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Sammendrag 

Forfattere: Nina Bekken og Øyvind Sandsether. 

Tittel: Er det sammenheng mellom søskenrekkefølgeeffekten på intelligens og Flynn-

effekten? 

Veileder: Professor Jon Martin Sundet, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Flynn-effekten betegner den sekulære økningen i gjennomsnittsskårer på intelligenstester som 

er observert i en rekke land. Søskenrekkefølgeeffekten på intelligens refererer til en negativ 

korrelasjon mellom målt intelligens og plassering i søskenflokken. Både Flynn-effekten og 

søskenrekkefølgeeffekten er påvist i Norge. Målet med denne oppgaven var å undersøke om 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens som et innenfamiliefenomen kunne være betinget av 

Flynn-effekten. Hypotesen var at søskenrekkefølgeeffekten på intelligens ville variere over 

perioder med positiv, flat og negativ utvikling i befolkningens gjennomsnittlige IQ. Den 

mulige sammenhengen mellom Flynn-effekten og observert søskenrekkefølgeeffekt på 

intelligens har ikke vært gjenstand for tidligere studier. 

Studien er basert på registerdata fra Vernepliktsverket og Statistisk sentralbyrå som vi har fått 

tilgang til gjennom professor Jon Martin Sundet, Psykologisk institutt, UiO.    

I et datamateriale fra Vernepliktsverket bestående av intelligenstestskårer fra mer enn 900 000 

norske, mannlige rekrutter fra fødselskohortene 1950-1985, ble tre perioder valgt ut for 

analyser. I fødselskohorten 1950-1956 økte gjennomsnittlig IQ, i 1960-1965 var 

gjennomsnitts-IQ stabil, og i perioden 1976-1983 sank gjennomsnittlig IQ. Med utgangspunkt 

i familiedata fra Statistisk sentralbyrå, var vi i stand til å identifisere totalt 36 942 brødrepar 

som bestod av første- og andrefødte fra samme familie, samt 15 232 brødrepar som bestod av 

andre- og tredjefødte fra samme familie. Begge brødre var født i samme fødselskohort. 

Differansen i IQ innen søskenparene ble brukt som variabel for å sikre analyser av 

søskenrekkefølgeeffekten som innenfamiliefenomen. 

I tråd med vår hypotese, fant vi at den observerte søskenrekkefølgeeffekten var av ulik 

størrelse i periodene med ulik utvikling i gjennomsnitts-IQ. Når gjennomsnitts-IQ økte var 

søskenrekkefølgeeffekten minst, og når gjennomsnitts-IQ sank, var søskenrekkefølgeeffekten 

størst. Den søskenrekkefølgeeffekten som ble observert i perioden med stabil gjennomsnitts-
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IQ kan antas å gjengi søskenrekkefølgeeffekten som grunnfenomen. Vi konkluderer med at 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens ser ut til å være betinget av Flynn-effekten. 
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Forord 

 

En stor takk til Jon Martin Sundet for utsøkt veiledning. 

Nina Bekken og Øyvind Sandsether, Oslo, oktober 2010 
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1 Innledning 

Ideer om at vår plassering i søskenflokken påvirker oss på bestemte måter, har opptatt 

mennesker i uminnelige tider. Slike ideer finner vi igjen som bakteppe for historier i Bibelen, 

Koranen og Toraen, så vel som i gresk og norrøn mytologi. Ideene har også vært tema for 

filosofer helt tilbake til Platon og Aristoteles, de har virket inn på utforming av lover og 

rettigheter, og de har vært tema for skjønnlitterære forfattere.  

I moderne vitenskapelig forstand er Francis Galton (1874) den første vi kjenner til som 

publiserte forskning på søskenrekkefølgeeffekter. Siden da har det vært en kontinuerlig 

interesse for å studere søskenrekkefølgeeffekter innen områder som bl.a. utvikling, 

personlighet og – ikke minst – intelligens. Wichman, Rodgers og MacCallum skriver at 

”temaet søskenrekkefølge kan ha tiltrukket seg mer oppmerksomhet fra en større variasjon av 

psykologer over lengre tid enn noe annet tema innen vårt felt.” (Wichman, Rodgers & 

MacCallum, 2006, s. 117, vår oversettelse) 

Rodgers og Rowe spekulerer over hvorfor både legfolk og seriøse forskere deler en sterk 

fascinasjon for relasjonen mellom søskenrekkefølge og intelligens, og påpeker at  

familiestrukturelle trekk er fremtredende, ofte diskutert, og overfladisk signifikante. 

Alle har en plassering i søskenrekkefølgen, og den er lett å observere og snakke om. Ut av 

slike diskusjoner kommer det hundrevis av uformelle, personlige teorier om sammenhengen 

mellom søskenrekkefølge og intelligens. (Rodgers & Rowe, 1994, s. 208-209, vår oversettelse)  

 

Dermed er det kanskje ikke så rart at forskere har fortsatt å insistere på at 

søskenrekkefølgeeffekter både eksisterer og er verd å forske videre på (f.eks. Simonton, 1999; 

2002; Sulloway, 2007; Zajonc og Sulloway, 2007) på tross av knusende konklusjoner som 

f.eks. i tittelen på Schoolers (1972) artikkel Birth order effects: Not here, not now!, Ernst og 

Angsts (1983) konklusjon om at søskenrekkefølgeeffekter – om de eksisterer – er så små og 

ubetydelige at det ikke er noen vits i å studere dem, og Rodgers, Cleveland, van den Oord og 

Rowes (2000) konklusjon om at den tilsynelatende sammenhengen mellom søskenrekkefølge 

og intelligens har vært en metodologisk illusjon. Etter mer enn et århundres forskning på 

sammenhengen mellom søskenrekkefølge og intelligens, er resultatene like motsetningsfylte 

og forvirrende som frontene er steile. 
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Men hva om de alle både har litt rett, og samtidig tar litt feil? Hva om det faktisk finnes en 

selvstendig og robust søskenrekkefølgeeffekt på målt intelligens, og hva om denne effektens 

observerbarhet avhenger av svingninger i andre intrikate prosesser som virker både innen og 

på tvers av familier? Nyere norsk forskning har vist både at det eksisterer en negativ 

korrelasjon mellom plassering i søskenflokken og målt intelligens (Bjerkedal, Kristensen, 

Skjeret & Brevik, 2007; Kristensen & Bjerkedal, 2007), og at Flynn-effekten på intelligens er 

en prosess som også virker innen familier (Sundet, Eriksen, Borren & Tambs, 2010). I lys av 

disse funnene, og med utgangspunkt i det samme datamaterialet fra en tilnærmet komplett 

populasjon av vernepliktige, undersøker vi i denne oppgaven om, og hvordan, 

søskenrekkefølgeeffekten påvirkes av svingninger i Flynn-effekten. Tre fødselskohorter med 

henholdsvis positiv, flat og negativ Flynn-effekt
1
 er valgt ut for analyser. Vi bruker 

differanser i IQ-poeng mellom ekte søsken for å forsikre oss om at vi undersøker effekten 

som innenfamiliefenomen.  

Vår hypotese innebærer at vi vil finne en uavhengig negativ søskenrekkefølgeeffekt på IQ i 

perioden med flat Flynn-effekt, mens differansen mellom søsken vil bli mindre i perioden 

med positiv Flynn-effekt og større i perioden med negativ Flynn-effekt. Hvis vi finner støtte 

for hypotesen, så betyr det intet mindre enn at de motstridende funnene fra tidligere forskning 

må tolkes på nytt, og at all fremtidig forskning på sammenhengen mellom søskenrekkefølge 

og intelligens må ta høyde for Flynn-effektens retning og styrke. 

Videre i denne innledningen vil vi gjennomgå litteraturen om Flynn-effekten og 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens, før vi knytter de to effektene opp mot hverandre og 

utdyper vår problemstilling. 

1.1 Flynn-effekten 

Flynn-effekten betegner den sekulære
2 

økningen i gjennomsnittsskårer på intelligenstester 

som har blitt demonstrert i en rekke land i Europa, Nord-Amerika og Asia i det 20. århundre 

(Sundet, Barlaug & Torjussen, 2004). Det var Charles Murray som i boken The Bell Curve fra 

                                                 
1
 Flynn-effekten referer til en sekulær økning i gjennomsnittsskårer på intelligenstester. En slik ikke-periodisk 

trend vil ha svingninger, og vi finner det derfor rimelig å for enkelhets skyld kalle svingningene med synkende 

IQ-gjennomsnitt for en ”negativ” Flynn-effekt. I denne oppgaven vil positiv Flynn-effekt referere til en økning i 

IQ-gjennomsnitt i populasjonen, negativ Flynn-effekt betyr at gjennomsnittene synker, og flat eller nøytral 

Flynn-effekt betyr at IQ-gjennomsnittet holder seg stabilt. 
2
 Sekulær brukes gjerne om langsiktige bevegelser eller variasjoner. Store Norske Leksikon: 

http://www.snl.no/sekulær/naturvitenskap 

http://www.snl.no/sekul%C3%A6r/naturvitenskap


3 

 

1994 døpte fenomenet Flynn-effekten (Flynn, 1999) etter James R. Flynn, som i to artikler i 

1984 og 1987 samlet og organiserte data på intelligenstrender fra henholdsvis USA (Flynn, 

1984) og andre industrialiserte nasjoner (Flynn, 1987) som demonstrerte denne økningen i 

gjennomsnittsskårer på intelligenstester.  

Man har lenge vært klar over at prestasjonene på evnetester har en tendens til å bedres fra en 

generasjon til den neste (Sundet et al., 2004). Allerede i 1948 ble det publisert en artikkel av 

Reed Tuddenham der han konkluderte med at soldater som ble evnetestet i forbindelse med 

andre verdenskrig skåret høyere på mentale tester enn soldatene fra første verdenskrig; altså at 

det hadde skjedd en betydelig økning i gjennomsnittsskårer over en generasjon. Tuddenham 

var den første som kunne vise til slik evidens fra et stort, landsomfattende utvalg. Han var 

varsom med å si noe om den reelle størrelsen på denne økningen ettersom soldatene hadde tatt 

ulike tester (Army Alpha under første verdenskrig og Wells Revision, Form 5 av Army Alpha 

under andre verdenskrig). De to testene viste seg imidlertid å korrespondere godt hva skårer 

og normer angikk. Utvalgene fra 1917-18 og 1940-45 kunne også vise seg å være av ulik 

kvalitet; blant annet påpeker Tuddenham at den amerikanske hæren var større under 2. 

verdenskrig og at utvalget som ble trukket fra disse troppene kunne tenkes å være mer 

representativt for den generelle populasjonen enn utvalget fra 1. verdenskrig. Tuddenham 

mente likevel at resultatene var klare nok til å så tvil om R. B. Cattells hypotese om at 

befolkningens intelligens stadig sank. Cattell argumenterte med at familiestørrelse var 

omvendt proporsjonal med prestasjon på evnetester, utdannelse og sosioøkonomisk status, og 

at den amerikanske populasjonens IQ sank med 3-4 IQ-poeng per generasjon (Tuddenham, 

1948; Anastasi, 1956). Tuddenham bestred dette, men var enig med Cattell på ett punkt: 

evnetestene måtte renormeres med jevne mellomrom på grunn av endringer i populasjonen og 

foreldelse av testenes innhold.  

Tuddenham (1948) har trukket fram tre faktorer som potensielle (del)årsaker til utvalget fra 2. 

verdenskrigs overlegne prestasjon på evnetesten: folk hadde blitt mer vant til å ta evnetester 

(øvingseffekt), helse og ernæring hadde bedret seg over årenes løp (gitt den påviste økningen 

i høyde, vekt og levealder i samme tidsrom), og folk hadde gjennomsnittlig lengre skolegang 

enn tidligere. De samme faktorene har gått igjen i diskusjonen om hva som kan ha forårsaket 

Flynn-effekten helt fram til i dag (Neisser, 1998). Tuddenham (1948) anså skolegang som den 

mest plausible forklaringen. Han vektet utvalget fra 1. verdenskrig for å gjøre det 

sammenliknbart med utvalget fra 2. verdenskrig i henhold til antall års skolegang, og fant at 
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mer enn halvparten av differansen i skårer mellom de to utvalgene forsvant. Flynn (1984) har 

påpekt at Tuddenhams seleksjon av en ”utdanningselite” i 1918 for å matche utvalget fra 

1940-tallet skrur opp innflytelsen av skolegang eller utdanning som en miljømessig variabel, 

og hevder at en utdanningselite samtidig kan være en genetisk elite, slik at det oppstår en 

konfundering av påvirkningen fra ”bedre utdanning” og ”bedre gener for IQ”. 

Før Tuddenham hadde Stevenson Smith allerede i 1942 fått publisert en studie av prestasjoner 

på verbale og ikke-verbale evnetester hos skolebarn på Honolulu. Testene ble først 

administrert til alle barn i offentlig skole i alderen 10-15 år i 1924, og deretter til skolebarn i 

de samme aldersgruppene i 1938. Resultatene ble analysert både for populasjonen av 

skolebarn som en helhet, og innenfor de ulike etniske gruppene som utgjorde 

skolepopulasjonen (eksempelvis kinesiske, japanske, portugisiske, hawaiianske og ”hvite” 

barn) separat. Smith fant at en betydelig økning i gjennomsnittsskårer på testene, og den totale 

populasjonens skåreøkning på hver test var signifikant. Den største økningen over det 14 år 

lange intervallet var på den ikke-verbale testen. Stevenson fant også at rangorden for de ulike 

etniske gruppene var stort sett den samme i 1938 og 1924.  Høsten 1924 ble testene også 

administrert til Seattle Public Schools for sammenlikning. Det viste seg at fastlandsbarna fra 

Seattle skåret 0,5 SD over de beste øybarna på nonverbale tester. Men i 1938 hadde fire av de 

største etniske gruppene av barn fra Honolulu gjennomsnittsskårer som overgikk 

fastlandsskårene fra 1924 med god margin. Smith konkluderte med at økningen i 

gjennomsnittsskårer ikke kunne tilskrives en tilfeldig fluktuering. 

Richard Lynn publiserte i 1982 en artikkel der han rapporterte om en trend av 

gjennomsnittsøkninger i IQ i Japan. Økningene tilsvarte 7 IQ-poeng over én generasjon. En 

sammenlikning av WISC og WISC-R viste at økningene i gjennomsnitts-IQ også var til stede 

hos 6 år gamle barn. Lynn (1982) argumenterte for at økningene dermed ikke kunne skyldes 

forbedringer i skole og utdanning, og foreslo bedre helse og ernæring som mulige 

forklaringer. Lynn (1982) brukte disse funnene primært til å sette søkelyset på at 

gjennomsnitts-IQ i Japan kunne ha økt relativt til gjennomsnitts-IQ i USA, slik at gapet 

mellom de to nasjonene ble større.  

Men det var statsviteren James R. Flynn som først satte fokus på og skapte den enorme 

interessen rundt økningens størrelse og betydning, og Flynn-effekten har senere gjentatte 

ganger blitt testet og dokumentert (Ang, Rodgers & Wänström, 2010; Flynn, 1987; Neisser et 

al., 1996; Sundet et al., 2004; Teasdale & Owen, 1989; 2000). Flynn viste at økningen i 
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gjennomsnittsskårene på IQ-tester var på hele 0,33 IQ-poeng per år i USA fra 1932 til 1978 

(Flynn, 1984). I artikkelen fra 1984 brukte Flynn data fra standardiseringene av IQ-testene 

Stanford-Binet og Wechsler til å demonstrere at hvert standardiseringsutvalg fra 1932 til 1978 

progressivt hadde etablert høyere normer enn forgjengerne. Flynns data bestod av ca 7500 

testtakere i alderen 2-48 år fra 73 studier. Over perioden på 46 år viste økningen seg å være på 

hele 13,8 IQ-poeng. Flynn (1984) slo fast at man på daværende tidspunkt ikke kunne avgjøre 

om dette skyldtes en reell økning i intelligens, et raffinement av testene eller at folk ble mer 

øvet i å ta slike tester. Det kunne også tenkes at utvalgene stadig ble skjevere på grunn av en 

feil ved utvelgelsen, og at økningen i IQ var en artefakt av dette. Flynn (1984) påpekte at 

tidligere Stanford-Binet og Wechslertester uansett hadde foreldete normer, som nødvendigvis 

hadde fungert som en konfunderende variabel i tidligere studier. Intelligensforskerne hadde 

ikke vært klar over dette og deres konklusjoner ble dermed misvisende. Flynn (1998a) har 

senere spekulert i at økningene i gjennomsnittsskåre på intelligenstester antakelig startet før 

1918, og Neisser (1998) hevder at økningene antakelig har pågått helt siden evnetester ble 

oppfunnet. 

Flynn (1987) kunne vise til intelligensdata fra 14 nasjoner som forskere hadde samlet inn og 

analysert relativt uavhengig av hverandre. Resultatene kunne tyde på en gjennomsnittsøkning 

i størrelsesorden 5 til 25 IQ-poeng over én generasjon (tilsvarende 30 år) (Flynn, 1987). Det 

viste seg at økningen ofte var størst på tester som målte evne til abstrakt resonnering, eller 

såkalte kulturreduserte tester, som for eksempel Ravens progressive matriser. Sesjonsdata fra 

Nederland kunne vise til den desidert største økningen i skåregjennomsnitt på Ravens 

matriser, som i løpet av en generasjon (1952-1982) var på hele 21 IQ-poeng. Flynn (1987) var 

selv forsiktig med å lansere forklaringer på fenomenet, men mente at det kunne bety at IQ-

tester slett ikke måler intelligens, men snarere et korrelat med en svak kausal forbindelse til 

intelligens, eller kanskje en slags evne til å løse abstrakte problemer som har liten praktisk 

signifikans i dagliglivets utfordringer. Det syntes utrolig at menneskers intelligens kunne øke 

så mye over et så kort tidsrom, og det var vanskelig å forestille seg at folk på 1930 tallet ville 

ha lærevansker etter dagens normer. Flynn (1998a) pekte også på at man ikke hadde observert 

noen form for kulturell eller vitenskapelig renessanse fra tidligere generasjoner til den 

nåværende, og var derfor skeptisk til sine funns egentlige vesen.  

I dag eksisterer det data fra omtrent 30 nasjoner, deriblant noen utviklingsland. I Kenya fant 

man en økning i gjennomsnittsskåre på Ravens matriser fra 1984 til 1998 som var større enn 
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man har sett i noe annet datasett fra industrialiserte land, og de fant også en signifikant (om 

enn mindre) økning på Verbal Meaning Test (Daley, Whaley, Sigman, Espinosa & Neumann, 

2003). De observerte økningene i gjennomsnittsskårer på intelligenstester kan se ut til å være 

et globalt fenomen (Flynn, 2009).  

Mange av dataene som har dannet grunnlaget for å demonstrere Flynn-effekten består 

utelukkende av gutter/menn. Særlig gjelder dette evnetestmateriale som stammer fra 

evnetesting av rekrutter for militærtjeneste. Men Flynn (1998b) har også analysert data fra 

Israel i perioden 1971-1984, der både menn og kvinner ble kalt inn til sesjon. De ble testet på 

Matriser, som var en tilpasning av Ravens Progressive Matriser, og Instruksjon, som var 

tilpasset fra U.S. Army Alpha Instructions Test. Han fant at økningene på begge testene var 

tilnærmet identiske for kvinner og menn, og økningene var større på matrisene enn på den 

verbale instruksjonstesten for både kvinner og menn. 

Flynn (1987) slo fast at intelligensdata fra Norge, Belgia og Nederland alle oppfyller fire 

kriterier han etter råd fra A. R. Jensen nedsatte for å klassifisere kvaliteten på data fra ulike 

nasjoner. For det første baseres disse ”sterke” dataene på uttømmende utvalg, hvilket i praksis 

vil si at det har skjedd en massetesting av individer som har vært på sesjon for militæret. For 

det andre er testene uendrede fra én generasjon til den neste. For det tredje er kulturreduserte 

tester som Ravens matriser inkludert, og for det fjerde er individene som er testet gamle nok 

til å ha nådd sin topprestasjon på testene. Flynn (1999) trekker fram Belgia, Nederland og 

Israel som eksempler på nasjoner som har hatt en økning i gjennomsnittlig skåre på evnetester 

i størrelsesorden 18-20 IQ-poeng over én generasjon. Internasjonale data viser totalt sett en 

økning på 18 IQ-poeng per generasjon på tester som tilsvarer Ravens progressive matriser; en 

økning på mellom 9 og 18 poeng på Stanford-Binet- og Wechslertestene; rundt 9 poeng på 

tester som utelukkende er verbale; og liten eller nulløkning på Wechslersubtestene aritmetikk, 

informasjon og vokabular. På utføringsdeltester har økningene vært beskjedne (Flynn, 1999). 

Med andre ord kan det se ut til at økningene er mindre eller faller bort jo mer skolefagsnære 

testene er. Oversatt til R. B. Cattells terminologi (Cattell, 1963) er økningene relativt sett 

mindre på tester som er tenkt å måle krystallisert intelligens (gc), mens tester som antas å 

måle flytende intelligens (gf) utviser store økninger i gjennomsnittsskårer. 
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1.1.1 Flynn-effekten i Norge 

Sundet et al. (2004) har undersøkt de sekulære trendene for intelligenstestskårer i Norge 

basert på intelligenstesting av rekrutter (fødselskohort ≈ 1935-1984) som var på sesjon i årene 

1954-2002. Det er tre tester som legges til grunn for beregning av ”alminnelig evnenivå” 

(AE) i dette datasettet; Regneproblemer (U4), Figurregler (U5) og Ordlikhet (U6).  

 

Fig. 1: Flynn-effekten i Norge. Utviklingen i alminnelig evnenivå oppgitt i IQ-skåreenheter for testårene 1954-

2002. Tilpasset fra Sundet, J. M., Barlaug, D. G., Torjussen, T. M. (2004). The end of the Flynn effect? A study 

of the secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence, 

32, 349-362. 

 

Som det framgår av fig. 1, fant Sundet et al. (2004) at gjennomsnittet i alminnelig evnenivå 

økte med 8.6 IQ-poeng fra 1954-1969. Fra 1970 til 1976 var økningen på 1.4 IQ-poeng. Fra 

1978 til begynnelsen av 1980-tallet observerte de en nedgang på 1.2 IQ-poeng. Fra 

begynnelsen av 1980-tallet til midt på 1990-tallet var det igjen en økning i gjennomsnittene 

tilsvarende ca. 3 IQ-poeng, og fra midten av 1990-tallet og fram til 2002 gikk gjennomsnittet 

igjen ned. Totalt sett har gjennomsnittlig IQ-skåre økt med 10.8 poeng fra 1954-2002. Dette 

tilsvarer 0.23 IQ-poeng per år, hvilket er lavere enn raten som er observert i andre land (ca 0.3 

poeng per år) (Flynn, 1987).  
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Fig. 2: Deltestene. Gjennomsnittlige IQ-skårer på hver av de tre deltestene Regneproblemer (U4), Figurregler 

(U5) og Ordlikhet (U6) for testårene 1954-2002. Tilpasset fra Sundet, J. M., Barlaug, D. G., Torjussen, T. M. 

(2004). The end of the Flynn effect? A study of the secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian 

conscripts during half a century. Intelligence, 32, 349-362. 

 

 Fig. 2 illustrerer at økningen i gjennomsnittsskårer på de tre testene ikke har vært parallell i 

hele perioden (Sundet et al., 2004). Fram til slutten av 1960-tallet eller begynnelsen av 1970-

tallet økte gjennomsnittet på de tre testene jevnsides, og fulgte således mønsteret fra andre 

internasjonale data (Flynn, 1999). Den store økningen i alminnelig evnenivå i denne perioden 

kan med andre ord tilskrives økning på alle testene (Sundet et al.). Fra midten av 1970-tallet 

til begynnelsen av 1980-tallet ble økningene mindre, og Sundet et al. argumenterer for at dette 

i hovedsak skyldes at gjennomsnittet på Regneproblemer (U4) i særdeleshet, og Ordlikhet 

(U6) i tillegg, gikk ned i samme periode. I fig. 2 ser man tydelig at skåregjennomsnittet på 

Figurregler (U5) gikk opp fra ca. 1980 og fram til midten av 1990-tallet, og dette skapte en 

økning i alminnelig evnenivå. Nedgangen etter 1990 skyldes trolig fall i gjennomsnittet på 

både Ordlikheter og Regneproblemer. Hvis man ser hele perioden 1954-2002 under ett, var 
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økningene i gjennomsnittet på Regneproblemer 2.5 IQ-poeng, mens det var 9.6 poeng for 

Ordlikhet og hele 17 IQ-poeng for Figurregler (Sundet et al.).  

For å oppsummere utviklingen i gjennomsnittene for de tre testene over hele perioden: på 

Figurregler var det en stødig, men synkende, rate for økning fram til slutten av 1990-tallet. 

Gjennomsnittsøkningene på Regneproblemer stoppet opp på 1960-tallet, og deretter sank 

gjennomsnittet fram til 1980. Fra 1993 var det igjen små økninger i gjennomsnittet, før det 

begynte å synke på nytt. For Ordlikheter var det stabile økninger i gjennomsnitt fram til 

midten av 1970-tallet, etterfulgt av synkende gjennomsnitt fram til ca. 1980. Mellom 1980 og 

1993 var gjennomsnittene nesten uendrede, før de igjen sank fram til 2002. 

Det kan også nevnes at det ikke bare var gjennomsnittene som endret seg i perioden; også 

standardavvik, skewness (skjevfordeling) og kurtosis (kurvatur) ble forandret. Dette kunne 

skyldes takeffekter
3
 på testene eller reelle endringer i distribusjonen av skårer (eller begge 

deler). Sundet et al. (2004) fant imidlertid lite som tydet på takeffekter på Regneproblemer og 

Ordlikhet for 1993-2002-kohorten relativt til 1957-kohorten. Derimot kunne økende 

gjennomsnitt og synkende standardavvik på Figurregler isolert sett tyde på takeffekter på 

denne testen i senere kohorter sammenliknet med tidligere kohorter.  

Sundet et al. (2004) undersøkte om gjennomsnittsendringene var ujevnt fordelt på de ulike 

evnenivåene. De fant at så kunne være tilfelle; for Ordlikhet (U6) viste det seg at når man 

sammenliknet kohortene 1957-59 mot 1993-2002, var gjennomsnittsøkningen under 

medianen tre ganger så stor som økningen over medianen. På Figurregler var økningene også 

størst under medianen (ca 1.5 ganger så store som over medianen). Det er mulig at en 

potensiell takeffekt på denne Ravens matriser-liknende testen kan ha dempet økninger over 

medianen. På Regneproblemer fant de at det var en lavere forekomst både av lavskårere og 

høyskårere. Mønsteret av at økningene har vært størst for lavere evnenivå er også observert i 

Danmark, der økningene i gjennomsnittet på testene i stor grad skyldes at det har blitt færre 

som skårer lavt (Teasdale & Owen, 1989; 2000).  

Konklusjonen fra de norske data er at gjennomsnitts-IQ økte betraktelig fra 1950-tallet til 

slutten av 1960-tallet eller begynnelsen av 1970-tallet. Dernest ble raten for økning mindre, 

før økningen stoppet helt opp på midten av 1990-tallet. Det kan altså se ut til at Flynn-

                                                 
3
 Takeffekt refererer her til at testskårene nærmer seg maksimal skåre og dermed ikke kan forbedres ytterligere. 
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effekten foreløpig har stanset i Norge (Sundet et al., 2004). I Danmark er det rapportert om en 

liten tilbakegang i gjennomsnittet for det siste tiåret (Teasdale & Owen, 2008) 

 

1.2 Søskenrekkefølgeeffekten på intelligens 

1.2.1 Begrepsavklaring 

Søskenrekkefølgeeffekten på intelligens innebærer at det er en sammenheng mellom 

plassering i søskenrekkefølgen og intelligens. Med søskenrekkefølgeeffekten som 

innenfamiliefenomen, menes at effekten kan påvises på grunnlag av data som viser 

gjennomsnittlige forskjeller mellom faktiske søsken i ekte familier. I studier som ikke 

benytter slike data, kan man – satt på spissen – eksempelvis risikere at en førstefødt fra en rik, 

norsk-indisk fembarnsfamilie med universitetsutdannede foreldre i Stavanger sammenlignes 

med en andrefødt fra en tobarnsfamilie med middels økonomi og landbruksutdannede foreldre 

i Setesdalen, som igjen sammenlignes med en tredjefødt fra en økonomisk presset 

tibarnsfamilie med grunnskoleutdannede foreldre i Harstad. Hadde man funnet en forskjell i 

IQ mellom subjektene i en studie med slike data, er det innlysende at de kan skyldes 

forskjeller mellom familiene – altså mellomfamiliefaktorer – snarere enn ulike posisjoner i 

søskenrekkefølgen. 

 

1.2.2 De første studiene: Søskenrekkefølge og intellektuell 

utmerkelse 

Den vitenskapelige interessen for forholdet mellom plassering i søskenrekken og intellektuell 

prestasjon, startet etter alt å dømme da Francis Galton utga English men of science: Their 

nature and nurture i 1874. Blant 99 intellektuelt fremstående menn, alle medlemmer av Royal 

Society i London, fant Galton at 22 var eneste sønn og 26 var førstefødte sønn i sine familier, 

mens bare 15 var sistefødte sønn. Blant de øvrige fordelte 13 seg til eldste halvdel og 12 seg 

til yngste halvdel, mens 11 var født helt i midten. Galton fant altså at førstefødte og enebarn 

utgjorde nær halvparten (48 %) av mennene som inngikk i materialet hans, noe som var en 

klar overrepresentasjon.  



11 

 

Blant flere mulige innvendinger mot Galtons funn, er det to som klart utmerker seg. For det 

første korrigerte ikke Galton for søskenflokkenes størrelse når han analyserte sine funn. I et 

materiale som inkluderer personer med alt fra ingen til et høyt antall søsken, sammenlignes 

personer på kryss og tvers av familiestørrelser. Da er det vanskelig å si om, og i hvilken grad, 

funnene skyldes plassering i søskenflokken, eller om de kan tilskrives andre forhold knyttet til 

å vokse opp i familier av ulik størrelse. Dessuten vil førstefødte alltid være overrepresentert i 

forhold til personer med annen posisjon i søskenflokken, når personer fra ulike 

familiestørrelser sammenlignes. 

 

For det andre tok ikke Galton hensyn til om mennene hadde søstre. Deres angitte posisjon i 

søskenflokken var altså i forhold til eventuelle brødre. Således kunne en ”førstefødt” i 

materialet ha søstre før seg i søskenflokken, og en ”sistefødt” kunne ha yngre søstre, uten at 

det ble tatt med i Galtons vurdering. Utelatelse av kvinner i forskningen var tidstypisk. 

Dessuten bestod Royal Society kun av menn, og det ville komplisert anvendelsen av 

datamaterialet å ta høyde for søstre (Simonton, 2002).  En annen medvirkende årsak til 

utelatelsen av kvinner, kan være at Galton vektla mannlig primogenitur, altså førstefødte 

sønns enerett på å arve utestamentert eiendom, som en mulig forklaring på 

søskenrekkefølgeeffekten han oppdaget. Førstefødte sønn hadde større sjanse for å havne i en 

finansielt gunstig situasjon, og denne ressurstilgangen økte sjansene for at den førstefødte 

kunne utfolde sitt talent. Andre hypoteser om årsaker til søskenrekkefølgeeffekten var at 

førstefødte ville tildeles mer ansvar og bli mer jevnbyrdig behandlet av sine foreldre, samt at 

førstefødte i familier med begrensede ressurser ville få bedre tilgang til næring og 

oppfostringsressurser enn de som ble født senere (Galton, 1874). 

Galtons funn vakte en vedvarende interesse blant vitenskapsfolk for å studere 

søskenrekkefølgeeffekter. Havelock Ellis (1904) var blant de tidligste som fulgte opp med en 

større studie. Studien var basert på oppføringer i 66 utgaver av Dictionary of National 

Biography, hvorfra 975 fremstående menn og 55 fremstående kvinner ble valgt ut på grunnlag 

av visse kriterier. I likhet med Galton fant han at førstefødte var klart overrepresentert i 

utvalget, samt at sistefødte var hyppigere representert enn personer født midt i søskenflokken. 

James McKeen Cattell (1917) gjorde samme type funn i en studie som inkluderte 855 

amerikanske vitenskapsfolk.  I sin oversiktsartikkel om temaet skriver Altus (1966, s. 45) at 

han ikke har funnet en eneste studie med funn som går på tvers av funnene til Galton og de 

øvrige pionerene innen feltet.  
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I en senere studie som viser en overrepresentasjon av førstefødte blant nobelprisvinnere, ser 

det imidlertid ut til at førstefødtes overrepresentasjon reduseres utover 1900-tallet (Clark & 

Rice, 1982). I følge forfatterne kan reduksjonen skyldes at senerefødte har dratt fordel av at 

gjennomsnittlig familiestørrelse ble betydelig redusert gjennom perioden. Andre studier har 

vist at førstefødte ikke nødvendigvis er overrepresentert innen alle former for akademisk 

utmerkelse, men at senerefødte bl.a. tenderer til å være mer kreative og gjøre mer 

revolusjonære oppdagelser (Simonton, 1999). 

1.2.3 Søskenrekkefølge og målt intelligens 

Altus (1966) viser i sin oversiktsartikkel til en studie av Lewis Madison Terman (1925) som 

den første som undersøker sammenhengen mellom søskenrekkefølge og målt IQ. Utvalget 

bestod av 1000 skolebarn med en målt IQ på 140 eller mer. Terman fant samme mønster som 

Ellis (1904) og Cattell (1917) hadde funnet i sine studier, nemlig at førstefødte var 

overrepresentert i utvalget, fulgt av sistefødte og til sist de som var født midt i søskenflokken. 

I en antatt upublisert studie
4
 av Robert C. Nichols, referert til av Altus (1965, 1966), ser det 

annerledes ut. Blant 1618 finalister som gjennomsnittlig skåret nesten tre standardavvik over 

populasjonsgjennomsnittet på testene i National Merit Scholarship-konkurransen, var 

representasjonen av førstefødte høyest, fulgt av middelfødte og til sist sistefødte. Et annet 

interessant funn i Nichols’ data er at før finalistene ble selektert ut, fant man ingen 

søskenrekkefølgeeffekt på prestasjonene blant det totale antall deltakere. Dette siste illustrerer 

at studier som påviser søskenrekkefølgeeffekter på basis av over- og underrepresentasjon, er 

beheftet med så mange metodologiske fallgruver at de i beste fall kun kan gi en antydning om 

de faktiske forhold 

Funnene fra flere tidlige amerikanske studier med mer representative utvalg
5
, varierte fra 

ingen signifikant sammenheng mellom intelligens og søskenrekkefølge (Finch, 1933; Hsiao, 

1931) til en positiv korrelasjon mellom søskenrekkefølge og målt intelligens (Altus, 1959; 

Arthur, 1926; Commins, 1927; Locke & Goldstein, 1937; Steckel, 1930; Thurstone & 

Jenkins, 1929; Thurstone & Jenkins, 1931). Vi har altså funnet ni studier fra perioden 1926-

1959, der målingene er foretatt i perioden ca. 1925-1945, med amerikanske utvalg der 

informantene ikke er preselektert på grunnlag av sine intelligensskårer. Av disse ni studiene 

                                                 
4
 Oppgitt som foreløpig upublisert av Altus, og den har ikke latt seg oppdrive av oss. Altus selv har imidlertid 

hatt tilgang både til den foreløpige artikkelen og til datamaterialet. 
5
 Utvalg med større variasjon i skårer, og som ikke kun bestod av toppskårere. 
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viser syv at målt intelligens øker med senere plassering i søskenflokken, mens to studier viser 

ingen signifikant sammenheng mellom intelligens og søskenrekkefølge. Vi har ikke funnet 

amerikanske studier fra denne perioden som viser noen negativ korrelasjon mellom 

søskenrekkefølge og intelligens når en viss bredde i utvalget er ivaretatt.  

Ernst og Angst (1983) nevner to av studiene som viser en positiv korrelasjon mellom 

søskenrekkefølge og intelligens - Arthur (1926) og Thurstone og Jenkins (1931) - og påpeker 

at deres funn av IQ-forskjeller mellom søsken er kritisert og avvist på grunn av manglende 

korrigering for alder. Hsiao (1931) og Finch (1933) forsøkte å korrigere for alder, og fant som 

nevnt ingen signifikant søskenrekkefølgeeffekt. Ernst og Angst viser bl.a. til Roberts (1947) 

for utdypende diskusjon av problemet med forholdet mellom IQ og alder. Roberts påpeker at 

korreksjon for alder ved sammenligning av IQ hos søsken med ulik alder er problematisk, 

fordi det alltid vil være usikkerhet forbundet med muligheten for over- eller underkorreksjon. 

I studiene til Hsiao og Finch, er det derfor ikke umulig at alderskorreksjonen kan ha maskert 

en reell søskenrekkefølgeeffekt. De øvrige studiene som viser en positiv korrelasjon mellom 

søskenrekkefølge og intelligens, er også preget av ulike metodiske svakheter som er tatt opp i 

senere studier og litteratur. Det interessante ved dem er imidlertid at de samlet antyder at 

positiv korrelasjon mellom søskenrekkefølge og målt intelligens kan ha vært en reell trend i 

USA i perioden målingene er gjort. At studier med lignende utvalg andre steder i verden på 

samme tid (se f.eks. Anastasi, 1956 for oversikt) der sammenfallende metoder har vært 

benyttet viser både negativ korrelasjon og nullkorrelasjon mellom søskenrekkefølge og målt 

intelligens, kan bidra til å styrke spekulasjoner om kulturelt avgrensede trender. 

Varierende funn av søskenrekkefølgeeffekter både på intelligens og andre egenskaper, og en 

generell tendens til at søskenrekkefølgeeffekter ble tilfeldig oppdaget og forklart post hoc i 

studier som egentlig omhandlet noe annet, fikk Kammeyer (1967) til å foreslå mer 

systematiske og teoretisk forankrede tilnærminger til temaet. Adams (1972) vektla i tillegg 

viktigheten av å få data fra hele, kompletterte familier
6
 som muliggjorde å studere 

søskenrekkefølgeeffekter innen familie. Schooler (1972) gikk i artikkelen Birth order effects: 

Not here, not now! så langt som å konkludere med at det nesten ikke eksisterer evidens for 

søskenrekkefølgeeffekter blant amerikanske menn midt på 60-tallet. I artikkelen går hun 

kritisk gjennom funnene av søskenrekkefølgeeffekter innen en rekke områder. Hun vurderer 

få studier av søskenrekkefølgeeffekt på intelligens, og behandler først og fremst studier som 

                                                 
6
 Med kompletterte familier menes familier der antall barn ikke vil øke ytterligere. 
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finner overrepresentasjon av visse posisjoner i søskenrekkefølgen. En av studiene er Robert 

C. Nichols ovennevnte studie sitert av Altus (1966)
7
. Schoolers primære kritikk av studiene 

dreier seg om at overrepresentasjonen av førstefødte i utvalgene kan forklares med variasjoner 

i fødselstall. For Nichols studies del kan Schoolers kritikk bidra til å forklare hvorfor det ble 

funnet en overrepresentasjon av førstefødte blant dem med eksepsjonell intelligens, samtidig 

som det ikke ble funnet noen søskenrekkefølgeeffekt på prestasjonene blant det totale antall 

deltakere i studien. På grunn av variasjoner i fødselsratene er førstefødte overrepresentert i 

begge utvalgene, men det er kun analysen av utvalget med eksepsjonell intelligens som 

bygger på telling av over- og underrepresentasjon. I det generelle utvalget analyseres 

sammenhengen mellom intelligens og søskenrekkefølge. Schoolers kritikk er altså treffende 

når det gjelder intelligensstudier som teller over- og underrepresentasjon av posisjon i 

søskenflokken i et utvalg uten å kontrollere for åpenbare demografiske variabler, men den er 

dårligere egnet når det gjelder studier som analyserer sammenhengen mellom 

søskenrekkefølge og intelligens i et utvalg på andre måter. 

I 1973 publiserte Science en studie av Belmont og Marolla som skulle bli en milepel i 

forskningen på søskenrekkefølgeeffekter – først og fremst på grunn av et utvalg som til da var 

helt enestående innen søskenrekkefølgeforskningen. Utvalget deres på ca 400 000 bestod av 

en så godt som komplett populasjon av nederlandske 19-åringer født mellom 1944 og 1947, 

testet med Ravens progressive matriser ved sesjon i perioden 1963-1966. Det forelå data på 

størrelsen på 19-åringenes familier, deres plassering i søskenrekkefølgen, samt på sosial 

klassetilhørighet basert på fars yrkesbeskrivelse. Studien fant for det første at barn fra store 

familier gjør det dårligere på intelligenstester, også når det kontrolleres for sosial klasse. For 

det andre fant studien at førstefødte innen alle familiestørrelser hadde en bedre intelligensskår 

enn senerefødte. For det tredje fant studien at økende plassering i søskenrekkefølgen 

korrelerte negativt med intelligensskåre. For det fjerde fant studien at intelligensskåre 

korrelerte negativt med økende familiestørrelse når posisjon i søskenrekkefølgen ble holdt 

konstant. 

Belmont og Marollas (1973) studie var et biprodukt av en studie som opprinnelig undersøkte 

eventuelle konsekvenser av den nederlandske hungersnøden vinteren 1944-1945, og føyer seg 

                                                 
7
 Referert som Altus, 1967 av Schooler. Avviket mellom Schoolers og vårt årstall skyldes at vi har benyttet en 

artikkel av Altus, med samme tittel, som også siterer R. C. Nichols, og som ble trykket i Science i januar 1966. 

Schoolers versjon ble trykket i International Journal of Psychiatry i 1967, og kan etter sideangivelsen å dømme 

ha vært noe mer omfattende enn artikkelen i Science. 
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således inn i rekken av studier uten selvstendig begrunnelse eller teoretisk forankring som 

Kammeyer (1967) kritiserte. Belmont og Marolla påpeker at subjektenes alder på 19 år i stor 

grad sikrer at de kommer fra kompletterte familier, som er i tråd med Adams’ (1972) 

preferanse for slike utvalg. Studien oppfyller imidlertid ikke Adams ønske om at hele 

søskenflokker skulle inngå i datamaterialet for å kunne studere søskenrekkefølgeeffekt som 

innenfamiliefenomen. Disse manglene var imidlertid ikke til hinder for at Zajonc og Markus 

(1975) reagerte på funnene i Belmont og Marollas (1973) studie ved å lansere en egen modell 

– konfluensmodellen – for å forklare hvordan søskenrekkefølgeeffekt på intelligens oppstår 

innen familier. Begrunnelsen deres for å ta Belmont og Marollas studie til inntekt for 

søskenrekkefølgeeffekten som innenfamiliefenomen, var at utvalget var såpass uttømmende, 

og at mellomfamiliefaktorer dermed ville utjevnes (Zajonc & Sulloway, 2007). I følge 

modellen blir barn født inn i intellektuelle miljøer som påvirker dem, avhengig av når i 

søskenrekkefølgen de er født, samt av størrelsen på søskenflokken. Basert på Zajonc og 

Markus (1975) og Zajonc (1976, 2001) kan konfluensmodellen oppsummeres slik: For det 

første nyter førstefødte godt av å ha sine foreldres fulle oppmerksomhet den første tiden, 

mens senerefødte vil nyte stadig mindre av denne fordelen desto senere i søskenflokken de er 

født. Dessuten vil stadige tilskudd av nye søsken også redusere hele søskenflokkens tilgang til 

foreldrenes oppmerksomhet, slik hele søskenflokkens IQ vil reduseres desto flere de blir. For 

det andre eksponeres førstefødte for mer voksenspråk, mens senerefødte i stor grad vil 

eksponeres for det barnslige og ukorrekte språket til sine søsken. Jo større søskenflokk, desto 

større er overvekten av eksponering for barnslig språk. For det tredje blir det intellektuelle 

miljøet i familien stadig mer utvannet jo større familien blir, noe som bidrar til å redusere hele 

søskenflokkens intelligens ved sammenligning med mindre familier. For det fjerde har eldre 

søsken ofte en mentorlignende rolle overfor sine yngre søsken, og må således lære bort 

kunnskaper og ferdigheter til dem. Denne rollen kan bidra både til å styrke deres kognitive 

prosesseringsevne, og til positiv utvikling av deres språklige evner. Ettersom enebarn sjelden 

har en slik mentorlignende rolle overfor noen, kan dette i følge konfluensmodellen forklare 

hvorfor de ikke synes å ha høyere intelligens enn førstefødte med søsken.  I sin første artikkel 

om konfluensmodellen lanserer Zajonc og Markus (1975) en matematisk formel gjennom 

hvilken de relative fordeler og ulemper ved de nevnte faktorene kan regnes ut. 
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Blake (1981; Downey, 2001) foreslår en noe enklere modell – ressursuttynningsmodellen
8
 – 

for å forstå søskenrekkefølgeeffekt både på intelligens og på overrepresentasjon av førstefødte 

i bl.a. akademia. Hun baserer seg ikke kun på funnene til Belmont og Marolla (1973), men ser 

også til en rekke andre studier. Selv om studiene hun ser til heller ikke er basert på gode 

innenfamiliedata, så forklarer Blake i likhet med Zajonc og Markus (1975) 

søskenrekkefølgeeffekten som et fenomen innen familier. Ressursuttynningsmodellen kan 

oppsummeres slik: Foreldres ressurser – materielle, kulturelle og omsorgsmessige – påvirker 

barns intellektuelle utvikling. Foreldres ressurser er begrensede, og foruten enebarn som kan 

nyte godt av 100 % av ressursene har til fordeling, nyter også førstefødte i en søskenflokk 100 

% av disse ressursene inntil neste søsken kommer inn i familien. Jo flere søsken, desto flere 

må dele må dele den begrensede ressurspotten. Dermed vil man se en negativ korrelasjon 

mellom søskenrekkefølge og IQ, i tillegg til at IQ-skåren til alle barna i familien reduseres jo 

større familien blir. 

Page og Grandon (1979) påpeker at Zajonc (1976; Zajonc & Markus, 1975) baserer seg på 

krysseksjonelle data ved forklaring av den tilsynelatende kausale sammenhengen mellom 

søskenrekkefølge og IQ, og viser i sin egen studie at denne sammenhengen kanskje heller er 

styrt av en eller flere tredjevariabler som f.eks. foreldrenes intelligens eller sosioøkonomisk 

status.  Admixture
9
-hypotesen kaller de sin tentative forklaring, som kort og godt innebærer at 

foreldre med lav IQ tenderer til å få flere barn mens foreldre med høy IQ får færre barn. 

Admixture-hypotesen hevder med andre ord at den observerte søskenrekkefølgeeffekten ikke 

skyldes innenfamilieforklaringen at store familier produserer barn med lav IQ, men 

mellomfamilieforklaringen at foreldre med lav IQ produserer store familier. 

I kjølvannet av Belmont og Marollas (1973) funn, og konflikten mellom Zajoncs (1976; 

Zajonc & Markus, 1975) innenfamiliemodell og Page og Grandons (1979) 

mellomfamiliemodell for forklaring av funnene, ble det gjennomført en del mindre studier 

med innenfamiliedata for å undersøke hvorvidt søskenrekkefølgeeffekten faktisk eksisterer 

innen familier (bl.a. Berbaum & Moreland, 1980; Galbraith, 1982; McCall, 1984). Funnene i 

disse studiene varierte fra tilnærmet nullfunn til funn av mindre søskenrekkefølgeeffekter 

innen familie, og utvalgene var for små til at funnene ble tillagt avgjørende vekt i 

forskningsmiljøet. En studie av Retherford og Sewell (1991), basert på data fra et randomisert 

                                                 
8
 Resource dilution model. 

9
 Lar seg vanskelig oversette. 
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utvalg på 10 000 personer født i 1957 fra Wisconsin Longitudinal Study, vakte imidlertid 

større interesse. De undersøkte søskenrekkefølgeeffekten på intelligens både med 

krysseksjonelle data og innenfamiliedata, og baserte innenfamilieanalysene på differanser 

mellom søskenpar. Deres funn viste en negativ korrelasjon mellom søskenrekkefølge og IQ 

ved analyser av krysseksjonelle data, men ingen signifikant søskenrekkefølgeeffekt ved 

analyser av innenfamiliedata. 

Rodgers et al. (2000) etablerte en ny milepel i søskenrekkefølgeforskningen med studien med 

den ambisiøse tittelen Resolving the debate over birth order, family size, and intelligence. 

Studien innebar både en omfattende, kritisk gjennomgang av forskningen på 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens, og analyser av både krysseksjonelle data og 

innenfamiliedata fra et relativt stort utvalg hentet fra National Longitudinal Survey of Youth 

(NLSY). I datamaterialet hadde Rodgers et al. komplette intelligensdata på mødre og deres 

barn etter hvert som disse vokste til. Hovedproblemstilling for studien var å undersøke 

hvorvidt store familier produserer barn med lav IQ, eller hvorvidt foreldre med lav IQ 

produserer store familier. Med andre ord, er den observerte søskenrekkefølgeeffekten et 

resultat av mulige innenfamiliefaktorer, eller eksisterer den kun som et 

mellomfamiliefenomen? Det første ville kunne gi potensiell støtte til konfluensmodellen 

(Zajonc, 1976; 2001; Zajonc & Markus, 1975) og ressursuttynningsmodellen (Blake, 1981; 

Downey, 2001), det siste ville kunne bidra til å avskrive disse modellene og samtidig gi støtte 

til admixture-hypotesen (Page og Grandon, 1979). Både litteraturgjennomgangen og funnene 

fra analysene av egne data ga Rodgers et al. klare holdepunkter for å hevde at det ikke er store 

familier som produserer barn med lav IQ, men foreldre med lav IQ som produserer store 

familier, og at admixture-hypotesen dermed er den best egnede til å forklare 

søskenrekkefølgeeffekten. De konkluderer med at ressursuttynningsmodellens og 

konfluensmodellens prediksjonsevne skyldes at de begge inneholder komponenter som drar 

nytte av mellomfamiliefaktorer, men at de som forklaringsmodeller er forfeilede. Ettersom en 

reell søskenrekkefølgeeffekt bør defineres som et innenfamiliefenomen, og Rodgers et al.  

finner at søskenrekkefølgeeffekten egentlig er et mellomfamiliefenomen, konkluderer de også 

med at den tilsynelatende sammenhengen mellom søskenrekkefølgeeffekt på intelligens har 

vært en metodologisk illusjon bygget på mangelfulle studier med krysseksjonelle data. 

Rodgers (2001) og Wichman, Rodgers og McCallum (2006; 2007) gjentar og utdyper disse 

konklusjonene i debatten som oppstår i kjølvannet av Rodgers et al. 
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I 2007 publiserte Bjerkedal et al. en studie som skulle bli en foreløpig siste milepel i 

forskningen på sammenhengen mellom søskenrekkefølge og intelligens. De analyserte 

relasjonen mellom intelligenstestskårer og søskenrekkefølge både innen og mellom familier i 

en tilnærmet komplett populasjon av norske rekrutter som var til sesjon i perioden 1984-2004. 

De baserte seg, i likhet med Retherford og Sewell (1991) på analyser av differanser mellom 

søskenpar i komplette søskenflokker på opptil fem påfølgende søsken. Differansene ble 

utregnet på grunnlag av standardiserte IQ-skårer for å korrigere for alder og sesjonsår. Totalt 

hadde de data på differanser mellom nærmere 64 000 søskenpar. De fant en negativ 

sammenheng mellom plassering i søskenflokken og intelligens, altså at gjennomsnittlig 

intelligensskår sank med stigende søskenrekkefølge. Reduksjonen i evneskårene var tilnærmet 

like i analysene mellom og innen familier. Reduksjonen fra den førstefødte til den andrefødte 

var omtrent 2.3 IQ-poeng, eller 0.15 SD, og reduksjonen fra andrefødte til tredjefødte var 

anslagsvis 1.5 IQ-poeng, eller 0.08 SD. Bjerkedal et al. fant altså klare elementer av 

innenfamiliefaktorer i sine analyser av søskenrekkefølgeeffekten på intelligens, selv når det 

ble kontrollert for mellomfamilievariabler som mors utdanningsnivå, mors ekteskapsstatus, 

mellomrom mellom fødsler, fars inntekt, mors alder, regionalt fødested, fødselsvekt og høyde 

ved sesjon – variabler av typen som Rodgers et al. (2000), Rodgers (2001) og Wichman et al. 

(2006; 2007) nevnte som utfordringer for konklusjoner om søskenrekkefølgeeffekt på 

intelligens som reelt innenfamiliefenomen. 

1.3 Sammenhengen mellom de to effektene 

Både søskenrekkefølgeeffekten og Flynn-effekten er påvist som veletablerte effekter i Norge 

(Bjerkedal et al., 2007; Sundet et al., 2004; Sundet et al., 2010; Sundet, Borren & Tambs, 

2008). Flynn-effekten er også observert i en rekke andre industrialiserte land (Flynn, 1984; 

1987; Neisser et al., 1996; Neisser, 1998). Søskenrekkefølgeeffektens eksistens er mer 

omdiskutert som reell innenfamilie-effekt utenfor Norge (Ernst & Angst, 1983; Rodgers et al., 

2000; Schooler, 1972; Wichman et al., 2006; 2007).  

En eventuell søskenrekkefølgeeffekt på intelligens har blitt ansett som en absolutt eller 

uavhengig effekt. Det er gjort få forsøk på å undersøke om søskenrekkefølgeeffektens 

observerbarhet kan være betinget av noe. Rodgers (2001) fremhever at 

søskenrekkefølgeeffekten, dersom den finnes, kan ha intrikate interaksjoner med andre 

prosesser, såkalt uidentifiserte innenfamilieprosesser, som kan tjene til å maskere virkelige 
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søskenrekkefølgeeffekter. Et preliminært funn gjort av Sundet et al. (2010) i en studie som 

egentlig undersøkte forholdet mellom observert Flynn-effekt og aldersdifferanse innen 

søskenpar, gir grunnlag for en hypotese om at Flynn-effekten kan være en slik prosess som 

Rodgers (2001) sikter til.  

Man kan skille mellom to kategorier av mulige årsaker til Flynn-effekten: faktorer som 

opererer innen familier og faktorer som opererer mellom familier (Rodgers, 1999; Sundet et 

al., 2010). Et eksempel på en mellomfamiliefaktor som kan bidra til å forklare Flynn-effekten, 

er heterosis (Rodgers, 1999). Heterosis innebærer at intelligenstestskårer innen en 

søskenflokk ikke skal bli påvirket av sekulære trender i intelligens i populasjonen (Mingroni, 

2007; Sundet et al.). På den annen side har det blitt lansert mange hypoteser om ulike 

miljøforhold som har endret seg over generasjonene, og som har hatt en tilnærmet lik 

påvirkning på alle individene i populasjonen (Neisser, 1998). Lengre skolegang og utdanning 

(Williams, 1998), bedre ernæring og helsevesen (Lynn, 1990; 2009), endrede holdninger til å 

ta intelligenstester (Brand, 1987; Flynn, 1998a) og framveksten av massemedier og 

informasjonsteknologi (Greenfield, 1998; Schooler, 1998) har vært diskutert som mulige 

kandidater til en slik miljømessig forklaring. Miljøfaktorer som dette vil innebære at Flynn-

effekten er synlig både innen og mellom familier (Sundet et al.). Dersom faktorene som 

forårsaker Flynn-effekten er virksomme innen familier, skal det i perioder med positiv Flynn-

effekt (økende IQ-gjennomsnitt over tid) være slik at barn født et stykke ut i søskenflokken i 

teorien har høyere IQ enn de tidligere fødte barna; med andre ord skal det eksistere en positiv 

korrelasjon mellom IQ og søskenrekkefølge, og jo større aldersforskjell mellom søsknene, 

desto større differanse i IQ (Rodgers, 1999; Sundet et al.). En positiv korrelasjon mellom IQ 

og søskenrekkefølge som følge av positiv Flynn-effekt innen familier, forutsetter imidlertid at 

det ikke eksisterer noen uavhengig negativ korrelasjon mellom søskenrekkefølge og IQ. 

Sundet et al. (2010) fant at det var en effekt av aldersdifferanser på IQ-differanser mellom 

brødre. I en periode med positiv Flynn-effekt i Norge fant de at IQ-skårene økte hos senere 

fødte brødre relativt til tidligere fødte, og økningen var større jo større aldersforskjell det var 

mellom dem. I en periode med negativ Flynn-effekt sank IQ-skårene for senere fødte barn 

relativt til tidligere fødte. Og når det ikke var noen merkbar Flynn-effekt var effektene av 

aldersdifferanse på IQ usystematiske. Dette kunne tyde på at faktorene som forårsaker de 

sekulære trendene i intelligens i Norge, er virksomme innen søskenflokker. Men funnene 

deres indikerte også en selvstendig negativ korrelasjon mellom søskenrekkefølge og IQ, for 
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det var en negativ differanse i IQ mellom tidligere og senere fødte i alle de tre periodene med 

ulik retning på svingningene i Flynn-effekten.  

Dette siste danner grunnlag for vår problemstilling. I denne hovedoppgaven har vi til hensikt 

å undersøke om den observerte søskenrekkefølgeeffekten på intelligens som 

innenfamiliefenomen, kan være betinget av Flynn-effekten. Vi skal altså se på hvordan 

søskenrekkefølgeeffekten vi observerer i Norge varierer over perioder med ulik retning på 

Flynn-effekten, med utgangspunkt i de samme data som Sundet et al. (2010) benyttet i sin 

studie. Vi har valgt ut tre fødselskohorter for statistiske analyser. Den første kohorten 

sammenfaller med en periode der gjennomsnittsskårene på intelligenstestene øker, altså en 

periode med positiv Flynn-effekt. Den andre kohorten sammenfaller med en periode med flat 

Flynn-effekt. Den tredje kohorten sammenfaller med en periode der gjennomsnittsskårene på 

intelligenstester synker, altså en negativ Flynn-effekt. Vår hensikt er ikke å finne forklaringer 

på søskenrekkefølgeeffekten eller Flynn-effekten, men å beskrive hvordan observasjoner av 

søskenrekkefølgeeffekten som empirisk fenomen påvirkes av Flynn-effekten.  
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2 Metode 

 

2.1 Om intelligenstestene 

I 1946 ble Forsvarets Kontor for personelluttak opprettet. Kontorets oppgaver var primært 

uttak og plassering av rekrutter samt uttak av befal (Hansen, 2006). Forsvaret hadde under 2. 

verdenskrig innhentet informasjon om andre lands praksis for klassifisering av mannskaper. 

Særlig britiske og amerikanske metoder ble studert. Forsvaret fant fram til en serie med tester 

som skulle tjene til en bedre klassifisering av de vernepliktige. Disse var for det meste 

tilpasninger av versjoner som var brukt i England, USA og Canada. En rapport om 

psykologisk prøving av Hærens mannskaper av årsklassen 1946B (innkalt til tjeneste i mai 

1947) tilsier at de allerede på dette tidspunktet hadde begynt å administrere prøvene som var 

utviklet, men i moderat omfang. I 1949 kom Forsvaret i gang med såkalte ”forbedrede 

sesjoner”, og fra 1950 ble forbedrede sesjoner standard prosedyre ved sesjonene. I 1954 

bestod den utvidete sesjonen av 7 prøver, det såkalte U-batteriet. Prøvene var U2-54 

subtraksjon, U2-54 addisjon, U3 A-54 mekaniske oppgaver, U3 B-54 plateforming, U4-54 

regneoppgaver, U5-54 figurmønster og U6-54 ordforståelse (Hansen, 2006). U4, U5 og U6 

ble brukt for å beregne ”alminnelig evnenivå” (heretter kalt AE). Råskårene på hver enkelt 

test i standardiseringsutvalget ble først omgjort til normalfordelte F-skårer (M = 50, SD = 20), 

og ble deretter lagt sammen og omgjort til stanineskårer fra 1 til 9. Stanineskåre, eller 

”standard nine score”, er en type skalerte skårer med verdier fra 1-9 (i hele tall). Skalaen er 

basert på en normalfordeling med gjennomsnitt = 5,0 og standardavvik = 1.96. (Sundet et al., 

2010).  

Det var altså i 1950 at man begynte å gi standardiserte gruppetester til rekruttene ved 

klassifiseringen (sesjon). De tre testene U4, U5 og U6 som danner grunnlaget for utregning av 

alminnelig evnenivå har vært benyttet fra 1954 helt fram til i dag, med enkelte beskjedne 

endringer i utformingen av noen av oppgavene. Det er også foretatt renormeringer. Hvilke 

innholdsmessige endringer som har blitt gjort siden 1954 vil spesifiseres under 

gjennomgangen av hver test. Som det framgår av ”Faglig memorandum nr. 12 fra Forsvarets 

psykologitjeneste” antar man at de testene som inngår i AE sampler aktiviteter som inngår i 

intelligent atferd, og at vanskelighetsgraden på de oppgavene en rekrutt så vidt klarer å løse 
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kan indikere hvor komplekse oppgaver personen kan strekke seg til å klare i virkeligheten 

(Rist, 1982). Test-retest – reliabiliteten for U4, U5 og U6 ble undersøkt på midten av 1950-

tallet på et utvalg av 800 ungdommer i 7. klasse, og viste seg å være henholdsvis .84, .90 og 

.72. Korrelasjonen mellom AE og WAIS fullskala-IQ, som beregnet på et lite utvalg av 

voksne testtakere (n=48), er .75 (Eriksen, Sundet & Tambs, 2009).  

De tre testene som benyttes ved klassifiseringen er representative for deltester som ofte inngår 

i standard intelligenstester. Testen U4 Regneproblemer likner WAIS ”Aritmetikk”, U6 

Ordlikheter er overensstemmende med WAIS ”Vokabular”, og U5 Figurregler ligger nært 

opptil Ravens progressive matriser (Sundet et al., 2004). Alle testene ble standardisert i 1949 

og deretter tatt i bruk. U4, U5 og U6 ble normert i 1954 på grunnlag av testresultatene fra hele 

årsklassen
10

 som var på sesjon, også de 3-4 % som var overårige og en beskjeden gruppe av 

underårige. Råskårene ble omregnet til normalfordelte F-skårer med M = 50 og SD = 20. 

Etter hvert ble det tydelig ut fra normene fra 1954 og 1963 at forholdet mellom råskårer og F-

skårer på U4 og U5 var slik at korrekte svar ga flere F-skårepoeng jo høyere 

vanskelighetsgraden var på oppgavene. Dermed ble det færre testledd som diskriminerte 

mellom gruppene som skåret høyt enn det var for gruppene som skåret lavere (Rist, 1982). I 

1974 ble testene derfor renormert (basert på 20 % av rekruttene), og de nye normene ble tatt i 

bruk fra 1980. 

U4-92 ”Regneproblemer”: Denne testen består av 30 regneoppgaver. Man får ett 

råskårepoeng for hvert riktige svar, og kan dermed oppnå maksimalt 30 i råskåre. En har 25 

minutter til rådighet for å fullføre testen. I tillegg til regneferdigheter blir evnen til logisk 

resonnement viktig etter hvert som oppgavene blir mer komplekse (Sundet et al., 2004). Man 

prøvde ut forskjellige versjoner av U4 i perioden fram til 1954. Den opprinnelige U4-54 ble 

modernisert i 1963 (U4-63) og ble da normert på nytt. Med modernisering menes at noen ledd 

har fått en mer moderne ordlyd. Eksempelvis kan ordet hest ha blitt byttet ut med traktor. De 

to andre testene ble ikke renormert på dette tidspunktet, hvilket medførte at normene for U4 

ble strengere enn normene for U5 og U6. Dette fikk innvirkning på gjennomsnittet for AE, 

som etter dette året gikk noe tilbake (Rist, 1982). U4 ble, som de andre to testene, renormert i 

1974, og de nye normene ble tatt i bruk fra 1980. På 1990-tallet ble testen endret igjen. Man 

                                                 
10

 LOV 1953-07-17 nr 29: Lov om verneplikt § 3: ”Alle vernepliktige som er født i samme år utgjør en 

årsklasse.” 
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gikk da bort fra åpne svar og endret det til multiple choice med fem svaralternativer. Dette er 

U4-92, versjonen som benyttes i dag (Sundet et al.).  

U5-54 ”Figurregler”: Figurreglene likner mye på Ravens progressive matriser, men skiller 

seg fra denne evnetesten ved at leddene ikke er ordnet i oppgavegrupper med stadig 

vanskeligere oppgaver innen hver gruppe, som i Ravens matriser, men følger en lineær 

progresjon med stigende vanskelighetsgrad. Testen består av totalt 36 ledd som besvares ved 

multiple choice med 6-8 alternativer (Sundet et al., 2004). Testen er ment å være 

selvinstruerende og inneholder ingen tekst bortsett fra instruksjonen. Også denne testen ble 

renormert i 1974, og normene ble tatt i bruk fra 1980. Utover dette er testen i seg selv 

uforandret siden 1954, da U5 ble endret og fikk nye figurer. Disse var konstruert av Lundgren 

og Skjenstad i 1953 og tegnet av Nytvedt. Testen skal i følge ”Faglig memorandum nr. 12 fra 

Forsvares psykologitjeneste” måle resonneringsevne (Rist, 1982). Figurreglene skal fullføres 

på 20 minutter (Sundet et al.). 

U6 ”Ordlikhet”: Dette er en verbal test med 54 testledd som har vært uforandret siden 1954. 

For hvert ord (ledd) er det anført 6 ord hvorav ett skal markeres som synonymt med det første 

ordet. Testen er ment å kartlegge personens ordforråd, og det legges vekt på 

betydningsnyanser. Det gis ett poeng for riktig svar, uten vurdering av om feilen ved et galt 

svar var liten eller stor. Testen skal gjennomføres på 8 minutter (Sundet et al., 2004). 

 

2.2 Datamateriale 

Datamaterialet vårt er basert på rådata fra Vernepliktsverket (VPV) og Statistisk sentralbyrå 

(SSB).  

Norge praktiserer allmenn verneplikt for menn i henhold til Lov om verneplikt av 17. juli 

1953, nr. 29 (Vernepliktsloven). I vernepliktslovens § 20, første og andre setning, står det at 

”[m]enn som oppholder seg her i riket, og som ikke åpenbart er udyktig til militærtjeneste, er 

utskrivningspliktig fra 1. januar det året han fyller 18 år. De som da er utenfor riket blir 

utskrivningspliktige straks de kommer hit”. I praksis innebærer det at norske menn som 

oppholder seg i Norge, og som ikke er diagnostisert med psykisk utviklingshemming eller 

alvorlig psykisk eller fysisk lidelse, er pliktig å møte ved innkalling til sesjon for å bli 
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klassifisert for eventuell førstegangstjeneste. De utskrivningspliktige er normalt til sesjon 

innen fylte 20 år. Som en del av sesjonen evnetestes de utskrivningspliktige med testene 

beskrevet ovenfor. Vi kjenner til at det har vært både geografiske og historiske variasjoner 

med hensyn til hvor sesjonene har vært arrangert i perioden som er aktuell for vårt utvalg. 

Mens det tidlig i perioden var mest vanlig at sesjon ble arrangert på skoler eller i lignende 

lokaler i de vernepliktiges relative nærområder, ble sesjonen etter hvert, og i stadig flere 

regioner, sentralisert og avviklet i VPVs lokaler. Vi har imidlertid ikke hatt tilgang til 

dokumentasjon eller data som kan bidra til å belyse denne utviklingen. 

I datafilen fra VPV var det 1 016 706 personer som var registrert med sesjonsår. Blant disse 

var det 10 025 kvinner (ca 1 %), ettersom kvinner har hatt anledning til å melde seg frivillig 

til førstegangstjeneste siden 1985. Kvinnene ble ekskludert fra utvalget. Blant 1 006 681 

gjenstående menn var 925 020 (ca 92 %) registrert med evneskår, hvorav 916 370 (99,1 %) 

var født i perioden 1950-1985. Totalt antall menn registrert i datafilen fra VPV tilsvarer ca. 90 

% av menn født i Norge i perioden 1950-1985. Primære årsaker til avviket mellom antall 

fødte og antall registrerte i datafilen antas å være ”åpenbar udyktighet” i henhold til 

vernepliktsloven, samt dødsfall og utvandring. Ca. 95 % av utvalget var til sesjon mellom sin 

18. og 21. fødselsdag. 

Datafilen fra VPV er matchet med en datafil fra SSB som inneholder familiedata om de 

utskrivningspliktiges foreldre og søsken. Med utgangspunkt i den matchede filen ble det laget 

det vi har valgt å kalle en familiefil, der felles mor ble brukt som definerende kriterium for å 

identifisere de utskrivningspliktiges eventuelle søsken. De utskrivningspliktige utgjorde hver 

registrerte enhet i familiefilen. For hver utskrivningspliktig ble antall søsken, hans plassering i 

søskenflokken, samt søsknenes kjønn, fødselsår og deres eventuelle resultater fra sesjon 

opprettet som variabler. Det fremgår også hvorvidt den utskrivningspliktige og eventuelle 

søsken har samme eller forskjellig far, samt mors og fars fødselsår og utdanningsnivå. 

Med utgangspunkt i familiefilen ble det opprettet det vi har valgt å kalle en søskenfil. I denne 

filen utgjorde alle mulige konfigurasjoner av søskenpar i søskenflokker på opptil fem søsken, 

der begge hadde vært til sesjon, hver registrerte enhet. Resultatet på IQ-testen til den 

førstefødte i paret ble trukket fra nestefødtes resultat, og den utregnede differansen mellom de 

to ble opprettet som en egen variabel. Denne variabelen ble opprettet for å gi oss data som 

sikrer muligheten til å analysere søskenrekkefølgeeffekten på intelligens som et 

innenfamiliefenomen. Vi valgte å beholde søskenpar med ulik far da disse utgjorde en 
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minimal andel av utvalget, og gjennomsnittlig IQ-differanse blant disse ikke skilte seg fra 

gjennomsnittlig differanse i søskenpar med samme far. 

Fig. 3 viser samme grafiske fremstilling som også Sundet et al. (2010) tok utgangspunkt i for 

å identifisere perioder med ulike retninger på Flynn-effekten. Den blå grafen er laget med 

utgangspunkt i familiefilen, og viser utviklingen i gjennomsnittlig intelligensskår for alle 

utskrivningspliktige menn født i perioden 1950-1985. Den rosa grafen viser samme utvikling 

blant utskrivningspliktige med fødselsrekkefølge 1-5 i en søskenflokk på minst to søsken. 

Kurvene viser en nær identisk utvikling i de to utvalgene. 

 

 

Fig. 3: Gjennomsnittlig evneskår (stanine) basert på fødselsår i perioden 1950-1985 for alle utskrivningspliktige 

(blå graf) samt for alle utskrivningspliktige med fødselsrekkefølge 1-5 innen en søskenflokk (rosa graf). 

 

Med utgangspunkt i fig. 3 ble det identifisert fem perioder med relativt entydig retning på 

Flynn-effekten; 1950-1956 er retningen positiv, 1956-1960 er retningen negativ, 1960-1965 er 

retningen flat, 1966-1975 er retningen positiv men noe ujevn, og 1976-1983 er retningen 

negativ.  

De tre fødselskohortene 1950-1956, 1960-1965 og 1976-1983 ble valgt ut som grunnlag for 

analyser. Kohorten 1956-1960 ble ekskludert fordi den overlapper med foregående og 

påfølgende kohort, og den gjenstående perioden ville bli for kort som basis for meningsfulle 



26 

 

analyser når første og siste år i perioden nødvendigvis ble ekskludert. Kohorten 1966-1975 

ble ekskludert for det første på grunn av en nokså ujevn utvikling i gjennomsnittlig målt 

intelligens i delperioden 1966-1970, og for det andre på grunn av en endring fra åpne svar til 

multiple choice i aritmetikkdelen av evnetesten, som i hovedsak rammet utskrivningspliktige 

født i delperioden 1973-1975. Samlet antall brødrepar der begge var født innenfor en av de tre 

kohortene som ble valgt ut for videre analyse, var 69 185. Vi valgte å gjøre våre analyser av 

de 36 942 brødreparene som bestod av første- og andrefødte, samt de 15 232 brødreparene 

som bestod av andre- og tredjefødte. Som man kan se av tabell 3 og 4 i resultatdelen, er 

fordelingen av brødrepar relativt jevn over de tre kohortene. I tråd med renormeringen av 

evnetesten som trådte i kraft fra og med sesjonsåret 1980, ble evneskåren til de 

utskrivningspliktige i fødselskohorten 1960-1965 som ble berørt tillagt ett stanine-poeng 

(tilsvarende 7,5 IQ-poeng). 

2.3 Statistiske metoder 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versjon 16.0) ble benyttet for analysene. 

For hovedanalysen, søskenrekkefølgeeffekten innenfor kohort, har vi brukt deskriptiv 

statistikk og sammenliknet gjennomsnitt. Paired samples t-test ble benyttet for å 

signifikansteste differansen i IQ-skåre i brødreparene. En standard multippel 

regresjonsanalyse ble brukt for å undersøke om forskjellen i gjennomsnittlig IQ-differanse 

mellom brødrene over de tre kohortene var statistisk signifikant, og for å undersøke om IQ-

differansen i brødreparene var avhengig av mors utdanning, fars utdanning, familiestørrelse 

(antall barn i familien) eller fødselskohort. Utdanningsnivå hos foreldrene er kodet 1 for 

grunnskole, 2 for videregående skole eller tilsvarende, og 3 for høyere utdanning (høgskole 

eller universitet). 

Ettersom datamaterialet er basert på uttømmende utvalg, slik at det i praksis er en tilnærmet 

total populasjon som er testet, snarere enn et utvalg trukket fra populasjonen, burde tester av 

statistisk signifikans i teorien være unødvendig, særlig i analyser der N er stor. Det ble likevel 

gjort signifikanstester for å demonstrere styrken i funnene av grunnfenomenet 

søskenrekkefølgeeffekt på intelligens, samt økende differanser i evneskåre mellom søsken 

over kohort.  
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3 Resultater  

 

Omregnet fra stanineskårer til IQ-poeng, er den gjennomsnittlige differansen i IQ mellom 

første- og andrefødte bror 1.43 IQ-poeng i kohorten der gjennomsnitts-IQ i populasjonen økte 

(1950-1956). I kohorten med stabilt IQ-gjennomsnitt i populasjonen (1960-1965) var 

differansen 1.95 IQ-poeng, og i kohorten med synkende IQ-gjennomsnitt (1976-1983) var 

differansen mellom første- og andrefødte 2.70 IQ-poeng (se tabell 1). Den gjennomsnittlige 

differansen i IQ mellom andre- og tredjefødte bror viste et tilsvarende mønster, men 

differansen var liten og ikke statistisk signifikant for kohorten med positiv Flynn-effekt 

(1950-1956). For kohortene med nøytral og negativ Flynn-effekt var den gjennomsnittlige 

differansene i IQ henholdsvis 1.13 og 1.80 IQ-poeng (se tabell 2). Søskenrekkefølgeeffekten 

på intelligens viste seg altså å øke over de tre kohortene som ble analysert, både mellom 

første- og andrefødte og mellom andre- og tredjefødte (se fig. 4 og 5).  

Paired samples t-test viser at det er en statistisk signifikant forskjell mellom søsken 1 (S1) og 

søsken 2s (S2) evneskårer. Vi fant at gjennomsnittlig IQ-skåre var statistisk signifikant høyere 

for førstefødte enn for andrefødte i alle de tre kohortene (se tabell 1). Andrefødte hadde 

statistisk signifikant høyere gjennomsnittlig IQ-skåre enn tredjefødte i kohortene 1960-1965 

og 1976-1983, men ikke i kohorten 1950-1956 (se tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Tabellen viser gjennomsnittlig differanse mellom første- og andrefødte, samt signifikanstest av 

differansen, innen hver kohort. 

 

 

Kohort N Gjennomsnittlig 

differanse S2-S1 

(stanine) 

Differanse S2-

S1 omregnet til 

IQ-poeng 

t p 

1950-1956 10 623 -0.19 -1.43 11.35 <.001 

1960-1965 12 272 -0.26 -1.95 14.98 <.001 

1976-1983 14 047 -0.36 -2.70 22.91 <.001 
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Tabell 2: Tabellen viser gjennomsnittlig differanse mellom andre- og tredjefødte, samt signifikanstest av 

differansen, innen hver kohort. 

 

 

Fig. 4: Den blå og den røde grafen fremstiller utviklingen i IQ-differanse over kohort mellom henholdsvis første- 

og andrefødre og andre- og tredjefødte. Grafene viser forskjell i gjennomsnittlig differanse mellom 

fødselskohorten med positiv Flynn-effekt (1950-1956), nøytral Flynn-effekt (1960-1965) og negativ Flynn-

effekt (1976-1983). 
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Diff. S3-S2

Kohort N Gjennomsnittlig 

differanse S3-S2 

(stanine) 

Differanser 

omregnet til 

IQ-poeng 

t p 

1950-1956 4566 -0,01 -0.08 0.36 .717 

1960-1965 6023 -0.15 -1.13 6.27 <.001 

1976-1983 4643 -0.24 -1.80 8.63 <.001 
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Figur 5: Grafene viser gjennomsnittlig IQ for første-, andre- og tredjefødte relativt til hverandre i hver kohort. 

Den blå grafen som fremstiller gjennomsnittene i kohorten med positiv Flynn-effekt er flatest, mens den grønne 

grafen som fremstiller gjennomsnittene i kohorten med negativ Flynn-effekt er brattest. Den røde grafen viser 

IQ-gjennomsnittene i perioden med flat Flynn-effekt. 

 

Vi utførte to standard multiple regresjonsanalyser; den første for gjennomsnittlig IQ-

differanse mellom første- og andrefødte og den andre for gjennomsnittlig IQ-differanse 

mellom andre- og tredjefødte. Avhengig variabel i regresjonsmodellen var differansen på IQ i 

søskenparene, mens uavhengige variabler var mors utdanning, fars utdanning, antall barn i 

søskenflokken, fødselskohort, samt produktet av evnedifferanse og fødselskohort som 

interaksjonsledd. I begge analysene stod fødselskohort samt interaksjonsleddet igjen som 

eneste signifikante prediktorer. Interaksjonsleddet var i begge analyser prediktoren med størst 

unikt bidrag til variasjonen i den avhengige variabelen når de øvrige uavhengige variablene 

var kontrollert for (se tabell 3 og 4). Det betyr at differansen i IQ-skåre mellom søsknene var 

statistisk signifikant avhengig av kohort og signifikant forskjellig over kohortene, men at 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens ser ut til å være uavhengig av mors utdanning, fars 

utdanning og familiestørrelse.  
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Prediktor B SE Beta p 

Mors utdanning .005 .007 .002 .518 

Fars utdanning -.003 .007 -.001 .650 

Familiestørrelse .001 .004 .001 .736 

Kohort .058 .003 .051 <.001 

Kohort*IQ-differanse .247 .001 .905 <.001 

Tabell 3: Avhengig variabel er gjennomsnittlig differanse i IQ mellom første- og andrefødte. 

 

Prediktor B SE Beta p 

Mors utdanning -.007 .012 -.003 .539 

Fars utdanning .005 .011 .002 .618 

Familiestørrelse .003 .006 .002 .682 

Kohort .023 .005 .019 <.001 

Kohort*IQ-differanse .258 .001 .899 <.001 

Tabell 4: Avhengig variabel er gjennomsnittlig differanse i IQ mellom andre- og tredjefødte. 
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4 Diskusjon 

4.1 Hva har vi funnet? 

Målet med denne hovedoppgaven var å undersøke om den negative korrelasjonen mellom 

søskenrekkefølge og intelligens som er observert innen familier i Norge kan være betinget av 

svingninger i Flynn-effekten. For å belyse problemstillingen undersøkte vi hvordan 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens varierte over perioder med ulik Flynn-effekt. Vi tok 

utgangspunkt i et stort datamateriale med resultater fra IQ-testingen av norske 

utskrivningspliktige født i perioden 1950-1985. Disse dataene ble koblet med familiedata fra 

Statistisk sentralbyrå, slik at vi kunne identifisere brødrepar fra samme familie og finne IQ-

differansen mellom dem. Muligheten til å benytte IQ-differanse mellom reelle brødre var en 

forutsetning for å kunne studere søskenrekkefølgeeffekten på IQ som sikkert 

innenfamiliefenomen. Vi fant klare, negative gjennomsnittlige differanser i IQ-skår mellom 

både første- og andrefødte og andre- og tredjefødte bror i søskenpar fra samme familie i de tre 

fødselskohortene som var valgt ut for analyser. Retningen på Flynn-effekten varierte mellom 

de tre kohortene. I fødselskohorten 1950-1956 økte populasjonens IQ-gjennomsnitt, og utviste 

det vi har valgt å kalle en positiv Flynn-effekt, i kohorten 1960-1965 var det en flat Flynn-

effekt, og i kohorten 1976-1983 sank gjennomsnitts-IQ i populasjonen, altså var det en 

negativ Flynn-effekt. Når differansen mellom første- og andrefødte bror lå til grunn, var 

søskenrekkefølgeeffekten minst i kohorten med positiv Flynn-effekt, noe større i kohorten 

med flat Flynn-effekt, og størst i kohorten med negativ Flynn-effekt. Det samme mønsteret 

viste seg når differansen mellom andre- og tredjefødte lå til grunn, men i fødselskohorten med 

positiv Flynn-effekt var ikke den gjennomsnittlige IQ-differansen hos disse brødreparene 

statistisk signifikant. Ettersom funnene våre viser, i tråd med tidligere funn, at den 

gjennomsnittlige IQ-differansen er større mellom første- og andrefødte enn mellom andre- og 

tredjefødte, antar vi at søskenrekkefølgeeffekten mellom andre- og tredjefødte i kohorten med 

økende IQ-gjennomsnitt er fullstendig maskert av Flynn-effekten. Med andre ord antar vi at 

trenden av økning i IQ over tid, som også ser ut til å virke innen familier (Sundet et al, 2010), 

er så uttalt i denne perioden at søskenrekkefølgeeffekten, som innebærer at senere fødte i 

gjennomsnitt skårer lavere enn tidligere fødte, ikke blir observerbar. Mellomfamiliefaktorene 

familiestørrelse og mors og fars utdanning har vært inkludert i analysen som potensielle 

prediktorer, men viste seg ikke signifikante. 
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4.2 Hvordan kan vår studie kaste lys over 

varierende funn? 

Søskenrekkefølgeeffekten på intelligens har tradisjonelt vært ansett som en absolutt 

(uavhengig) effekt, men det har vært spekulasjoner om hvorvidt den kan interagere med andre 

prosesser, som i noen utvalg kan ha hatt den virkning at søskenrekkefølgeeffekten på 

intelligens har blitt maskert (Rodgers, 2001). Rodgers har vært en av de fremste talsmenn for 

en kritisk gjennomgang av tidligere teorier om, og forskning på, søskenrekkefølgeeffekten. 

Han hevder at krysseksjonelle data ikke er egnet til å skille mellom innen- og 

mellomfamilievarians, idet dette er aggregerte data som sammenlikner individer fra 

forskjellige familier på et definert tidspunkt. Det er likevel denne typen data de fleste forskere 

har hatt til rådighet, og i mangel av mer tilfredsstillende informasjon er det slike data som har 

ligget til grunn for det meste av teoretiseringen rundt søskenrekkefølgeeffekt på intelligens 

som innenfamiliefenomen (Rodgers et al., 2000). Eksempler på dette er Zajoncs 

konfluensmodell (Zajonc, 1976; 2001; Zajonc & Markus, 1975) og Blakes (1981) 

ressursuttynningsmodell.  

Mønstrene som framkommer i krysseksjonelle data kan skyldes innenfamilieprosesser, 

mellomfamilieprosesser, eller begge deler. I krysseksjonelle data har man tradisjonelt funnet 

en negativ korrelasjon mellom søskenrekkefølge og IQ, det vil si lavere IQ-skårer med 

stigende søskenrekkefølge (Belmont & Marolla, 1973; Rodgers, 2001). Problemet med disse 

funnene er at det i et slikt materiale er nærmest umulig å si om det skyldes en reell 

søskenrekkefølgeeffekt på intelligens, eller om den antatte effekten på atferdsmessige utfall 

skyldes konfundering med andre variabler, som sosioøkonomisk status, etnisitet, 

familiestørrelse, urbane versus rurale oppvekstmiljøer, ernæring, kvaliteten på undervisning, 

foreldres utdanning, mors alder ved første fødsel eller andre faktorer som varierer mellom 

familier (Rodgers et al., 2000; Wichman et al., 2007). Innenfamilieteoriene til Zajonc (1976) 

og Blake (1981) har antatt at mønstrene som kan observeres i krysseksjonelle data kommer 

fra prosesser som er virksomme innen familier. I følge Rodgers (2001) er dette premisset 

korrekt kun hvis man finner at mønsteret i innenfamiliedata korresponderer med mønsteret i 

krysseksjonelle data. Dette har man stort sett ikke funnet i amerikanske studier av 

søskenrekkefølgeeffekten.   
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Rodgers et al. (2000) påpeker at studier basert på innenfamiliedata, det vil si en 

sammenlikning av reelle søsken, stort sett har vist svak eller ingen korrelasjon mellom 

søskenrekkefølge og ulike atferdsutfall (Retherford & Sewell, 1991; Wichman et al., 2006; 

2007). Dette har blitt tatt til inntekt for at det tydelige mønsteret av en negativ korrelasjon 

mellom søskenrekkefølge og intelligens som kommer fram i krysseksjonelle data skyldes 

faktorer utenfor familien, og at en negativ korrelasjon mellom søskenrekkefølge og intelligens 

innen familier således har vært en metodisk illusjon (Wichman et al., 2006). Når forskere 

benytter riktig empiri, altså sammenlikner ekte søsken med hverandre, vil mønstrene av 

søskenrekkefølgeeffekter som innenfamilieteoriene søker å forklare rett og slett ikke eksistere 

(Rodgers, 2001).  

Bjerkedal et al. (2007) sin konklusive studie viste imidlertid en noenlunde samsvarende 

søskenrekkefølgeeffekt på intelligens innen og mellom familier, også når de korrigerte 

innenfamilie-analysene for en rekke potensielt konfunderende variabler. En av variablene de 

bevisst korrigerte bort ved å standardisere IQ-skårene for alder og testår, var faktisk Flynn-

effekten. De tok altså høyde for at sekulære trender i intelligens kunne påvirke 

søskenrekkefølgeeffekten i en longitudinell studie der søsknene sammenliknes i en bestemt 

alder. Funnene våre viser at på tross av en tilsynelatende påvirkning av Flynn-effekten på 

søskenrekkefølgeeffekten innen familier, opprettholdes søskenrekkefølgeeffekten allikevel 

som en relativt robust, selvstendig effekt. Når Flynn-effekten er flat, tilsvarer IQ-differansen 

mellom første- og andrefødte ca. -2 IQ-poeng, og mellom andre- og tredjefødte ca. -1,1 IQ-

poeng. Vi finner det rimelig å anta at disse differansene gir et bilde av 

søskenrekkefølgeeffekten som grunnfenomen. Dette understøttes av at differansene Bjerkedal 

et al. fant etter å ha standardisert gjennomsnittlig IQ for alder og testår i sin studie 

korresponderer godt med våre (henholdsvis -2,3 og -1,1 IQ-poeng). At vi ikke finner den 

eksakt samme differansen som Bjerkedal et al.  mellom første- og andrefødte, kan kanskje 

skyldes at standardiseringen de benyttet ikke var optimal. På den annen side sammenliknet 

Bjerkedal et al. standardiseringen med resultatene fra alternative fremgangsmåter som 

multivariat tilpasning, restriksjon og stratifikasjon, men i innenfamilie-analysen fikk de så å si 

identiske differanser mellom første- og andrefødte og andre- og tredjefødte uavhengig av 

metoden de benyttet for å korrigere for Flynn-effekten. Alternativt kan de små forskjellene 

mellom resultatene fra Bjerkedal et al. og våre resultater skyldes minimale unøyaktigheter i 

korreksjonen for renormeringen i 1980. 
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Vår studie viser at den observerte søskenrekkefølgeeffekten på intelligens kan være påvirket 

av variasjoner i Flynn-effekten. De sekulære trendene i intelligens har hatt ulik retning og 

virket med ulik styrke til ulike tider i ulike deler av verden og i ulike befolkningsgrupper 

(Flynn, 2009). Dersom våre funn er generaliserbare, betyr det at det tilsynelatende kaotiske 

inntrykket man får ved historisk gjennomgang av funnene innen 

søskenrekkefølgeforskningen, til dels kan tilskrives variasjoner i Flynn-effektens retning og 

helningsgrad. Den innledningsvis nevnte tendensen til funn i USA i perioden ca 1925-1945 av 

en positiv korrelasjon mellom søskenrekkefølge og målt intelligens (Altus, 1959; Arthur, 

1926; Commins, 1927; Locke & Goldstein, 1937; Steckel, 1930; Thurstone & Jenkins, 1929; 

Thurstone & Jenkins, 1931), som stod i motsetning til funn basert på lignende data fra andre 

land og andre perioder, faller sammen med en positiv og markant Flynn-effekt i USA i samme 

periode (Flynn, 1984; Smith, 1942; Tuddenham, 1948). Selv om kvaliteten på studiene av 

søskenrekkefølgeeffekten i perioden er varierende, med henblikk på utvalg så vel som 

metoder, kan den relativt entydige tendensen i studienes funn tas til inntekt for forsiktige 

spekulasjoner om at noe av tendensen kan være relatert til Flynn-effektens retning og styrke i 

tidsrommet.  

Muligheten for en sammenheng mellom Flynn-effekten og søskenrekkefølgeeffekten, og 

implikasjonene av en slik sammenheng, har så vidt oss bekjent ikke vært eksplisitt nevnt i 

tidligere studier. Det er først når Sundet et al. (2010) nevner potensialet for et slikt funn i sitt 

datamateriale, at muligheten for sammenhengen uttrykkes. Vår studie er altså den første som 

finner en slik sammenheng. 

4.3 Implikasjoner for senere forskning 

Våre funn viser at sekulære trender i intelligens, eller forenklet sagt Flynn-effektens retning 

og helningsgrad i målingsperioden, bør tas i betraktning ved studier av 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens i ulike populasjoner. Dersom man kun ønsker å 

studere søskenrekkefølgeeffekten uavhengig av Flynn-effekten, er det tilrådelig å korrigere 

bort Flynn-effekten ved å standardisere intelligensskårene på samme måte som Bjerkedal et 

al. (2007) gjorde.  
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For å få tilstrekkelig gode data til å vurdere sammenhengen mellom søskenrekkefølgeeffekten 

og svingninger i Flynn-effekten, er det flere kriterier som bør oppfylles. For det første bør 

utvalget være mest mulig representativt for populasjonen søskenrekkefølgeeffekten studeres i. 

For det andre er det fordelaktig å benytte differanser mellom reelle søskenpar for å sikre så 

gode og enkle innenfamiliedata på søskenrekkefølgeeffekten som mulig. For det tredje bør 

man ta utgangspunkt i longitudinelle data som fanger opp tilstrekkelig lange sekvenser av 

sammenhengende retning på Flynn-effekten til at de inneholder analyserbare antall søskenpar. 

Det vil være utfordrende å få tilstrekkelig gode data til å ta høyde for variasjoner i Flynn-

effekten ved studier av søskenrekkefølgeeffekten i andre populasjoner. I den grad det er 

mulig, er det imidlertid å håpe at tilfanget av data til fremtidige studier også muliggjør at 

kvinner kan inkluderes. 

Funnene våre bør også få implikasjoner for teoridannelse om søskenrekkefølgeeffekten. 

Resultatene gir støtte til teorier om søskenrekkefølgeeffekten på intelligens som en 

innenfamilie-effekt. Rene mellomfamilieteorier som admixture-hypotesen, svekkes av våre 

funn.   

4.4 Styrker og begrensninger ved vår studie 

Vår studie kombinerer styrkene ved å undersøke en tilnærmet komplett populasjon i likhet 

med Belmont og Marolla (1973), med å ivareta prinsippene for en innenfamiliestudie i likhet 

med f.eks. Retherford og Sewell (1991), Rodgers et al. (2000) og Wichman et al. (2006; 

2007). Begge søsken i parene som analyseres er født innenfor samme kohort. De er søskenpar 

fra samme familie, og den minimale andel av søskenparene som har ulik far ser ikke ut til å 

skille seg fra helsøskenpar. Vi har ikke funnet at søskenparenes differanse i intelligensskår 

påvirkes signifikant av familiestørrelse, i motsetning til Rodgers et al.s (2000) hypotese. Ved 

å bruke gjennomsnittlig differanse i intelligensskåre mellom søsken som analysevariabel, 

imøtegår vi det meste av kritikken mot flere tidligere studier som har undersøkt 

søskenrekkefølgeeffekten på intelligens som innenfamiliefenomen (Rodgers, 2001; Rodgers 

et al., 2000; Wichman et al., 2006; 2007). Det gir mulighet for enkle, gjennomsiktige analyser 

som reduserer risikoen for at resultatene skyldes metodiske artefakter. Med unntak for de 

senere års studier basert på noenlunde samme datamateriale som vårt, er det ingen tidligere 

studier som har analysert søskenrekkefølgeeffekten på intelligens i innenfamiliedata i 

tilsvarende store og uttømmende utvalg. 
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Selv om datamaterialet vi har benyttet står i en særstilling sammenliknet med andre 

internasjonale data, finnes det også begrensninger i denne studien. For det første består 

utvalget utelukkende av menn, og resultatene kan ikke uten videre generaliseres til 

kjønnsblandede søskenpar eller søsterpar. Innkalling til sesjon ble obligatorisk for begge 

kjønn fra januar 2010
11

; tidligere har det bare vært den mannlige populasjonen som har vært 

utskrivningspliktige, mens det fra sesjonsåret 1985 ble åpnet for frivillig førstegangstjeneste 

med tilhørende sesjon for kvinner. Den svært lave andelen kvinner i en tilnærmet komplett 

mannlig populasjon er grunnen til at vi fant det nødvendig å ekskludere kvinner fra 

datamaterialet. Flynn (1998b) har undersøkt intelligenstestskårer fra det israelske militæret i 

perioden 1971-1984, der både kvinner og menn ble innkalt til sesjon. Han fant at resultatene 

for kvinner og menn var svært like, både når det gjelder gjennomsnitt på testene og trendene 

av økninger i intelligenstestskårer over tid. Når det gjelder søskenrekkefølgeeffekten, er det 

imidlertid studier som har funnet at kjønn kan påvirke søskenrekkefølgeeffekten på intelligens 

(se f.eks. Altus, 1966). Det eneste vi kan konkludere nokså definitivt med ut fra våre funn, er 

derfor hvordan forholdet mellom søskenrekkefølge og variasjoner i Flynn-effekten arter seg 

blant norske brødre. Ettersom funnene fra norske data skiller seg klart fra mange av studiene 

gjort i andre land, kan det tenkes at sosiokulturelle forskjeller mellom Skandinavia og for 

eksempel USA, der mange av de andre studiene med innenfamiliedata er gjennomført, kan 

være medvirkende til denne diskrepansen. 

Det kan også innvendes at mennene i vårt utvalg utgjør en snever aldersgruppe. 95 % av 

utvalget har møtt til sesjon mellom sin 18. og 21. fødselsdag. Imidlertid betyr dette at 

subjektene er voksne, og må antas å ha nådd sin topprestasjon på testene. Dette har vært ett av 

kriteriene som Flynn (1987) nedsatte for å klassifisere data som sterke da han undersøkte de 

sekulære trendene i gjennomsnittlig målt intelligens. En annen styrke ved å studere et utvalg i 

denne aldersgruppen eller eldre, er at familiene deres i all hovedsak kan antas å være 

kompletterte, i tråd med Adams’ (1972) anbefaling for fremtidig søskenrekkefølgeforskning. 

Belmont og Marolla (1973) trekker også frem aldersgruppen i sitt utvalg (19-åringer) som en 

styrke, med samme begrunnelse. Dermed kan den snevre aldersgruppen like mye være en 

styrke som en begrensning. 

                                                 
11

 LOV 1953-07-17 nr 29: Lov om verneplikt, etter endring ved LOV 2009-06-19 nr. 63, gjeldende fra 

01.01.2010. 
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Ettersom denne studien baserer seg på rekrutters prestasjoner på evnetester, kan det tenkes at 

noen av testtakerne har forsøkt å fremstille seg som mindre begavede enn de i realiteten er. 

Det er ikke urimelig å innvende at noen av testtakerne i noen av tidsrommene som er 

undersøkt kan ha vært lite motiverte for tjeneste i Forsvaret, gitt de politiske og kulturelle 

strømningene som har preget etterkrigstiden i Norge. Vi vil likevel hevde at dette trolig ikke 

har utgjort noen større trussel mot validiteten i våre data. Teasdale (2009) undersøkte 

forholdet mellom motivasjon for militærtjeneste og prestasjoner på sesjonstestene i et dansk 

utvalg. I følge Teasdale ble det stilt spørsmål om danske rekrutters motivasjon når det danske 

testmaterialets (Børge Priens Prøve, heretter kalt BPP) validitet ble diskutert. Ikke alle de 

danske rekruttene så fram til tjeneste i Forsvaret, og denne negative holdningen kunne tenkes 

å påvirke motivasjonen foran testtakingen. Men det viste seg at relasjonen mellom motivasjon 

og prestasjon ikke var som forventet; hos 2236 rekrutter som hadde skåret minst 35 på BPP 

var det et negativt forhold mellom testskåre og tidligere uttrykt holdning til å bli innkalt. De 

43 % som hadde en negativ holdning til innkallingen skåret 0.15 SD over de 23 % av 

rekruttene som hadde uttrykt positive holdninger til innkallelsen, og de resterende 34 % som 

verken hadde negative eller positive holdninger, hadde skårer som lå mellom de to andre 

gruppene. Teasdale (2009) foreslår at dette skyldes at de med negative holdninger hadde et 

høyere gjennomsnittlig utdanningsnivå. Disse kunne være negativt innstilt til å tjenestegjøre 

fordi det ville forstyrre deres planer om høyere utdannelse, men de skåret likevel høyt 

ettersom de var intellektuelt mer begavede enn de andre gruppene. Når man kontrollerte for 

utdanningsnivå ble forskjellene i gjennomsnittlig skåre på BPP borte. 
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5 Konklusjon 

Den observerte søskenrekkefølgeeffekten på intelligens blant norske menn varierer i tråd med 

svingninger i Flynn-effekten. I en periode med økende gjennomsnittlig IQ i populasjonen, 

reduseres IQ-differansen i brødrepar.  I en periode med synkende gjennomsnittlig IQ i 

populasjonen, øker IQ-differansen mellom brødrene. Den gjennomsnittlige differansen som 

kan observeres i perioden med stabil gjennomsnittlig IQ i populasjonen, kan antas å 

gjenspeile søskenrekkefølgeeffekten som grunnfenomen. Dette funnet kan kaste nytt lys over 

de varierende funnene i tidligere forskning på søskenrekkefølgeeffekten, og bør få 

implikasjoner for fremtidig forskning og teoridannelse. 
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