förutsättningar och karaktärsdrag, är var 

pedagogerna ute på förskolorna försöker eftersträva i sin verksamhet. 

Pedagogerna talade mycket om hur de i vardagen försökte praktisera arbetet med att 

stärka tvillingarnas individuella utveckling. Flera pedagoger nämnde att de vid grupp-

indelningar ibland försökte sära på barnen, för att de inte alltid ska vara tillsammans och få 

chansen att synas på ett annat sätt. Om detta skriver Skolverket (2006), att barnen ska få en 

möjlighet att fungera både enskilt och i grupp. Genom att observera hur verksamheten 

fungerar kunde jag relativt tydligt se att personalen ibland delade på tvillingarna, men ibland 

valde att ha dem tillsammans. Dock separerades inte tvillingarna förrän de var trygga i 

gruppen. Detta, gällande separationer, ansåg STK (1997) vara väldigt viktigt för att 

tvillingarna ska få en chans att utvecklas till självständiga och oberoende individer. 

Både Alin-Åkerman (1991) och Plomin med flera (2005) beskrev att tvillingar kan ligga 

något efter gällande språkutvecklingen. Alin-Åkerman skrev att det fanns en marginell 

skillnad mellan tvillingar och ensamfödda barn, medan Plomin med flera skrev att skillnaden 

egentligen fanns mellan pojkar och flickor i tvillingparen. Alin-Åkerman skrev om att 

tvillingar oftare är mer isolerade än andra barn i början och att deras språk därför inte 

utvecklas i samma takt som med andra jämnåriga barn. Främst pedagogerna, men även en del 

föräldrar berättade att tvillingarna låg något efter i språk-utvecklingen, antingen det var en 

mer markant skillnad eller om den var marginell. Jag kunde dock inte se att det fanns någon 

markant skillnad gällande språkutvecklingen, varken tvillingarna sinsemellan eller jämfört 

med deras jämnåriga kamrater.  

Dock är både pedagoger och föräldrar överens om att ju äldre barnen blivit, desto mer har 

de kommit ifatt varandra och sina jämnåriga kamrater. Någon förälder nämnde efter en 

intervju att hon trodde att anledningen till att hennes tvillingar kommit ifatt, när det gällde 

språkutvecklingen, var att de börjat på förskolan och då träffat mer barn än vad de gjort 
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tidigare. Detta skulle i så fall stämma överens med vad Alin-Åkerman skrev om. Den förälder 

som hade olikkönade tvillingar berättade att flickan hela tiden legat något före i utvecklingen, 

men att pojken på senare tid börjat komma ifatt. Detta stämmer överens med vad Plomin med 

flera påpekade i sin studie – att flickor ligger något före pojkar i språk-utvecklingen. Inte 

heller här har någon markant skillnad gällande språkutvecklingen tvillingarna emellan, 

observerats. Det enda jag kunnat se har varit att flickan pratat lite mer än pojken. När 

tvillingarna pratat båda två, har det inte funnits någon märkbar skillnad i språket. Den främsta 

skillnaden, vad jag kunnat se, i språket ligger hos de tvillingar som är 2-3 år, som pratar i 

kortare meningar och inte använder sig av ett lika stort ordförråd som en del av de andra 

barnen. 

STK (1997) beskrev att tvillingar nästan alltid använder sin tvilling som språkmodell. 

Därmed utvecklar en del tvillingar ett slags hemligt språk som bara de själva och en del 

närstående kan förstå. Ett par utav föräldrarna berättade att tvillingarna kunde sitta på golvet 

hemma och prata med varandra och att de själva relativt bra kunde förstå vad barnen 

samtalade om. Däremot, när barnens pappa kom hem och lyssnade på barnen, förstod han inte 

mycket. Pedagogerna på förskolorna talade dock om att de inte märkt av detta hemliga språk 

särskilt mycket då barnen varit relativt stora då de börjat vid förskolan. I detta fall håller jag 

med pedagogerna då jag inte kunnat se något utav detta i observationerna. Endast hos ett av 

tvillingparen kunde detta urskiljas något, men det är något som växt bort mer och mer desto 

äldre barnen blivit. 

Flera föräldrar, såväl som flera pedagoger var överens om att tvillingarna inte var 

beroende av varandra i leken, men att de ofta ville ha koll på varandra. Detta har synts väldigt 

tydligt vid observationerna. Tvillingarna kunde leka med olika saker, men gärna i närheten av 

var-andra för att ha varandra under uppsikt. Framför allt pedagogerna talade om att 

tvillingarna ofta kunde leka i samma grupp av barn, men ändå på olika håll. Någon förälder 

nämnde att hennes tvillingar ibland kunde gadda ihop sig mot de andra barnen då de som par 

blev starkare än ett ensamt barn. Detta var dock inte något som inträffade varje gång i leken 

och föräldern antog att det berodde lite på situationen från gång till gång. Alin-Åkerman med 

flera (2003) skriver om detta med att tvillingar kan ha besvär med de sociala kontakterna. 

Vilket en förälder ger uttryck för då hon beskriver hur hennes tvillingar gaddar ihop sig mot 

andra barn. Det behöver inte nödvändigtvis innebära problem, men att kamratrelationen kan 

se något annorlunda ut, menar Alin-Åkerman med flera. 

STK (1997) skrev mycket om hur utomstående ska kunna se skillnad på framför allt barn 

som är enäggstvillingar. Samtliga föräldrar och pedagoger talade även de om vikten av att 
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omgivningen skulle kunna se skillnad på barnen. En förälder valde att ha knappar på barnens 

alla tröjor, mössor och så vidare, för att bland annat personalen på förskolan skulle kunna se 

skillnad på barnen och säga rätt namn till dem. Den ena tvillingen hade en färg som lätt kunde 

kopplas till dennes namn, vilket även gjorde det lättare för mig att vid observationerna kunna 

särskilja tvillingarna. Liknande exempel på detta nämner STK, som att till exempel ha olika 

broscher på kläderna för att omgivningen ska se skillnad på barnen. Ovannämnd förälder 

påpekar vikten av att tidigt hitta skiljetecken på barnen, för att barnen själva ska få känna att 

de är egna individer och inte sitter ihop. 

En förälder talar om att pedagogerna som arbetade vid hennes barns förskola gjorde något 

som hon ansåg väldigt bra för att alla lätt skulle kunna se de individuella egenskaper som 

hennes barn hade. Personalen hade lämnat ut ett formulär som föräldrarna fick fylla i, bland 

annat gällande barnens svaga/starka sidor. Detta gjorde att det lätt gick att se vilka behov, 

intressen och förutsättningar de enskilda tvillingarna hade. Precis detta beskriver 

Nationalencyklopedin (www.ne.se) under sin definiering av ordet individualisering.  

Även Skolverket (2006) tar upp att verksamheten ska ta hänsyn till de olika förut-

sättningar och behov barnen kan ha. Detta syntes väldigt tydligt på en förskola där 

pedagogerna vid samlingen delade på ett tvillingpar för att de skulle få vara i en grupp med 

barn som låg på liknande utvecklingsnivå som de själva. Guvå (2006) skriver att en individ 

måste känna sig trygg för att denne ska få chans att utveckla sig själv. Detta kom fram vid 

intervjuerna med en del pedagoger, som då påpekade att de valt att inte separera tvillingarna 

alltför mycket förrän de kommit tillrätta och kände sig trygga i miljön på förskolan.  

Samtliga pedagoger nämnde vid ett flertal tillfällen under intervjuerna att de arbetade 

mycket för att stärka tvillingarnas individuella utveckling, genom att till exempel dela på 

tvillingparen vid gruppindelningar eller vid barnens matplatser. Detta skulle kunna vara en del 

av det individualiseringstänkande, med målet att utveckla varje enskild individ, som Lindqvist 

(2003) skriver om. Sven Persson (1998) påpekar att barnen behöver ta för sig och vara sociala 

för att klara sig. Detta talade såväl pedagoger, som föräldrar om vid intervjuerna, då de 

påpekade att barnen blivit mer sociala och tagit sig för flera saker desto äldre de blivit. En 

förälder talade om att hennes tvillingar pushade på varandra väldigt mycket vilket ledde till att 

de utvecklades vidare. Detta var något som kunde bekräftas genom observationer då jag 

relativt tydligt kunnat se att dessa två barn gärna försökte dra med varandra och hjälpte 

varandra väldigt mycket. 
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Diskussion 
Huvudsyftet med denna uppsats var att ta reda på om pedagogerna ute på förskolorna arbetar 

för att tvillingarna i barngruppen ska utvecklas individuellt. Huvudsyftet innebar även att ta 

reda på hur de i så fall arbetar för att uppnå detta. Samtliga pedagoger var överens om vikten 

av att se varje enskild tvilling som en egen individ. Precis som STK (1996) skrev, att varje 

människa är unik och att alla har sin egen personlighet. Jag tror att människor ibland har en 

bild av att tvillingar alltid är likadant klädda, tycker om samma saker och följs åt i det mesta. 

Ofta klumpas tvillingar ihop och blir kallade just tvillingarna, trots att de för länge sedan 

kanske gått ut skolan, skaffat olika typer av jobb och bildat familj på olika håll. Om peda-

gogerna tillsammans med föräldrarna redan på förskolan försöker verka för att tvillingarna är 

skilda individer, delar på dem vid olika gruppaktiviteter och så vidare, tror jag att tvillingarna 

också kommer att växa upp och bli egna, starka individer med karaktärsdrag som gör dem till 

unika personligheter. Jag tror också att det är väldigt viktigt att, precis som STK (1997) 

skriver, dela på tvillingarna i den dagliga verksamheten. Inte bara vid olika grupp-aktiviteter, 

utan att de även får egna sovplatser, blir placerade vid olika matbord och har egna fack att 

hänga sina kläder vid. Detta är något som samtliga intervjuade pedagoger arbetar för ute på 

förskolorna. Alla verkar vara överens om att tvillingarna behöver vara ifrån varandra då och 

då för att kunna utvecklas individuellt. 

Ett annat syfte var att ta reda på föräldrarnas syn på hur förskolan arbetar för att se deras 

tvillingar som de egna individer de faktiskt är. När det gällde bemötandet var nästan alla 

föräldrar överens om att förskolan bemött dem som tvillingföräldrar väldigt bra. Bortsett från 

en förälder som uttryckte att hon kände att pedagogerna på förskolan redan innan hade 

bestämt sig för att dela på hennes barn utan att först rådfråga dem som föräldrar.  Dock var 

samtliga föräldrar överens om att förskolan arbetade bra med att stärka deras tvillingars 

individuella utveckling. Detta genom att pedagogerna ibland delade på barnen och lät dem 

vara ifrån varandra. Jag tror att det är ytterst viktigt att föräldrar samt pedagoger har en bra 

kontakt med varandra redan från start då barnen börjar på förskolan. Att pedagogerna lyssnar 

på föräldrarna och deras åsikter och tar tillvara på dem för att undvika att det blir som med 

föräldern som kände sig lite överkörd. Men även att pedagoger och föräldrar kan föra en 

öppen dialog med varandra för att undvika missförstånd. Detta gäller naturligtvis inte endast 

föräldrar till tvillingar utan även för föräldrar som har ensamfödda barn eller syskonpar 

placerade på förskolan.  
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Ytterligare ett syfte med uppsatsen var att ta reda på huruvida tvillingarna utvecklades 

sinsemellan och hur de utvecklades jämfört med andra barn i samma ålder. Det jag relativt 

tydligt kunde se genom mina intervjuer och observationer, var att den uppfattning 

pedagogerna hade om barnens utveckling inte alltid stämde överens med den uppfattning 

föräldrarna hade om sina barns utveckling. Många föräldrar ansåg att deras barn låg bra till i 

utvecklingen, om inte steget före till och med. Pedagogerna kunde hålla med om att barnen 

låg bra till, men kanske inte lika mycket som föräldrarna hade angivit. Frågan är då varför 

föräldrarnas och pedagogernas åsikter går isär? Jag tror att det kan bero på att barnen beter sig 

olika i olika miljöer och beroende på vilka människor de har omkring sig. Barnen har en roll 

som de visar upp i hemmet, vilket är den föräldrarna ser. De har även en roll de visar upp på 

förskolan, vilket är den som pedagogerna ser. Dessa två roller behöver inte markant skiljas åt, 

men kan skiljas åt något. Vilket gör att pedagogerna och föräldrarna får olika uppfattning om 

på vilken utvecklingsnivå barnen befinner sig.  

De flesta föräldrar och pedagoger var dock överens om att tvillingarna, då de var yngre, 

kunde ligga något senare i utvecklingen. Framför allt vad gällde den språkliga utvecklingen, i 

enlighet med var Alin-Åkerman (1991) skrev om, och den sociala utvecklingen. Detta kunde 

exempelvis visas genom att tvillingarna skapade ett eget språk, precis som STK (1997) 

skriver om, som bara de själva och ett fåtal i deras omgivning förstod. Dock hade 

tvillingarnas språk förbättrats desto äldre de blivit och ganska snart hade de flesta hunnit 

ikapp sina jämnåriga kamrater. 

När det gällde den sociala biten ansåg både de flesta föräldrarna och samtliga pedagoger 

att tvillingarna inte var beroende av varandra i leken, men att de för det mesta ville ha koll på 

varandra. Även de flesta föräldrar och pedagoger var överens om att den ena tvillingen kanske 

låg snäppet före sin tvilling gällande någon social färdighet. Men att den andra tvillingen då 

försökte pusha på sin tvilling för att denna skulle komma ifatt och få vara med. Detta har bara 

kunnat bekräftas genom mina observationer, där jag sett att tvillingarna håller ett öga på 

varandra under lekens gång, även om de leker på olika håll, och att de gärna hjälper varandra 

för att klara av saker.  

 

 

Förslag till fortsatta studier 
Under skrivandets gång dök många frågor upp som kanske inte berörde just det jag skulle 

fokusera på i min uppsats, men som ändå berörde ämnet på något vis. Det skulle vara 
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intressant att göra en longitudinell studie och följa dessa barn vidare upp i skolan och se hur 

pedagogerna där arbetar med deras individuella utveckling. Det skulle även vara intressant att 

följa deras fortsatta språk-, motorik- och sociala utveckling upp i skolåldern, för att sedan 

jämföra resultaten från förskolan med resultaten från skolan. 

Media har vid flera tillfällen beskrivit vad som kan hända när det går för långt, när två 

tvillingar växer upp med varandra sida vid sida, alltid har samma kläder på sig, har samma 

intressen och sedan till och med delar bostad och arbetar inom samma bransch. Exempel på 

detta är en artikel skriven av Olle Berggren som Expressen publicerade den 16 augusti 2006 

(se Bilaga 6). Det skulle vara intressant att forska vidare kring ytterligheter liknande denna 

och se vad som kan hända om inte föräldrar och pedagoger försöker arbeta för tvillingars 

individuella utveckling, i annat fall om ingen hinner sätta stopp innan det går så långt. 

 

 

Slutord 
Jag känner att denna studie har frambringat många intressanta tankar och funderingar utifrån 

de intervjuer med föräldrar och pedagoger som genomförts, såväl som vid de tillfällen 

observationer har genomförts. Även litteraturen har gett mig mycket ny kunskap om hur 

pedagogerna arbetar och vad en pedagog eventuellt bör tänka på när denne har tvillingar i 

barngruppen. All data som jag har samlat in, anser jag har besvarat mitt syfte och mina 

frågeställningar. Min förhoppning med detta arbete är att det kan väcka tankar och 

funderingar kring ämnet hos såväl verksamma pedagoger, föräldrar och andra intresserade. 

Uppsatsen kan syfta till att inspirera verksamma pedagoger att sätta sig ner och funderar över 

hur deras verksamhet är upplagd, vad som är bra och vad som eventuellt behöver förändras 

utifall att ett tvillingpar skulle börja i barngruppen. 

 35 



 

Referenser 
Alin-Åkerman, Britta. (1991). Dom är ju två!! Att vänta tvillingar och en longitudinell studie 
av 34 tvillingpars mentala utveckling. Almqvist & Wiksell International: Stockholm. 
 

Alin-Åkerman, Britta; Thomassen, Peter A. & Winbladh, Birger. (2003). Par i barn : 
medicinska och psykologiska fakta om tvillingar och trillingar - från foster till tonåring. Natur 
och Kultur: Stockholm. 
 

Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur: Lund. 
 

Berggren, Olle. (2006). Tvillingarna delar på allt – även säng. Expressen, 060816, sida 19. 
 

Bertolani, Pier-Georgio & Andersson, Tomas. (1998). Att möta ett barn – Ett barnorienterat 
arbetssätt från ideologi till metod. Förlagshuset Gothia AB: Stockholm. 
 

Campner, Eva & Persson, Elsie. (2000). Vardagsperspektiv – pedagogens syn på läroplanen 
för förskolan. Förlagshuset Gothia AB: Stockholm. 
 

Fagerli, Oddvar; Lillemyr, Ole Fredrik & Søbstad, Frode. (2001) Vad är förskolepedagogik? 
Studentlitteratur: Lund. 
 

Guvå, Gunilla. (2006). Från jag till vi – grupputveckling i förskola och skola. Fritzes Förlag: 
Stockholm. 
 

Henricsson-Cullberg, Marta. (1986). Att få tvillingar. Lic Förlag: Solna, 
2:a upplagan, 6:e tryckningen. 
 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Examensarbete i lärarutbildningen – 
undersökningsmetoder och språklig utformning. Kunskapsföretaget i Uppsala AB: Uppsala. 
 

Ladberg, Gunilla. (1986). Daghem och föräldrar. Bokförlaget Prisma: Stockholm, 1:a 
upplagan, 2:a tryckningen. 
 

Lindqvist, Margareta. (2003). Individualisering – Att kliva ur och vara i gemenskap. 
Institutionen för beteendevetenskap: Linköping. 
 

Linell, Per. (1994). Transkription av tal och samtal: teori och praktik. Tema Kommunikation, 
Linköpings Universitet: Linköping. 
 

Persson, Sven. (1998). Förskolan i ett samhällsperspektiv. Studentlitteratur: Lund. 
 

  



 

Plomin, Robert; Kovas, Yulia; Hayiou-Thomas, Marianna E.; Oliver, Bonamy; Dale, Philip S. 
& Bishop, Dorothy V. M. (2005). Genetic Influences in Different Aspects of Language 
Development: The Etiology of Language Skills in 4.5-Year-Old Twins. Child Development, 
Volume 76 (Number 3, May/June 2005), Pages 632-651. 
 

Skolverket. (2006). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Fritzes Förlag: Stockholm. 
 

Steinberg, John. (2005). Ledarskap i klassrummet – en kursbok. Ekelunds/Gleerups 
Utbildning AB: Malmö. 
 

Stukát, Staffan. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
Studentlitteratur: Lund. 
 

STK, Svenska Tvillingklubben. (1996). Att leva med tvillingar – Frågor och svar om 
tvillingar, deras skolgång, fritid och familjesituation. En handledning för föräldrar och 
lärare. Hälso- och sjukvårdsmedia: Stockholm. 
 

Svenska Tvillingklubben. (1997) Tid för två – vardag med tvillingar. Förlagshuset Gothia: 
Stockholm. 
 

Thorkelsson-Lindahl, Anja. (1985). Tvillingar – Den första handboken om att bli och vara 
tvillingförälder. Liber Förlag: Stockholm. 
 

Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 
 

Wallin, Karin. (2004). Reggio Emilia och de hundra språken. Liber AB: Stockholm. 
 

 

Elektroniska källor: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211111&i_word=individ (061224) 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211117&i_word=individualisering (061224) 

http://www.tvillingklubben.se/company/about.asp (070118)

  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211111&i_word=individ
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211117&i_word=individualisering
http://www.tvillingklubben.se/company/about.asp


 

Bilagor 
Bilaga 1 – Brev till föräldrar angående intervju 

Hej! 
 
Mitt namn är Zannah Löfquist och jag ingår i det så kallade Ambulerande Arbetslaget som 
varannan vecka kommer och avlöser den ordinarie personalen på era barns förskola, då de får 
tillfälle att ha personalmöte och planering på dagtid. 
 
Parallellt med mitt arbete skriver jag på min C-uppsats där jag valt att skriva om tvillingar, 
med en fokusering på om/hur personalen på förskolan arbetar medvetet med tvillingars 
individuella utveckling. 
 
Anledningen till att detta brev skickas ut till just er är att jag undrar om jag skulle kunna få 
intervjua någon (eller båda) av er föräldrar. Frågorna rör bland annat hur personalen på 
förskolan bemöter er som tvillingföräldrar och hur ni anser att förskolan arbetar med att 
främja just era tvillingars individuella utveckling. Intervjun kommer att spelas in på 
kassettband. Dessa inspelningar kommer sedan att ligga till grund för en del av mitt 
intervjumaterial till uppsatsen. Varken namn på förskolan, avdelningen, era barn eller er 
själva kommer att skrivas ut, utan det material som i slutändan används kommer att fingeras, 
med respekt för förskolans, barnens och eran egen integritet. Intervjun beräknas ta ca 30 
minuter. 
 
Tills nästa gång Ambulerande Arbetslaget kommer till era barns förskola kommer jag att 
meddela personalen om att detta brev är utskickat och att jag skulle vilja ha ett telefonnummer 
som jag kan nå er på. Om är det så att ni känner att ni absolut inte vill deltaga (det är 
naturligtvis inget tvång) är det bara att ni meddelar personalen detta så vidarebefordrar de 
informationen till mig. 
 
Skulle det vara så att ni har några frågor kring mitt arbete är ni mer än välkomna att höra av er 
till mig på telefon: XXX-XXXXXX (hem) eller XXXX-XXXXXX (mobil). 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Zannah Löfquist 
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Bilaga 2 – Brev till pedagoger angående intervju 

Hej! 
 
Jag har nu parallellt med mitt arbete i Ambulerande Arbetslaget valt att skriva min C-uppsats. 
Ämnet jag har fastnat för är tvillingar, med en fokusering på om/hur personalen på förskolan 
arbetar medvetet med tvillingars individuella utveckling. 
 
Anledningen till detta brev rör frågan om jag skulle kunna få intervjua någon/några utav er i 
personalen. Frågorna rör i huvudsak hur ni som pedagoger på förskolan bemöter föräldrar till 
tvillingar och hur ni arbetar med tvillingarnas individuella utveckling. 
 
Intervjun kommer att spelas in på kassettband. Dessa inspelningar kommer sedan att ligga till 
grund för en del av mitt intervjumaterial till uppsatsen. Varken namn på förskolan, 
avdelningen, era barn eller er själva kommer att skrivas ut, utan det material som i slutändan 
används kommer att fingeras, med respekt för förskolans, barnens och eran egen integritet. 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. 
 
Tills nästa gång Ambulerande Arbetslaget kommer till just er förskola vore jag tacksam om ni 
i personalen pratat er samman och om någon utav er kunde meddela mig om ni skulle kunna 
tänka er att ställa upp på en intervju. Självklart finns det inget tvång, men det skulle hjälpa 
mig mycket med uppsatsen om ni ville hjälpa mig med detta. 
 
Skulle det vara så att ni har några frågor kring mitt arbete är ni mer än välkomna att höra av er 
till mig på telefon: XXX-XXXXXX (hem) eller XXXX-XXXXXX (mobil). 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 

Zannah Löfquist 
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Bilaga 3 – Brev till föräldrar och pedagoger angående observationer 

Hej! 
 
Mitt namn är Zannah Löfquist och jag ingår i det så kallade Ambulerande Arbetslaget som 
varannan vecka kommer och avlöser den ordinarie personalen på era barns förskola, då de får 
tillfälle att ha personalmöte och planering på dagtid. 
 
Parallellt med mitt arbete skriver jag på min C-uppsats där jag valt att skriva om tvillingar, 
med en fokusering på om/hur personalen på förskolan arbetar medvetet med tvillingars 
individuella utveckling. 
 
Anledningen till att detta brev skickas ut till just er är att jag vill meddela er om att under en 
del av tillfällena då Ambulerande Arbetslaget kommer och avlöser den ordinarie personalen 
så kommer jag att utföra en del observationer. Inga utav dessa observationer kommer att 
videofilmas eller spelas in på kassettband, men de kommer att skrivas ner i form av små 
anteckningar. Dessa anteckningar kommer sedan att ligga till grund för en del av mitt 
observationsmaterial till uppsatsen. Varken namn på förskolan, avdelningen eller barnen 
själva kommer att skrivas ut, utan det material som i slutändan används kommer att fingeras, 
med respekt för förskolans och barnens integritet.  
 
Skulle det vara så att ni har några frågor kring mitt arbete är ni mer än välkomna att höra av er 
till mig på telefon: XXX-XXXXXX (hem) eller XXXX-XXXXXX (mobil). 
 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 

Zannah Löfquist 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till föräldrar 

Intervjufrågor till föräldrar 
 
 

1. Hur har förskolan bemött dig som tvillingförälder? 
 

2. Hur tycker du att pedagogerna på förskolan arbetar för att se just dina tvillingar som 
egna individer? 

 
3. Arbetar förskolan enligt något speciellt arbetssätt? 

 
4. Plus och minus om förskolan och deras arbetssätt. 

 
5. Tips och idéer på vad pedagogerna kan göra för att möta dina barn som individer? 

 
 
Frågor att fundera vidare över 
 

6. Utvecklas dina tvillingar lika/olika jämfört med varandra? Förklara gärna. 
 

7. Utvecklas dina tvillingar lika/olika jämfört med sina jämnåriga kamrater på förskolan? 
Förklara gärna. 

 
8. Jämför sig dina tvillingar med varandra? Om ja, i så fall hur? 

 
9. Är tvillingarna mycket med varandra? Har de sina egna kompisar eller är de beroende 

av varandra? 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till verksamma pedagoger 

Intervjufrågor till verksamma pedagoger 
 
 

1. Hur bemöter ni föräldrar som har sina tvillingar på er förskola? 
 

2. Arbetar ni mot ett ”individualiseringsmål”, att se varje barn som en enskild individ? 
Och i så fall hur? 

 
3. Den övergripande verksamheten, hur ser den ut? Hur anpassas den till att det finns 

tvillingar i barngruppen? 
 

4. Hur gör ni med så kallade vardagsbestyr, som t.ex. kläder, sittplats vid samling och 
lunch samt barnens fack i entrén? 

 
5. Plus och minus om föräldrarnas arbete för att se tvillingarna som egna individer. 

 
6. Tips och idéer till andra pedagoger rörande arbetssätt för att främja tvillingars 

utveckling? 
 
 
Frågor att fundera vidare över 
 

7. Utvecklas tvillingarna lika/olika jämfört med varandra? Om ja, i så fall hur? 
 

8. Utvecklas tvillingarna lika/olika jämfört med sina jämnåriga kamrater på förskolan? 
Om ja, i så fall hur? 

 
9. Jämför sig tvillingarna med varandra och/eller med sina jämnåriga kamrater? 

 
10. Är tvillingarna mycket med varandra? Har de egna kompisar eller är de beroende av 

varandra? 
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Bilaga 6 – Artikel ur Expressen, den 16 augusti 2006 
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