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1. Inledning 
Denna studie behandlar hur elevers självkänsla kan ha en inverkan på hur elever hanterar sin 

skolgång. Hur självkänslan kan ha en inverkan på elevers skolgång har undersökts i tidigare 

studier som bl.a. visat att en högre självkänsla korrelerar med högre skolresultat (Wiggins & 

Schatz 1994, Redenbach 1991).  

Självförtroendet och självkänslan kan sjunka hos elever när de upplever att de når mindre bra 

skolresultat, som i sin tur minskar deras motivation för att anstränga sig för skolgången 

(Aryana 2010). Med andra ord kan de skolresultat en elev uppnår inte enbart ha att göra med 

elevens inneboende förmåga, en betydande inverkan kan möjligtvis härledas till elevens egna 

självuppfattning (Ibid.). 

Denna studie fokuserar på en särskild faktor som kan ha en inverkan på den självbild elever 

utvecklar. En sådan faktor är syskonpositionens inverkan; eller inverkan av den position inom 

syskonskaran individen vuxit upp inom. Genom åren har en rad studier föreslagit att den 

position en individ vuxit upp i inom syskonskaran har en inverkan på individens självbild och 

att det finns en korrelation mellan den position en individ vuxit upp i inom syskonskaran och 

skolframgång och karriärsframgång (Lee 1986, Lees & Stewart 1957, Peters 1985). 

Den första som nämnde att syskonpositionen kunde ha en inverkan på självbilden var Alfred 

Adler (1870-1937). Adler var en Österrikisk psykoterapeut med bakgrund i medicin och är 

känd som grundaren för Individual- Psykologin. Grundstenar i Adlers teori är att individen 

ska förstås utifrån ett holistiskt synsätt (Adler Graduate School, 

http://alfredadler.edu/about/theory), och att nyckeln till att förstå en individs grundläggande 

beteende är att förstå individens självbild och självuppfattning (Fiest & Fiest 2008). Det 

betyder till exempel att om elever uppvisar problematik i sin skolgång eller ett problematiskt 

beteende så bör man inte utifrån Adleriansk pedagogiskt förfarande försöka korrigera själva 

det utagerande beteendet, utan istället arbeta med självbilden och självkänslan hos eleven. 

Adler menade att det var i den tidiga uppväxten som individen formulerade sin uppfattning 

om världen och sig själv. Adler kom att fästa stor vikt på positionen i syskonskaran en individ 

växt upp i, och hade som praxis att fråga varje patient vilken plats denne hade i syskonskaran 

(Fiest & Fiest 2008). Positionen i syskonskaran menade Adler bestämde till stor del vilken av 

självbilderna individen troligast skulle utveckla; mindervärdeskänslor, identitetsproblematik, 

eller en mer balanserad självbild (Ibid.) 
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Adler noterade att individer uppväxta i storasyskonpositionen generellt utvecklade en mer 

balanserad självbild och att deras beteende karakteriserades av ”samvetsgrannhet”. Individer 

uppväxta i småsyskonpositionen tampades med mindervärdeskänslor och reste orealistiska 

självbilder för att kompensera för sin upplevda mindervärdesposition; medan mellansyskonen 

tampades med identitetsproblematik som kunde leda till koncentrationsproblematik och 

problematik med att klara målsättningar (Fiest & Fiest 2008). Efter Adlers arbete fortsatte 

andra forskare studera syskonpositionens inverkan på individer. En stor del av forskningen 

fokuserade på storasyskons framgång i skolan före individer som tillhörde mellan- eller 

småsyskonpositionen (Eckstein & Kaufman 2012). 

Denna studie önskar undersöka effekten som syskonpositionen har på en elevs självbild. 

Studien söker studera vilken typ av självbild som förekommer för de olika syskonpositionerna 

och om det finns en koppling mellan karaktärsdraget ”samvetsgrannhet”, som har knutits till 

storasyskonpositionen och en enklare skolgång med tillsynes bättre skolresultat, samt om 

kompensationer för mindervärdeskänslor förekommer, och om dessa tendenser är tydligare 

bland elever som är yngre syskon, samt hur detta inverkar på hur eleverna relaterar till sin 

skolgång. 

Studien kontrollerar även mot genus. Studier av bl.a. Jakobsson (2000) och Jackson (2006) 

har uppmärksammat att pojkar och flickor agerar annorlunda i skolan. Pojkar har ett högre 

självförtroende i relation till sin kapacitet för skolgången och flickor en generellt lägre tilltro 

till sin egen kapacitet att prestera i skolan. Det kan leda till att pojkar anstränger sig mindre 

för skolan medan flickor upplever att de måste prestera med en större ansträngning för att 

duga till (Jakobsson 2000). Studien kommer därför studera både effekten av syskonpositioner 

på självbilden samt effekten av genus på självbilden. Effekten av genus på självbilden 

studeras för kategorin ”syskonkategorier”; skillnaden mellan bröder och systrar inom 

respektive syskonposition. 

Studien hoppas kunna bidra till ökad förståelse om hur yttre faktorer kan inverka på en 

individs lärande. I fokus är faktorer i uppväxten som inverkar på hur en individ internaliserar 

uppfattningar om sig själv som sedan kan få en betydande inverkan på hur individen relaterar 

till sin omgivning och hanterar problem, utmaningar, och uppgifter individen möter i sin 

omgivning. Dessa faktorer kommer i huvudsak beröra positionen i syskonskaran individen 

vuxit upp i, och sekundärt kontrollera för inverkan av genus för att mäta om genus har en 

inverkan på den självbild som utvecklas genom syskonpositionen. 
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Om studien kan uppmärksamma att dylika faktorer kan inverka på elevens självuppfattning 

och skolgång skulle skolor kunna överväga att etablera Adleriansk pedagogik, och se över de 

elever som kan behöva extra stöd i skolan p.g.a. en affekterad självbild. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med studien är att undersöka hur positionen i syskonskaran en individ växt upp i, samt 

genus inom syskonpositionen influerar en elevs självbild, och hur självbilden må inverka på 

elevers skolgång och skolresultat.  

Studien är avgränsad till att fokusera på individer i årskurs 9 och hur dessa elever uppskattar 

sin skolgång i form av ansträngning för sin skolgång, ansvarstagande för sin skolgång, och 

uppfattningen av de egna skolresultaten. Elevernas faktiska betyg kommer därmed inte 

kontrolleras. 

 

1.3 Frågeställning 
Huvudfrågeställningen sammanfattas som följande: 

1.Vilka tendenser återfinns i självbilden hos elever som tillhör de olika syskonpositionerna 

och syskonkategorierna i studien? 

2. Hur kan elevernas självbilder förklara de skolresultat eleverna anger? 
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2. Teori 

2.1 Litteratursökning, teorival och teoretiska begrepp 
För att ta reda på hur den tidigare forskningen om inverkan av positionen i syskonskaran sett 

ut så har sökningen utgått från att söka utefter nyckelordet  ”positionen i syskonskaran”. 

Främst har sökningen skett via Google som dock är kopplad till vetenskapliga forum där 

forskning publiceras. Forskningar och undersökningar har valts ut baserat på vilka studier som 

varit mest omnämnda och refererade. Gemensamt för dessa studier är att de varit mer 

omfattande.  Exempel av dessa är Eckstein & Kaufman (2012)’s studie som samlade in och 

analyserade sammanlagt 200 välutförda studier om syskoneffekten mellan 1960-2010 där de 

kategoriserade de karaktärsdrag som tillfallit individer inom de olika syskonpositionerna. 

Paulhus et. al 1999 är en annan omfattande studie där karaktärsdragen för barn inom olika 

syskonpositioner studerades i familjer i fyra delstater i USA. Sulloway (1996) blev känd som 

den person som gav ett uppsving till forskning om syskonpositionernas inverkan efter en 

period med lite intresse för dessa typer av studier. Sulloway gav ut boken ”Born to Rebel” 

(1996) efter studier där Sulloway bl.a. sammanställt resultat från vad tidigare studier kommit 

fram till om syskonpositionens inverkan, samt studerat kändisar utifrån deras position i 

syskonskaran och publicerat dessa resultat. Tillsammans utgör litteraturmaterialet en god 

sammanställning av den kunskap vi har idag om syskonpositionens inverkan på självbilden.  

Litteratursammanställningen har bekräftat att de resultat senare studier noterat för 

syskonpositionens inverkan på individen, individens självbild och konsekvenserna av denna 

självbild överensstämmer med de teorier Adler ursprungligen presenterade för 

syskonpositionerna. Därför är det Adlers teorier som kommer utgöra den huvudsakliga 

presentationen och förklaringen av den självbild som individer uppväxta inom respektive 

syskonpositioner troligast kan komma att utveckla. 

Litteratursökning om genus inverkan har samlats in från studier omnämnda av SOUs från 

2010 som sammanställt tidigare forskning om studier som undersökt skillnaden mellan genus 

och den affekt genus kan få på skolgången.  

De teoretiska begrepp som kommer behandlas är ”samvetsgrannhet” och ”självbild”. 

Självbilden utgör ett centralt begrepp när Adler beskriver hur positionen i syskonskaran 

inverkar på individens självbild och därav självkänsla. Karaktärsdraget samvetsgrannhet har 

kopplats samman till att inneha en balanserad självbild samt anses leda till störst framgång i 

studier och karriär. Tidigare studier har uppvisat att storasyskon innehar mer av 
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karaktärsdraget samvetsgrannhet. Därför presenteras en definition av vad karaktärsdraget 

samvetsgrannhet innefattar. 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Resultat från tidigare forskning om inverkan av syskonpositionen  

Efter Adler presenterat sina teorier om syskonpositionens inverkan på en individs 

karaktärsutveckling i mitten av 1920-talet, så har mer än 2000 studier bedrivits kring detta 

ämne (Sulloway 1999). Forskning som behandlar hur positionen i syskonskaran påverkar en 

individ har utstått en del kritik, främst för otydlig metodredovisning, och för problematiken att 

isolera syskonpositionen som inverkansfaktor från övriga inverkansfaktorer, något som 

resulterat i att forskare dragit sig undan från att bedriva forskning om detta fenomen (Eckstein 

& Kaufman 2012). Forskning om syskonpositionens inverkan fick dock ett uppsving när 

Frank Sulloway, en Amerikansk psykolog, gav ut boken ”Born to Rebel” (1996). Sulloway 

hade sammanställt resultat från ett flertal olika forskningar som behandlade syskonpositionens 

inverkan för att påvisa hur mycket resultaten mellan forskningarna samstämde med varandra 

(Ibid.). Då viss kritik riktades mot Sulloway’s sätt att utföra studien så fokuserade sig 

Paulhus, Trapnell och Chen’s studie (1999) på att kontrollera Sulloway’s resultat och gjorde 

en ambitiös studie där de undersökte familjer i fyra städer i USA och Kanada. Paulhus et al.’s 

studie (1999) bekräftade de genomgripande karaktärsdrag Sulloway fått fram om 

syskonpositionerna (Paulhus et al. 1999). Som ytterligare en ansatts för att försöka 

sammanställa den forskning som dittills hade bedrivits kring syskonpositionernas inverkan på 

individens utveckling så samlade Eckstein & Kaufman (2012)’s studie in och analyserade 

sammanlagt 200 välutförda studier om syskoneffekten mellan 1960-2010 för att sammanfatta 

de drag som studierna kommit överens om för syskonpositionerna. Studien menade att kritik 

som framförts för att forskningsresultat från studier inom syskonpositioner skulle vara 

svårtolkade inte stämmer, och det går att jämföra samstämmiga resultat. Resultatet av studien 

stödjer även Adlers ursprungsteorier om effekten av syskonpositionens inverkan på individens 

självbild (Eckstein & Kaufman 2012). Tabellen nedan visar de huvudtendenser studierna 

kommit fram till för de olika syskonpositionerna samt visar hur resultaten från studierna 

samstämmer med varandra genom att redovisa för liknande resultat. 
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Tabell 1: ”Karaktärsdrag för syskonpositionerna” 

 Storasyskon Mellansyskon Småsyskon 

Alfred Adler 

(Fiest & Fiest 

2008) 

 

-Mer samvetsgranna och 

mer intellektuella 

 

-Osäker på sin roll 

- Identitetsproblem 

- Motiverade och 

  ihärdiga 

 

-Störst   

mindervärdeskänsla 

-Problematiskt 

beteende 

-Dra sig undan eller 

jaga ikapp 

-Uppriktigt ambitiösa 

eller orealistiskt 

ambitiösa 

-Vill lyckas i allting 

Eckstein & 

Kaufman (2012) 

 

 

-Uppnår störst akademisk 

framgång 

-Presterar med högst 

resultat 

-Högst motivation    

-Större intellektuell 

begåvning 

-Högst grad av 

samvetsgrannhet  

-Identitets-

problematik 

 -Mest sociala 

-Mest rebelliska 

-Mest psykologiska 

problem 

-Högst 

självförtroende 

 

Sulloway F. J. 

( 1999) 

-Högre grad av 

samvetsgrannhet 

-Större akademisk 

framgång 

-Mer målinriktade 

-Mer intellektuella 

-Mer estetiska 

-Mer känslosamma 

(om både 

mellansyskon och 

småsyskon) 

-Mest rebelliska 

Paulhus et 

al.(1999) 

-Mer målmedvetna 

-Uppnår högre resultat 

-Mer rebelliska 

(resultat för yngre syskon) 

 
Adler studerade självbilden och de självuppfattningar som kom att utvecklas av individer 

uppväxta inom olika positioner i syskonskaran och gjorde en stark koppling mellan de 

självbilder individen reste upp, och den syskonposition individen växt upp i (Fiest & Fiest 

2008).  Mellansyskon och småsyskon identifieras som syskonpositioner potentiella att 

utveckla just problematiska självbilder, medan storasyskon identifieras som den 

syskonposition individen har störst chans att utveckla en balanserad självbild inom (Ibid.).  

Adler identifierade att mellansyskon tycktes få mindre uppmärksamhet av föräldrarna som 

skapade en identitetsproblematik (Fiest & Fiest 2008). Då storasyskon får mest 

uppmärksamhet i egenskap av att vara äldst, så får småsyskon mycket uppmärksamhet i 

egenskap av att vara familjens minsting; i jämförelse får mellansyskonen helt enkelt ingen 

specifik roll (Shebloski, Conger och Widman 2005). Mellansyskonens ”bortglömdhet” har 

fått ett begrepp ”The middle child syndrome” (8 160 000 resultat på sökmotorn Google 
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2016.03.07). Bristen på uppmärksamhet kan leda till identitetsproblematik, något Adler 

menade var ett återkommande tema i självbilden för de individer som vuxit upp som 

mellansyskon (Fiest & Fiest 2008). Inom anknytningsteorin så anses brist på uppmärksamhet 

i tidig barndom kunna leda till ett utvecklande av emotionell instabilitet, kognitiv problematik 

samt social problematik (Berk 2012). Kopplingen mellan brist på uppmärksamhet av 

föräldrarna vid uppväxten och emotionell problematik är ett samband som uppmärksammats 

av flera forskare (Foster, Kernis och Goldman 2007, Lopez, Melendez och Rice 2000). 

Individer som har fått mindre uppmärksamhet i barndomen kan få svårare att koncentrera sig 

och fokusera som gör det svårare att uppfylla målsättningar och sätta riktning i livet. Adler 

menade att när vi känner oss uppskattade så känner vi oss även mer självsäkra i att vi ska 

klara av våra uppgifter. För mellansyskon har ofta denna tidiga uppskattning uteblivit, och de 

kan som följd få svårare att ta itu med problem och utmaningar de möter i livet. 

Mellansyskonens problematik kan förutom koncentrationssvårigheter yttra sig som en brist på 

ansvarstagande för sin skolgång (Berk 2012). Överlag har tidigare studier som mätt 

skolframgång noterat att det går bäst i skolan för storasyskon därefter småsyskon, medan 

mellansyskonen kämpar mest med sin skolgång (Lee 1986, Lees & Stewart 1957, Peters 

1985). Adler menade dock att mellanbarnen kan komma att kompensera genom att vara 

ihärdiga och motiverade och försöka prestera så gott de kan (Fiest & Fiest 2008).  

Då mellansyskon antas drabbas av att inte få en definierad roll i sin uppväxt, drabbas 

småsyskonet av mindervärdeskänslor i störst utsträckning, i egenskap av att vara familjens 

minsting. Småsyskon kämpar med den subjektiva känslan av ”mindervärde”, och det är deras 

hantering av denna upplevelse som skapar deras obalanserade självbilder karaktäriserade av 

förhöjda uppfattningar om dem själva, eller för höga krav på sig själva, som i sin tur leder till 

problematiskt beteende (Fiest & Fiest 2008). 

Adler menar att individer inte står ut med att uppleva att de är ’mindre värda’, och för att 

hantera de inre subjektiva upplevelserna kompenserar dessa individer med att istället resa en 

för hög uppfattning om sig själva och sin förmåga. Självbilden blir överdrivet framhävande 

och orealistisk. Adler menar att ur denna självbild reser sig två möjliga reaktioner. Antingen 

kommer individen att agera överambitiöst för att på så vis leva upp till den förhöjda 

självbilden och ta sig bort ifrån den upplevda mindervärdeskänslan, eller, så kommer 

individen att undfly livets utmaningar för att inte få sin orealistiska självbild raserad av 

verkligheten (Fiest & Fiest 2008).  
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Småsyskon kan så uppvisa ett ständigt behov av att behöva prestera och framhäva den egna 

förmågan, alternativt finna vägar att undfly utmaningar som kan utmana deras sköra självbild. 

Småsyskonen beskrivs av Adler som rebelliska, problematiska samt överambitiösa (Fiest & 

Fiest 2008). 

Från en studie gjord på 60-talet uppmättes att 46% av de som skolvägrade var småsyskon. En 

av förklaringarna som formulerades kring detta fenomen var att dessa barn hade en tendens att 

överskatta sin förmåga, och att det resulterade i att de undvek skolan som testade en individs 

förmåga, då det kunde få deras självbild raserad ( Leventhals & Sills 1964). Detta fenomen 

tycks samstämma med Adlers teori om småsyskons potentiella beteende. 

Storasyskon däremot växer upp i en position som traditionellt får mer uppmärksamhet av 

föräldrarna. Individer som växt upp i denna position upplever sig i lägst utsträckning som 

förbisedda, och löper en större chans att utveckla emotionell stabilitet (Shebloski et al. 2005, 

Lopez et al. 2000). Föräldrarna lägger gärna över mer ansvar åt dessa individer och förväntar 

sig att de ska prestera bättre än sina yngre syskon, som de istället förväntas ta hand om. Redan 

tidigt utvecklas dessa individer till att bete sig ”vuxet och ansvarstagande” genom sin roll som 

”surrogat föräldrar” åt sina yngre syskon. Storasyskon löper minst risk att utveckla 

mindervärdeskänslor enligt Adler, istället uppmärksammar de sin fördelaktiga högre position 

de har gentemot sina mindre syskon och utvecklar strategier att behålla denna position (Fiest 

& Fiest 2008). Det ligger i dessa barns intresse att se till att vara skötsamma och prestera inför 

föräldrarna och sköta de uppgifter som vuxna axlar på dem, däribland agera vuxet som att 

ansvara och ta hand om de yngre syskonen (Ibid.). De karaktärsdrag som dessa barn utvecklar 

och som fäster sig i deras självuppfattning och självbild, är drag som samlas runt begreppet 

”samvetsgrannhet” som kommer beskrivas mer utförligt längre fram.   

2.2.2 Resultat från tidigare forskning om genus inverkan på självbilden 

Mätningar för skolresultat visar att det går bättre för flickor än för pojkar i skolan (SOU 

2010). Två biologiska faktorer som kan förklara varför flickor i genomsnitt presterar bättre i 

skolan än pojkar är flickornas tidigare biologiska mognad samt pojkarnas ökade testosteron 

utsöndring i puberteten. Faktorer som hur ansvarstagande individen är, hur individen beter sig 

och anpassar sig till skolan, samt hur individen kan ta tag i skoluppgifterna blir påverkade av 

individens mognadsgrad. Pojkar får dessutom en nackdel av deras ökade testosteron 

utsöndring under puberteten. Resultatet av detta kan yttra sig i våldsutövning, antisocialt 

beteende och en motvilja till att anpassa sig efter sociala regler. Pojkar kan då bli extra måna 
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om att inte låta sig domineras av någon yttre part och finna strategier för att förhindra detta 

(SOU 2010).   

Jakobsson (2000) undersökte motivation och inlärning ur genusperspektiv bland 

gymnasieelever. Genom studiens resultat konstaterade Jakobsson att flickor hade en lägre 

tilltro till den egna förmågan och pojkar hade en högre tilltro till den egna förmågan. 

Flickorna kompenserade för den lägre tilltron till den egna förmågan genom att anstränga sig 

extra för skolmomenten och uppnådde därför högre skolresultat, medan pojkarna som hade en 

i jämförelse för hög tilltro till den egna förmågan inte kände ett behov att anstränga sig för 

skolmomenten i samma utsträckning, och därför inte heller nådde samma höga skolresultat 

som flickorna (Jakobsson 2000). En liknande observation har kunnat bekräftats från en PISA 

rapport (2016) som undersökte skillnader mellan pojkar och flickor i skolgången och 

uppmärksammade att pojkar överlag hade en större tilltro till den egna förmågan än vad 

flickor hade (PISA 2016). 

Jackson (2006) undersökte en antipluggkultur som enbart tycktes drabba pojkar och kallade 

fenomenet ”laddism”. Pojkarnas beteende utgjordes av att de  kände ett behov av att aktivt 

utåt demonstrera att skolan inte var viktig för dem och att aktivt visa att de inte ansträngde sig 

för skolan, även om vissa pojkar erkände att de kunde plugga i smyg (Jackson 2006). Studien 

visade att för dessa pojkar så var det viktigt att inte ”komma av som förlorare”. Att därför låta 

andra se att man hade pluggat hårt, och sedan inte lyckas klara provet, var en risk som inte 

ansågs värd att ta. Det var viktigare att ge skenet av att man var överlägsen och var bra, och 

inte få den bilden raserad (Jackson 2006). Liknande resultat har bekräftats även från studier 

som undersökte elever i norska skolan (Holm 2008). 

 

2.3 Studiens bidrag 
Tidigare forskning har haft en stor fokus på storasyskons potentiella fördel vad gäller att 

uppnå högre skolresultat som korrelerar med att de uppvisar en högre grad av 

samvetsgrannhet som i sin tur korrelerar med studieframgång och framgång i karriären. 

Denna studie önskar uppmärksamma och lägga likvärdig fokus på mellansyskon- och 

småsyskonpositionen och därav jämföra om det stämmer att storasyskon tycks ha en högre 

grad av samvetsgrannhet samt tycks ange för bättre skolresultat, och om det sammanfaller 

med att småsyskon och mellansyskon tycks ange för en mindre grad av samvetsgrannhet samt 

anger för större problematik i skolgången. Studien önskar också undersöka och om det går att 
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se på vilka vis småsyskons eventuella problematik skiljer sig från mellansyskonens 

problematik.  

Studien tar även hänsyn till genus, då författaren inte påträffat studier om syskonpositionens 

inverkan som dessutom tar hänsyn till genus inom syskonpositionen. Detta är motiverat att 

undersöka då tidigare forskning har anmärkt skillnader i skolgång i hänsyn till genus. 

På så vis önskar denna studie bidra med en mer nyanserad eller detaljerad bild av 

syskonpositionens inverkan på självbilden och hur den kan inverka på skolgången. 

 

2.4 Teoretiska begrepp 

2.4.1 Självbild och självkänsla  

Adler förklarar att positionen i syskonskaran en individ vuxit upp i har en inverkan därför att 

positionen i syskonskaran individen växer upp i sätter spår i individens självbild och 

påföljande självkänsla/självuppfattning (Fiest & Fiest 2008). I tidigare kapitel förklarades de 

olika självkänslor som kan dyka upp för individer uppväxta i olika syskonpositioner, samt hur 

genus kan inverka på självbilden och leda till olikartade beteenden. 

Varför en balanserad självbild är så viktig för att det ska gå bra för en individ förklaras utifrån 

att det är utifrån den egna självuppfattningen som individen tolkar sin omvärld och fattar sina 

beslut. Psykologen George Kelly (1905-1967) arbetade liksom Alfred Adler med att hjälpa 

individen bearbeta sin självbild. Kelly förklarade att självbilden inverkade på hur individer 

lade upp strategier för hur de skulle hantera sina liv. Om den egna självuppfattningen, eller 

självbilden inte var realistisk, så skulle individen inte bruka hälsosamma strategier för att 

hantera sin livssituation  (Boeree 1997). Kelly arbetade med att kartlägga alla slags 

obalanserade uppfattningar en individ bar på, d.v.s., uppfattningar individen bar på som 

kanske inte överensstämde mot den objektiva verkligheten. Kelly menade att när den egna 

uppfattningen överensstämde med den yttre verkligheten, så hade patienten uppnått en 

’balanserad självbild’ som var grunden för ett stabilt liv (Ibid.). 

En balanserad självbild har kopplats samman med att inneha en större mängd karaktärsdrag 

kopplade till samvetsgrannhet (MacCann, Duckworth & Roberts 2009).  
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En stabil självbild skapar en stabil självkänsla. Självkänslan tycks inverka på skolresultat, och 

en bättre självkänsla sammanfaller med högre skolresultat (Wiggins & Schatz 1994, 

Redenbach 1991).  

Då samvetsgrannhet bl.a. korrelerar med en förmåga att fullfölja arbetsuppgifter på ett 

ihärdigt och noggrannt vis som ska behandlas i nästa avsnitt, så kan en mindre grad av 

samvetsgrannhet göra att elever hamnar i en ond cirkel. Här menar man att då eleven inte 

uppnår sina skolresultat så kan upplevelsen av att inte lyckas uppnå skolresultaten för eleven 

sänka självförtroendet hos eleven och därmed självkänslan, med följd att eleven känner 

mindre och mindre motivation för ansträngning då eleven inte upplever resultat. Resultaten 

eleven uppnår är inte ett direkt resultat av elevens egna förmåga, utan en följd av elevens 

ansträngning som påverkas av elevens föruppfattning om den egna förmågan (Aryana 2010). 

Med andra ord kan de skolresultat en elev uppnår inte enbart ha att göra med elevens 

inneboende förmåga, en betydande inverkan kan möjligtvis härledas till elevens egna 

självuppfattning (Ibid.). 

Enligt Adler så börjar uppfattningen om självet etableras redan i den tidiga barndomen, och av 

stor vikt är positionen i syskonskaran en individ växt upp i (Fiest & Fiest 2008).  

Den mest gynnsamma självbilden sägs tillfalla storasyskon som utvecklar en mer balanserad 

självbild karaktäriserad av en hög grad samvetsgrannhet. Karaktärsdrag tillhörande 

”samvetsgrannhet” har  just vid ett flertal studier om syskonpositioner uppmärksammats hos 

individer som vuxit upp som storasyskon (Eckstein & Kaufman 2012). Medan småsyskon i 

större mån drabbas av mindervärdeskänslor och mellansyskon av identitetsproblematik (Fiest 

& Fiest 2008).  

En sammanfattning av de karaktärsdrag och den självbild som syskonpositioner och 

syskonkategorier (syskonposition + genus) skulle kunna utveckla sammanfattas i hypoteser i 

slutet av teoridelen. Nästa kapitel definerar begreppet ”samvetsgrannhet”. 

 

2.4.2 Samvetsgrannhet 

Samvetsgrannhet karaktäriseras av en hög förmåga att sköta sin ansvarsuppgifter, och inte 

slarva eller på annat vis utveckla karaktärsdrag som saboterar utförandet av den uppgift som 

man har framför sig (Oldham & Morris 1995). 
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Individer med en hög grad av samvetsgrannhet är tillitsfulla, och har starka moraliska 

principer. Samvetsgranna individer tar inte paus förrän arbetet är avslutat på ett rätt och 

korrekt vis, är lojala till sin familj, sitt arbete och överordnade. De arbetar hårt för att lyckas 

och uppnår och når framgång med det de tar sig för. Samvetsgranna individer gillar arbete och 

är inte rädda för en större arbetsbörda (Oldham & Morris 1995). De har en hög mognadsgrad 

och kan genomföra långsiktiga mål utan att skjuta upp åtaganden, slarva vid genomförandet, 

eller på annat vis utföra mindre än sin bästa förmåga (Kern, Friedman, Martin, Reynolds & 

Luong 2009). En individ med hög grad av samvetsgrannhet har förmåga att kontrollera 

impulsiva begär, lathet etc. som står i vägen för att uppnå deras målsättning (Ibid.). 

Det bör inte betraktas som enbart positivt att inneha hög grad av samvetsgrannhet, men 

fördelarna hos dessa individer är att de tycks nå större framgång både akademiskt och 

yrkesmässigt p.g.a. de drag dispositionen ger. Överlag har graden av samvetsgrannhet 

korrelerats med framgång i studier och yrkeskarriär (MacCann et.al 2009). 

Nedan följer ett schema för att göra det enklare att se vad en individ med hög grad av 

samvetsgrannhet har lätt att åstadkomma, och vad en individ med en låg grad av 

samvetsgrannhet kan få problematik med. Jämförelsen är enbart avsedd att ge en generell bild. 

Tabell 2:”Hög och låg grad av samvetsgrannhet” 

Karaktärsdrag för en hög grad av 

samvetsgrannhet 

Karaktärsdrag för en låg grad av 

samvetsgrannhet 

 

Emotionell stabilitet 

 

Hög mognadsgrad 

Ex. ansvarstagande 

 

En vilja att anstränga sig och göra sitt bästa  

för att uppfylla sina målsättningar 

 

Enkelt att fokusera 

 

Emotionell instabilitet 

 

Låg mognadsgrad 

Icke-ansvarstagande 

 

Svårt att motivera sig för en ansvarsuppgift 

Ingen vilja att anstränga sig och uppnå mål 

 

Svårt att fokusera 

 

 

2.5 Hypoteser 
Hypoteserna är formulerade utefter vilken typ av självbild, och därav karaktäristika, de olika 

syskonpositionerna respektive syskonkategorierna (syskonposition + genus) kan komma att 
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uppvisa baserat på det som tidigare studier tagit fram om syskonpositioner och genus. 

Hypoteserna om syskonposition tillsammans med genus är därför en hypotes om vilken typ av 

självbild som kan komma att uppvisas när självbilden för genus integreras med självbilden för 

respektive syskonposition. 

Storasyskon: Storasyskon bör inneha en självbild som karktäriseras av en högre grad av 

samvetsgrannhet än övriga syskonpositioner. Som följd kan de även ange för att uppnå de 

högre skolresultaten i större utsträckning.  

Storasyskon (genus): Genus bör inte ha en signifikant inverkan på storasyskonpositionen. 

Men följande tendenser kan uppvisas för storasystrar och storebröder. Jakobsson (2000) 

uppmärksammade att flickor gör en större ansträngning för skolgången då de har en lägre 

tilltro till den egna förmågan.  Flickor som är födda i en storasyskonposition torde inte 

uppleva lika starka mindervärdeskänslor, detta skulle kunna föranleda till att flickor uppväxta 

i en storasyskonposition inte upplever samma behov att anstränga sig för att kompensera för 

otillräcklighetskänslor. Storasystrar bör fortfarande vara ”samvetsgranna” i egenskap av att 

tillhöra storasyskonpositionen, men bör inte utmärka sig lika mycket bland flickgrupperna 

som storebröder bör bland övriga pojkar. Storebröder kan så komma att uppvisa betydligt 

starkare ansvarstagande samt skatta för högre skolresultat än övriga pojkgrupper, och därför 

ha en mer utmärkande position bland pojkgrupperna. 

Mellansyskon: Tidigare studier har visat att mellansyskon presterar sämst i skolgången (Lee 

1986, Lees & Stewart 1957, Peters 1985). Mellansyskon kan uppvisa tecken på ett mindre 

ansvarstagande, eller anstränging för skolgången, men detta ska möjligtvis kopplas till 

koncentrations problematik och problem att fokusera som kan vara ett resultat av en självbild 

som affekterats av brist på uppmärksamhet och utvecklandet av identitetsproblematik, och bör 

inte kunna relateras till skoltrots. Adler menar även att mellansyskon kan agera motiverat och 

ihärdigt trots eventuell problematik. Studien kan visa att mellansyskon skattar sina 

betygsresultat lägre än övriga syskonpositioner, samt att de måhända ger uttryck för 

svårigheter att uppnå högre skolresultat. 

Mellansyskon (genus): Om mellansyskon har en koncentrationsproblematik så kan både 

pojkar och flickor drabbas inom denna syskonposition. Det kan sannolikt vara så att 

mellansystrar kommer utmärka sig bland övriga flickgrupper. Om flickor inom 

storasyskonpositionen kan koncentrera sig bra och agerar med samvetsgrannhet, och flickor 

inom småsyskonpositionen, som kommer behandlas mer ingående i nästföljande stycke, 
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kommer ha dispositionen att vilja ”jaga ikapp”, så kan det bli flickor inom 

mellansyskonpositionen som hamnar på efterkälken och i större utsträckning kommer ange att 

det är för svårt, samt kan komma att uppskatta för lägre betyg i jämförelse med övriga 

flickgrupper. Pojkar inom mellansyskonpositionen bör inte utmärka sig på samma vis bland 

pojkgrupperna. Mellansystrar jämförs med samvetsgranna storasystrar, samt ambitiösa 

småsystrar, medan mellanbröderna bör placera sig över småbröder som mest troligast kommer 

visa indikationer för ”skoltrots”, mer om detta nedan. Mellanbröder kan dock likt 

mellansystrar i större utsträckning ange att det är för svårt, och ange för högre ansträngning, 

men ändå inte skatta för lika höga skolresultat som storebröder. 

Småsyskon: Adler har beskrivit att individer inom småsyskonpositionen reser de mest 

förhöjda självbilderna för att kompensera för de starkaste mindervärdeskänslorna (Fiest & 

Fiest 2008). Den orealistiska självuppfattningen genererar två typer av olika beteende enligt 

Adler. Antingen kommer individen vara överambitiös för att ”jaga ikapp”, eller så kommer 

individen ”dra sig undan” för att undvika att få den förhöjda självuppfattningen raserad 

(Ibid.). Om detta stämmer så kommer följande utfall kunna visa sig i studien. Vissa elever 

inom denna kategori bör söka anstränga sig extra mycket, medan vissa andra elever inte 

kommer försöka alls, vilket skapar en grupp överpresterande elever, och en grupp 

underpresterande elever. Sammantaget kan det skapa ett ”mellanvärde” för 

småsyskonpositionen; åtminstone vad gäller angivna skolresultat, som inte samstämmer med 

verkligheten, d.v.s., mellanvärdet blandar resultatet från de högpresterande eleverna med de 

underpresterande. Dock bör elever som tillhör småsyskonpositionen gemensamt ange för en 

obalanserad självbild i form av att de reser ett för högt självvärde som leder till att båda 

grupper kommer söka ”framhäva den egna förmågan” till följd. 

Småsyskon (genus): Småsyskonpositionen kan vara den syskonposition där genus är mest 

relevant att ta i beaktande. Resultaten som Jacksons studie (2006) uppvisat om ”laddism”, 

påminner om det beteende som kan drabba småsyskon som rest en för hög självbild och är 

rädda att få den bilden raserad. Jacksons studie kan vara en hänvisning till att det är pojkar 

inom småsyskonpositionen som löper störst risk att drabbas av detta beteende. Medan 

Jakobssons studie (2000) indikerar att flickor har en inneboende tendens till 

mindervärdeskänslor, eller att underskatta den egna förmågan, och istället brukar strategin av 

en högre ansträngning ”för att komma ikapp”. Resultatet av studierna indikerar att de två 

grupper Adler identifierade inom småsyskonpositionen kan utgöras av skillnader i genus. 

Flickor inom småsyskonpositionen är troligast att blir överambitiösa för att ”jaga ikapp”, och 
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pojkar inom småsyskonpositionen är troligast att bli ”skolvägrare” och undvika att få sin 

förhöjda självbild raserad. Detta gör att småsystrar kan placera sig i toppen för vad gäller 

högst ansträngning för skolgången och uppskattade skolresultat, medan småbröder kan 

utmärka sig genom att ange för lägst ansträngning för skolgången samt ange för lägst 

uppnådda skolresultat.  
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3. Metod 

3.1 Studiens upplägg  
Syftet med studien är att undersöka den självbild som skapas utifrån den position i 

syskonskaran en individ växt upp i, samt genus, och vilken inverkan denna självbild kan få på 

individens relation till sin skolgång och skolresultat. 

Datainsamling sker via en enkät som samlar in uppgifter om självbild och elevers uppfattning 

om skolresultat. Datan analyseras utifrån hur självbilden och skolresultaten eleverna angivit 

korrelerar mot elevens position i syskonskaran och genustillhörighet, varav det senare mäts 

inom begreppet ”syskonkategori” (syskonposition + genus). 

För att genomföra denna studie så samlas data in genom en enkätundersökning bland elever i 

årskurs 9. Sammantaget deltog fyra årskurs 9 klasser från olika skolor. Frågorna i enkäten 

behandlade elevernas attityder till frågor som relaterade till elevernas skolgång.  

Frågorna hade som syfte att ta reda på elevernas självbild genom att fånga in deras grad av 

samvetsgrannhet. Frågor eleverna fick besvara var bl.a. deras egna uppfattning om sin 

ansträngning för sin skolgång, samt vilka skolresultat de upplevde att de uppnådde, och 

huruvida de upplevde det svårt att uppnå högre skolresultat. Andra frågor fångade in 

elevernas ansvarstagande eller mognadsgrad, som till exempel kunde utgöras av frågor om 

eleven uppfattade sig ’äldre’ än sina klasskamrater, eller mer ansvarstagande än sina 

klasskamrater. Den data som samlas in bearbetas genom att konvertera svaren till procent och 

genomsnittsvärden för att skapa mätbara värden. Svaren jämförs sedan för syskonposition, 

och syskonkategori, dvs. genus inom syskonpositionerna.  

Därefter sammanställs resultatet för syskonpositionerna och syskonkategoriernas självbilder, 

samt hur de sammanfaller med elevernas beteende mot sin skolgång samt angivna 

skolresultat. 

 

3.2 Metodval 
För att kunna bilda en uppfattning om den självbild som rådde bland elever som växt upp 

inom olika positioner i syskonskaran så föll valet på att bruka en kvantitativ metod. Detta var 

för att studien behövde få in information från flera undersökningsenheter som representerade 

de olika syskonpositionerna och syskonkategorierna. Kvantitativa studier brukar sig av 

standardiserade uppläggningar, och en vanlig data insamlingsmetod är via enkäter som 
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möjliggör för alla undersökningsenheter att besvara samma slags frågor och som innehåller 

samma slags svarsalternativ att välja utifrån vilket genererar kvantitativ data (Holme & 

Solvang 1996). Därav så brukar denna studie enkät som datainsamlingsmetod. 

 

3.3 Urval 
De elever som tillhörde urvalsgruppen i denna studie var elever i årskurs 9, dessa valdes ut för 

att studien behövde elever som var så pass gamla att de hunnit reflektera över sig själva och 

sin skolgång, samt utgjorde en neutral grupp elever som inte delat upp sig utifrån personliga 

preferenser i gymnasie- eller universitetsklasser. De skolor som valdes ut valdes ut därför att 

de var placerade i närheten av författaren, och urvalet av skolor var på så vis ett 

bekvämlighetsurval (Holme & Solvang 1996). De klasser som valdes ut var de klasser som 

författaren fick tillgång till efter förfrågan och godkännande av klassföreståndarna för 

respektive klass. 

 

3.4 Datainsamlingsprocedur 
När urvalsgruppen var fastställd närmades skolor i närheten till författaren. Därav placerades 

författaren i kontakt med respektive klassföreståndare för årskurs 9 klasser. Författaren 

skickade ett brev till klassföreståndaren (som finns medtagen i Bilaga A) som 

klassföreståndaren i sin tur skickade till elevernas föräldrar. Elevernas föräldrar fick reda på 

att en undersökning skulle äga rum i deras barns klass där eleverna skulle besvara en 

frågeenkät med frågor som berörde elevens inställning till sin skolgång, och föräldrarna 

ombads meddela klassföreståndaren om de inte ville att sina barn skulle delta. 

Datainsamlingsproceduren fortföljde sedan med att författaren själv besökte vart och en av 

klasserna och delade ut enkäten i klassrummet efter en kort beskrivning till eleverna vad 

enkätundersökningen gick ut på. Innan utdelningen av enkäten hörde sig författaren av med 

klassföreståndaren för att få reda på om det var någon elev som inte skulle delta i 

undersökningen. I introduktionen så fick eleverna reda på att undersökningen var anonym, 

samt att om de inte ville delta så behövde de inte göra det. Om det var någon fråga de inte 

ville besvara så behövde de heller inte göra det. Författaren förblev sedan i klassrummet och 

kunde förtydliga frågor eleverna undrade över. 
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3.5 Bortfall 
Av de 114 enkäter som delades ut skedde ett bortfall på 8 enkäter som inte bedömdes möjliga 

att medta för studien. Därutöver togs 9 st. enkäter bort som representerades av ”endabarn”. 

Efter noga avvägande så gjordes bedömningen att syskonpositionen endabarn skulle inkludera 

för få analysenheter, så därför exkluderades dessa enkäter, och till följd är det enbart 

storasyskon, mellansyskon och småsyskon som analyseras i denna studie. Kvar blev 97 st. 

svarande som medtogs för studien. Även om studien gynnas av en så stor undersökningsgrupp 

som möjligt för att samla in så mycket data som möjligt för de respektive syskonpositionerna 

och syskonkategorierna så fanns ej tid och resurser att besöka fler skolor. Sammantaget så 

deltog 44 flickor och 53 pojkar i studien. Av dessa tillhörde 31 st småsyskon som utgjordes av 

15 småsystrar och 16 småbröder. 23 st mellansyskon, som utgjordes av 10 mellansystrar och 

13 mellanbröder, samt 43 st storasyskon som utgjordes av19 storasystrar och 24 storebröder. 

 

3.6 Enkätutformning 
Frågorna formulerades för att fånga in elevers uppfattningar om sin skolgång, huvudsakligen 

önskade enkäten kunna besvara elevernas självbild utifrån grad av samvetsgrannhet samt 

upplevelsen av de egna skolresultaten. 

De strukturerade frågorna kunde besvaras med tvåsvarsalternativ som Ja/Nej, tre-, fyra-, 

femsvarsalternativ som Mycket bra till Mycket dåligt eller Mycket positivt till Mycket 

negativt, samt skalor från 1-10. 

Frågornas utformning samt analysprocessen av insamlad data finns beskriven i nästa kapitel. 

 

3.7 Databearbetning och analysmetod 
Svaren från enkäten konverteras till antingen procent eller genomsnittsvärde och placeras i 

matriser för att enkelt kunna jämföra resultaten. Sju matriser fastställs, en för 

syskonpositionerna, en för genus, en för systrar, en för bröder, samt en för småsyskon, 

mellansyskon och storasyskon. 

Exempelvis: 

Tabell 3: ”Resultat för Syskonpositionerna” n=97 (storasyskon: 43  mellansyskon: 23 småsyskon: 31) 

Storasyskon   Mellansyskon  Småsyskon Lika = L 
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1. Mer ansvarstagande 75% 67% 65% 

1. Mindre ansvarstagande 35% 33% 25% 

2. Känner sig äldre 63% L: 61% L: 61% 

2. Känner sig yngre 14% L: 13% L: 13% 

3. Lägger ner den tid på skolgången & studier skolan förväntar 

sig 

60% 35% 32% 

3. Lägger ej ner den tid på studier skolan förväntar sig 65% 61% 37% 

4. Uppskattad grad av ansträngning i skolan 6,85 6,72 6,68 

5. a)Jag uppnår redan A och B i flera ämnen 35% 23% 13% 

5. b)Jag skulle kunna men är inte motiverad 61% 52% 35% 

5. c)Det är för svårt att uppnå A och B i flera ämnen 35% 30% 16% 

6. Uppskattat snittbetyg 2,80 2,78 2,72 

 

Analysen mäter elevernas studieresultat efter egen uppskattning som mäts via fråga 5 och 6, 

samt grad av samvetsgrannhet som mäts via fråga 1, 2, 3, 4 och 5. Samvetsgrannhet definieras 

utifrån att inneha en högre mognadsgrad och uppvisa ett större ansvarstagande för 

skolgången, samt att inneha en balanserad självbild. 

För att undersöka hur eleverna skattar sina studieresultat mäts utfall för fråga 5.a, elever som 

anger att de redan uppnår de högre betygen samt fråga 6, där eleverna ombeds uppskatta sitt 

snittbetyg på en skala 1-4. För att mäta samvetsgrannhet studeras utfallet för fråga 1. Hur 

eleverna svarat för att uppleva sig som mer ansvarstagande än övriga klasskamrater, 2. Om de 

upplever sig som äldre än övriga klasskamrater, 3. Om eleverna anser att de lägger ner den tid 

på studier och skolgång skolan förväntar sig, 4. Deras uppskattade ansträngning för sin 

skolgång skala 1-10, samt fråga 5 där svarsalternativ 5.b ”Skulle kunna uppnå de högsta 

betygen bara de var motiverade”, korrelerar negativt mot en hög grad av samvetsgrannhet. En 

hög grad av samvetsgrannhet indikeras av individer som gör sitt yttersta för att ta itu med sina 

ansvarsuppgifter; på så vis bör en elevkategori som enligt tidigare frågor klassificeras ha en 

hög grad av samvetsgrannhet i lägst utsträckning ange för svarsalternativ 5.b, då dessa elever 

inte undflyr ansvarsuppgifter ”för att de inte är motiverade”. Däremot bör individer som 

önskar framhäva den egna förmågan välja svarsalternativ 5.b, före svarsalternativ 5.c som 

uttrycker att ”det är för svårt att uppnå högsta betygen”. Elever som i mindre utsträckning 

svarar för 5.b, och i större utsträckning för 5.c kommer anses ha lägre tilltro till den egna 

förmågan, alternativt tolkas att de upplever reell svårighet med att uppnå dessa betyg, detta 

bedöms utefter hur samma elevkategori svarar för att uppnå de högsta betygen. 

Dessa analyser görs för att fastställa självbilden för syskonpositionerna samt 

syskonkategorierna; hur genus inverkar på syskonpositionen.  
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Efter analyserna är utförda så sammanställs självbilden för syskonpositionerna och 

syskonkategorierna och söker besvara hur självbilden tycks inverka på attityden mot 

skolgången samt elevens skolprestation. 

 

3.8 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet inbegriper hur korrekt studien genomförts, om metoderna som används är stabila 

och om undersökningen kan replikeras av andra forskare och få samma resultat (Esaiasson 

2012). Enkät som metod är relativt stabil. Den kvantitativa data som samlats in kan 

kontrolleras två gånger så att forskaren inte har noterat felaktiga värden. På det viset går det 

bra för en oberoende forskare att använda sig utav samma enkät, och mäta elevernas svar i 

genomsnittsvärde och procent. Med god validitet menas att undersökningen undersöker det 

den ämnar undersöka (Ibid.). En av metoderna är att formulera frågor som samlar in data som 

besvarar det fenomen man önskar undersöka. Forskarens teoretiska definitioner bör vara 

mätbara i verkligheten. Frågorna som användes i denna undersökning formulerades så att de 

skulle vara enkla att förstå med så lite risk för misstolkning som möjligt. Det var elevernas 

egna uppfattningar som det var vikitigt att komma åt, för att fånga in självbilden. Validiteten 

behjälptes även av att författaren var på plats i klassrummen för att tolka de frågor som blev 

otydliga för eleverna.  

 

3.9 Etiska överväganden 
Enligt anvisningar fastställt av Vetenskapsrådet så råder ett individskyddskrav som varje 

forskning av etiska skäl ska leva upp till. Dessa sammanfattas i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, Codex, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Innan eleverna besvarade enkäten så sändes ett brev 

till vart och ett av elevernas föräldrar där det framgick en kortfattad bakgrund för 

undersökningen och att deras barn skulle ombeds besvara en frågeenkät för en uppsats (se 

bilaga A). Föräldrarna meddelades att de kunde besvara brevet om de inte ville att deras barn 

skulle delta i enkätundersökningen. Brevet avslutades med namn och kontaktuppgifter till 

författaren samt vederbörandes handledare. Det slutade med att samtliga elever som tillfrågats 

för undersökningen hade sina föräldrars medgivande att delta. Eleverna själva ombads ge sitt 

medgivande att ställa upp i undersökningen, eller avstå som de själva ville. Författaren var på 

plats i klassrummet och introducerade undersökningen och förklarade kortfattat vad den gick 
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ut på och vad typ av frågor som eleverna ombads besvara. Eleverna fick veta att om de ville 

deltaga så var deras medverkan anonym, och alla frågor var frivilliga att besvara, de kunde 

avstå att besvara de frågor de inte önskade besvara. Författaren var medveten om att enkäten 

skulle delas ut till individer i 14-15 års åldern och detta togs i beaktande vid formuleringen av 

frågorna i enkäten, och att ingen fråga skulle vara formulerad på så vis att en elev kunde ta illa 

vid. Sammantaget fanns det ingen fråga eleverna överlag undvek att besvara, så uppfattningen 

i efterhand var att inget moment i enkäten stötte sig med eleverna.  
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4. Analys och Resultat 
Sammanlagt analyseras svaret från 97 elever, fördelningen i elevkategorier ser ut på följande 

vis: 

Elevkategori: 

Genus: 

Syskonpositioner: 

Småsyskon:            

Mellansyskon: 

Storasyskon:         

Pojkar:              

Storasyskon:     

Småsystrar: 

Mellansystrar: 

Storasystrar: 

53 

43 

15 

10 

Flickor: 

Mellansyskon: 

Småbröder: 

Mellanbröder: 

44 

23 

16 

13 

24 

 

Småsyskon:    31 

19       Storebröder: 

 

Svaren är presenterade i procent svarande eller i genomsnittsvärde (se tabell 3, s.21). 

Syskonkategorierna kommer förkortas följande: Sts: Storasystrar, Ms: Mellansystrar, Sms: 

Småsystrar, Stb: Storebröder, Mb: Mellanbröder, Smb: Småbröder 

Analyserna undersöker elevernas självbilder och uppskattade studieresultat och söker ta reda 

på hur de inverkar på varandra. Detaljer för hur analysen bedrivs är beskrivet i kapitel 3.7. 

Den första analysen studerar elevernas uppskattade skolresultat, därefter analyseras 

självbilden. Analyserna avslutas med en sammanställning av självbilden för syskonpositioner 

och syskonkategorier. 

 

4.1 Elevkategorier och uppskattning av skolresultat  

Analysen för skolresultat mäter hur många elever som svarat att de uppnår högsta betygen A 

och B i flera ämnen, samt hur elever uppskattar sitt genomsnittsbetyg på en skala 1-4. 

Analysen för genus visar att flickor anger för att uppnå högsta betygen A och B i större 

utsträckning än pojkarna. 28% av flickorna anger detta mot 22% av pojkarna. Flickor anger 

för att uppnå högre snittbetyg än pojkarna, 2,83/4 mot pojkarnas 2,71/4. 

Sammantaget anger flickor i studien för ett högre skolresultat än pojkarna. 

Analysen för syskonposition ger följande resultat: 

Tabell 4:Syskonpositioner och uppskattade skolresultat,  n=97 (storasyskon: 43  mellansyskon: 23 småsyskon: 

31) 

Procent svarande som  

anger att de uppnår de högsta  

betygen A och B i flera ämnen   

Genomsnittsbetyg 1-4 
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Storasyskon :    35% 2,80 

 

Småsyskon :      23% 2,78 

 

Mellansyskon:  13%           2,72 

 

 

Storasyskon anger i mycket högre utsträckning att de uppnår de högsta betygen, 35%, följt av 

småsyskon, 23% och i minst utsträckning har elever som är mellansyskon svarat för att de gör 

det, 13%. Samma ordningsutfall infinner sig för hur eleverna angett för genomsnittsbetyg, 

även om skillnaden där är relativt liten. Elevernas uppskattning av sina betyg sammanfaller 

med tidigare studier som påstått att det går bäst för storasyskon i skolan, åtföljt av småsyskon 

och därefter mellansyskon (Lee 1986, Lees and Stewart 1958, Peters 1985). 

Om vi därefter analyserar  syskonkategorier som bildas genom att kombinera genus och 

syskonposition ser vi följande resultat: 

Tabell 5: ”Syskonkategorier och uppskattade skolresultat”   n=97                                                                                   

Elever som angett att de 

uppnår toppbetygen A och B 

i flera ämnen  

Sts: 39%  Sms: 33%  Ms: 10% 

 

Stb: 32%  Mb: 15%  Smb: 12,5% 

Uppskattat snittbetyg, skala 

1-4 

Sms: 2,93  Sts: 2,87  Ms: 2,75 

 

Stb: 2,75  Mb: 2,69  Smb: 2,66 

 

Både flickor och pojkar som vuxit upp i en storasyskonposition anger för att uppnå de högre 

betygen i större utsträckning än elever som vuxit upp som småsyskon eller mellansyskon. 

Flickor som tillhör mellansyskonpositionen har i betydligt lägre utsträckning angett för att 

uppnå de högre betygen jämfört med övriga flickor, 10%. Småsystrar däremot placerar sig 

relativt nära storasystrar. 

Storebröder anger för att uppnå de högre betygen i mer än dubbelt så stor utsträckning som 

pojkar som tillhör övriga syskonpositioner, 32%. Småbröder placerar sig relativt nära 

mellanbröder i resultat.  

Det är mellansystrar som i lägst utsträckning av alla syskonkategorier angivit att de uppnått 

högsta betygen. Mellansystrar utmärker sig bland flickorna och placerar sig relativt långt efter 

övriga flickkategorier för vilka skolresultat de angivit sig uppnå.  
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Småsystrar och småbröder anger för väldigt olika uppskattade skolresultat. Småsystrar 

placerar sig nära storasystrar för i vilken utsträckning de anger att de uppnår högsta resultaten, 

och anger därutöver för högst genomsnittsbetyg av alla syskonkategorier. Småbröder däremot 

anger för lägst snittbetyg av alla syskonkategorier, samt för att uppnå de högsta betygen i 

nästan tre gånger lägre utsträckning än småsystrarna, och småsyskonkategorin blir därför den 

syskonposition som visar störst skillnad i utfall vad gäller genus, och där genus har störst 

inverkan på utfallet om uppskattade skolresultat. 

Bland flickorna anger flickor som tillhör storasyskonpositionen för att uppnå högsta betygen i 

störst utsträckning, tätt åtföljt av småsystrarna, medan mellansystrar placerar sig betydligt 

längre efter för att påstå detta.  

Bland pojkar placerar sig storebröder markant före övriga pojkgrupper för att ange för att 

uppnå de högre betygen, därefter följer mellanbröder tätt åtföljt av småbröder. 

 

4.2 Elevkategorier och självbild 
Analysen för självbilden fokuserar delvis på individens förhållandet till samvetsgrannhet som 

har beskrivits som en indikation på en balanserad självbild, samt påföljande goda 

skolresultat (MacCann et.al 2009). Analysen för självbild mäter hur eleverna svarat för att 

uppleva sig som mer ansvarstagande än övriga klasskamrater och som äldre i förhållande till 

övriga klasskamrater, samt uppskattad grad av ansträngning för skolgången, och om 

eleverna anser att de lägger ner den tid på studier och skolgång skolan förväntar sig. 

Analysen kontrollerar även för fråga 5 (se s.21) och för vilka elever som svarat att ”de skulle 

kunna uppnå de högsta betygen bara de var motiverade”, som bedöms som ett svar som 

korrelerar negativt mot samvetsgrannhet där eleven frivilligt anstränger sig för att uppfylla 

ansvarsåtaganden. 

Analysen för genus visade att flickor generellt sett angav för en högre grad av ansvarstagande 

mot skolgången. 77% av flickorna upplevde sig som mer ansvarstagande än övriga elever, 

mot 58% av pojkarna. 67% av flickorna uppfattade sig som äldre än övriga klasskamrater, 

mot 57% av pojkarna. Eleverna ombads ange grad av ansträngning för studier och skolgång 

på en skala 1-10. Flickorna angav en högre grad av ansträngning 7,06/10 mot pojkarnas 

6,46/10. Flickor upplevde i betydligt större utsträckning att de levde upp till skolans 

förväntningar och gjorde den ansträngning skolan förväntade sig utav dem; 58%, medan 

pojkarna svarade för detta med 37%. 



28 
 

När vi analyserar för fråga 5 och till vilken utsträckning eleverna anger att de ”skulle kunna 

uppnå de högsta betygen bara de var motiverade”, alternativt ”det är för svårt att uppnå de 

högsta betygen”; samt jämför detta med angivna betygsresultat uppstår följande resultat: 

Tabell 6: Genus och förhållandet till att uppnå de högre betygen  n=97 (pojkar: 53 flickor: 44) 

Flickor   Pojkar  Lika= L 

5 a. Jag uppnår redan A och B i flera ämnen 28% 22% 

5 b. Jag skulle kunna men är inte motiverad 59% 37% 

5 c. Det är för svårt att uppnå A och B i flera ämnen 35% 19% 

 

Flickor anger i större utsträckning än pojkarna att det skulle vara för svårt att uppnå högsta 

betygen, 35% mot 19%, och pojkarna anger i större utsträckning att de skulle kunna uppnå de 

högsta betygen bara de var motiverade, 59% mot flickornas 37%, medan flickorna i större 

utsträckning än pojkarna anger för att uppnå de högsta betygen, 28% mot 22%. 

Detta resultat bekräftar den teori som beskrivit att flickor uppvisar en större mognadsgrad än 

pojkar samt når bättre skolresultat (SOU 2010:b) (om än kan denna studie inte kontrollera 

faktiskt skolresultat utan enbart utgå från de resultat eleverna angett). Resultatet indikerar 

även den teori som framlades av Jakobsson (2000) samt PISA–undersökningen (2016) att 

flickor har en lägre tilltro till den egna förmågan, medan pojkar har en högre tilltro till den 

egna förmågan. 35% av flickorna svarar att det är för svårt att uppnå de högre betygen, mot 

enbart 19% av pojkarna, medan pojkarna i större utsträckning hävdar att de skulle kunna 

uppnå de högre betygen bara de var motiverade, 59% av pojkarna anger detta, mot 37% av 

flickorna. Jakobsson (2000) menade att flickorna upplevde en lägre tilltro till den egna 

förmågan, och Jakobssons teori var att det var anledningen till att flickor även ansträngde sig 

mer, medan pojkar hade en högre tilltro till den egna förmågan och därför inte gick in med en 

lika stor ansträngning vilket föranledde till att de uppvisade sämre skolresultat (Jakobsson 

2000). Resultatet från studien tycks stödja detta fenomen, men om man undersöker vidare för 

utfallet kring syskonpositioner och reaktionen på mindervärdeskänslor så uppstår en annan 

troligare förklaring som följer så småningom. 

Sammanfattningsvis kunde analysen för genus konstatera att flickor anger för högre ansvars- 

och mognadsgrad än pojkar, samt anger för högre skolresultat. Dock bör tilläggas att den 

balanserade självbilden inte tillfaller varken flickor eller pojkar, i det att flickor tycks misstro 

sin egen förmåga, medan pojkar tycks framhäva den. Analysen för syskonpositionerna ger 

följande resultat: 
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Tabell 7:Syskonposition och upplevelse av ansvarstagande och ansträngning för skolgången  

Upplever sig som mer: Storasyskon Mellansyskon Småsyskon 

1.Ansvarstagande 

 

75% 67% 65% 

2.Äldre 

 

63% 61% 61% 

3.Lägger ner den tid på 

skolarbete skolan 

förväntar sig 

60% 35% 32% 

4.Uppskattad grad av 

ansträngning för 

skolgången (1-10) 

Mellansyskon Storasyskon Småsyskon 

6,85 6,72 6,68 

 

Storasyskon i studien anger sig som mer ansvarstagande i större utsträckning än övriga 

syskonpositioner, 75%, medan övriga syskonpositioner placerar sig relativt nära varandra, 

mellansyskon 67% och småsyskon 65%. 

Utfallet för vilka elever som känner sig ”äldre” än övriga klaskamrater får ett relativt lika 

utfall bland alla syskonpositioner, om än anger storasyskon för detta i lite större utsträckning 

63%, mot mellansyskon och småsyskon som båda anger för detta med 61%. 

Det blir ett signifikant skillnad i utfall för frågan kring vilka elever som känner att de lägger 

ner den tid på skolan och skoluppgifter skolan förväntar sig. Storasyskon svarar för detta i 

nästan dubbelt så stor utsträckning som elever i övriga syskonpositioner 60%, mot 

mellansyskon 35% och småsyskon 32%.  

För frågan om uppskattad grad av ansträngning på en skala 1-10 anger mellansyskon för högst 

grad av ansträngning för skolgången 6,85, storasyskon placerar sig nära därefter 6,72, följt 

utav småsyskonen 6,68. 

Detta utfall påvisar att storasyskon i studien visar högre grad av ansvarstagande och 

mognadsgrad än övriga syskonpositioner, utfallet för fråga 3 och elevernas uppfattning kring 

om de lever upp till skolans förväntningar om önskad ansträngning för skolgången visar en 

stor skillnad mellan storasyskonpositionen och övriga syskonpositioner vad gäller 

ansvarstagande. Vid analys för fråga 5 uppvisar följande resultat: 
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Figur 1. Syskonpositionerna för huruvida det  är möjligt att uppnå betyg A och B i flera ämnen  n=106 

(storasyskon: 43  mellansyskon: 23 småsyskon: 31) 

Storasyskon anger i lägst utsträckning att ”de skulle kunna uppnå högsta betygen bara att de 

inte är motiverade”, 35%, till skillnad från småsyskonen som anger för detta i nästan dubbelt 

så stor utsträckning, 61%, vilket bekräftar teorin om att småsyskon må inneha starkast 

mindervärdeskänslor och som resultat söker framhäva sin egen förmåga (Fiest & Fiest 2008). 

Småsyskon är även den syskonposition i studien som i minst utsträckning angett att det skulle 

vara för svårt att uppnå de högsta betygen, 16%. Den position som däremot angett att det 

skulle vara för svårt att uppnå de högsta betygen är mellansyskonen, där 35% anger detta, och 

enbart 13% svarade att de redan uppnår de högre betygen, i jämförelse med storasyskon som 

anger för detta i nästan tre gånger så stor utsträckning. Även detta resultat samstämmer med 

tidigare teori att mellansyskon är den syskonposition som upplever störst svårighet att uppnå 

högre skolresultat (Lee 1986, Lees & Stewart 1957, Peters 1985). 

Storasyskonen är den syskonposition som i minst utsträckning svarat att de skulle kunna 

uppnå de högre resultaten bara de var motiverade, samt den syskonposition som i störst 

utsträckning angivit att de redan uppnår de högre betygen, 35%. Detta samstämmer med 

teorin att storasyskon skulle ange för högst grad av samvetsgrannhet, samt ange för högst 

betygresultat. Resultatet bekräftar teorin att en högre grad av samvetsgrannhet kan leda till 

större betygsframgång (MacCann et.al 2009).  

Sammanfattningsvis går att fastställa att storasyskon i studien anger för högst värden för 

samvetsgrannhet, samt anger för att uppnå högre betyg än elever i övriga positioner.  

Mellansyskon och småsyskon drabbas bägge av någon form av problematik. Mellansyskon 

anger för högre värden av ansvarstagande och mognadsgrad än småsyskon, men dessvärre 
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även för en större svårighet att uppnå de högre betygen. Tidigare teori har sammankopplat 

mellansyskons problematik med en problematik med att fokusera och koncentrera sig (Berk 

2012). Småsyskon anger för lägre värden av ansvarstagande och mognadsgrad än 

mellansyskon, men anger inte i samma utsträckning att det skulle vara för svårt att uppnå 

högre betygsresultat. Småsyskon anger för att uppnå högre betygsvärden än mellansyskon, 

dock önskar småsyskon framhäva sin egen förmåga vilket samstämmer med Adlers teori om 

småsyskonen (Fiest & Fiest 2008). 

Vid ett jämförande mellan syskonkategorier ges följande resultat: 

Tabell 8:Syskonkategorier och upplevelse av ansvarstagande och ansträngning för skolgången n=97 

1. Upplever sig som mer 

ansvarstagande än övriga 

elever 

Sms: 80%  Sts: 78%  Ms: 70% 

 

Stb: 73%  Mb: 62%  Smb: 53% 

2. Upplever sig som äldre än 

övriga elever 

Sms: 67%  Sts: 63%  Ms: 60% 

 

Stb: 63%  Mb: 62%  Smb: 56% 

3. Grad av ansträngning i 

skolan 1-10 

Sms: 7,13  Ms: 7,10  Sts: 6,95 

 

Mb: 6,65  Stb: 6,54  Smb: 6,23 

4. Lägger ner den tid på 

studier och skolgång skolan 

förväntar sig 

Sms: 60%  Sts: 53%  Ms: 50% 

 

Stb: 67%  Mb: 23%  Smb: 6% 

 

Syskonkategorin ”småsyskon” är markerad då det är den syskonkategori som uppvisar störst 

påverkan av genus. En liknande åtskillnad mellan småsystrar och småbröder påträffades även 

vad gällde uppskattade betygsresultat (se sid. 24). 

Överlag så uppvisar bröderna ett liknande resultat som innan. Storebröder utmärker sig bland 

pojkgrupperna, de upplever sig i störst utsträckning som mest ansvarstagande, 73%, mot 

mellanbröder 62% och småbröder 53%. För utfallet om vilka elever som känner sig ”äldre” än 

övriga klasskamrater anger storebröder för detta marginellt mer än mellanbröder, 63% mot 

mellanbröder 62%, småbröder anger dock för detta med endast 56%. För grad av ansträngning 

så anger mellanbröder för en högre grad av ansträngning 6,65, storebröder placerar sig tätt 

därefter, 6,54 medan småbröderna anger för lägst grad av ansträngning 6,23. En markant 

skillnad uppvisas bland pojkarna för hur de svarar för att lägga ner den tid på skolgången 

skolan förväntar sig. Storebröder anger för detta med 67%, det är nästan i tre gånger större 

utsträckning än mellanbröder som enbart anger för detta med 23%, och småbröder som anger 
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för detta i mer än tio gånger lägre utsträckning; enbart 6% av småbröderna anger att de gör 

den ansträngning för skolgången skolan förväntar sig. Storebröder verkar ha en markant högre 

grad av ansvarskänsla än övriga pojkgrupper. 

Bland flickorna i studien så anger småsystrar för högst värden i samtliga kategorier, åtföljt av 

storasystrarna, medan mellansystrar anger för lägst värde i samtliga kategorier förutom när det 

gäller att uppskatta grad av ansträngning där mellansystrar anger ett högre värde än 

storasystrar. Det är värt att notera att både mellansystrar och mellanbröder uppskattar en hög 

grad av ansträngning för sin skolgång i jämförelse med övriga syskonkategorier, vilket kan tas 

som en indikation på att varken mellanbröder eller mellansystrar skolvägrar, men däremot 

tycks uppleva att det är svårt att uppnå högre skolresultat. 

Som för tidigare analys om skolresultat så skiljer sig inte resultaten markant mellan 

storebröder och storasystrar. Båda syskonkategorierna anger för relativt höga utfall för 

ansvarstagande och mognadsgrad. 

Detsamma gäller för mellansyskonen. Mellanbröder placerar sig mittemellan storebröder och 

småbröder, medan mellansystrar placerar sig efter både storasystrar och småsystrar för 

frågorna om ansvarstagande och mognadsgrad. 

Det mest utmärkande resultatet sker återigen inom småsyskonpositionen. Småsystrar anger för 

högst värden för ansvarstagande och mognadsgrad, och småbröder anger för lägst värden för 

ansvarstagande och mognadsgrad. Resultatet samstämmer med den hypotes som antogs innan 

studien, att småsyskon får en förhöjd självbild och jagar ikapp, medan pojkar redan har en 

förhöjd självbild, och en ytterligare press gör att dessa pojkar istället drar sig undan och 

skolvägrar. Skillnaden i resultat mellan småsystrar och småbröder är stora. 60% av 

småsystrarna anger att de lägger ner den tid på skolgången skolan förväntar sig, mot enbart 

6% av småbröderna. 

Slutligen analyseras utfallet för bröder och systrar samt syskonkategorier för fråga 5. Bland 

pojkarna ser utfallet ut som följande: 
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Figur 2:Bröder och förhållandet till att uppnå de högre betygen  n=53 (storebröder: 24  mellanbröder: 13 

småbröder: 16) 

Utfallet för pojkar visar tydligt hur småbröder i störst utsträckning framhäver den egna 

förmågan, 75%, medan de i lägst utsträckning anger att det är för svårt, 12% men samtidigt är 

den grupp bland pojkarna som i lägst grad anger sig uppnå de högsta betygen, 12%. Detta 

indikerar att småbröder just blir den syskonkategori som i störst utsträckning må inneha den 

förhöjda självbilden och som följd skolvägrar, vilket indikerats av föregående resultat som till 

exempel att enbart 6% av småbröder anser att de gör den ansträngning skolan förväntar sig 

utav dem (se sid. 29). Mellanbröder anger i samma utsträckning som storebröder att det skulle 

vara för svårt att uppnå högsta betygen, 23%, dock anger storebröder för att uppnå de högre 

betygen i mer än dubbelt så stor utsträckning, storebröder 32%, mot mellanbröder 15%, vilket 

kan indikera att mellanbröder upplever en större problematik att uppnå högre betyg. 

Storebröder anger i minst utsträckning att de ”skulle kunna uppnå de högsta betygen bara de 

var motiverade”, samt anger i störst utsträckning för att uppnå de högsta betygen. 

Bland flickor uppvisades följande resultat: 
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Figur 3:Systrar och förhållandet till att uppnå de högre betygen  n=44 (storasystrar:19  mellansystrar:10  

småsystrar:15) 

Småsystrar anger i lägst utsträckning att det skulle vara för svårt att uppnå högsta betygen, 

20%, samt i störst utsträckning att de ”skulle kunna göra det bara de var motiverade” 47%, 

vilket är en indikation för småsyskonens tendens att framhäva den egna förmågan (Fiest & 

Fiest 2008). Mellansystrar anger i störst utsträckning att det skulle vara för svårt att uppnå 

högre betygen, 50%, samt anger att de uppnår högsta betygen i lägst utsträckning, 10%. Även 

detta resultat bekräftar teorin som förklarar att mellansyskon kan få svårast i skolgången, dock 

verkar mellansystrar drabbas mer utav detta än mellanbröder, där enbart 23% anger at det 

skulle vara för svårt, dock kan detta resultat influeras av pojkars generella tendens att vilja 

framhäva sin förmåga som bekräftats i denna studie och som även indikeras av att 

mellanbröder i större utsträckning än mellansystrar framhäver att de ”skulle kunna uppnå de 

högre betygen bara de var motiverade”, 62%. Storasystrar slutligen anger i lägst utsträckning 

att de ”skulle kunna uppnå högsta betygen bara de var motiverade”, 22%, och i störst 

utsträckning att de uppnår de högsta betygen, 39%, vilket gör att storasystrar uppvisar högst 

grad av samvetsgrannhet bland flickgrupperna. 

 

4.3 Sammanställning: Självbild  för syskonpositioner och syskonkategorier 

Resultatet av studien visar att storasyskon anger för en högre grad av samvetsgrannhet, samt 

uppskattar för högre skolresultat än övriga syskonpositioner. 

Mellansyskon anger för lägst betygsresultat, men en hög ansträngning, samt svarar i större 

utsträckning att det skulle vara för svårt att uppnå de högre betygen. Mellansyskon verkar 
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uppleva en viss problematik att uppnå goda skolresultat som inte bör relateras till skoltrots, 

utan till en reell upplevd problematik, om än kan denna studie inte uttala sig om vad denna 

problematik skulle kunna bestå av. 

Småsyskonen i studien sökte framhäva sin egen förmåga. Detta bekräftade den teori som 

Adler lagt fram om småsyskon; att de kompenserar för mindervärdeskänslor och därför söker 

framhäva sin egen förmåga, samt att småsyskon brukar en av två strategier i anknytning till 

sin förhöjda självuppfattning; de söker jaga ikapp, eller flyr undan (Fiest & Fiest 2008). 

Småsyskonen i studien uppvisade strategierna Adler beskrivit, genom att antingen gå in med 

en väldigt hög ansträngning eller fly undan och skoltrotsa, men uppdelningen kring vilken 

individ som tog sig an vilket beteende kunde härledas till genus. 

Småsystrarna var den syskonkategori i studien som tycktes uppvisa störst ansträngning och 

ansvarstagande för skolgången, de uppskattade för högst snittbetyg samt att uppnå de högsta 

betygen i stor utsträckning, enbart storasystrar angav för att uppnå de högre betygen i större 

utsträckning. För småbröder var resultatet precis tvärtom. Småbröder angav för minst grad av 

ansträngning och ansvarstagande för skolgången och för allra lägst snittbetyg, samt att uppnå 

de högre betygen i lägst utsträckning näst efter mellansystrarna. Med andra ord angav 

småsystrar för störst ansträngning och småbröder för lägst ansträngning för skolgången. 

Småsystrar blir så den syskonkategori av alla syskonkategorier som i störst utsträckning 

verkar anstränga sig för skolgången och jaga bra skolresultat, medan småbröder blir den 

syskonkategori i studien som i störst utsträckning skolvägrar och inte söker anstränga sig. 

Resultatet från småsyskonen i studien och utfallet av genus indikerar det tidigare studier 

framlagt om genus, att flickor upplever otillräcklighetskänslor och kompenserar med att göra 

en större ansträngning för sina åtaganden, medan pojkar har en högre tilltro till den egna 

förmågan och därför inte anstränger sig som Jakobsson (2000) presenterade genom sin studie. 

I själva verket verkar det som att pojkar inte låter bli att anstränga sig för att de har en högre 

tilltro till sin egen förmåga, utan för att de upplever det fenomen Jackson (2006) studerade 

kring ”laddism”; en rädsla att få den förhöjda självskattningen raserad genom att misslyckas, 

förlora ansiktet bland andra elever, vilket tycks leda till en form av skoltrots.  

Men då bägge dessa extremer, anstränga sig extra mycket alternativt skolvägra, infinner sig 

hos småsystrar och småbröder i störst utsträckning, så tycks det kunna kopplas till 

mindervärdeskänslor, och följaktligen till hur pojkar samt flickor kompenserar för 

mindervärdeskänslor, vilket de gör på olika sätt. Flickor anstränger sig mer, pojkar flyr undan. 
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Detta demonstrerades i utfallet för småsyskonen i studien, men förklaringen tycks få 

bekräftelse även i utfallet för storasyskon. 

Storasyskon drabbas minst av mindervärdeskänslor, och bör som följd i lägre utsträckning 

uppvisa flickor och pojkars strategier för att kompensera för mindervärdeskänslor. 

Storasystrar bör inte söka anstränga sig lika mycket, och storebröder bör inte uppvisa skoltrots 

eller dra sig undan. Storasystrarna i studien var mycket riktigt de flickor i studien som angav 

för lägst grad av ansträngning, medan storebröderna i studien angav för mer ansvarstagande 

och att lägga ner den tiden på skolgången skolan förväntar sig. Storebröder svarar för att leva 

upp till skolans förväntningar om önskad grad av ansträngning i betydligt större utsträckning, 

67% mot småbröder som anger för detta med enbart 6%. Småbröder drabbas av störst 

mindervärdeskänslor och flyr undan, medan storebröder som drabbas av minst 

mindervärdeskänslor, och får en ”realistisk” självbild, kan gå in för sin skolgång på ett mer 

balanserat och ansvarstagande vis. Storasystrar blir ”omsprungna” av småsystrar som går in 

med en större ansträngning, men storasystrar innehar en mer balanserad självbild, samt 

fortfarande anger för att uppnå de högre betygen i större utsträckning än småsystrarna. 

Genus inverkan på mellansyskonpositionen blir mest märkbar i hur mellansystrar placerar sig 

bland övriga flickor i förhållande till hur mellanbröder placerar sig bland övriga pojkar. 

Medan mellanbröder placerar sig över småbröder som verkar underprestera p.g.a. en aktivt 

lägre ansträngning för sin skolgång, så hamnar mellansystrar på efterkälken bland de 

ambitiösa småsystrarna och samvetsgranna storasystrarna, som skulle kunna inverka negativt 

på mellansystrar om de jämför sig mot andra flickor.  

Självbilden inverkar på elevernas attityd och beteende för sin skolgång, samt tillsynes deras 

skolresultat utefter vad eleverna i studien angivit. Både syskonpositionen samt genus har en 

inverkan på självbilden. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien bekräftar det samband tidigare teorier beskrivit. Den position i 

syskonskaran en individ vuxit upp i inverkar på en individs självbild och självuppfattning som 

i sin tur tycks ha en inverkan på en individs skolgång och skolprestation. 

Tidigare studier har uppvisat att storasyskon har en högre grad av samvetsgrannhet, samt att 

de uppnår högre skolresultat än elever som tillhör övriga syskonpositioner. Resultatet av 

denna studie visade att storasyskonen i studien uppvisade högre grad av samvetsgrannhet, 

samt angav för att uppnå de högre betygen i större utsträckning än övriga elever. 

Storasyskonen i studien visade mindre tecken på mindervärdeskänslor i det att de inte sökte 

framhäva den egna förmågan i jämförelse med elever i studien som var uppvuxna i en 

småsyskonposition, eller uttryckte problematik  i skolgången i form av en uttryckt svårighet 

att uppnå högre skolresultat likt elever i studien uppväxta i en mellansyskonposition gjorde. 

Tidigare studier har kopplat samman mellansyskon med identitetsproblematik som kan 

resultera i en bristande koncentrationsförmåga och förmåga att fokusera och följa 

målsättningar som kan förklara varför mellansyskon kan få problematik i sin skolgång. 

Tidigare studier har pekat ut mellansyskonpositionen som den syskonposition som når sämst 

resultat i skolan. Mellansyskonen i denna studie  angav för att uppnå de högre betygen i lägst 

utsträckning, samt angav för problematik med skolgången som inte gick att härleda till 

skoltrots, vilket må bekräfta det tidigare teorier uttryckt om mellansyskonen. 

Adler beskrev att småsyskon utvecklade högst grad av mindervärdeskänslor som 

kännetecknas av en vilja att framhäva den egna förmågan och skapa en förhöjd självbild som 

individen därefter kämpar för att jaga ikapp, eller där individien undflyr utmaningar för att 

inte få den förhöjda självbilden raserad. Tidigare studier har kopplat småsyskon med 

skolvägran. Resultatet från denna studie kunde bekräfta teorierna från Adler. Småsyskonen i 

studien sökte framhäva den egna förmågan i större utsträckning än övriga elever, samt 

uppvisade bägge utav de tendenser Adler beskrivit: tendenser för att ”jaga ikapp” alternativt 

”fly undan”. Studien upptäckte att utfallet kunde korreleras till genus. Småsystrarna i studien 

var de som ”jagade ikapp”, samt angav för höga skolresultat, medan småbröder i studien var 

de som flydde undan; skolvägrade, och angav för lägst uppnådda skolresultat av alla 

elevgrupper. 
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Genus hade en inverkan på självbilden hos eleverna. Genus inverkade inte på de grunddrag 

som kopplats till syskonpositionerna, men överlag demonstrerade flickor i studien för högre 

mognadsgrad samt högre uppnådda skolresultat än vad pojkarna i studien gjorde.  

Resultatet kunde också bekräfta de sannolika drag hos de respektive syskonkategorierna som 

ställdes upp i hypoteserna innan studien. 

Hypotesen för storasystrar var att de inte borde utmärka sig stort bland övriga flickgrupper, då 

småsystrar  skulle anstränga sig i hög grad för sin skolgång, vilket visade sig stämma. 

Däremot utmärkte sig storebröder betydligt bland övriga pojkgrupper, i jämförelse med de 

skolvägrande småbröderna och mellanbröderna som möjligtvis upplevde en viss problematik 

med att uppnå höga skolbetyg, alternativt i jämförelse med storebröderna inte innehade 

samma målinriktning som sammanfaller med en högre grad av samvetsgrannhet. Resultatet 

från studien kunde så bekräfta hypotesen även för storebröder. 

Det var inom småsyskonpositionen genus fick den största skillnaden i utfall och bekräftade 

den uppställda hypotesen om utfallet för småbröder och småsystrar. Flickor inom 

småsyskonpositionen blev de som ”jagade ikapp”,  medan småbröder blev de som ”flydde 

undan” eller ”skolvägrade”. Småsystrar kom att utmärka sig bland övriga flickgrupper för sin 

grad av ansträngning och angivelsen för uppnådda skolresultat, medan småbröderna i studien 

kom att utmärka sig bland samtliga elevgrupper då de angav för den lägsta prestationen bland 

alla syskonkategorier. Det var inom småsyskonpositionen eleverna i störst utsträckning 

uppvisade de drag som tidigare studier upptäckt tillfalla genus. Som att flickor gör en högre 

ansträngning för skolgången och pojkar låter bli att anstränga sig eller skolvägrar. 

Framtida studier om syskonpositionens inverkan bör gynnas av att ta genus i beaktande, 

framförallt inom småsyskonpositionen, då genomsnittsvärden inom småsyskonpositionen blir 

missvisande. 

Slutliga reflektioner är att studien kunde ha gynnats av fler analysenheter, alternativt använt 

sig av ytterligare en studie för att bekräfta eller problematisera resultatet av denna studie. 

Resultatet från denna studie kan indikera att det kan vara av intresse att fortsätta dylika studier 

som ett led i att skapa bättre verktyg för att hjälpa elever i sin skolgång. 
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5.2 Framtida forskning 

Resultatet från studien uppvisar att syskonposition och genus har en inverkan på individers 

självbild och hur de hanterar skolgången och presterar i skolan. Rekommendation för framtida 

forskning är att bedriva vidare studier kring elevers självbild kopplat till position i 

syskonskaran samt genus. Om framtida forskning forsätter bekräfta liknande resultat kan man 

arbeta vidare med pedagogiska metoder för att hjälpa elever med sin självbild och på så vis 

underlätta både skolgång och framtida liv för eleverna. 
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med på så är det bara att svara tillbaka på detta mejl så meddelar läraren mig namn på 

den elev som inte ska delta och vara med på undersökningen. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Susann Björklund 

 

För frågor var vänlig kontakta mig: 

Mail: samabjo@hotmail.com 

Mobil: 0730 482603 

Min handledare på Uppsala universitet: 

Carina Carlhed, docent i utbildningssociologi 

018-471 16 72, 0708-701256 carina.carlhed@edu.uu.se 
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Bilaga B – Frågeenkät 

 

Enkät om elevers uppfattning av skolan för årskurs 9 

 

Jag är:                                                                                                                               Man        Kvinna 

Född år: 

Är du eller någon av dina föräldrar född i ett utomeuropeiskt land ?                       Ja      Nej 

Vilka syskon har du? Skriv både kön och ålder som exempelvis ”Syster 17” ”Bror 12” 

............................................................................................................................. ........................................................... 

...................................................................................................................................................... .................................. 

Har du bott tillsammans med alla dina syskon?                                                               Ja      Nej 

Om nej, så var vänlig lista vilka du bott tillsammans med:.................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

 

1. I förhållande till dina klasskamrater anser du dig vara  

a) mer ansvarstagande 

b) mindre ansvarstagande 

 

2. Känner du dig  

a) yngre än dina klasskamrater? 

b) äldre än dina klasskamrater? 

 

3. Tror du att du lägger ner den tid på läxor och studier som skolan förväntar sig 

att du ska göra? 

a) Ja, skolan anser att jag lägger ner tillräckligt med tid 

b) Nej, enligt skolan lägger jag nog ner för lite tid 
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4. Hur mycket skulle du säga att du anstränger dig i skolan och med allt skolarbete 

på en skala 1-10? 

1             2               3               4              5              6              7            8            9              10 

 

5. Vilket svar stämmer bäst in för påståendet  ”Jag  skulle kunna uppnå A och B i 

flera ämnen” 

a) Nej det är för svårt 

b) Ja, men jag är inte motiverad 

c) Ja, jag uppnår redan dessa resultat 

 

6. Hur är dina betyg? 

a) Når inte upp till godkänd nivå i flera ämnen 

b) Klarar godkänd nivå i de flesta ämnena 

c) Har högre betyg i de flesta ämnena 

d) Har högsta betyg i flera ämnen 

 

 

 
 

 

Tack för din medverkan! 
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