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I föKOW 

Syftet med denna rapport är att ge en kort orientering om Indi-

vidualstatistikprojektet samt att redovisa några undersökningar 

utförda inom projektet. Undersökningarna bygger i viss utsträck

ning på data från två- och trebetygsuppsatser som utarbetats 

under författarens ledning, och har samtliga det gemensamt att 

de försöker klarlägga hur olika faktorer i hemmiljön inverkar 

på elevens prestationer i intelligens- och skolprestationsmått. 

I den första undersökningen utnyttjas vissa resultat från Svea 

Gustafssons och Anita Henrikssons trebetygsuppsats "Syskonantal 

och intelligens". Till den andra undersökningen har en del bas

data hämtats från Kajsa Frick-Strandbergs och Gunilla Westlings 

trebetygsuppsats "Trettonåringens begåvning och skolprestationer 

i relation till föräldrarnas utbildning". I den tredje undersök

ningen ingår en del material från ett opublicerat tvåbetygsar-

bete, utfört av 20 studerande vid Pedagogiska institutionen vår

terminen 1971. Den första studien baserar på uppgifter som in

samlats 1961 och de båda andra på uppgifter från 1966. 

De undersökningar som presenteras i denna rapport liksom övriga 

undersökningar inom Individualstatistikprojektet har möjliggjorts 

genom ekonomiskt stöd från Statens råd för samhällsforskning och 

Kungl. Skolöverstyrelsen. 
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IWPIl/IflüALSTATISTIKPRÖJEKTETS UPPLÄGGHim OCH SVVTE 

Projektets uppläggning 

Individualstatistikprojektet startade vårterminen 1961 med en in

samling av uppgifter rörande elever födda den 5> 15 och 25 i någon 

månad 19^8. Dessa uppgifter för cirka en tiondel av åldersklassen 

har härefter fortlöpande kompletterats med data och kompletteringen 

fortsätter så länge individerna befinner sig under utbildning. Vår

terminen 1966 påbörjades på samma sätt en insamling av uppgifter 

för elever födda den 5* 15 och 25 i någon månad 1953. I det första 

stickprovet uppgår antalet elever till cirka 12 000 och i det 

andra till cirka 10 000. I båda stickproven befann sig ungefär 90 

procent av eleverna vid det första insamlingstillfället i årskurs 

sex inom det obligatoriska skolväsendet, vilket 1961 var uppdelat 

i folkskola respektive enhetsskola och 1966 i folkskola respektive 

grundskola. 

Projektets uppläggning framgår av figur 1, där de olika typerna av 

uppgifter markerats med olika symboler. En kort karaktäristik av 

uppgifterna lämnas nedan. En utförligare beskrivning av de uppgif

ter som utnyttjas i denna rapport återfinns i de kommande kapitlen. 

I. BASUPPGIFTER 

a) Uppgifter om skolgång, t.ex. årskurs, klasstyp, klasskarak

tär, betyg. 

b) Uppgifter om vissa personliga förhållanden såsom föräldrar

nas yrke och utbildning. 

c) Resultat från tre begåvningstest, ett verbalt, ett spatialt 

och ett induktivt. 

d) Resultat från standardprov i modersmålet, matematik och 

engelska, vilka ges till elever i årskurs sex. 

e) Svar på vissa frågeformulär som belyser elevens skolin-

ställning, fritidsintressen samt studie- och yrkesplaner. 

II. ÄRLIGA UPPGIFTER 

Uppgifter om skolförhållanden av samma typ som under I a ovan. 

Uppgifterna inhämtas så länge som individerna befinner sig 

under utbildning. 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 > 

Elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 19^8 

Elever födda den 5, 15 och 25 

I npgon månad 1953 

Basuppgift 

i I Årlig uppgift 

/ \ Inskrivningsuppgift 

^ \ u 68-uppgift 

/ \ ATV-uppgift 

Viga A 1 . PA.oje.kte.tA uppläggning 

http://PA.oje.kte.tA
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III. INSKRIVNINGSUPPGIPTER 

Uppgifterna erhålles då den manliga delen inskrivs till mili

tärtjänst och består bl.a. av data om skolutbildning, resul

tat från fyra intelligenstest samt svar på vissa frågor som 

rör anpassningen till hem, skola och arbete. 

IV. U 68-UPPGIPTER 

På uppdrag av 1968 års utbildningsutredning har enkätdata in

samlats för ungefär en tredjedel av de elever som ingår i 

1966 års stickprov. Enkäten behandlar bl.a. elevernas attity

der till högre utbildning och deras inställning till olika 

yrken. 

V. ATV-UPPGIPTER 

Är 1970 utsändes en enkät till de cirka 2 000 män som ingår 

i 1961 års stickprov och som ej har någon teoretisk utbild

ning utöver den obligatoriska skolan. De insamlade uppgifter

na belyser bl.a. attityderna till vuxenutbildning bland dessa 

personer. 

För I a, I b och II svarar Statistiska centralbyrån. II c-e, IV 

och V insamlas av Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universi

tet med ekonomiskt stöd från Utbildningsdepartementet, Statens råd 

för samhällsforskning och Skolöverstyrelsen. III erhålles från 

Militärpsykologiska institutet i Stockholm. 

2. Projektets syfte 

Syftet med individualstatistikprojektet och den databank som pro

jektet har etablerat kan sägas vara trefalt: 

1. Att möjliggöra uppföljningsstudier av stora och representativa 

elevurval och se hur olika geografiska, sociala och psykologiska 

faktorer påverkar valen av utbildning och yrke, samt att under-

söka vilka förändringar som övergången till den nioåriga grund-

skolan har medfört 1 dessa avseenden. 

2. Att ge underlag till studier rörande olika miljöfaktorers be

tydelse för intelligensförskjutningar, dels inom ett elevurval 

som testas vid olika åldersnivåer (13 respektive 18 år), dels 

mellan olika elevurval som testas vid samma åldersnivå men vid 

olika tidpunkter (1961 respektive 1966). 
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3. Att leverera data till undersökningar som önskar belysa hur 

olika typer av demografiska och personlighetsrelaterade fakto

rer förhåller sig till framgång och anpassning i skolan. 

Omfattande undersökningar inom det första området har utförts av 

Härnqvist (1966) och Reuterberg (1968). I dessa studier kan man 

finna att efterfrågan på teoretisk utbildning var betydligt högre 

bland de elever som befann sig i enhetsskolan 1961 än bland de 

som vid denna tidpunkt var hänvisade till folkskolan. Så t.ex. 

fortsatte cirka 30 procent av eleverna från enhetsskolan sina stu

dier på gymnasiet mot endast 25 procent av eleverna från folksko

lan. Införandet av enhetsskolan underlättade sålunda möjligheterna 

att erhålla högre utbildning, men även bland eleverna i denna 

skolform existerade stora skillnader mellan barn från olika social

grupper - 80 procent av akademikersönerna gick vidare till gymna

siet mot l8 procent av sönerna till arbetare och jordbrukare. Även 

när man korrigerat för olikheter i begåvning och tidigare skol-

prestationer återstod stora differenser mellan dessa grupper. 

Sedan folkskolan och enhetsskolan ersatts med grundskolan har 

efterfrågan på teoretisk utbildning ytterligare ökat, vilket bl.a. 

inneburit minskat utrymme för variationer mellan barn från olika 

sociala strata. Speciellt märker man detta vid val av teoretiskt 

studiealternativ för årskurs sju bland elever med goda studieförut

sättningar. Däremot är skillnaderna fortfarande stora mellan ele

ver från olika socialgrupper, när det gäller att fortsätta till 

gymnasiet efter årskurs 93 vilket framgår av en undersökning ut

förd för 1968 års utbildningsutredning (Bengtsson, 1972). 

Till undersökningarna inom detta område kan också föras Rubensons 

(1972) studier rörande intresset för vuxenutbildning bland unga 

män med låg teoretisk grundutbildning, dvs. 7- eller 8-årig folk

skola, enhetsskola 9y eller yrkesskola. I denna undersökning fin

ner man bl.a. att: 

a) Ju högre grundutbildning, ju större intresse för vuxenutbild

ning. Män med yrkesskola var således betydligt positivare än 

män med enbart 7-årig folkskola. 

b) Utbildningsintresset var i mycket hög grad yrkesinriktat. Näs

tan hälften av de tillfrågade angav, att de var mycket intres

serade av utbildning i det egna yrket och 29 % att de gärna 

ville ha yrkesutbildning för nytt yrke. 
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c) Det främsta motivet för att vilja delta i vuxenutbildning var 

utsikterna till högre inkomst. Vidare betonades möjligheterna 

att få ett mera självständigt arbete, ett arbete som bättre 

passar förmågan och/eller ett arbete som ger tryggare anställ

ningsförhållanden . 

Inom det andra området har Härnqvist (1968), med hjälp av basupp

gifterna från 1961 och inskrivningsuppgifterna från 1966, studerat 

relativa intelligensförskjutningar mellan 13 och 18 års ålder. 

Det visar sig att de intelligensförskjutningar som inträffat under 

femårsperioden är systematiskt relaterade till skillnader i teore

tisk utbildning och i viss utsträckning till olikheter i hembak

grund. Främst gäller detta för en kvantitativ faktor som mäter all

mänbegåvningens nivå, men även i någon mån för en kvalitativ fak

tor som ger ett mått på begåvningens struktur. Undersökningen är 

av stort intresse, ej enbart genom sina klara resultat, utan även 

för en ingående teoridiskussion och en avancerad metodutveckling. 

Eleverna som var födda 1953 och testade 1966 fick genomgå samma 

intelligenstest som eleverna födda 19^8 och testade 1961. Den 

genomsnittliga testpoängen har ökat med några enheter mellan 1961 

och 1966. ökningen är störst i det verbala testet men fullt märk

bar även i det induktiva och spatiala testet. Resultaten tyder 

alltså på att det skett en faktisk uppgång i intelligenshänseende 

för 13-åringar mellan 1961 och 1966. Det kan också nämnas att 

denna höjning är större bland flickor än bland pojkar, och något 

större bland elever från lägre än från högre socialgrupper - in

tressanta resultat som analyseras närmare av Svensson (1971) och 

Stahle (manus). 

De undersökningar som presenteras i denna rapport faller inom det 

tredje området - undersökningar som belyser hur olika faktorer in

verkar på elevens framgång och anpassning i skolan. Inom detta om

råde har det också utförts några undersökningar som centrerats 

kring vissa specifika elevkategoriery varvid man studerat skolan-

passning, kunskapsnivå och intresseinriktning bland 'överbegåvade" 

elever (Haavasalu & Olsson, 1967), underåriga elever (Ling, 1968) 

och hjälpklasselever (Dahlgren, 1972). Vidare har Svensson (1971, 

1972) gjort ingående studier av den s.k. relativa skolprestationen, 

dvs. den del av skolprestationen som är oberoende av elevens be-
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gåvningsmässiga förutsättningar. Av dessa undersökningar framgår 

att elever från högre sociala strata lyckas bättre i skolan än 

vad man skulle vänta sig utifrån deras begåvning, medan motsatsen 

gäller för elever från lägre strata. Sambanden mellan social bak

grund och relativ skolprestation varierar dock på ett systema

tiskt vis, dels mellan olika skolämnen, dels då standardiserade 

kunskapsprov respektive lärarens betyg används som kriterievaria

bel. 

En förteckning över samtliga rapporter som utarbetats inom projek

tet återfinns i slutet av rapporten. En granskning av titlarna på 

dessa rapporter, torde ge ytterligare information om projektets 

verksamhet. 



s . 

Ill NÅGRA PENETRERAVE FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Ju fler syskon, ju mindre begåvning? 

1.1 Introduktion_ 

I ett stort antal undersökningar i England och USA har man funnit 

ett negativt samband mellan familjestorlek och begåvning - ju 

fler syskon i familjen, ju lägre blir den genomsnittliga begåv

ningsnivån. Nisbet (1961) hävdar t.o.m. att man funnit detta ne

gativa samband i varenda undersökning som baserats på representa

tiva stickprov. Han ger också följande förklaring till sambandets 

uppkomst: 

"The mere £act o i belonging to a langa family Implies restricted 
contact with adult* and ieooer opportunities o£ acquiring adults 
habits o£ speech and thought, a disadvantage which enters Into 
the Intelligence test performance o£ children £rom large families" 
(Ulsbet, 1961, s. 274) 

För Nisbets tolkning talar, att sambandet mellan syskonantal och 

begåvning framträder betydligt starkare, när man använder sig av 

språkliga test, än då andra typer av intelligenstest utnyttjas 

(Nisbet & Entwistle, 1967). Sambandet mellan begåvning och familje

storlek varierar dock inte endast med testets innehåll utan även 

med barnets sociala ursprung - sambanden är betydligt starkare 

inom lägre än inom högre sociala strata (Douglas, 1964; Nisbet & 

Entwistle, 1967). 

Resultaten från utländska undersökningar tyder således på att ett 

stort antal syskon kan inverka menligt på barnets förmåga att nå 

goda resultat i intelligenstest, och speciellt skulle detta gälla 

för barn från lägre socialgrupper när språkliga test kommer till 

användning. 

I några undersökningar har man också studerat sambanden mellan be

gåvningsnivå och position i syskonskaran. Hittills har man dock 

endast funnit svaga och inkonsekventa samband, och inga entydiga 

resultat pekar på att begåvningsnivån skulle stiga eller sjunka 

från det först till det sist födda barnet i familjen (Douglas, 

1964; Swift, 1967). 
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I denna undersökning skall vi med utgångspunkt från projektets 

basuppgifter 1961 försöka utröna om de utländska resultaten röran

de syskonantal och begåvning kan beläggas i ett stort och repre

sentativt stickprov av svenska trettonåringar. Vi kommer också att 

analysera eventuella samband mellan begåvning och position i 

syskonskaran. 

1.2 Undersökningsmaterial 

I denna undersökning ingår 10 025 individer eller 84 procent av 

de elever som ingår i 1961 års stickprov. Analyser av bortfallet 

- elever med ofullständiga uppgifter - har visat att detta inte 

i några väsentliga avseenden skiljer sig från undersökningsmate

rialet. 

I undersökningen kommer eleverna att vara uppdelade efter kön och 

social bakgrund, varvid följande socialgruppsindelning baserad på 

faderns utbildning och yrke används: 

A) Akademiker, officerare, folkskollärare samt ledare av större 

företag. 

B) Övriga tjänstemän och företagare med realexamen eller högre 

teoretisk utbildning. 

C) övriga tjänstemän och företagare med folkskoleutbildning. 

D) Jordbrukare 

E) Arbetare 

Eftersom grupp A och B innehåller förhållandevis få elever har vi 

slagit samman dessa till en grupp (A+B). Härigenom kommer denna 

sammanslagna grupp att bestå av strängt taget samtliga elever, 

vars fäder har en teoretisk utbildning utöver folkskolan. 

För att kunna studera begåvningsnivåns samband med såväl syskon

antal som position i syskonskaran indelas undersökningsmaterialet 

i följande kategorier: 



10. 

Beteckning 

1 

2 ä 

2 y 

3 + 4 ä 

3 + 4 m 

3 + 4 y 

5 o fl 

Kategori 

Enda barnet 

Äldst av två syskon 

Yngst av två syskon 

Äldst av tre eller fyra syskon 

Mellanbarn i en skara på tre eller 

Yngst av tre eller fyra syskon 

Ingår i en skara på fem eller fler 

fyra syskon 

syskon 

Som framgår av tablån var vi tvungna att göra vissa sammanslag

ningar, vad gäller familjer som innehåller tre eller flera barn, 

enär cellfrekvenserna i annat fall skulle blivit alltför låga. 

Med den valda indelningen blir den lägsta cellfrekvensen 43 (ta

bell 1 ) , vilket får anses som en minimisiffra i denna typ av 

undersökningar. 

Tabo.ll J. lindan.* ökning t>mat<LKial<Ltt> ^ÖKdalning med av&zandd på kön, 

social bakgxund och antal AyAkon. 

Kate- Grupp A+B Grupp C Grupp D Grupp E 

gori Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

1 

2 ä 

2 y 

3+4 ä 

3+4 m 

3+4 y 

5 o fl 

Totalt 

138 

160 

143 
94 

124 

94 

45 

798 

118 

178 

127 
84 

108 

91 

43 

749 

220 

198 

193 
114 

163 
114 

78 

1080 

213 

173 
211 

82 

157 

99 
72 

1007 

70 

101 

81 

91 
142 

88 

145 

718 

47 

83 
76 

87 
130 

99 
140 

662 

405 

402 

384 

270 

423 
282 

345 

2511 

445 

418 

381 

254 

387 

273 
342 

2500 

De tre intelligenstest som användes i samband med insamlingen av 

projektets basuppgifter och som utnyttjas i denna undersökning 

har utarbetats vid Pedagogiska institutionen, Göteborgs universi

tet. En detaljerad redogörelse för konstruktionsarbetet ges av 

Svensson (1964). Testen ger ett mått på den verbala, spatiala och 

induktiva begåvningsfaktorn. Samtliga test består av 40 uppgifter 

och dess reliabiliteter ligger kring 0.90. 

http://Tabo.ll
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Motsatser: Att ange mot satsen till ett visst nyckelord bland fyra 

alternativ 

Exempel: PAGPRH/ARE: dumbom, aKbo.t^mqfiCi, latkimd, &la.gbjö<in 

Plåtvik- Att finna ut, vilken bland fyra figurer man får, om man 
— t . , i, 

HiH£: viker ihop ett avbildat "plåtstycke". 

Ex&mp&l: 

I I i 
i •• • i i 

! I i 

30 

Talserier: Att komplettera en talserie, där sex tal är givna med 

ytterligare två tal. 

Exzmpzl: 3 6 It- 14 48 96 _ _ 

1961 genomfördes testningarna någon dag under perioden 8-27 maj. 

Alla svar skrevs direkt i ett provhäfte, som också innehöll de 

speciellt utarbetade frågeformulären. Testningarna administrera

des av klasslärarna i enlighet med detaljerat skrivna instruk

tioner. 

L. 3 Resultatredovisning 

I tabell 2 återfinns medeltalen i de tre intelligenstesten för 

pojkar och flickor med varierande syskonkonstellationer. Resulta-

ten redovisas separat för varje socialgrupp, vilket innebär att 

vi får 24 uppsättningar av medeltal [2 [kon) x 4 {Aociagtupp) x 

3 (£e.6£)] . Som framgår av tabellen finns det vissa skillnader 

mellan testmedeltalen inom varje undergrupp. För att undersöka om 

skillnaderna, är signifikanta görs en-vägs variansanalyser inom var 

och en av de 24 medeltalsserierna. Vid samtliga testningar kommer 

vi att välja fem-procentsnivån för att anse skillnaderna statis

tiskt säkerställda. 

A B C D 
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Tabe.ll 2. Medeltalen i do. tie intelligenAte.4>ten h'on pojkati och filekon, 
med vatiieiande antal 6y*kcn inom olika &ocialgiuppei. 

Social- Syskon
grupp kategori 

A+B 1 

2 ä 

2 y 

3+4 

3+4 

3+4 

5 0 

C 1 

2 ä 

2 y 
3+4 

3+4 

3+4 

5 0 

D 1 

2 ä 

2 y 

3+4 

3+4 

3+4 

5 0 

E 1 

2 ä 

2 y 
3+4 

3+4 

3+4 

5 0 

ä 

m 

y 
fi 

ä 
m 

y 
fi 

ä 

m 

y 
fl 

ä 

m 

y 
fi 

Motsatser 
Pojkar Flickor 

26.64 

25.84 

26.32 

24.90 

25.11 
25.48 

26.00 

24.21 

24.41 

23.27 

23.59 
22.80 

22.83 
20.42 

21.84 

22.24 

21.16 

23.32 

20.70 

21.53 

19.31 

21.36 

21.75 

22.17 
20.34 

20.27 

21.35 
18.54 

26.89 
27.10 

25.80 

27.94 

27.00 

26.15 

25.91 

24.39 

23.79 
23.86 

23.05 

21.91 
22.40 

21.99 

23.98 

23.25 

21.97 
22.26 

21.57 

22.53 
20.04 

22.00 

21.28 

21.71 

20.97 

20.29 

20.47 

19.54 

Plåtvikning 
Pojkar Flickor 

24.99 
23.74 

24.33 

25.21 

23.94 

25.88 

23.84 

23.24 

23.42 

22.04 

23.06 

22.86 

22.30 

20.30 

20.47 

21.26 

20.98 

21.11 

21.78 

22.44 

19.50 

20.90 

22.03 

21.25 

20.59 
20.61 

20.88 

19.07 

23.09 
22.52 

22.58 

22.80 

23.32 

23.50 

23.63 

19.83 
20.76 

20.81 

20.55 
20.38 

19.87 
20.81 

21.21 

20.98 

21.05 

19.25 

20.57 

20.35 

20.55 

19.75 

19.29 
19.72 

20.24 

19.55 

18.75 

18.47 

Talserier 
Pojkar Flickor 

22.93 
21.94 

22.33 

23.23 

23.15 

24.03 

22.91 

20.75 
20.60 

20.36 

21.82 

20.20 

21.32 

18.69 

18.70 

20.00 

18.80 

20.42 

19.70 

20.01 

18.46 

18.34 

19.04 

19.22 

18.57 

18.31 

18.77 
16.10 

21.67 
22.66 

21.17 

22.89 

22.25 

23.33 
22.81 

19.52 

20.92 

19.58 

19.71 
18.61 

18.54 

19.86 

20.55 
20.62 

20.49 

20.76 

20.12 

20.45 
18.88 

17.98 

17.90 

18.03 
18.24 

17.28 

17.95 
16.56 

http://Tabe.ll
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Utfallet av variansanalyserna redovisas i form av P-värden i ta

bell 3, där de signifikanta värdena markerats med understrykningar, 

Resultaten kan kortfattat sammanfattas på följande sätt: Syskon

antalet visar inga samband med intelligenstestresultaten i högre 

socialgrupper (A+B). I övriga grupper synes antalet syskon vara 

av viss betydelse för elevens resultat på det verbala testet -

bland barn från arbetarklassen även när det gäller resultaten på 

de spatiala och induktiva testen. 

Tabo.ll 3. Utiall&t av vai£anAanaly6e.ina (V-vöJidan) Inom olika 60-
aA.algJiuppe.1. Signifikanta vätidtn und&JiAtlukna. 

Grupp Motsatser 

Pojkar Flickor 

Plåtvikning 

Pojkar Flickor 

Talserier 

Pojkar Flickor 

A+B 

C 

D 

E 

1.88 

4 .42 

3 .79 

1 2 . 5 8 

1.16 

2 . 9 3 

3 .25 

2 . 5 3 

0 .55 

7 . 4 3 

1.87 

5 .25 

0 .42 

2 .09 

0 .74 

2 .40 

0 .90 

1.52 

1 .01 

6 .02 

1.09 

1.72 

0 .84 

1.95 

Eftersom variansanalyserna enbart ger upplysning om, att det finns 

skillnader mellan elever med olika syskonantal/position, men jJ* 

mellan vilka kategorier som skillnaderna är signifikanta, låter vi 

t-testa skillnaderna mellan de enskilda medeltalen inom de grup

per, där F-värdena visat på signifikanta differenser. Dessa t-test-

ningar återfinns i tabell 4 till 6. Medeltalen är ordnade i fallan

de storleksordning och de värden som inte är understrukna med 

samma linje är signifikant åtskilda. Bland pojkar i socialgrupp C 

har således äldsta barnet bland två syskon det högsta medelvärdet 

i testet "Motsatser", och detta värde är signifikant högre än 

medeltalen för grupperna "3+4 y", "3+4 m" samt "5 o fl". Det näst 

högsta värdet har barnet utan syskon, vilket är signifikant större 

än värdena för grupperna "3+4 m" och "5 o fl". 

Vid en granskning av tabellerna 4, 5 och 6 kan man se, att det 

inte finns en enda signifikant skillnad mellan barn utan syskon 

och barn med ett syskon (grupp "2 ä" eller "2 y"). Barn med inga 

eller ett syskon har i allmänhet något högre testmedeltal än barn 

med två eller tre syskon, men endast i ett fåtal fall är skillna

derna så stora att de blir signifikanta. Den övervägande majori-

http://Tabo.ll
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Tabell 4. Skillnaden JL venbal begåvning mellan bann med vah.Jien.ande an

tal &y6kon. 

Social
grupp 

C 

Pojkar 

D 

Pojkar 

E 

Pojkar 

C 

Flickor 

D 

Flickor 

E 

Flickor 

2 ä 

3+4 ä 

1 3+4 ä 2 y 

2 ä 

3+4 y 

1 3+4 y 

2 y 2 ä 

2 y 

1 

1 

1 

1 

2 y 2 ä 

3+4 y 

3+4 ä 

2 ä 3+4 y 

3+4 m 5 o fl 

3+4 m 5 o fl 

3 + 4 ä 3+4 m 

3 + 4 y 5 o fl 

3 + 4 ä 2 y 3+4 m 

2 y 2 ä 3+4 ä j 3+4 y 3+4 m 

5 o fl 

3+4 m 

5 o fl 

5 o fl 

http://vah.Jien.ande
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Tabzll 5. SklllYiado.fi l spatial begåvning m&llan baftn mo.d. vaniiKande. 

antal 6y*kon. 

Social
grupp 

C 

Pojkar 

E 

Pojkar 

E 

Flickor 

2 ä 1 3+4 ä 3+4 m 

2 ä 

3 + 4 ä 

2 y 1 3+4 y 

i 2 y 3+4 m 

3 + 4 y 2 y 

3 + 4 m 3+4 ä 

2 ä 3+4 y 

5 o fl 

5 o fl 

5 o fl 

Tabell 6. SkillnadzK l induktiv b&gåvning m&llan bann m&d vanieAandz 

antal 6if6kon. 

Socil-
grupp 

E 

Poj kar 

2 y 2 ä 3+4 y 3 + 4 ä 1 3+4 m 5 o fl 

http://SklllYiado.fi
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teten av de signifikanta differenserna uppkommer genom att barn 

med fyra eller fler syskon är underlägsna barn med tre eller färre 

syskon. I tabellerna 4 till 6 görs sammanlagt 60 jämförelser mel

lan grupp "5 o fl" och övriga syskongrupper, varvid inte mindre 

än 46 ger ett signifikant utslag till "storgruppens" nackdel. Re

sultaten pekar sålunda mycket tydligt på, att barn med många sys

kon får förhållandevis låg poäng på intelligenstest, och speciellt 

gäller detta för pojkar från arbetarklassen, vilka är klart under

lägsna i såväl det verbala, spatiala som induktiva testet. 

För att belysa sambandet mellan position i syskonskara och begåv

ning har vi utifrån värdena i tabell 2 gjort en sammanfattande 

översikt i nedanstående tablå. I tablån jämförs det äldsta och 

det yngsta syskonet i tvåbarnsfamiljer, samt det äldsta, det eller 

det mellersta och det yngsta i tre- och fyrabarnsfamilj er. Jäm

förelserna baserar sig på medeltalen i de tre intelligenstesten 

uppdelade på kön och socialgrupp, vilket ger inalles 24 jämförel

ser. 

Eleven är i syskonskaran: 

äldst av två 

yngst av två 

äldst bland tre eller fyra 

mellanbarn bland tre eller 
fyra 

yngst bland tre eller fyra 

Antalet jämförelser där respektive 

barn har högst medeltal 

12 

12 

13 

1 

10 

Som framgår av tablån kan man inte spåra någon som helst tendens 

vad gäller tvåbarnsfamiljerna - högsta medeltal fördelar sig pre

cis jämnt mellan de båda kategorierna. I tre- och fyrbarnsfamilj er

na tenderar däremot mellanbarnen att nå lägre värden än syskonen, 

men endast i två fall är skillnaden statistiskt säkerställd. Lik

som i de tidigare nämnda utländska undersökningarna torde vi få 

konstatera, att sambanden mellan position i syskonskaran och be

gåvningsnivå är relativt svaga, och vi kan ej med bestämdhet säga 

hur begåvningen ändras från det först till det sist födda barnet 

i familjen. 
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1. 4 Saramanf at t ande_diskussion 

I denna undersökning har vi kunnat konstatera negativa samband 

mellan familjestorlek och begåvning. Dessa samband är dock av 

ganska specifik natur, såtillvida som de helt lyser med sin från

varo inom högre socialgrupper, dvs. i de grupper där fadern har 

realexamen eller högre teoretisk utbildning. Bland barn till lägre 

tjänstemän och jordbrukare kan sambanden endast beläggas när be

gåvningen mäts med ett verbalt test, och enbart inom arbetarklas

sen framträder det negativa sambandet mellan syskonantal och be

gåvning i såväl verbala, spatiala som induktiva test, och då 

starkare bland pojkar än bland flickor. 

Sambanden mellan syskonantal och begåvning är specifika även så

tillvida, att vi ej kunnat finna några statistiskt säkerställda 

skillnader mellan barn utan syskon och barn med ett syskon, samt 

endast ett fåtal signifikanta skillnader mellan en- och tvåbarns-

familjer å ena sidan och tre- och fyrbarnsfamilj er å andra sidan. 

Däremot är barn med fyra eller fler syskon klart underlägsna barn 

från mindre familjer. Sammanfattningsvis kan man därför uttyda 

det negativa sambandet mellan syskonantal och begåvning på följan

de sätt: Endast l £amtlj<il $/iän läg/to. sociala Atiata, däh. antalet 

bann ovo.KAkKA.dnn. iyia, Ayne.6 6y6konantalo.t tnve.tika menligt pä baft-

nzt6 Intelligenz t z^tKzi>ältat ock dä &h.ämt>t l vexbala teAt. 

För att få en mer överskådlig blid över hur mycket syskonantalet 

betyder i det test och inom den socialgrupp, där de största skill

naderna finns, har vi i figur 2 markerat medeltalen i det verbala 

testet för pojkar och flickor från arbetarklassen (grupp E), dels 

för barn utan syskon, dels för barn med fyra eller fler syskon. 

Som jämförelse har vi lagt in medeltalen för motsvarande katego

rier från de socialgrupper, där fadern har högre utbildning (grupp 

A+B). Som framgår av figuren är skillnaderna mellan de båda syskon

kategorierna ungefär tre gånger så stora i grupp E som i grupp 

A+B, vilket bland annat innebär att skillnaderna mellan social

grupperna blir betydligt större mellan familjer med många barn än 

mellan enbarnsfamiljer. Eftersom totalspridningen i testet uppgår 

till 6.56, innebär det att den sociala differensen i det förra 

fallet uppgår till drygt en spridningsenhet, medan den i det se

nare fallet stannar vid cirka 3/4 enhet. 

http://ovo.KAkKA.dnn
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utan 6ij6kon hd6pzkt.lve bann rmd iy*-<x allzu *(/et 6t'6kon. 

Att barn från lägre socialgrupper presterar svagare resultat i 

intelligenstest är ett välkänt faktum, men denna undersökning 

pekar på att det framförallt är barn från stora familjer inom 

arbetarklassen som når de lägsta testresultaten. Vare sig det 

är den begränsade kontakten med vuxna eller andra faktorer som 

ligger bakom detta förhållande torde dessa barn behöva speciellt 

stöd, inte minst därför att det i utländska undersökningar 

framkommit, att deras prestationer i skolan blir än svagare än 

deras intelligenstestresultat (Fraser, 1959:» s. 53)» 

http://lnt2ltlgQ.n6to.6ttt
http://hd6pzkt.lv
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2. Betyder moderns utbildning mer än faderns för elevens framgång i 

skolan? 

2.1 .Intr odukt i on_ 

Från tidigare undersökningar vet man att det kulturella klimatet 

i hemmet och speciellt föräldrarnas utbildning är av stor betydel

se för hur eleverna lyckas i skolan. Barn till föräldrar med god 

teoretisk utbildning är gynnade på flera sätt; dels erhåller de 

i allmänhet högre betyg än övriga elever, dels får de högre betyg 

än vad man skulle väntat utifrån deras begåvning. (Svensson 1971)* 

I några undersökningar i Storbritannien har man vidare funnit, 

att moderns utbildning är speciellt betydelsefull i detta samman

hang, ty moderns utbildning tenderar att visa högre samband med 

barnets skolprestationer, än vad faderns utbildning gör (Swift, 

1967, Nisbet & Entwistle, 1969). 

Syftet med denna undersökning är att studera olika typer av skol

prestationer hos elever som kommer från hem med stor nivåskillnad 

mellan faderns och moderns teoretiska utbildning. Härigenom torde 

man kunna få en mer nyanserad bild av föräldrautbildningens in

verkan och kunna klarlägga, om det är faderns eller moderns ut

bildning som har störst inflytande på elevens skolframgång. 

2.2 Undersökningsmaterial 

I undersökningen ingår 6 052 elever, vilka vårterminen 1966 befann 

sig i årskurs sex inom grundskolan. De svarar mot cirka 80 procent 

av den möjliga stickprovsstorleken och kan anses representativa 

för samtliga normalåriga sjätteklassare i grundskolan detta år. 

Undersökningsmaterialet kommer att vara indelat efter kön och för

äldrautbildning, varvid föräldrarna grupperas i följande katego

rier: 

Ak: Akademisk examen 

St: Studentexamen eller motsvarande utbildning 

Re: Realexamen eller motsvarande utbildning 

Po: Folkskola 

Bland drygt 70 procent av eleverna har både fadern och modern en-
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bart folkskola (tabell 7). För 16 procent har endera eller båda 

föräldrarna realexamen och denna utbildning är något vanligare 

bland mödrarna. Studentexamen eller högre utbildning förekommer 

bland 13 procent av elevernas föräldrar, betydligt oftare hos 

fadern än hos modern. 

Jab2.ll 7. Unde.fi6Okn4ing6mat2.f14.ale.t6 iOKd2.lnA.ng med a\)6e.ende på 
kön och $öfiäldfiautbtidning. 

Faderns 
utbild
ning 

Fo 

Re 

St 

Ak 

Poj kar 

Moderns utbildning 

Fo 

2166 

151 

91 

16 

Re 

210 

129 
101 

50 

St 

17 

11 

41 

35 

Ak 

1 

1 

4 

24 

Flickor 

Moderns utbildning 

Fo 

2142 

163 

79 

13 

Re 

210 

110 

109 

47 

St 

16 

16 

42 

36 

Ak 

0 

0 

7 

14 

Som man kan se i tabell 7 är vissa cellfrekvenser mycket låga och 

i ett par fall noll, varför vi blir tvungna att göra vissa samman

slagningar och materialet kommer att vara uppdelat så som framgår 

av nedanstående figur. 

Faderns 
utbildning 

Fo 

Re 

St 

Ak 

Moderns utbildning 

Fo Re St 

Tigu.fi 3. En 6chemati6k bild öve.fi ande.fi6ökning6mate.fiiale.t6 uppdel
ning 6c,mt de. jam6ofio.l6Q.fi 60m kommen, att göfia&. 

http://Jab2.ll
http://Unde.fi6Okn4ing6mat2.f14.ale.t6
http://iOKd2.lnA.ng
http://Tigu.fi
http://jam6ofio.l6Q.fi
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I figuren redovisas benämningarna på de olika kategorierna - i 

fortsättningen kallade utbildningsgrupper - samt vilka jämförelser 

som är av primärt intresse i undersökningen. 

a) Elever från familjer där modern har realexamen och fadern 

folkskola (2 m) jämförs med elever, vars far har realexamen 

men modern endast folkskola (2 f). 

b) Bägge dessa utbildningsgrupper jämförs med de elever, vars båda 

föräldrar har realexamen (2 mf). 

c) Elever från hem där endast modern har studentexamen eller högre 

utbildning (1 m) jämförs med elever från hem där endast fadern 

har motsvarande utbildning (1 f). 

d) Dessa grupper jämförs sedan med den grupp, där såväl fadern 

som modern har studentexamen (1 mf). 

Vi kommer att jämföra eleverna med avseende på de betyg de erhöll 

i svenska och matematik vårterminen 1966, när samtliga genomgått 

årskurs sex i grundskolan. Först jämför vi elevernas absoluta 

skolprestationer, dvs. utan att konstanthålla deras begåvnings-

mässiga förutsättningar. Sedan konstanthålls begåvningen - med 

hjälp av resultaten i de intelligenstest som redovisades i före

gående kapitel - vilket innebär att vi även kan studera de rela

tiva skolprestationerna. Liksom i den förra undersökningen kommer 

vi vid signifikanstestningarna att välja fem-procentsnivån för 

att anse skillnaderna statistiskt säkerställda. 

2.3 Resu1tatredovisning 

I tabell 8 redovisas medeltalen i betygen svenska och matematik 

för elever från olika utbildningsgrupper. Som väntat ökar betygs

medeltalen med stigande utbildningsnivå i hemmet, men i strängt 

taget samtliga grupper överskrider medelbetyget det av Skolöver-

stryelsen rekommenderade 3.00. Vi tolkar dock inte detta som om 

vårt stickprov skulle vara positivt selegerat i betygshänseende, 

utan snarare som ett tecken på lärarens generositet - en generosi

tetseffekt som tidigare påvisats av bl.a. Marklund (I960). 

Standardavvikelserna varierar något från grupp till grupp och lig

ger för det totala stickprovet i svenska något under och i mate

matik något över det stipulerade värdet 1.00. 
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Tabzll &. Bo,tyg6m<idQ.ltal I 4ven4fca ock matematik ^'ån. pojkoJi ock 

filekon, £i&n olika utbildning&giupvci. 

Grupp 

1 m 

1 f 

1 mf 

2 m 

2 f 

2 mf 

Antal 

ind. 

30 

258 

104 

210 

151 

129 

Poj kar 

Betygsmedeltal 

Svenska 

3.77 

3.45 

3.82 

3.17 
3.30 

3.21 

Matematik 

4.43 

3.71 
4.10 

3.36 

3.48 

3.51 

Antal 

ind. 

32 

248 

99 

210 

163 
110 

Flickor 

Betygsmedeltal 

Svenska 

3.97 

3.87 
4.04 

3.57 

3.58 

3.74 

Matematik 

3.63 
3.64 

3.88 

3.38 

3.35 

3.43 

2166 2.89 3.06 2142 3.30 3.08 

I grupp 2 tenderar elever vars båda föräldrar har realexamen att 

få något högre betyg, än de elevgrupper där endast en av föräld

rarna har denna utbildning. Varken bland pojkar eller flickor finns 

det dock några signifikanta skillnader mellan de tre grupperna på 

realexamensnivå. Däremot har samtliga dessa grupper såväl i sven

ska som i matematik signifikant högre betyg än eleverna från grupp 

3, den grupp där varken fadern eller modern har någon teoretisk 

utbildning utöver folkskolan. 

Inom grupp 1 är betygsmedeltalen genomgående höga och bland flic

korna återkommer samma mönster som ovan; den grupp där båda för

äldrarna har hög utbildning får bättre betyg än de båda övriga 

grupperna, och i matematik är skillnaden dessutom signifikant. 

Bland pojkarna äremellertid bilden delvis en annan och speciellt 

lägger man märke till de goda betygen hos elever från hem, där en

dast modern har studentexamen. Dessa pojkar har det högsta medel

betyget i matematik och det näst högsta i svenska. De skiljer sig 

ej signifikant från pojkarna i den grupp, där båda föräldrarna 

har studentexamen, medan pojkar med enbart högutbildade fäder får 

signifikant lägre betyg i både svenska och matematik. 

För att undersöka om de funna resultaten står sig, även när hän

syn tagits till skillnader i begåvning, skall vi med hjälp av 
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kovariansanalysmetodik konstanthålla denna. Härvid går vi till

väga på följande sätt: Vid jämförelserna av betygen i svenska an

vänds det verbala testet Motsatser som kontrollvariabel och vid 

jämförelserna i matematik utnyttjas det induktiva testet Talserier, 

Härigenom anser vi oss få en kontroll över de begåvningsfaktorer 

som är av speciell betydelse för skolprestationerna i respektive 

ämne. För en utförlig diskussion rörande det berättigande i valet 

av kontrollvariabler samt en redogörelse för kovariansanalysmeto

den hänvisas till Svensson (1971). 

Gruppernas medeltal i de båda intelligenstesten framgår av tabell 

9. Liksom betygen visar testresultaten klara samband med hemmets 

utbildningsnivå, men eftersom vi i denna undersökning ej är pri

märt intresserade av begåvningsdifferenser underlåter vi att före

ta signifikanstestningar. 

Tabell 9. Medeltal t te&ten Mot&at6ei och Tal&ztilan ^ön. pojkax 
och filekon, ixdn olika utbildningsgruppen.. 

Grupp 

1 m 

1 f 

1 mf 

2 m 

2 f 

2 mf 

Antal 

ind. 

30 

258 

104 

210 

151 

129 

Pojkar 

Mede! 

Motsatser 

28.73 

27.85 
29.16 

25.83 
26.21 

25.61 

ltal 

Talserier 

23.50 

24.25 

26.93 

22.40 

23.79 

22.19 

Antal 

ind. 

32 

248 

99 

210 

163 
110 

Flickor 

Mede 

Motsatser 

26.10 

27.59 
28.76 

26.33 

25.79 

26.63 

ltal 

Talserier 

22.32 

23.21 

25.12 

22.47 

21.27 
22.94 

2166 23.51 20.44 2142 23.78 20.02 

I tabell 10 redovisas gruppernas justerade betygsmedeltal, dvs. 

de medeltal grupperna skulle ha erhållit, om det ej funnits några 

skillnader i intelligenstesten. 
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Tabo.ll 7 0. Ju&teiade. bo.tyg6me.de.ltal l 6ve.n*ka och matematik &öti 

pojkati och filekon. &tiån olika utbildning* g Kap pe.1. 

Grupp 

1 m 

1 f 

1 mf 

2 m 

2 f 

2 mf 

Antal 

ind. 

30 

258 

104 

210 

151 

129 

Pojkar 

Justerade 

Svenska 

3.33 
3.10 

3.32 

3.03 
3.12 

3.10 

värden 

Matematik 

4.24 

3.45 

3.59 

3.27 

3.27 
3.44 

Antal 

ind. 

32 

248 

99 

210 

163 
110 

Flickor 

Justerade värden 

Svenska 

3.83 

3.57 
3.62 

3.41 

3.48 

3.55 

Matematik 

3.51 

3.45 

3.53 

3.25 

3.32 

3.26 

2166 3.00 3.16 2142 3.40 3.15 

Eleverna i grupp 3 är fortfarande underlägsna övriga elever, vil

ket innebär att de får lägre betyg, än vad man skulle vänta sig 

med kännedom om resultaten i intelligenstesten. 

Inom grupp 2 finner vi ungefär samma resultat som då intelligens

testresultaten ej konstanthålles, och inga differenser mellan de 

justerade medeltalen är av den storleken att de blir signifikanta. 

I grupp 1 framträder däremot en något annorlunda bild, när begåv

ningen hålls under kontroll, varvid grupp 1 m framstår som den 

bästa och grupp 1 f som den klart svagaste gruppen. En signifikans-

testning av skillnaderna mellan de justerade medeltalen ger föl

jande utfall: 

Ämne 

Svenska 

Matematik 

Pojkar 

1 m 1 mf 

1 m 1 mf 

1 f 

1 f 

Flickor 

1 m 1 mf 

1 mf 1 m 

1 f 

1 f 

Endast i matematik bland flickorna saknas signifikanta skillnader. 

Vid de tre övriga jämförelserna är den grupp där endast modern 

http://Tabo.ll
http://bo.tyg6me.de.ltal
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har studentexamen signifikant bättre än gruppen med endast "stu

dentfäder". Grupp 1 mf intar en mellanställning och är endast i 

ett fall klart underlägsen grupp 1 m. Till skillnad från elever, 

som kommer från hem där endera eller båda föräldrarna har real-

examen, kan vi konstatera att det här är av viss betydelse, vil

ken av föräldrarna som har eller inte har den aktuella utbildning

en - prestationerna i svenska och matematik tenderar att bli högre 

bland barn från hem, där modern har högre eller i varje fall lika 

hög utbildning som fadern. 

2.4 Sammanfattande_diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att utröna, om det finns 

några skillnader i skolprestation mellan elever som kommer från 

hem, där fadern och modern har olika grad av teoretisk utbildning. 

I undersökningen ingår cirka 6 000 elever från årskurs sex, vilka 

varit uppdelade i följande utbildningsgrupper: 

1 m 

1 f 

1 mf 

2 m 

2 f 

2 mf 

3 

Endast modern har studentexamen eller högre utbildning 

" fadern " " " " " 

Båda föräldrarna " " " " 

Endast modern har realexamen eller motsvarande utbildning 

" fadern " " " " " 

Båda föräldrarna " " " " 

Båda föräldrarna har endast folkskola 

En svårighet i undersökningen har varit att antalet mödrar med 

studentexamen eller högre utbildning är ganska få och i flertalet 

fall gifta med män på samma utbildningsnivå, vilket innebär att 

den grupp där modern har och fadern saknar studentexamen endast 

består av ett 30-tal elever, när pojkar och flickor hålls isär. 

Denna grupp lyckas dock mycket bra i skolan och får betyg i sven

ska och matematik som ligger bortåt en spridningsenhet över genom

snittet eller i paritet med den grupp där båda föräldrarna har 

studentexamen. Något sämre lyckas däremot den grupp där endast 

fadern har studentexamen. Om man tar hänsyn till begåvningsnivån, 

framstår den förstnämnda gruppens skolprestationer som än mer 

beaktansvärda, ty i förhållande till sina intelligenstestresultat 

erhåller den t.o.m. något högre betyg, än när båda föräldrarna är 

högutbildade och klart högre betyg än de elever, som kommer från 

hem där endast fadern har hög utbildning. 
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Skalen till att barn med välutbildade mödrar blir så framgångs

rika i skolan är säkerligen många. I och med att mödrarna själva 

har genomgått en högre utbildning, torde de båda ha större möjlig

heter och mer motivation att på olika sätt stödja och hjälpa bar

nen med hemläxor och annat skolarbete. Härtill kommer att de säker

ligen i mindre omfattning än högutbildade fäder förvärvsarbetar 

på heltid, vilket gör att de får mer tid att noga följa barnens 

verksamhet i skolan - ge beröm vid framgång, trösta vid motgångar, 

vara tillhands vid läxläsning, stimulera till bredvidläsning osv. 

Resultaten pekar emellertid på att modern får ha en relativt hög 

utbildning, för att den i detta sammanhang skall framstå som mer 

betydelsefull än faderns, ty bland elever från hem där endast 

modern, endast fadern eller båda föräldrarna har realexamen, finns 

det inga större skillnader i betyg. Samtliga dessa tre grupper er

håller också lägre betyg än de grupper där endera eller båda för

äldrarna har studentexamen, men får å andra sidan betydligt högre 

betyg än grupp 3, där båda föräldrarna saknar teoretisk utbild

ning utöver folkskola. Att ha någon förälder med en utbildning 

på realexamensnivå synes därför vara av viss betydelse för skol-

framgången - däremot tycks det vara av mindre vikt, om det är fa

dern eller modern som genomgått realskola. 
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Hur stor betydelse har en studievänlig hemmiljö för elevens skol

arbete? 

Introduktion^ 

I föregående undersökning kunde vi bl.a. konstatera att barn till 

föräldrar med god teoretisk utbildning i allmänhet får höga betyg. 

Elevernas framgång i skolan samvarierar emellertid inte bara med 

föräldrarnas formella utbildning utan även med inställningen till 

utbildning och högre studier - ju positivare attityder i hemmet, 

desto bättre lyckas eleven med skolarbetet (Se t.ex. Floud, 1961 

och Raph, Goldberg & Passow, 1966). 

Det finns givetvis ett samband mellan föräldrarnas utbildning och 

deras uppskattning av teoretiska studier, men detta samband är 

ingalunda perfekt och säkerligen finns det många lågutbildade som 

värderar akademiska studier minst lika positivt som akademikerna 

själva. I denna undersökning skall vi studera prestationerna i 

svenska och matematik bland elever som kommer från hem med olika 

värderingar av högre utbildning och bl.a. försöka klarlägga hur 

stor betydelse dessa värderingar har i förhållande till utbildnings

nivån i hemmet. 

Undersökningsmaterial 

Vi kommer att utnyttja samma stickprov som i förra undersökningen, 

dvs. elever från årskurs sex i grundskolan år 1966. Eleverna kom

mer också att indelas med hänsyn till föräldrarnas utbildning i 

de tre grupperna: 

1. Endera eller båda föräldrarna har studentexamen eller högre ut

bildning 

2. Endera eller båda föräldrarna har realexamen eller motsvarande 

utbildning 

3. Båda föräldrarna har enbart folkskola. 

Uppläggningen av denna studie i förening med de förhållandevis 

låga antalen i grupp 1 och 2 (tabell 11) tillåter däremot inte, 

att dessa båda grupper uppspjälkas på samma sätt som i den tidi

gare undersökningen. 
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Tabzll 11. Stickprov<iti> iöide.Jtnlng rmd av&&&nd<i på. kön och utblld-
YliYlQAQfllipp. 

Grupp 

1 

2 

3 

Totalt 

Pojkar 

Antal 

421 

510 

2121 

3052 

Procent 

13.8 

16.7 

69.5 

100 

Flickor 

Antal 

409 
506 

2060 

2975 

Procent 

13.7 
17.0 

69.2 

100 

Som framgår av tabell 11 överensstämmer inte antalet elever exakt 

med det antal som redovisats tidigare, beroende på att det här 

ingår några elever i grupp 1 och 2, där vi endast har uppgift om 

den ena förälderns utbildning. Å andra sidan saknas några indivi

der, vilka ej besvarat vissa frågeformulär, varför det ingår to

talt 6027 elever eller 25 färre än i förra undersökningen. 

För att få ett mått på familjens attityder till högre utbildning 

används den första av de tre delskalor som ingår i frågeformulä

ret SKOLAN. Skalan innehåller tio frågor som berör såväl elevens 

egen inställning till högre utbildning som hans uppfattning om 

föräldrarnas ställningstagande i detta avseende. Frågorna skall 

besvaras med "ja" eller "nej", och ges ett poäng för ett positivt 

och noll poäng för ett negativt svar, bedömt utifrån skolans vär

deringar. Frågornas formuleringar och poänggivande svar framgår 

av tabell 12. En redogörelse för konstruktionsprinciperna och ut-

prövningsarbetet återfinns hos Rovio-Johansson (1972). 
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Tabe.ll 12. Vnågonna. I Akala 1: Tamlljun* attltydzK till högiz ut
bildning. (Ummnzt ̂ fiam^ofi ^Kågan hän£öi &lg till i*L&-
gan6 placzulng l iotunuläi&t SKOLAN). 

2. Anser dina föräldrar att man får en säkrare framtid om 
man går igenom en högre skola? (ja) 

5. Tycker du att det skall bli roligt att få sluta skolan 
och börja arbeta? (nej) 

8. Tycker de där hemma att du så småningom skall försöka 
bli student? (ja) 

11. Tycker du att det är roligare att gå kvar i skolan än 
att börja med ett arbete? (ja) 

14. Anser dina föräldrar att man nu för tiden klarar sig bra 
utan högre utbildning? (nej) 

17. Anser du att det är viktigare att tjäna mycket pengar än 
att skaffa sig en hög skolutbildning? (nej) 

20. Anser din far och mor att brist på skolutbildning är ett 
svårt hinder, om man vill komma framåt i livet? (ja) 

23. Tycker dina föräldrar att man har föga nytta av skolkun
skaper i yrkesarbetet? (nej) 

26. Om du skulle välja mellan skolan och ett arbete, skulle 
du då föredraga skolan? (ja) 

29. Anser din far och mor att du skall fortsätta skolan, när 
du gått de år du är tvungen att gå? (ja) 

Attitydskalans reliabilitet ligger runt 0.80, medeltalet är 5.2 

och standardavvikelsen 2.4. I denna studie kommer skalan att diko-

tomiseras, och elever som ligger över medeltalet (6 poäng eller 

högre) anses komma från hem med positiva attityder till högre ut

bildning, medan elever som ligger under medeltalet definieras som 

elever från hem med mindre gynnsamma attityder. 

Som antyddes tidigare finns det klara samband mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och hemmets inställning till teoretisk utbildning, 

vilket även framgår av tabell 13. Bland elever i utbildningsgrupp 

1 ligger cirka 80 procent över genomsnittet i attitydskalan, mot 

cirka 70 procent i grupp 2 och 50 procent i grupp 3. 

http://Tabe.ll
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Tabtll IS. Antal&t zlzvati i^tån olika utbildning &giupp<iK &om llgg&K 

'ovan, Ke.&p2.ktlve. undzn, gznom&nlttat l attityd*kalan. 

Hemmets värdering Pojkar Flickor 

av högre studier gr 1 gr 2 gr 3 gr 1 gr 2 gr 3 

över genomsnittet 342 371 1105 326 361 1020 

under " 79 139 1016 83 145 1040 

totalt 421 510 2121 409 506 2060 

Vid bearbetningen kommer materialet att vara indelat efter kön och 

utbildningsgrupp. Dessutom görs separata analyser för elever som 

ligger över respektive under genomsnittet i intelligenshänseende, 

Liksom i förra undersökningen kommer vi att använda testet Motsat

ser som ett mått på den språkliga begåvningen och testet Talserier 

som ett mått på den matematiska förmågan. 

3.3 ResuItätredovisning 

Som framgår av den hierarkiskt uppbyggda figur 4 är medelbetyget 

i svenska för samtliga pojkar 3.0. När eleverna uppdelas efter 

sina resultat i intelligenstestet Motsatser blir medelbetyget 3.5 

för pojkar som ligger över testmedeltalet och 2.5 för de som lig

ger under detta. Det skiljer således en hel betygsenhet mellan de 

båda begåvningskategorierna. Såväl bland pojkar över som under 

genomsnittet i begåvning kan man dock spåra klara samband mellan 

betygsmedeltai och utbildningsgrupp. I det förra fallet får grupp 

1 betygsmedeltalet 3.8 mot 3.4 för grupp 3, och i det senare fal

let är motsvarande värden 2.8 respektive 2.5. 
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3.0 

Begåvning 
under 

genomsnittet 

2.5 

över 
genomsnittet 

3.5 

Utb.gr 

2.5 2.7 

a 
2.8 

2 

3.4 3.6 3.8 

Utb. 
attityd 

"1 
2.3 2.7 2.4 3.0 2.5 3.0 3.1 3.6 3.2 3.7 3.7 3.8 

Antal 710 447 93 118 26 73 306 658 46 253 53 269 

Vlgun. 4. Mcdalbatyg l 6van6ka $01 pojkan. mad vaJilaianda bagåvnlng, 
6>iån olika utbildningsgrupp an, ock ^K&n ham mad olika 
attltijdan. till högra utbildning. 

Efter det att pojkarna indelats efter begåvning och föräldraut

bildning erhålles sex undergrupper. Inom samtliga dessa får elever 

från hem med positiva utbildningsattityder (markerade med + i fi

guren) högre betyg. De har ett betygsmedeltal som ligger ungefär 

en halv betygsenhet över sina kamrater från mindre utbildnings-

orienterade hem. Enda undantaget utgör eleverna i grupp 1 med en 

begåvning över genomsnittet, där differensen endast är en tiondels 

betygsenhet. Detta tyder på att pojkar med ett gynnat utgångsläge 

- hög begåvning och högutbildade föräldrar - även i de relativt 

sällsynta fall, där hemmets utbildningsattityder inte är odelat 

positiva, ändå klarar sig bra i skolan. 

Med viss reservation för de sist nämnda eleverna synes familjens 

inställning till utbildning vara av avsevärd betydelse för pojkar

nas skolprestationer i svenska. Detta framgår bl.a. därav att 

elever från grupp 3 med gynnsamma attityder till högre utbildning 

- på båda begåvningsnivåerna - får ett medelbetyg som ligger i 

nivå med grupp 2 och endast obetydligt lägre än grupp 1. Av re

sultaten framgår vidare att elever från grupp 1 med en begåvning 

http://Utb.gr
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under genomsnittet men med positiva värderingar får ungefär samma 

betyg som elever från grupp 3 med en begåvning över genomsnittet 

men med mindre gynnsamma attityder. 

I figur 5 redovisas medelbetygen i svenska för olika kategorier 

bland flickorna. Medelbetyget för samtliga flickor ligger 0.4 en

heter över pojkarnas, vilket bl.a. torde bero på flickornas starka 

intresse för språkliga fritidssysselsättningar samt deras positi

vare inställning till hemläxor och annat skolarbete (jfr Svensson 

1971, s. 122-125). Skillnaderna mellan begåvnings- och utbildnings 

kategorierna är dock av samma storlek som hos pojkarna. Likaså 

får flickor med gynnsamma utbildningsattityder högre betyg, och 

även om differenserna i flertalet fall är något mindre än bland 

pojkarna, erhåller vi i stort sett samma resultatmönster. 

3.4 

.Begåvning 
under 

genomsnittet 
över 

genomsnittet 

Utb.gr 

Utb. 
attityd 

Antal 

2.9 

2.9 

3.0 

0 
3.2 3.8 

3.9 

4.0 4.2 

2.8 3.0 2.9 3.1 3.0 3.3 3.6 4.0 3.7 4.1 4.0 4.2 

704 410 84 109 36 77 336 610 61 252 47 2̂ 9 

Vlgmn 5. M&ddlbatyg l 6van6ka fiön. fillckoi mud voAlziande. begåv
ning, filan olika utbildning6gtiuppe.l och filan kzm rr\Q.ä o-
llka attltydan. till kögtiz utbildning. 

Vi övergår nu till att granska betygen i matematik. Medelbetyget 

för samtliga pojkar ligger här något högre än i svenska och diff: 

rensen är något större mellan elever som ligger över respektive 

http://Utb.gr
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under genomsnittet i begåvnings mätt med det induktiva testet (fi

gur 6). Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna ökar också något, 

och inom båda begåvningskategorierna skiljer det en halv betygs

enhet mellan grupp 1 och 3. Av samma storlek är även skillnaden 

mellan pojkar från familjer med olika utbildningsvärderingar, och 

fortfarande är differensen minst mellan begåvade pojkar i grupp 1. 

Liksom vid den förra analysen kan vi konstatera att elever med 

gynnsamma attityder från utbildningsgrupp 3 får betyg som ligger 

i paritet med det genomsnittliga betyget i grupp 2, och detta gäl

ler för elever både över- och under genomsnittet i begåvning. 

3.2 

Begåvning 
under 

genomsnittet 
över 

genomsnittet 

Utb.gr 

Utb. 
attityd 

2.6 

2.7 

2.8 3.1 3.7 

3.8 

Hl 
3.9 4.2 

2.4 2.8 2.5 3.0 2.9 3.2 3.3 3.9 3.5 4.0 4.1 4.3 

Antal 714 475 83 134 36 104 302 630 56 237 43 238 

VlguK 6. \hadzZbztyg l matematik hön. pojkai med vaKi&nande. bzgåv-
nlng, £ticin olika utbildningsgruppen, och £>iån hzm moA o-
llka att<Ltyde.Ji till hÖQh.2. utbildning. 

I förhållande till flickorna hävdar sig pojkarna bättre i matema

tik än i svenska och får samma medelbetyg som flickorna (jfr figur 

6 och 7). Till viss del torde detta bero på att pojkar i allmänhet 

är betydligt mer intresserade av matematik och värderar detta ämne 

högre än flickor (Andersson, 1969, s. 302). 

http://Utb.gr
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3.2 

Begåvning 
under 

genomsnittet 

2.8 

över 
genomsnittet 

3.8 

1 
Utb.gr 

2.7 2.8 3.1 

3. 

3.5 

11 
3.9 4.1 

Utb. 
. . . . _ - T - T — T — T — T - T 

attityd 
2.5 2.9 2.6 3.0 2.7 3.3 3.3 3.8 3.6 4.0 3-7 4.2 

Antal 689 479 88 149 46 116 351 541 57 212 37 210 

Vlgun 7. Uddzlbztgg l matematik h'ön £llckoi mtd van.1anande. be.g&v-
nlng &Kan olika utb lid ning 6 g Kupp <LK och &Jiån htm mad olika 
attltyd&ti till högtid utbildning. 

Samstämmigheten mellan pojkarnas och flickornas matematikbetyg av

speglar sig emellertid inte endast i totalmedeltal, utan även i 

de olika undergruppernas värden. Endast i ett fall finns det en 

nämnvärd skillnad, nämligen bland elever i grupp 1 med en begåv

ning över genomsnittet, där flickor med ett förhållandevis lågt 

utbildningsintresse får lägre medelbetyg än motsvarande pojkgrupp. 

3.4 Sammanfattande_diskussion 

I denna undersökning har vi försökt att belysa, vilken betydelse 

familjens inställning till högre studier har för elevens presta

tioner i årskurs sex. Vi är medvetna om att studien mättekniskt 

sett har vissa brister. Bl.a. har vi arbetat med en attitydskala 

som har en rätt låg reliabilitet och konstanthållit elevernas be

gåvning på ett relativt grovt sätt. Härtill kommer att vi fått en 

ganska ensidig belysning av familjens utbildningsattityder, genom 

att vi endast haft tillgång till elevens utsagor. 
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Trots de påpedade bristerna anser vi dock att vi funnit vissa in

tressanta resultat, vilka pekar på den stora betydelsen som en 

studievänlig hemmiljö har för elevens skolarbete. Kommer eleven 

från en familj som ligger över genomsnittet i sina värderingar av 

högre utbildning, återspeglar sig detta otvetydigt i elevens pres

tationer såväl i svenska som matematik. Dessa elever får i båda 

ämnena ett betyg som i genomsnitt ligger cirka en halv betygsen

het högre än elever från familjen med mindre gynnsamma utbildnings

attityder. Detta gäller för såväl pojkar som flickor med olika 

begåvningsmässiga förutsättningar och från strängt taget samtliga 

utbildningsgrupper. Resultaten innebär bl.a. att om en elev till

hör en familj, där båda föräldrarna endast har folkskola men med 

en positiv inställning till högre utbildning, erhåller eleven be

tyg som ligger i nivå med genomsnittet för de barn, vars far och/ 

eller mor har en utbildning på realexamensnivå, och endast något 

lägre betyg än barn från hem med en högre föräldrautbildning. 

Avslutningsvis vill vi påpeka, att då det sägs att en gynnsam in

ställning till högre utbildning är av betydelse för elevens skol-

prestationer, innebär det inte nödvändigtvis att denna inställ

ning har orsakat de förhållandevis goda betygen. I någon mån kan

ske också de erhållna betygen påverkat familjens attityder och 

möjligen råder här den typ av reciproka samband som Lavin beskri

ver på följande sätt: 

".... many neAatlonbhlpk ane not o£ the simple,, mechanistic, 

cause.-and-e.Hect variety. Instead, some variables may have, a mu

tual e.i£e.ct upon one. another. That Is, an Increase In one. variable, 

may result In an Increase Jin the second variable, and the. second 

variable, In turn, may bring about a further Increase. In the 

filrst variable. In short, we. would have an lnte.tide.pe.nd en t on. 

feedback relationship1- [Lavln, 1965, s. 41). 

http://cause.-and-e.Hect
http://lnte.tide.pe.nd
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IV SUMMARY 

The present investigation is part of a project, the Individual 

Statistics Project. The project started in 1961 with the collec

tion of information on all pupils in Sweden born on the 5th, 15th 

and 25th of any month in 1948. This information - school marks, 

scores on intelligence tests, replies to questionnaires, etc -

for about one-tenth of the age cohort, has been supplemented by 

data each year, and the supplementation will continue as long as 

the individuals are attending an educational institution. In 1966 

a new sample, of all pupils born on the 5th, 15th and 25th of any 

monthlin 1953, was collected and the follow - up of this sample 

started in 1967- The number of pupils in the first sample was 

about 12.000 and in the second about 10.000. In both samples, 

about 90 per cent of the pupils at the first collection were in 

the sixth grade of the compulsory school system. A detailed 

account of the design and purpose of the project is given in 

Svensson (1971). 

This study consists of three parts and tries to elucidate how 

different background factors influence the pupilTs intelligence 

and school achievement. The relationships between number of sib

lings and intelligence are analysed in the first part. It was 

shown that these relationships were rather specific and no signi

ficant correlations were found in higher socio-economic strata. 

Among famers and employees (lower level) there was a negative 

correlation between family size and intelligence when a verbal 

intelligence test was used. Only among manual workers, children 

from large families were significantly inferior in both verbal, 

spatial and inductive intelligence. 

In the second part of the study we compare the school marks of 

pupils coming from homes where only the mother (1 m), only the 

father (1 f), or both parents have higher education (1 mf). 

Higher education is here defined as matriculation examination 

(studentexamen). It was found that all the three groups achieved 

well at school, but group 1 m was the most successful one and got 

significantly higher marks than group 1 f. 
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In the last part of the study it is shown how important it is 

for a pupil to come from a family with positive attitudes towards 

higher education. Such pupils got higher school marks in both 

Swedish and Mathematics than other children. As an example, we 

can mention that pupils from lower strata (group 3) with positive 

attitudes to further education get marks in grade six almost in 

line with pupils from higher strata (group 1). 
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