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Den eldste i søsken okken er den smarteste
Av Xstra - 2. februar 2019 | 17:27

SISTE SAKER

Ny studie støtter kostrådet om å spise
lite sukker
I kostrådene til befolkningen er det ofte anbefalt å kutte hardt i
varer med mye tilsatt sukker, som brus og godter som kaker
og...

Fransk tronpretendent fulgt til
graven

Storebror blir smart, lillebror blir morsom og den i midten blir diplomatisk. Stemmer det? Pixabay/amyelisabethquinn

Del saken
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Svindler publiserer Hiv-data som
hevn

Har egentlig søskenrekkefølgen noe å si for hvem du blir? Er det noe i mytene om
at de yngste er morsomme og de eldste er smartere?

Den eldste i søsken okken er
den smarteste

Det er faktisk slik at den eldste i søskenflokken oftest er den med høyest IQ, sier Jon
Martin Sundet, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.
Dette fenomenet kan forklares ved at det første barnet blir mer mentalt stimulert av

Egypt: Har funnet gravkamre
med 40 mumier

foreldrene. Blant annet fordi foreldre etter hvert får mindre interesse for å leke, lese og
synge for barna sine.
Ikke store forskjeller
Er man flere søsken synker IQ for hvert barn. Men Sundet understreker at forskjellene er
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relativt små:
– Effekten er ikke stor. Den eldste har omkring to IQ-poeng mer enn nestemann, og så
minker avstanden utover i søskenflokken.

former oss, mener Sundet. Det sies for eksempel at storebror ofte er ansvarsfull, mens
minstemann er en gledesspreder, og dette støttes av enkelte studier, mens andre studier
ikke har funnet slike tendenser.
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hopper fallskjerm kan man lese at de fleste nobelprisvinnere er enebarn eller eldstesøsken,
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men hun vil ikke si at dette trenger å ha med intelligens å gjøre.

PSYKOLOGI SEXLIV

SVERIGE

– Men den eldste er ofte mer ansvarsfull, ambisiøs og utholdende, sier hun.
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og mer initiativrik.
– De yngste blir elsket for den de er. De trenger ikke å prestere så mye, og de blir da
trygge og fornøyde, sier Schönbeck.
Eldstesøsken går ofte lenger på skolen, de får ofte jobber som er høyt ansett og ifølge
Schønbeck vil du kunne finne at omkring 80 prosent av regjeringen består av førstefødte,
som da er enten eldst eller enebarn. Dette er en person med høy selvtillit, mens
yngstemann er den med høyest selvfølelse.
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De diplomatiske i midten
Minstemann er ofte morsom, driver oftere med ekstremsport, er mer utsatt for ulykker og
er mer tilbøyelig til å stille opp i konkurranser som Idol. Den eldste er mer praktisk,

etnisknorsk til EGYPT: HAR FUNNET
GRAVKAMRE MED 40 MUMIER
Xal Yomo til NY STUDIE STØTTER KOSTRÅDET
OM Å SPISE LITE SUKKER

teoretisk og arbeidssom. Og i midten finner vi diplomaten.
De er ganske fleksible. De må «høre opp» på storesøsken og ned på småsøsken. De gjør
kompromisser, og de er veldig sosiale. De får ofte minst oppmerksomhet fra mor og far, og
søker derfor oftere hjelp og støtte hos venner.
Hva med enebarn?
Enebarn vokser opp med masse oppmerksomhet, men også med et stort press på seg.
Enebarn blir gjerne svært dyktige i det de driver med.
– Når noen er verdens beste er det ofte et enebarn, sier Schönbeck. Elvis, Bill Clinton,
Bjørn Borg, Tiger Woods og Ronaldo er noen eksempler på dette.
Alle disse påstandene gjelder ikke på individnivå, det er gjennomsnittsverdier. Det
understrekes også at flere ting spiller innm som alder, kjønn og antall søsken.
annonse

TAGS

Forskning

IQ

Søsken

Vitenskap

Hva er din reaksjon?
0 Responses
Liker

Morsomt

17 Kommentarer
 Anbefal 1

Elsker

Overrasket

Trist

1


Xstra
t Tweet

Sint

Logg inn
Beste først

f Del

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

AlfaFischer • for 20 timer siden

Dette har jeg absolutt ingen tro på.
6△

▽ • Svar • Del ›
Kvige > AlfaFischer • for 20 timer siden

Ikke jeg heller , av 8 søsken var den yngste klokest .
2△

▽ • Svar • Del ›
Boing Klonk > Kvige • for 19 timer siden

Hvis dere to er attpåklatten i familien står dere til bekreftelse på artikkelens
konklusjon. Dere har ikke engang vett nok til å forstå at dere ikke kan tilbakevise
statistiske funn med enkelttilfeller.

△ ▽ • Svar • Del ›
Arbeideren • for 21 timer siden

Strålende VG+ sak. Og helt gratis! Xstra slår VG+, DN+ og alle de andre betalingsmurbloggene
ned i støvlene. Åpenbart at det er en storebror som driver dette nettstedet.
3△

▽ • Svar • Del ›

Martin • for 19 timer siden

Som eldstemann kan jeg bare bekrefte.......
2△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 19 timer siden

Bare tull og tøys.
2△

▽ • Svar • Del ›
Boing Klonk > invernes • for 19 timer siden

Nei, det er derimot korrekt. Dette er hundre år gammel kunnskap at miljø spillen rolle i
spørsmål om IQ og at det også kan spille betydelig større rolle om vi lærer oss teknikken
for å gjøre hjerner smartere. Det heter ofte at gener er ansvarlig for 80% av et
menneskes IQ. Selv om dette er de facto rett så betyr det ikke at det må være slik. Vi
kan meget vel komme i den situasjon at vi finner frem til metoder å trene opp hjernen,
med visse typer øvelser, midisin eller til og med genmanipulasjon.
1△

▽ • Svar • Del ›
Lasse Nilssen > Boing Klonk • for 18 timer siden

Metode for å trene opp hjernen finnes, det kalles læring, lek kan også være
læring. Jo tidligere man begynner jo bedre er det.

△ ▽ • Svar • Del ›
Byørn > invernes • for 19 timer siden

Ikke det at det ikke passet for min del ;-)
1△

▽ • Svar • Del ›

P54 • for 20 timer siden

"– Når noen er verdens beste er det ofte et enebarn, sier Schönbeck. Elvis, Bill Clinton, Bjørn
Borg, Tiger Woods og Ronaldo er noen eksempler på dette."
Noen av dem er ikke akkurat det en skal se opptil som verdens beste. Ihvertfall ikke hvordan de
levde sine liv.
2△

▽ • Svar • Del ›

Ole J • for 20 timer siden

Det passer nok bra, i hvert fall i Stoltenberg familien.
2△

▽ • Svar • Del ›

Ravn Figenschou • for 13 timer siden

Høres ut som ren svada spør du meg .

△ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn • for 16 timer siden

Det første barnet er sterkest fra naturens side fordi det skal tåle den første fødselen.
Med dagens abortpraksis blir samfunnet fattigere på gode hoder.
"Vi dreper våre genier", sitat psykiateren Borghild Krane.

△ ▽ • Svar • Del ›
Apetingspresidenten • for 18 timer siden

Du må ha sitti å tenkt mye for'ræ sjæl for å komme fram til så mye tøv på en gang

△ ▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath • for 19 timer siden

Gjelder dette hundene også?

△ ▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann • for 20 timer siden

Jeg kjenner meg igjen i min søskenflokk. Det blir alltid minst igjen til den minste som må
gjemme seg hos mamma og be om nåde. De eldste er kanskje mindre sosialt smarte . Om man
skal gjøre det bra på skolen er det viktig å få et tidlig overtak som man har som eldst.
https://www.discanalyse.com...

△ ▽ • Svar • Del ›
etnisknorsk • for 20 timer siden

"Når noen er verdens beste er det ofte et enebarn, sier Schönbeck. Elvis, Bill Clinton, Bjørn
Borg, Tiger Woods og Ronaldo er noen eksempler på dette."
Jeg tar ikke sjansen på å skrive hva jeg tror Clinton er best på, da blir nok kommentaren slettet,
de andre er ganske selvforklarende. :D :D
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