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Abstract  

The aim of this study was to investigate whether there is a correlation between birth order, 

academic performance and need for achievement. 166 students from Alvesta Gymnasium/ 

High school and Växjö Fria Gymnasium/ High school participated in the study.  The result 

showed a significant correlation between birth order and study result, but unlike previous 

studies this study showed that it was the youngest siblings that had the best academic 

performance. Furthermore, a significant correlation between academic performance and need 

for achievement was found, also that higher need for achievement results in higher academic 

performance. The study also showed that there is a significant correlation between birth order 

and need for achievement, and it is the youngest children that have the highest need for 

achievement. Finally the study shows, in resemblance with previous studies, that sibship size 

has a negative effect on study results. Most prominent in this current study was that the 

number of brothers has a significant negative correlation with study result. 

 

Keywords: Birth order, academic performance, grades, need for achievement, sibship size  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns samband mellan 

syskonplacering, studieresultat och prestationsbehov. 166 elever från Alvesta Gymnasium och 

Växjö Fria Gymnasium deltog i studien. Resultatet visade ett signifikant samband mellan 

syskonplacering och studieresultat, men i motsats till tidigare studier visar resultatet av 

föreliggande studie att yngstabarnen har högst studieresultat. Dessutom påvisades ett 

signifikant samband mellan studieresultat och prestationsbehov, där högre prestationsbehov 

leder till högre studieresultat. Slutligen visar studien, i likhet med tidigare forskning, att en 

stor syskonskara påverkar studieresultaten negativt. Mest framträdande i föreliggande studie 

är att antal bröder visar sig ha ett signifikant negativt samband med studieresultat.  

 

Nyckelord: Syskonplacering, studieresultat, betyg, prestationsbehov, syskonskara 
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Introduktion 

Den kunskap vi har idag om relationen mellan ungdomars syskonplacering, deras betyg och 

prestationer vilar i vissa fall på gedigen grund, men det finns mycket kvar att utreda. Denna 

undersökning kommer att behandla några av dessa intressanta frågor.  

 

Människan är som ett pussel där flera olika pusselbitar tillsammans kan ge en helhet av 

människan, delar som kan förklara en människas personlighet och beteende. Det finns en rad 

faktorer som påverkar hur vi formas som människor, våra gener, vår uppväxtmiljö och våra 

erfarenheter är exempel på faktorer som påverkar hur vi formas. I föreliggande studie ska jag 

belysa hur syskonplacering är en viktig bit i personlighetspusslet och varför lärare bör känna 

till syskonens olika roller. 

 

Av allt som påverkar och formar oss är syskonplacering en oerhört viktig del. Gener påverkar 

vissa saker men även miljön vi växer upp i har stor påverkan på hur vårt liv och vår 

personlighet skapas (Kluger & Cray, 2007). Tillsammans med relationen till föräldrarna är det 

en relation som grundläggs tidigt i livet och som påverkar oss så mycket som relationen till 

våra syskon (Schönbeck, 2008). Två personer som har vuxit upp tillsammans, i samma familj 

i samma hus, kan vara oerhört olika. De kan ha helt olika personligheter och de kan ha valt 

olika vägar i livet. Det kan verka underligt för någon att syskon kan bli så olika, men det har 

sin förklaring. Antingen har man syskon eller inte, oavsett vilket så påverkar vår syskonroll 

oss och formar oss som människor. Det är värt att påpeka att ingen syskonplacering är bättre 

eller sämre utan alla har sina sidor. Alla syskonroller behövs men det är syskonrollerna som 

gör oss olika och att vi väljer olika vägar i livet, men samtidigt är det de som gör att vi också 

kompletterar varandra även utanför familjen.  

 

För att skapa en större förståelse för andra människor är det viktigt att veta personens 

familjebakgrund, menar Martensen-Larsen & Sørrigt (2004). De hävdar att kartläggning av 

familjebakgrunden är ett bra redskap för lärare som varje dag möter elever. Lärare behöver 

stor kunskap i hur människor fungerar och ju bredare kunskaper som finns om en persons 

familjebakgrund desto större möjligheter till förståelse. Detta är förenligt med läroplanen 

Lpf94, som säger att läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. Dessutom ska läraren stärka varje elevs självförtroende samt vilja 

och förmåga att lära (Lpf94). Kunskapen om syskonplacering kan förstärka lärarens förståelse 

och kunskap om eleverna. Även Schönbeck (2008) betonar betydelsen för lärare att känna till 
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syskonplacering och räknar upp ett flertal områden då det är viktigt att ha syskonplacering 

och familjebakgrund i åtanke och nämner bland annat konflikthanteringssituationer som ett av 

de områdena. 

 

Syskonplacering  

Alfred Adler var den förste att introducera sambandet mellan syskonplacering och 

personlighet. Adler (1927) menade att innan vi kan yttra något om en människa måste vi 

känna till personens uppväxtförhållanden. Adler ansåg att familjekonstellationen var en viktig 

faktor för personlighetsutvecklingen och genom att veta en persons syskonplacering kan vi 

förutsäga och förstå en människas beteende.  

 

Martensen-Larsen & Sørrigt (2004) har såsom åsikt att vår plats i syskonskaran tillsammans 

med vår familjebakgrund har en avgörande betydelse för hur vi kommer att utvecklas och 

formas som människor. De menar att barndomens seder, regler och oskrivna lagar bildar ett 

grundmönster för vårt sätt att anpassa oss till livet. Längre fram i livet kommer vi att utsättas 

för en mängd påverkan från annat håll, men det är ändå vår familjebakgrund som vi blir starkt 

präglade utav då vi ska anpassa oss till omvärlden.  

 

Schönbeck (2008) poängterar att betydelsen av syskon inte enbart handlar om att dela med 

sig, utan också om att kompromissa eftersom man är tvungen.  Anledningen till varför syskon 

blir olika menar Sulloway (1996) beror på att syskonen tävlar om föräldrarnas 

uppmärksamhet och om familjens resurser. Beroende på placering i syskonskaran utvecklas 

olika strategier för att få del av föräldrarnas resurser. Sulloway hävdar att på grund av denna 

tävlan inom familjen blir syskon mer olika varandra jämfört med individer utanför familjen. 

Sulloway (1996) utgår från Darwins teori om arter där Darwin hävdar att arter som lever i 

samma miljö tävlar om naturens resurser, och endast när de slutar att tävla om samma resurser 

kan de leva sida vid sida. Sulloway kopplar detta till familjen och menar att syskon lever sida 

vid sida och slåss om föräldrarnas uppmärksamhet, men syskonen utvecklar olika 

tillvägagångssätt för att få föräldrarnas uppmärksamhet vilket gör att de kan leva tillsammans 

som en familj.  

 

Med placering i syskonskaran avses den ordning som syskonen är födda i. Syskonpositionerna 

går att dela in i endabarn, förstabarn, mellanbarn och yngstabarn. Sulloway (1996) skiljer på 

biologiska och funktionella syskon. Sulloway betonar vikten av syskonrollen genom att hävda 
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att människans personlighet inte enbart kan förklaras utav vilken biologisk uppsättning man är 

född med utan snarare vilken funktionell miljö som man är född in i. Det viktiga är inte vilka 

ens biologiska syskon är utan det viktiga är om man har växt upp tillsammans i en funktionell 

miljö.  

 

En ytterligare faktor som har en avgörande roll i syskonplaceringen är åldersskillnaden mellan 

syskonen. De typiska dragen för de olika syskonplaceringarna går att se främst om det skiljer 

tre eller fyra år mellan syskonen (Schönbeck 2008). Om det skiljer sex eller fler år mellan 

syskonen får de typiska endabarnsdrag, då det inte finns lika betydande konkurrens mellan 

syskonen (Schönbeck, 2008; Sulloway, 1996).  

 

Även andra faktorer i familjen såsom familjestorlek och könsfördelning påverkar 

syskonrollerna. Barn präglas mest av de syskon som kommer närmast i syskonskaran och 

även könsfördelningen har en avgörande betydelse. I syskonskaran grupperar sig barnen efter 

kön och det gör att syskonen påverkas olika. Syskonskaran grupperar sig beroende på om man 

har bröder eller systrar, och hur många av varje. Dessutom blir barn som föds in i rena pojk- 

eller flickkullar oftast annorlunda än barn från blandade skaror (Martensen-Larsen & Sørrigt, 

2004).  

 

Det är skillnad att vara lillebror till ett syskon mot att vara lillebror till fem syskon. Hur 

många syskon vi har präglar också våra karaktärsdrag (Schönbeck 2008). Barn som kommer 

från stora familjer växer upp i en miljö med en rad olika syskonkombinationer och detta 

påverkar deras personlighet. I stora familjer bildas ofta omedvetet mindre syskonsektioner 

och i dessa sektioner följs syskonmönstret. Det är de närmsta syskonen som påverkar mest 

och även könsfördelningen har en avgörande betydelse. I en stor familj kan flickorna gruppera 

sig ifrån pojkarna och tvärtom. I stora syskonskaror blir syskonrollerna mer typiska, 

storasyster blir storasyster i förstärkt grad (Martensen-Larsen & Sørrigt, 2004). 

 

Syskonroller 

Förstabarn är först ut och tenderar att få den största delen av familjens resurser. Förstabarn har 

till att börja med ingen att konkurrera med och de får hela familjens utrymme för sig själv 

(Sulloway, 1996). Förstfödda vill behålla sin position hos föräldrarna när syskonet kommer 

och blir därför mer ansvarstagande än andra syskonplaceringar. Förstabarn lyder oftare 

auktoriteter men har samtidigt tränats till ledarskap under uppväxten. Förstabarnen är mer 



 6 

flitiga och ambitiösa och förväntas ta hand om sina småsyskon. Förstabarn har ofta höga 

förväntningar på sig själva samtidigt som föräldrarna ställer krav på sitt förstfödda barn 

(Schönbeck, 2008). Enligt Sulloway (1996) tenderar förstabarn att identifiera sig mer med 

sina föräldrar än vad senarefödda gör och det leder till att förstabarn är mer lättpåverkade av 

föräldrarnas värderingar och önskningar. 

 

När sedan förstabarnet får syskon blir det konkurrens om familjens resurser och 

uppmärksamhet. Enligt Sulloway (1996) vill förstabarnen inte lämna ifrån sig 

uppmärksamheten samtidigt som de senarefödda vill ha sin del av familjens resurser. 

Schönbeck (2008) menar att yngstabarnet aldrig kan leva upp till förstabarnet, det som 

minstingen lär sig har redan förstabarnet lärt sig för länge sedan. Framstegen som minstingen 

gör får inte lika stor uppmärksamhet som förstabarnets framsteg. Detta gör att yngstabarn 

försöker hitta andra vägar i livet än sina storasyskon. Anledningen är att yngstabarnen vill 

finna sin egen nisch som de inte behöver konkurrera med uppmärksamheten om. Yngstabarn 

lyder inte auktoriteter i lika stor utsträckning och de har heller inte tränat på att leda och ta 

ansvar för andra, utan det är alltid någon annan som har tagit ansvar åt dem. De älskar att 

opponera sig och ifrågasätta, både auktoriteter och lag och ordning. Yngstabarn har dessutom 

inte lika stort kontrollbehov som förstabarn och gör helst inget i onödan, dessutom tar de 

större risker än vad andra syskonroller gör (Schönbeck, 2008).  

 

Om familjen utökas ytterligare förändras syskonrollerna då yngstabarnet blir mellanbarn. 

Mellanbarnet är inte riktigt storebror eller lillebror, utan någonstans mittemellan. 

Mellanbarnen är länken mellan syskonen och blir ofta en form av medlare.  Därför utvecklar 

mellanbarnen ett mer socialt beteende och är en lagspelare som gillar att samarbeta med 

andra, däremot vill mellanbarnet inte vara den som leder gruppen. Ofta pratas det om att 

mellanbarnet kommer i kläm mellan äldsta och yngsta syskonet, men precis som i alla andra 

syskonroller utvecklar mellanbarnet strategier för att vinna föräldrarnas uppmärksamhet 

(Schönbeck, 2008).  

 

Ensambarn är speciella på det sättet att de aldrig har behövt dela föräldrarnas uppmärksamhet 

med något annat syskon, därför blir oftast ensambarn mer bundna till sina föräldrar än vad 

andra syskonroller blir. De har aldrig haft några syskon att skylla på eller lära sig att 

kompromissa med. De är också vana vid att ta ett större ansvar och arbeta självständigt. I och 

med att de inte har någon att konkurrera med tävlar de ofta med sig själva och ställer högre 
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krav på sig själva än andra syskonroller. Ensambarn är ofta duktiga i skolan och har ett större 

ordförråd än sina jämnåriga klasskamrater då de börjar skolan eftersom de har umgåtts mer 

med vuxna (Martensen-Larsen & Sørrigt, 2004; Schönbeck, 2008).  

 

Tidigare forskning  

Betyg är ett sätt att mäta ens prestationer i skolan och högre betyg visar att man har presterat 

bättre än om man får ett lägre betyg. Intelligens och betyg innebär inte samma sak men 

kopplingarna däremellan är ändå så pass tydliga att jag väljer att använda mig utav de tidigare 

studierna kring intelligens och syskonplacering.  Sedan har dessa studier predicerats för min 

studie kring studieresultat och syskonplacering. Detta på grund av de att det finns brister i den 

tidigare forskningen om syskonplacering och studieresultat.  

 

Flera tidigare studier kring syskonplacering och intelligens visar att förstfödda har en tendens 

att ha högre intelligens än senarefödda. (Belmont & Marolla, 1973; Bjerkedal, Kristensen, 

Skjeret & Brevik, 2007; Boomsma, Beijsterveld, Beem, Hoekstra, Polderman, & Bartels, 

2008). Även om det finns signifikanta skillnader är inte effekstorleken stor, men effekten har 

ändå en betydande och viktig skillnad enligt Sulloway (2007). Det finns även samband mellan 

syskonplacering och antal utbildningsår, endabarn är de som studerar längst (Travis & Kohli, 

1995).  

 

Bermont och Marolla (1973) var bland de första att undersöka huruvida syskonplacering och 

familjestorlek har någon påverkan på intelligens. Belmont och Marolla (1973) menar att 

familjestorlek och syskonplacering har olika effekt på intelligens. Familjestorlek har effekt då 

familjen blir större vilket minskar den intellektuella förmågan. Studien visar att det finns en 

tendens till att förstfödda har högre intelligens än andrafödda, medan andrafödda har högre 

intelligens än tredjefödda osv. Belmont och Marolla (1973) menar att förklaringen till detta är 

att ju större familjen är desto fler behöver dela på familjens resurser. Syskonen får färre 

materiella resurser och stor syskonskara gör att fler måste dela på föräldrarnas 

uppmärksamhet. 

 

Flera studier är överens med Belmont och Marolla om att stora syskongrupper har en negativ 

effekt på intelligens (Andersen & Cheung, 2003; Belmont & Marolla, 1973; Bjerkedal mfl, 

2007; Boomsma mfl, 2008). Dock visar Abdel-Kahlek & Lynn (2007) att det inte finns något 

signifikant samband mellan syskonsplacering, familjestorlek och intelligens i Kuwait.  
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Bjerkedal mfl (2007) har undersökt syskonplacering och intelligens både mellan och inom 

familjer. Av undersökningen framkom att medelvärdet minskade med storleken på 

syskonskaran och med högre syskonplacering i alla syskongrupper som deltog i 

undersökningen. Dessa mönster fanns såväl inom som mellan familjer. De som hade en högre 

syskonplacering hade bättre resultat på testet än de lägre syskonplaceringarna. Studien visar 

att det finns signifikanta skillnader mellan syskonplacering och intelligens, dock är 

skillnaderna inte stora. Studien visar att det finns negativ effekt, alltså att äldre syskon har 

högre intelligens.  

 

Boomsma mfl (2008) visar att syskonplacering och intelligens inte skiljer beroende på kön. 

De fick däremot fram ett signifikant samband mellan antalet syskon och intelligens. Deras 

resultat visar att barn som inte har några äldre syskon har högst resultat på intelligenstesten, 

följt av barn som har ett äldre syskon. Barn som har två eller fler syskon har det lägsta 

resultatet på intelligenstestet. Även Boomsma mfl (2008) drar slutsatsen av sin undersökning 

att det finns en negativ koppling mellan intelligens och syskonplacering. Deras forskning 

bidrar med resultatet att effekten av intelligens och syskonplacering märks oberoende på kön.  

 

En möjlig förklaring till varför förstabarn skulle ha högre intelligens är lärareffekten. 

Storasyskon hjälper sina småsyskon, och storasyskonen lär sig genom att lära andra (Zajonk, 

citerad i Sulloway, 2007).  

 

Prestationsbehov 

Med prestationsbehov menas i denna studie en önskan att prestera bra och att känna att man 

lyckas. Människor som har ett starkt prestationsbehov känner njutning av att lyckas med nya 

uppgifter och utsätter sig gärna för utmaningar (McClelland, citerad i Passer & Smith, 2004).  

 

Smith (1973) menar att en persons prestationsbehov är underliggande och förklarande för en 

rad olika beteenden. En persons prestationsbehov har betydande inflytande på hur personen 

agerar i olika sammanhang. Adler (1927) menar att förstfödda och endabarn tenderar att vara 

mer motiverade att lyckas än senarefödda. Mellanbarn är mindre konfliktbenägna och mindre 

tävlingsinriktade och har därför ett lägre prestationsbehov (Adler, 1927). Tidigare studier 

visar att förstfödda och endabarn har högre prestationsbehov (Delroy, Trapnell & Chen, 2002; 

Phillips & Phillips, 2000).  
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De flesta personlighetsdrag kan grupperas under fem dimensioner vilket brukar benämnas 

”Big Five”. En av dessa dimensioner kallas för conscientiousness som kan översättas till 

samvetsgrannhet. Dimensionen kan också liknas med prestationsbehov då dimensionen 

innebär en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget och vara målinriktad. Hög 

grad av samvetsgrannhet innebär att personen föredrar att planera snarare än att agera 

spontant. Förstföddas position i familjen borde göra dem mer mottagliga för föräldrarnas 

önskningar, värderingar och normer. Förstfödda är mer ansvarstagande och den som agerar 

mest plikttroget gentemot sina föräldrar (Sulloway, 1996). Det finns en tendens att förstfödda 

är mer överlägsna i skolan och även i andra former av intellektuellt betingade prestationer. 

Sulloway (1996) hävdar att detta hör ihop med förstföddas starka vilja att tillfredställa 

föräldrarnas förväntningar.  

  

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida elever presterar olika i skolan beroende på 

vilken syskonplacering de har och om det finns något samband med prestationsbehov. Då vår 

personlighet formas bland annat beroende på vilken syskonplacering vi har visar det sig även i 

skolans värld och som lärare kan det vara bra att känna till de olika syskonplaceringarnas 

karaktärer för att lättare förstå vad som påverkar elevernas sätt att vara, studera och hantera 

situationer.   

 

Med min generella frågeställning om det finns några skillnader i studieresultat och 

prestationsbehov beroende på syskonplacering och baserat på teorin har jag utformat följande 

hypoteser.  

 

 H1) Enda- och förstabarn har högre studieresultat och högre prestationsbehov än vad 

 senarefödda har. 

 H2) Stor syskonskara påverkar studieresultaten negativt. 

 H3) Studieresultat har ett samband med prestationsbehov (oavsett syskonplacering). 

 

Metod 

Deltagare 

Studien baseras på en enkätundersökning där 166 gymnasieelever från Alvesta Gymnasium 

och Växjö Fria Gymnasium deltog. Deltagarna var elever från årskurs två och tre, med 
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fördelningen 64 stycken från årskurs två och resterande 102 stycken från årskurs tre.  

Deltagarna är grupperade efter syskonplacering vilket gör studien till en kvasiexperimentell 

studie eftersom deltagarna är självselekterade (Christensen 2004). I enlighet med Sulloway 

(1996) och Schönbeck (2008) har jag använt mig av deltagarnas funktionella syskonplacering, 

det vill säga att om det finns en ålderskillnad på sex år eller mer mellan syskonen räknas 

deltagaren som endabarn. 

 

Tabell 1. Fördelning mellan syskonplaceringarna 

 Endabarn Förstabarn Mellanbarn Yngstabarn Total 

Kvinnor 10 27 17 19 73 

Män 14 33 23 23 93 

Totalt antal 24 60 40 42 166 

      

Alvesta gymnasium 16 39 18 20 93 

Växjö Fria 

Gymnasium 

8 21 22 22 73 

 

Instrument 

Mätinstrumentet var en enkät som består av tre delar samt ett antal demografiska frågor 

angående ålder, kön, gymnasieskola, program, samt årskurs. 

 

Den första delen av enkäten bestod av frågor om studieresultat. Studieresultaten baseras på 

betygen från gymnasieskolans kärnämnen. Kärnämnen är de ämnen alla läser oavsett 

program. Dessa är svenska/svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap, 

religionskunskap, matematik, naturkunskap, estetisk verksamhet samt ämnet idrott och hälsa 

(Lpf94). För att säkerställa att så många som möjligt har påbörjat/avslutat kärnämnena har 

enkäten delats ut till tvåor och treor då sannolikheten är större att de har läst kärnämnena. 

Deltagarna fick fylla i sitt betyg och om det var ett slutbetyg fick de markera med ”S” och om 

de hade påbörjat kursen men inte avslutat så fick de uppskatta sitt betyg och därefter markera 

med ”U”.  

 

Nästkommande del i enkäten bestod av items om syskonplacering (Ozolins, personlig 

kommunikation, november 2008).  

 

Den avslutande delen i enkäten bestod av 14 items som mäter prestationsbehov, need for 

achievement (nAch) (Smith 1973). Deltagaren uppmanades att svara sant eller falskt på 
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påståenden exempelvis ”Det är aldrig bra om man själv sätter upp sina mål”. Maxpoäng på 

nAch är tio och ju högre poäng desto större prestationsbehov (Smith 1973). 

 

Procedur 

De tre delarna sammanställdes till en enkät och ett försättsblad till enkäten författades.  

På försättsbladet fanns det instruktioner som respondenterna blev uppmanade att läsa innan de 

fyllde i enkäten. Det fanns tydligt med att deltagarna medverkade frivilligt och att svaren 

skulle behandlas konfidentiellt.  

 

Kontakt togs med respektive skolansvarig för att få tillåtelse att göra en undersökning och 

därefter kontaktades flera olika ämneslärare som praktiskt hjälpte mig att genomföra 

undersökningen. På grund av lärarnas olika scheman och planering fanns det ingen möjlighet 

för mig att närvara vid alla lektioner. För att resultatet inte skulle påverkas av min 

närvaro/icke närvaro, vilket kunde bli ett hot mot min externa validitet, valde jag att inte 

närvara vid något tillfälle och på så vis fick alla elever samma förutsättningar. Lärarna blev 

väl informerade om studiens syfte och innehåll och eventuella frågor som kunde dyka upp i 

samband med enkäten. Vidare fanns även instruktioner i enkäten för hur frågorna skulle 

besvaras. Min e-postadress fanns också med på försättsbladet, om någon ville kontakta mig 

efter ifyllandet av enkäten. 

 

Eleverna fyllde i enkäten under lektionstid under november 2008. De fick väl avsatt tid för att 

kunna fylla i enkäten med eftertanke och noggrannhet. Svaren på enkäterna matades in i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS) för att kunna göra 

statistiska uträkningar. Resultatet och val av statistiska metoder presenteras i nästa avsnitt.  

 

Resultat 

Resultatet av undersökningen visar att flera av hypoteserna kan falsifieras. Det fanns ett 

signifikant samband mellan syskonplacering och självuppskattat betyg, dock var det inte 

förstabarnen som hade de högsta betygen i enlighet med hypotesen utan det var yngstabarnen 

som hade de högsta betygen i den här studien. Det fanns ett signifikant samband mellan 

prestationsbehov och betyg, och yngstabarnen var de som hade högst prestationsbehov. Antal 

bröder och relationen till pappan visar sig vara två faktorer som signifikant hör samman med 

betygsresultat. Fler bröder i en syskonskara leder till sämre betyg.  
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Poängen för nAch-testet summerades för varje individ och varje individ fick en totalsumma 

på max tio poäng. Med andra ord, högt prestationsbehov ger en hög poäng på testet. 

 

Ämnesbetygen delades först upp i ”uppfattning” och ”slutbetyg” men slogs samman till en 

variabel vid uträkningar om inget annat angetts. Därefter slogs alla ämnesvariabler ihop till en 

betygsvariabel och varje deltagare fick på det sättet ett självrapporterat medelvärde av sina 

betyg. Betygen har graderats efter det svenska betygsystemet (IG= 0 poäng, G=10 poäng, 

VG=15 poäng, MVG=20 poäng).  

 

Medelvärden och standardavvikelser för variablerna betyg, prestationsbehov, upplevelser av 

ekonomin i barndomen samt relation med mamman och pappan redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Medelvärde (standardavvikelse) för studiens variabler. 

 Endabarn 

n =24 
Förstabarn 

n=60 
Mellanbarn 

n=40 
Yngstabarn 

n=42 
Totalt 

n=166 

 

Betyg* 

 

13,1 (3,1) 14,1 (3,5) 13,1(3,4) 14,3 (3,5) 13,8 (3,4) 

Prestations- 

Behov** 

5,5 (1,6) 5,4 (1,4) 5,7 (1,5) 6,1 (1,4) 5,7 (1,5) 

 

      

Upplevd 

ekonomisk 

situation  

under 

barndom*** 

 

4,1 (0,7) 4,0 (0,8) 3,9 (0,8) 4,0 (0,7) 4,0 (0,8) 

Relation med 

mamman***

* 

 

1,7 (1,8) 1,7 (1,8) 1,5 (1,6) 1,4 (1,5) 1,5 (1,7) 

Relation med 

pappan**** 

1,6 (1,7) 1,6 (1,8) 1,9 (1,9) 1,6 (1,6) 1,7 (1,8) 

* Max 20 poäng  

** Max 10 poäng 

*** Deltagaren har svarat på en skala mellan 1-5, där 1= mycket svag och 5= mycket god 

**** Deltagaren har svarat på en skala mellan 0-6, där 0 = mycket harmonisk och 6= mycket konfliktfylld 

 

Variablerna undersöktes för att kontrollera skevhet och de variabler som fick rangordnas var 

följande; antal bröder, antal systrar, antal syskon, relation till mamman och pappan, mammas 

ålder, pappans ålder samt betyg. I enlighet med Sulloway (1996) användes uppfattning om 

ekonomin i barndomen, antal syskon, antal bröder, antal systrar, mammans ålder, pappans 
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ålder och relation till mamman och till pappan som kovariater för att kunna bedöma 

deltagarens syskonplacering.  

 

Hypotes 1: Enda- och förstabarn har högre studieresultat och högre prestationsbehov än vad 

senarefödda har  

För att undersöka om det fanns något samband mellan syskonplacering och betyg användes en 

MANCOVA med ovannämnda kovariater. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan syskonplaceringar i betyg (p=0,002). Effektstorleken visar att det var en stor 

effekt (Eta²=0,115). Vid en kontroll av medelvärdena (tabell 2) går det att utläsa att det var 

yngstabarnen som hade högst snittbetyg (14,3) och att mellanbarnen och endabarnen som har 

lägst (13,1). Även om medelvärdena visar att förstfödda har till synes högre betyg än 

mellanbarn falsifieras hypotesen att enda-och förstabarn skulle ha högre betyg än 

senarefödda.  

 

För att undersöka vilka faktorer som har effekt på studieresultat och prestationsbehov 

granskades variablerna närmare. Följande tabell visar signifikansen och effektstorleken på de 

variabler som testades.  

 

Tabell 3. Variabler vid sambandet mellan syskonplacering och studieresultat 

 

 

df F-värde Signifikans  

P≤ 

Effektstorlek  

Eta²  

Antal bröder* 1 16,9 0,001 0,119 

Antal systrar* 1 7,2 0,008 0,055 

Mammans ålder* 1 1,2 0,278 0,009 

Pappans ålder* 1 0,5 0,494 0,004 

Relation till mamman* 1 0,0 0,910 0,000 

Relation till pappan* 1 0,1 0,711 0,001 

Syskonplacering 3 5,4 0,002 0,115 

Kön 1 17,0 0,000 0,120 

Syskonplacering*kön 3 1,3 0,268 0,031 

* kovariater 

 

Resultatet för variablerna (se tabell 3) visar att kön och antal bröder är det som starkast har 

påverkan på studieresultat. Kön visar en signifikant skillnad med en stor effektstorlek och 

antal bröder är signifikant med betyg och även här är effektstorleken stor. Likaså hade antal 

systrar ett signifikant samband med betyg. Dock är effektstorleken för antal systrar inte lika 
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stor vilket innebär en medium effektstorlek. Vidare visar resultatet att det inte finns någon 

interaktionseffekt mellan syskonplacering och kön.  

 

För att kontrollera kön och betyg utfördes ett t-test som även det visar sig vara signifikant 

(p≤0,001). Vidare visar det sig de på medelvärdena för män respektive kvinnor att män i 

genomsnitt har lägre betygspoäng (12,7) än kvinnor (15,1).  

 

Följande tabell visar signifikansen och effektstorleken för de variabler som testades för 

sambandet mellan syskonplacering och prestationsbehov. 

 

Tabell 4. Variabler vid sambandet mellan syskonplacering och prestationsbehov  

 
df F-värde Signifikans  

P≤ 

Effektstorlek 

 Eta² 

Antal bröder* 1 2,2 0,141 0,017 

Antal systrar* 1 2,5 0,114 0,020 

Mammans ålder* 1 0,4 0,845 0,000 

Pappans ålder* 1 1,7 0,199 0,013 

Relation till 

mamman* 

1 1,2 0,269 0,010 

Relation till pappan* 1 5,0 0,027 0,039 

Syskonplacering 3 3,7 0,014 0,081 

Kön 1 0,2 0,623 0,002 

Syskonplacering*kön 3 0,7 0,977 0,002 

* kovariater 

 

Av de variabler som testats för effekten på prestationsbehov (se tabell 4) visade sig 

syskonplacering var det som starkast har effekt på prestationsbehov. Genom att avläsa 

genomsnittsvärden för prestationsbehov i tabell 2 visar det sig att det är yngstabarnen som har 

högst prestationsbehov (m= 6,1) samt att förstabarnen har lägst prestationsbehov (m=5,4). 

Därmed falsifieras hypotesen att förstfödda skulle ha högre prestationsbehov än senarefödda. 

Även relation till pappan visar sig ha en signifikant effekt på prestationsbehov, men 

effektstorleken visar sig vara låg.  

 

Då en MANCOVA visar att relationen till pappan är signifikant kopplat till prestationsbehov 

blir nästa steg att undersöka på vilket sätt relationen till pappan påverkar, och därför gjordes 

en korrelation. Då variabeln prestationsbehov inte var skev men variabeln relationen till 
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pappan var skev användes det ickeparametriska verktyget Spearmans Rho. Dock visade 

resultatet rho= -0, 108 (p=0,171), det vill säga att korrelationen inte visade något signifikant 

samband mellan prestationsbehov och relationen till pappan.  

 

Hypotes 2: Stor syskonskara påverkar studieresultaten negativt. 

För att undersöka hypotesen att stor syskonskara påverkar studieresultaten korrelerades 

syskonskara och betyg med hjälp av Spearmans rho. Efter att ha undersökt variablerna betyg 

och syskonskara var båda skeva och därför används ett ickeparametriskt test. Vid en 

Spearmans rho visar korrelationen rho = -0,213 (p=0,007) vilket betyder att det fanns ett 

signifikant samband mellan syskonskara och betyg. Korrelationen är negativ vilket innebär att 

en stor syskonskara påverkar betygen negativt. För att undersöka huruvida det är bröder eller 

systrar som påverkar betygen gjordes först en korrelation med bröder och sedan en med 

systrar. Vid en korrelation mellan antal bröder och betyg visar Spearmans rho = -0,296 (p≤ 

0,001). Korrelationen visar ett signifikant negativt samband mellan antal bröder och betyg. 

Fler bröder påverkar betygen negativt. Vid en korrelation mellan antal systrar och betyg visar 

spearmans rho = -0,035 (p=0,661). Korrelationen visar att antal systrar inte har någon 

signifikant påverkan på betyg.  

 

Nedanstående stapeldiagram visar hur betygen påverkas av antal bröder respektive av antal 

systrar.  

 

Stapeldiagram 1 Genomsnittsbetyg beroende på antal bröder 

 

 

 

 

 

3 eller fler 2 1 0 

Antal bröder som deltagaren har 
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Stapeldiagram 2 Genomsnittsbetyg beroende på antal systrar 

 

 

 

Hypotesen att stor syskonskara påverkar studieresultaten stämmer, och det är främst de elever 

med fler bröder som påverkas mest vilket stapeldiagrammen tydligt visar.  

 

Hypotes 3: Studieresultat har ett samband med prestationsbehov (oavsett syskonplacering). 

För att undersöka om det finns något samband mellan studieresultat och prestationsbehov 

utfördes en korrelation. Variabeln betyg var skev och därför användes Spearmans rho som är 

ett icke-parametriskt test då villkoren för att använda ett parametriskt test inte uppfylldes. Vid 

en Spearmans rho visar korrelationen rho = 0,188 (p = 0,016) vilket innebär att det finns ett 

positivt signifikant samband mellan studieresultat och prestationsbehov. Det positiva 

sambandet innebär att ju högre prestationsbehov man har desto högre betyg.  

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka huruvida elever presterar olika i skolan beroende på vilken 

syskonplacering de har och om det finns något samband med prestationsbehov. Resultatet 

visade ett signifikant samband mellan syskonplacering och studieresultat där det visade sig att 

yngstabarnen har högst studieresultat. Dessutom påvisades ett signifikant samband mellan 

studieresultat och prestationsbehov, där högre prestationsbehov leder till högre studieresultat. 

Slutligen visade resultatet att en stor syskonskara påverkar studieresultaten negativt. Även 

antal bröder visar sig ha ett signifikant negativt samband med studieresultat. 

 

Resultaten som framkommit i studien är av intresse för lärare då studien visar att även 

omständigheter inom familjen är viktiga att ta hänsyn till och har en förklarande orsak till 

elevernas olika studieresultat och prestationsbehov. Studieresultat och prestationsbehov har 

3 eller fler 2 1 0 
Antal systrar som deltagaren 

har 

15 

12 

9 

6 

3 

0 

Betyg 
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visat sig se olika ut beroende på vilken syskonplacering eleven har, och även storleken på 

syskonskaran visar sig vara av betydande karaktär. Ofta ligger fokus på omständigheter runt 

familjen såsom klass och etnicitet, men denna studie visar att det även inom familjen finns 

omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till.  

 

Studien grundar sig på den enkätundersökning som genomfördes där 166 gymnasieelever 

deltog. Antal deltagare i studien anses vara rimligt till studiens storlek och resultaten anses 

vara valida då fördelningen mellan deltagarna spreds sig godtagligt mellan såväl kön, skola 

och syskonplacering. Dock kunde en större spridning mellan de olika gymnasieprogrammen 

önskas men då studiens fokus inte låg på vilket program deltagarna går på anses ändå 

undersökningen vara pålitlig. För att studien skulle vara representativ för befolkningen i 

helhet samt för att resultaten skulle anses vara mer tillförlitliga skulle emellertid en större och 

bredare studie önskas.  

 

Ett validitetsproblem med studien var att deltagarna fick i enkäten uppge sina betyg och om 

det var slutbetyg eller ett uppskattat betyg (om kursen var pågående). Det finns en risk att 

respondenterna inte har svarat uppriktigt då kursen var pågående och endast en uppskattning 

om betygen skulle ske men den risken anses vara så liten att den inte påverkar 

undersökningen markant.  Dock hade en säkrare och bättre källa varit att föredra att ha som 

underlag, så som elevers slutbetyg sedan gymnasiet.  

 

Ytterligare ett validitetsproblem har varit att den tidigare forskningen hänvisar till 

intelligenstester och inte studieresultat, vilket innebär att jag har fått predicera annan 

forskning än den forskning som hade varit att föredra på min studie, vilket gör det svårt att 

jämföra denna studies resultat med andras. Jag anser dock att intelligens är applicerbart på en 

studie om studieprestationer då begreppen innefattar liknande innehåll. Då det finns bristande 

forskning kring ämnet syskonplacering och studieresultat anses forskningen kring intelligens 

och syskonplacering mest relevant i sammanhanget.  

 

Enkätundersökningen genomfördes på två olika gymnasieskolor, Alvesta Gymnasium och 

Växjö Fria Gymnasium. Skolorna skiljer sig åt på flera olika vis även om elevantalet är lika 

på båda skolorna (cirka 400 stycken elever går på vardera skola). Alvesta Gymnasium är en 

kommunal skola i ett litet samhälle, dessutom är det den enda gymnasieskolan i Alvesta. 

Växjö Fria Gymnasium är en friskola med säte mitt i Växjö och det finns ett flertal 
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gymnasieskolor i Växjö. Att studien innehåller både en kommunal skola och en friskola gör 

att undersökningen blir mer generaliserbar då den representerar båda de skolformer som finns 

för gymnasieskolan idag.  

 

För att få svar på frågeställningen, om huruvida elever presterar olika i skolan beroende på 

vilken syskonplacering de har och om det finns något samband med prestationsbehov, 

konstruerades tre hypoteser utifrån teorier och tidigare forskning. 

 

Hypotes 1: Enda- och förstabarn har högre betyg och högre prestationsbehov 

Flera tidigare studier visar att förstabarn har högre intelligens än vad senarefödda har 

(Belmont & Marolla, 1973; Bjerkedal mfl 2007; Boomsma mfl, 2008). Denna studie visar en 

signifikant skillnad mellan syskonplacering och självuppskattat betyg. Studien visar dock att 

yngrefödda har bättre betyg än förstfödda. De som har lägst betyg i studien är endabarn tätt 

följt av mellanbarn. Resultatet av min studie falsifierar hypotesen att enda- och förstabarn 

skulle ha bättre betyg. Mest förvånande är att endabarn är de som har lägst betyg då den 

tidigare forskningen visar raka motsatsen.  

 

En teori om varför förstabarn skulle ha högre intelligens är att de hjälper och förklarar för sina 

syskon och på så sätt lär sig genom att lära andra (Zajonk citerad i Sulloway 2007). Min 

studie visar att det är yngrebarnen, alltså de som blir lärda av förstabarnen om man ska hålla 

sig till den teorin, som har de högsta betygen. En möjlig förklaring till resultatet kan vara att 

yngstabarnen får mer hjälp, de har fått hjälp från både lärare, föräldrar och syskon. 

Yngstabarnen har fått en sak förklarat för sig flera gånger, och dessutom av flera olika 

personer vilket kan ha fått dem att utöka förståelsen och kunskapen. Detta kan även vara en 

tänkbar förklaring till endabarnens låga betyg, de har varken syskon att lära upp eller att bli 

lärd utav. Dock har endabarn ingen att dela föräldrarnas uppmärksamhet med och har kanske 

därför mer stöd från sina föräldrar. Emellertid förklarar inte det endbarnens låga betyg, då 

föräldrarnas stöd och uppmärksamhet borde ge endabarnen en fördel.  

 

Enligt Schönbeck (2008) gillar yngstabarn att opponera sig och ifrågasätta. För att få ett högre 

betyg i ett ämne på gymnasiet krävs inte enbart faktakunskaper utan förståelse, reflektion och 

egna tankar och lösningar. Genom att ifrågasätta hur saker och ting fungerar och varför det är 

som det är väcks nya tankar som leder till nya kunskaper och förstålelser. Detta kan vara en 

möjlig förklaring till yngstabarnens höga studieresultat. 
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Kön visade sig ha ett starkt signifikant samband med betyg och effektstorleken visade sig vara 

stor. Vid en korrelation visade det sig att det var kvinnor som hade högst betyg. Männen hade 

i genomsnitt 12,7 betygspoäng medan kvinnorna hade i genomsnitt 15,1 betygspoäng. 

Skillnaden häremellan är stor, även sett i effektstorlek, och för att jämföra med betygspoängen 

ligger kvinnor över VG-gränsen i snitt medan männen har nästan tre betygspoäng kvar till 

VG-gränsen. Att flickor har högre betyg än pojkar är vida känt sedan innan och det finns 

studier som visar på detta (Steinamyar & Spinath, 2008). Genomgående har flickor på alla 

gymnasieprogram högre betyg än vad pojkar har (Beeck, 2001). Förklaringen tros inte ligga i 

någon medfödd begåvning utan att miljön runt flickor respektive pojkar är olika. Att det finns 

en könsskillnad mellan betygen skär igenom hela skolsystemet, oavsett social klass och 

etnicitet (Norman, 2005). Förklaringen kan finnas i att flickor ofta är mer tysta, väntar på sin 

tur, håller ordning och har mer lydnad än pojkar. Detta är vad Broadys kallar för den dolda 

läroplanen vilket resulterar i att flickor får högre betyg än pojkar (citerad i Beeck, 2001). 

Ytterligare en tänkbar förklaring till denna könsskillnad kan vara att pojkar har bättre 

självkänsla än vad flickor har vilket leder till i att pojkar tror att de inte behöver arbeta lika 

hårt och att de överskattar sin förmåga. Flickor jobbar därför hårdare för att de anser sig själva 

behöva det vilket gör att flickor presterar bättre (Norman, 2005). Vidare är det viktigt att ta 

hänsyn till att flickor mognar tidigare än pojkar vilket också kan vara en förklaring till 

betygsskillnaderna. Skillnaderna i betyg kan ha betydande konsekvenser för att komma in på 

högre utbildningar och könsfördelningen kan därmed bli sned på högskole- och 

universitetsutbildningar.  

 

Vidare visar resultatet av studien att det finns ett signifikant samband mellan syskonplacering 

och prestationsbehov. Tidigare teorier och studier visar att enda- och förstabarn har högre 

prestationsbehov och enligt Sulloway (1996) beror det på deras starka vilja att tillfredsställa 

föräldrarnas förväntningar. Tvärtemot tidigare forskningen visar resultatet av min 

undersökning att det är yngstabarnen som har högst prestationsbehov och att förstabarnen har 

lägst prestationsbehov. En tänkbar förklaring kan vara att det är yngstabarnen som vill 

tillfredsställa såväl föräldrar som syskonens förväntningar och känner därför ett högre 

prestationsbehov. De framsteg som yngstabarnet gör får inte lika stor uppmärksamhet som 

förstabarnet, för när yngstabarnet gör framstegen har förstabarnet redan gjort dem. Schönbeck 

(2008) menar att yngstabarnet därför väljer andra vägar i livet för att slippa konkurrera om 

förstabarnets framsteg. Men en annan tänkbar förklaring kan vara att yngstabarnet känner stor 
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press på sig att prestera bra för att kunna prestera bättre än förstabarnet, vilket kan vara en 

förklaring till att yngstabarnen har högre prestationsbehov än förstabarnen.  

 

Vid en MANCOVA användes relationen till pappan som en kovariat och då uppvisas ett 

signifikant samband till prestationsbehov. Vid en korrelation mellan relationen till pappan och 

prestationsbehov visar dock Spermans Rho att det inte finns någon signifikant korrelation, 

dock är korrelationen negativ. Vilken relation deltagaren har till pappan påverkas signifikant 

enbart när det används som en kovariat. Slutsatsen blir att det finns en antydan att god relation 

med pappan ökar barnets prestationsbehov. 

 

Hypotes 2: Stor syskonskara påverkar studieresultaten negativt. 

Flera tidigare studier visar att stora syskongrupper har en negativ effekt på intelligens 

(Andersen & Cheung, 2003; Belmont & Marolla, 1973; Bjerkedal mfl, 2007; Boomsma mfl, 

2008). Korrelationen mellan syskonskara och studieresultat visade sig signifikant och 

sambandet var negativt vilket betyder att en stor syskonskara påverkar studieresultaten 

negativt. Efter att ha kommit fram till att syskon har en signifikant påverkan på 

studieresultaten gick jag vidare för att undersöka huruvida det fanns någon skillnad om man 

har bröder eller systrar. Resultatet visade ingen signifikant korrelation mellan antal systrar och 

studieresultat, däremot visade det sig att antal bröder har en signifikant effekt på 

studieresultatet. Korrelationen är negativ vilket betyder att fler bröder ger sämre 

studieresultat. Intressant i sammanhanget är också att studien visade att män har sämre 

studieresultat än kvinnor.  

 

Det har inte gått att finna någon tidigare forskning angående hur könsfördelningen i 

syskonskaran påverkar intelligensen. Mest närliggande är Boomsmas mfl (2008) 

undersökning som visar att syskonplacering och intelligens inte skiljer oberoende på kön, men 

deras studie visar att stor syskonskara signifikant påverkar intelligensen negativt. Däremot har 

Boomsma mfl (2008) inte undersökt könsfördelningen i syskonskaran men slutsatsen av deras 

studie är ändå att kön inte påverkar intelligens. Dock visar min studie, i motsats till Boomsma 

mfl (2008) att kön har en signifikant skillnad på studieresultat, på två sätt: pojkar har sämre 

studieresultat och de som har bröder har ett sämre studieresultat.  

 

En större undersökning krävs för att säkerställa resultat, men det går ändå att begrunda troliga 

förklaringar. En tänkbar förklaring till denna företeelse kan vara att det finns något i miljön 
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hos de familjerna med syskonskaror med flera bröder som gör att stimulering till kunskap 

påverkas olika. Möjligtvis finns förklaringen i pojkar respektive flickors lek, då leken hos 

pojkar och flickor många gånger ser olika ut och ofta är könsstereotyp. En annan tänkbar 

förklaring kan vara att pojkarna i en familj stör varandra mer än vad flickorna gör. Relationen 

mellan pojkar respektive flickor ser troligtvis olika ut och det behövs mer forskning för att 

kunna dra några säkra slutsatser. Intressant vore att undersöka relationen mellan syskonen, 

hur pass konfliktfylld eller harmonisk den är och hur det påverkar studieresultaten.  

 

Hypotesen kan alltså bekräftas, en stor syskonskara påverkar studieresultaten negativt. Vidare 

visar studien att det är bröder som signifikant påverkar studieresultaten negativt och inte 

systrar.  

 

Hypotes 3: Studieresultat har ett samband med prestationsbehov (oavsett syskonplacering) 

Prestationsbehov handlar om en önskan att prestera bra och människor som har ett starkt 

prestationsbehov känner njutning av att lyckas med uppgifter och utsätter sig gärna för 

utmaningar (Mc Clelland, i Passer & Smith 2004). Studieresultat handlar om att prestera bra 

för att få höga betyg vilket i sin tur kan leda till en framtida utbildning och ett framtida jobb. 

Kopplingen mellan prestationsbehov och studieresultat kan tyckas vara skälig. I linje med 

hypotesen visade studien ett signifikant samband mellan studieresultat och prestationsbehov. 

Korrelationen var positiv, vilket betyder att ju högre prestationsbehov desto högre 

studieresultat.  

 

Sambandet kan tyckas vara följdriktigt då höga prestationskrav torde ge höga betyg. Sett ur en 

annan aspekt kan höga prestationskrav leda till stress vilket kan göra att studieresultaten inte 

blir särskilt höga för den psykiska hälsan är för instabil för att kunna prestera bra. Dock visar 

min undersökning att högt prestationsbehov leder till höga studieresultat vilket kan tolkas som 

att önskan att prestera bra ifrån sig också lönar sig i form av bra betyg.  

 

Hypotes tre bekräftas då prestationsbehov och studieresultat uppvisade ett signifikant 

samband.  

 

Vidare forskning  

Utifrån resultatet från föreliggande undersökning föreslås ytterligare forskning kring 

sambandet mellan studieresultat och syskonplacering då det behövs mer för att kunna dra 
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några generella slutsatser. Sambandet är signifikant men deltagarantalet i denna studie är 

relativt litet och därför behövs det mer forskning inom området för att vidare kunna undersöka 

resultaten. Då min studie hänvisar till tidigare forskning kring intelligens vore dessutom att 

önska vidare forskning kring syskonplacering och studieprestationer. Deltagarna i studien går 

för närvande på gymnasiet och deras betyg är inte fullständiga då deras gymnasieutbildning är 

pågående, att önska vore att undersöka elevers studieresultat efter avslutad 

gymnasieutbildning och ha samtliga betyg som underlag. 

 

Den tidigare forskningen visar på skillnader i intelligens beroende på hur stor syskonskaran 

är, men vad jag har kunnat finna finns det inga tidigare studier kring hur könsfördelningen i 

syskonskaran påverkar intelligensen. Då föreliggande studie visar på ett signifikant samband 

mellan antal bröder och studieresultat vore det intressant att driva forskningen vidare kring 

detta ämne. Vidare vore det lämpligt att undersöka relationen mellan bröder för att möjligen 

finna förklaringar till varför antal bröder påverkar studieresultaten.   
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Appendix 

 

Inbjudan till en studie om dina studieresultat 

 

Läs detta först: 

Syftet med denna enkätundersökning är att ta reda på dina studieresultat. Detta häfte 

innehåller ett antal formulär med frågor som handlar om hur Du upplever din prestation i 

skolan. 

Jag vill inbjuda dig till deltagande i denna studie, men jag vill betona att din medverkan är 

frivillig och att Du kan när Du vill avbryta ditt deltagande utan motivering. Du kommer att 

vara anonym i undersökningen och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt.  

Det finns instruktioner till varje del i enkäten. Jag vill understryka att det finns inga rätta eller 

felaktiga svar. Det tar endast ca 15 minuter att svara på frågorna och även om vissa frågor kan 

upplevas som udda vore jag tacksam om Du trots det kunde besvara alla frågor och på ett 

uppriktigt sätt. Hoppa inte över något.  

 

Tack för din medverkan! 

 

För eventuella frågor var god kontakta:    

Sofie Lööv (slofr04@student.vxu.se)   
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Frågor kring dina studieresultat 

 

 

Ålder:.............år   Kön: man/kvinna (ringa in vad du är) 

 

Gymnasieskola:   ______________________________ 

 

Program:_____________________________________ 

 

Årskurs:______________________________________ 

 

Antal kilometer till skolan:_____________________km 

 

Var vänlig att fyll i dina betyg. I de ämnen Du har fått slutbetyg skriver Du ”S”. Har du 

inte fått slutbetyg men har en uppfattning om ditt betyg skriv ”U”. Om det är något ämne 

du inte har påbörjat lämna rutan blank. 

 

Ämne Svenska Engelska 
Samhälls-

kunskap 
Religion Matematik 

Natur- 

kunskap 

Estetisk 

verksamhet 

Idrott 

och 

hälsa 

Betyg         

S / U         

 

 

 

Några bakgrundsfrågor om dig och din familj 

 

Försök att svara så riktigt Du kan och försök att minnas årtal och faktauppgifter. Är Du 

osäker, skriv vad Du tror och notera ifall det är en osäker uppgift. 

 

Ringa in: 

1. Hur upplevde Du Din familjs ekonomi i Din barndom? 

1 2 3 4 5 

Mycket svag        Svag          OK           God   Mycket god 
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2. Hur många syskon har Du? Om Du är osäker på födelseår markera med ”?” vid årtalet. 

Skriv också dödsår för ev. avlidna syskon. Ta med alla syskon, även halvsyskon och icke-

biologiska syskon. Skriv några ord om vilken kontakt Du har/haft med icke-helsyskon, om Ni 

växte upp ihop, aldrig sågs, etc.  

Ange din syskonplacering:………………………………. 

 

BRÖDER               SYSTRAR 

 

ANTAL 

 

FÖDELSEÅR 

 

Om Du är tvilling (el likn), kryssa här:            Ringa in om Du är ”Äldre” eller ”Yngre”. 

 

3. Hur många syskon har Dina föräldrar? Ange födelse- och ev. dödsår som Du känner 

till. Ange också deras placering i syskonskaran, ex. förstfödd, tredje av fem, yngst, etc 

PAPPAS födelseår….…    

 

BRÖDER SYSTRAR 

   

ANTAL  

FÖDD ÅR   

 

 

 

MAMMAS födelseår….…    

 

BRÖDER SYSTRAR 

   

ANTAL  

FÖDD ÅR    
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Pappas syskonplacering………………………………………………………………………… 

 

Mammas syskonplacering…..………………………………………………………………….. 

 

4. Hur gammal var Din mamma när Du föddes:…………………år 

 

5. Hur gammal var Din pappa när Du föddes…………………....år 

 

Om Du förlorat en eller båda biologiska föräldrar (ex, dödsfall, sjukdom). 

6.  Din ålder när Du förlorade mamma……….år. Orsak:………………..…………………….. 

7. Din ålder när Du förlorade din pappa………år. Orsak:……………….……………………. 

 

8. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din pappa under din uppväxt? 

Mycket harmonisk 0      1      2      3      4      5      6 Mycket konfliktfylld 

 

9. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din mamma under din uppväxt? 

Mycket harmonisk 0      1      2      3      4      5      6 Mycket konfliktfylld 

 

 

 

 

 


