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Abstract 
 
The aim of this study was to examine if there was a relative age effect in students grade in mathematics. 
The study was built on regression analysis and Spearman rho on student’s month of birth and their grades. 
It was found that there is a relative age effect in the student’s grades. The study discusses why we can 
find a relative age effect in student’s results in year nine. The study also discusses how the relative age 
effect can be diminished. The aim was also to explore what teachers think influence their student’s results 
in mathematics. Through a web survey teachers are given eleven factors to categorize as either none, low, 
medium or high impact on students study results in mathematics. Among these factors was whether 
student’s birth month can influence their results. Here the study shows discrepancies between what the 
teacher thinks and the experts. It also discusses whether educational research results can be transferred 
between countries.  
 
Nyckelord: åldersskillnad, matematik, betyg 
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1 Inledning 
I nästan alla utbildningssystem så finns det en ålder då obligatorisk skola börjar och där 
intagningen är begränsad till en gång per år (Sprietsma, 2009; Bedard & Dhuey, 2006). 
Svensk skola är inte undantaget i denna fråga, och detta gör att vi i varje klass har elever 
som är födda under hela året. I svensk skola så börjar barn skolan på höstterminen det år 
de fyller sju år. De äldsta är födda i januari och är sju år och sju månader, allt som allt 
91 månader gammal. De yngsta barnen är födda i december och är vid skolstart sex år 
och 7 månader, decemberbarn är alltså 79 månader. Vid skolstart kan det alltså skilja 
upp till 15 % levnadstid mellan eleverna.   
 
Denna skillnad i ålder mellan individer i samma åldersgrupp kallas i internationella 
sammanhang relative age och dess konsekvenser kallas relative age effect (RAE), den är 
även känd som the birthday effect (Musch & Grondin, 2001). Jag kommer i detta arbete 
att använda de svenska översättningarna relativ ålder och födelsedagseffekten. 
I en internationell studie där den relativa ålderns effekter studeras mot 34 länders 
resultat i PISA-undersökningen 2003, så fann de att i 17 av 34 länder så finns en 
födelsedagseffekt inom matematik. (Sprietsma, 2009)  
 
Forskning påtalar olika orsaker som förstärker födelsedagseffektens utfall. Sprietsma 
(2009) beskriver att olika former av nivågruppering kan göra så att födelsedagseffekten 
förstärks. Bedard & Dhuey (2006) pekar på att dessa skillnader har långvariga effekter 
på elevernas resultat. Anmärkningsvärt är dock att Bedard & Dhuey finner inga relativa 
ålderseffekter i Danmark eller Finland. Författarna anser att detta är att förvänta 
eftersom i dessa länder är nivågruppering i unga år inte tillåtet och att det är framskrivet 
i styrdokumenten att de tidiga åren ska präglas av lek och personlig utveckling (Bedard 
& Dhuey, 2006). Beskrivningen ovan är definitivt överförbar på det svenska 
skolsystemet, och vi bör av det skälet inte finna någon relativ ålderseffekt i Sverige.  
 
I en aktuell debatt om införande av betyg i yngre år, samt ett eventuellt införande av 
skolmognadsprov för sexåringar så ville jag undersöka huruvida elevens födelsemånad 
påverkar slutbetyget i matematik. Ämnet är undersökt i flera länder och i flera studier så 
har en relativ ålderseffekt funnits. Då det framkommit motstridiga uppgifter om detta 
även gäller i en svensk kontext, så vill jag undersöka om jag kan finna en relativ 
ålderseffekt inom ämnet matematik. I forskningssammanställningar såsom Hattie (2012) 
och Skolverkets rapport (2009) berörs inte denna fråga. Jag önskar med denna uppsats 
undersöka om det finns en relativ ålderseffekt i elevers slutbetyg i matematik. Jag vill se 
om detta är ett problem som lärare bör förhålla sig till.  
 
Resultaten i svensk grundskola har fallit sedan 1990-talet, och nedgången är som 
tydligast inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 2009). En 
central fråga är vad som ligger bakom dessa förändringar. Det har skett många försök 
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att hitta problemets ursprung men än idag ger forskningen ingen entydig bild. Utöver 
undersökning om födelsedagseffekten så vill jag kartlägga vad verksamma lärare anser 
påverkar resultaten i matematik. 
 
Skolverket (2009) gjorde en omfattande forskningsgenomgång av ämnet och lyfter fram 
fyra övergripande faktorer – segregering, decentralisering, differentiering och 
individualisering – som tillsammans hävdas förklara varför svenska elever presterar 
sämre i skolan jämfört med under tidigt 1990-tal. Hattie har också gjort en omfattande 
undersökning i syftet att utröna vilka faktorer som påverkar undervisningen och i vilken 
utsträckning de påverkar studieresultaten (Hattie, 2012). Forskningens fokus är på vad 
som sker i klassrummet mellan lärare och elev och på undersökningar av kognitiva 
prestationer och psykologiska processer. Eventuellt kan det vara Hatties handfasta råd 
som gör att hans forskning blivit så populär.  
 
Regering och riksdag vill att forskning och beprövad erfarenhet ska användas mer i 
skolan (Minten, 2013). Vikten av att forskning används strategiskt är även noterat i 
2010 års skollag. Ett sätt att ta reda på om lärare använder forskningens råd är att 
undersöka vad lärare anser påverka resultaten. Studier som undersöker vad lärare anser 
påverkar resultaten i svensk grundskola är få att finna. Skolinspektionen (2010) har 
undersökt detta och fann att skolorna ofta förklarar de försämrade resultaten med 
elevernas låga motivation, sociala bakgrund eller att det inte fanns någon studietradition 
på orten.  
 
Lärarens förhållningssätt till dessa faktorer bestämmer på många sätt vilken 
undervisning som elever kommer att möta och därmed också elevernas studieprestation. 
Som blivande lärare så vore det intressant att veta vad verksamma matematiklärare 
anser som viktiga påverkansfaktorer. Då ämnet matematik ofta är i ropet och är det 
ämne som har den tydligaste nedgången i resultat så kommer jag att undersöka vad som 
lärare anser påverkar resultaten i matematik, samt att undersöka födelsedagseffekten 
inom ämnet matematik. 
 
Trots att lärares tolkning av forskningsresultaten på påverkansfaktorer är av stor vikt för 
skoldebatten, så verkar det saknas sådana undersökningar. Jag önskar därför undersöka 
vad lärare anser om påverkansfaktorer för elevernas resultat i matematik. Genom att 
undersöka vad verksamma pedagoger anser om påverkansfaktorer så kan det ge en 
antydan om det är möjligt att överföra internationella resultat till en svensk kontext. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns en födelsedagseffekt i elevernas 
slutbetyg i matematik. Uppsatsens syfte är även att undersöka vad lärare anser påverkar 
elevernas studieresultat i matematik. 
 
Frågeställningar som besvarar syftet är som följer: 

• Kan man se ett samband mellan födelsemånad och slutbetyg i matematik för de 
elever som gick ut grundskolan 2013? 

• Vad anser lärare påverka elevernas studieresultat i matematik? 
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3 Forskningsöversikt 
Under detta stycke så finner du ett teoretiskt resonemang, baserat på tidigare forskning, 
angående födelsedagseffektens innebörd, den teoretiska bakgrunden till 
födelsedagseffekten och vad som anses vara bakgrunden till den. Vidare så redovisas de 
påverkansfaktorerna som valts ut att studera.  

3.1 Födelsedagseffekten 
Födelsedagseffekten är ett ganska populärt forskningsområde och begränsas inte enbart 
till skolans värld. Det finns främst tre ytterligare forskningsfält som ansett detta 
intressant nog och undersökt fenomenet utifrån deras synvinkel.  
 
Inom idrottsforskningen så har man funnit en tydlig födelsedagseffekt i förhållande till 
avgränsningsdatum. Forskning visar att de äldsta spelarna i varje årskull är de som 
generellt lyckas bäst och i högre utsträckning spelar i proffsligorna (Musch & Grondin, 
2001). Denna effekt överensstämmer också med skolforskningen som fokuserat på 
födelsedagseffekten inom ämnet idrott och hälsa. 
 
Inom psykologin har födelsedagseffekten också forskats om, det har gjorts kopplingar 
mellan lägre ålder inom en grupp och ökad risk för självmord (Musch & Grondin, 
2001). Även ekonomer har intresserat sig av skolstartålderns betydelse och inom detta 
fält så har flertalet forskat huruvida skolstartsålder kan påverka utbildnings- och 
yrkesval. Forskare har där funnit att elever som kliver in i skolans värld lite äldre oftare 
läser vidare på en högre nivå (Fredriksson & Öckert, 2005). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter av födelsedagseffekten 
I försök till att förklara födelsedagseffektens faktiska existens så har ett flertal forskare 
försökt att hitta teorier bakom den så kallade relativa ålderseffekten. Nedan kommer jag 
att presentera några av dessa. 
 
Idag råder två skilda teoretiska läger vad gäller forskningen om födelsedagseffekten. 
Den ena sidan hävdar att den framförallt beror på vilken ålder eleven kliver in i skolan, 
vilket beskrivs som absolut ålder. Fredriksson och Öckert (2005) står bakom 
förklaringen absolut ålder, de menar att beroende på hur gammal eleven är den dag hen 
kliver in i skolan kommer att avgöra hur denne lyckas senare. Till dem som står bakom 
absolut ålder är det av yttersta vikt att finna den mest fördelaktiga åldern att kliva in i 
klassrummet. Ett viktigt argument emot absolut ålder är att mätningar i högre årskurser 
även där visar en fördel för äldre elever. Sprietsma (2009) menar att det är orimligt att 
det skulle finnas sådana åldersrelaterade mognadsskillnader när eleverna har uppnått en 
viss ålder. 
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På andra sidan av myntet så finner vi forskare som istället tror på relativ ålder, vilka 
menar att hur skolgången ter sig beror på elevernas ålder i förhållande till andra i 
klassen. Alltså oavsett hur gamla eleverna är, så kommer de äldsta eleverna att ha en 
mognadsfördel, de kommer motta mer positiv feedback från lärare och möjligtvis anta 
en ledarskapsroll. Det motsatta gäller för yngre elever (Sharp m.fl. 2009).  
Representanter för denna förklaring är bl. a. Roger Barnsley (1988), Kelly Bedard & 
Elisabeth Dhuey (2006), Daiji Kawaguchi (2006) och Mareza Sprietsma (2009). Denna 
övertygelse vilar till stor del på det jämförande momentet som utförs av både lärare och 
inte minst av eleverna själva.  
 
Svensson (1993) finner tydliga prestationsskillnader i språklig förmåga och matematisk 
förmåga. Elever som är födda under årets första månader presterar klart bättre än sina 
kamrater i årskurs 3.  
 
Bedard & Dhuey (2006) kunde finna i sin studie att de äldsta studenterna presterade 4-
12 percentiler högre än de yngsta klasskamraterna i fjärde klass och 2-9 percentiler 
högre i årskurs åtta. Detta var bland en stor del av de deltagande länderna. Musch och 
Grondin (2001) skriver i hänvisning till Diamond och Maddux att de yngre individerna i 
åldersgruppen blir i större utsträckning diagnosticerad med inlärningssvårigheter än sina 
äldre klasskamrater. 
 
I de fall forskning har funnit en födelsedagseffekt så har de även gjort insatser för att 
undersöka hur denna effekt kan förtryckas. Bedard och Dhuey (2006) menar att man bör 
senarelägga differentierande moment. Jurges & Schneider (2007) betonar vikten på att 
uppmärksamma föräldrar på födelsedagseffekten. Lagstifta om flexiblare 
antagningsregler med avseende på skolstartstillfällen förespråkas av Sprietsma (2009) 
Sharp (1995) menar att det viktigaste är att uppmärksamma lärare på problemet. 

3.3 Födelsedagseffektens ihållande karaktär 
I inledningen så beskrev jag att det i årskurs 1 kan skilja som mest upp till 15 procent i 
levnadstid mellan klasskamraterna. Vid årskurs nio så har denna procentsats sjunkit till 
6 procent, levnadstiden bör alltså inte påverka såhär långt upp i skolåldern (Sprietsma, 
2009). Men faktum att den gör det är någonting som många forskare har gjort ett försök 
att förstå sig på. Att endast säga att det finns en ålderseffekt visar på ett orsakssamband 
och är möjligtvis en ytlig förklaring till effekten. Men för att få en ökad förståelse för 
den egentliga förklaringen, då behöver vi fundera och analysera lite mera systematiskt 
(Esaiasson, 2012). Nedan följer en genomgång av påverkansfaktorer som forskare 
funnit som förstärkare till den relativa ålderseffekten.   

3.3.1 Förväntningar 
Att skilja på mognad och förmåga kan vara svårt. Om lärare uppfattar yngre elever som 
lågpresterande och bemöter dem därefter så finns risker att detta består längre upp i 
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åldrarna (Allen & Barnsley, 1993). Sprietsma (2009) beskriver att förväntningar kan 
utgöra en stark faktor för att påverka ålderseffekten. Hon menar att lärare kan ha låga 
förväntningar hos de yngsta eleverna och detta kan sänka deras självförtroende och 
motivation i det långa perspektivet. Inom det psykologiska fältet så finns kvalitativa 
bevis på att lärarförväntningar och objektivitet är viktiga faktorer på testresultat. 
(Sprietsma, 2009) 
 
Den påverkansfaktor som var störst i John Hatties forskningssammanställning, Visible 
learning, var elevernas självskattning av betyg (Hattie, 2012). Hattie visar att elevernas 
uppskattningar och de resultat som de sedan fick korrelerar med 0.80. De elever som 
undervärderar sig själva, börjar efter en tid att tro på sina självskattningar och låter bli 
att ta på sig utmanande uppgifter. Att förändra dessa elevers förutsägelser har visats 
vara väldigt svårt. Detta på grund av att deras låga självförtroende och att denna 
felaktiga självinsikt har tillåtits florera under en längre tid. Detta har visats i vissa fall 
sluta i att de under tonåren väljer att välja bort skolan. (Hattie, 2012) Lärare har här en 
möjlighet att hjälpa eleverna på rätt spår igen, om lärare ger eleven möjligheterna att 
förutspå sina resultat. En av de starkaste påverkansfaktorerna för att höja 
elevprestationer är att lära eleverna att ha höga, utmanande och lämpliga förväntningar.  
 
Vad gäller lärarnas förväntningar på eleverna så konstaterar Skolverket (2009) att 
förväntanseffekter verkligen existerar, men var orsakssambandet härrör från lämnas 
obesvarat. Frågan diskuteras i alla fall, och ställer nya frågor såsom- styrs lärares 
förväntningar på elever av en på förhand given uppfattning som lärare har om olika 
kategorier av elever? Exempelvis att lärare har högre förväntningar på svenska elever 
med högutbildade föräldrar. Eller styrs läraren av de erfarenheter som hen gör i det 
pågående samspelet med eleven? En av flera orsaker till att elever går ut med 
ofullständiga betyg konstaterar Skolverket (2009) kan vara skolans bristande sätt att 
tydliggöra krav och förväntningar. 
 
Skolinspektionen menar att en av de viktigaste förutsättningarna för att eleverna ska nå 
högre och utvecklas i sitt lärande är att lärarna har höga förväntningar på dem. Lärare 
måste även förmedla att eleverna ska känna tillit till sin förmåga. (Skolinspektionens, 
2010) 

3.3.2 Nivågruppering 
Enligt Skolverket (2009) så innebär nivågruppering att elever delas in i olika grupper 
utifrån kunskapsnivå eller arbetssnabbhet. Skolverket (2009) menar att ämnet 
matematik, tillsammans med svenska och engelska, som lite speciella i sin natur och 
menar att det ofta sker någon form av nivågruppering inom dessa ämnen. I 
Skolinspektionens granskning (2010) så benämns matematik som det ämne där 
nivågruppering sker som mest.  
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Sprietsma (2009) beskriver att om barnen vid skolstart har olika nivåer av mognad och 
dessa barn blir nivågrupperade så är det troligt att de yngsta barnen hamnar i den låg-
presterande-gruppen. Över tid så riskerar barnen att behöva repetera en årskurs 
(Sprietsma, 2009). 
 
Bedard och Dhuey(2006) beskriver att nivågruppering är en av de största faktorerna 
som avgör hur stor den relativa ålderseffekten blir. Spreitsma (2009) finner att det sker 
en omfattande nivågruppering inom klasser vid 15 års ålder, och detta sker även i länder 
med ett omfattande skolsystem, såsom Island, Norge och Sverige.  
 
I de fall nivågruppering sker så finner Skolverket (2009) att den mer avancerade 
gruppen får andra läroböcker, effektivare pedagoger som har högre förväntningar på 
sina elever. Den motsatta gruppen stämplas som lågpresterande, får färre pedagogiska 
utmaningar och som det förväntas mindre utav (Skolverket, 2009). Wallby (2001) finner 
resultat som är i linje med detta, nivågruppering kan även medföra olika 
undervisningsmetoder av olika kvalitet, förväntningar samt olika läromedel. 
 
Huruvida Sverige är ett land med ett differentierat skolsystem eller inte är inte en 
glasklar fråga att svara på. Möjligtvis så kan man säga att den officiella hållningen ser 
mer positivt mot en pedagogik som ej särskiljer. Ett steg i detta var att i och med 
läroplanen 1994 så togs den systematiska nivågrupperingen efter förmåga bort inom 
ämnena engelska och matematik, där det tidigare fanns en allmän och särskild kurs 
(Fredriksson & Öckert, 2005). Om vi ska förväntas tro den officiella retoriken så bör 
Sverige vara ett land där endast få inslag av nivågruppering sker. Å andra sidan så 
finner Skolverket (2009) i studier att 4 av 10 grundskoleelever går i nivåindelade 
grupper i ett eller flera ämnen. I de metaanalyser som Hattie (2012) gjort så kan man 
utläsa att nivågruppering har en låg påverkansfaktor på elevers studieresultat. Det finns 
alltså inga entydiga resultat om hur man bör ställa sig till nivågruppering. 
 
Skolverkets (2009) råd är dock tydliga, nivågrupperingar och särskilda 
undervisningsgrupper måste vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderas annars kan så 
kallade inlåsningseffekter uppstå. Med inlåsningseffekter så menas att elever hamnar i 
en grupp och får svårt att byta. Skolverket (2009) beskriver i hänvisning till 
Emanuelsson och Persson att trots tydliga råd så avskiljs elever i många skolor från den 
ordinarie undervisningen under längre perioder. 
 
Skolinspektionen hävdar i sin rapport från 2010 att nivågruppering och särskilda 
undervisningsgrupper har ökat i antal i svensk grundskola sedan 1990-talet. Både 
internationella och svenska studier visar att nivågruppering får flera negativa 
konsekvenser, såsom inlåsningseffekter vilket i sin tur leder till att elevens 
kunskapsutveckling hämmas. Studier som visar att individualisering dominerar 
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undervisningen och arbete i helklass har många gånger ersatts av nivågrupperingar 
(Skolinspektionen, 2010). 
 
Undervisning som organiseras särskiljande kan leda till sämre självvärdering hos 
eleverna och sänka motivationen för studierna. Skolverkets rapport visar att även 
lärarnas förväntningar sänks (Skolverket, 2009). 

3.3.3 Självförtroende 
Att känna sig säker på att man kan nå lärandemålen är enligt Hattie (2012) väldigt 
viktigt. Hattie (2012) menar att denna sorts självförtroende kommer ifrån tidigare 
studieframgångar, utbildningskvalitet och framåtsyftande återkoppling från lärare, från 
lämpliga uppgifter och från stöttande klasskamrater. Självförtroende innefattar också en 
uthållighet vid utmaningar och motgångar.  
 
Enligt Linnanmäki (2002) så har självförtroendet sedan 1970-talet varit den viktigaste 
faktorn i diskussionen om de affektiva (känslomässiga) faktorer som påverkar 
matematikinlärningen och matematikprestationer.  
 
I de fall elever uppvisar svagt självförtroende i matematik så bör man beakta att detta 
kan bero på flera olika saker och detta måste tas hänsyn till när man försöker stärka 
elevens självförtroende. Hiertner och Forslund (2006) har i en litteraturstudie bland 
annat kommit fram till följande: 

• Om svagt självförtroende beror på brist på bekräftelse är det viktigt att: 
o  Ge bekräftelse och ärligt beröm, lyfta fram framgångar, vara tydlig på 

att vi som lärare tror på elevernas förmågor och ställa frågor för att 
bekräfta elevernas sätt att tänka. 

• Om svagt självförtroende beror på att lärare och matematikböcker lägger fokus 
på rätt och fel är det viktigt att:  

o Fokusera på processen och hur elever tänker för att komma fram till svar 
på uppgifter samt att diskutera olika lösningsmetoder. 

• Om svagt självförtroende beror på ständiga misslyckanden och arbete på fel 
nivå är det viktigt att:  

o Låta elever arbeta på för dem en lagom nivå, individualisera 
undervisningen utifrån deras intressen och bygga på de kunskaper som 
eleverna redan besitter. 

3.4 Vad påverkar studieresultaten i matematik? 
Skolverket finner att resultaten i svensk skola har försämrats sedan 1993 och markant 
försämrats från 1998 vilket var det år när de nya betygen (IG, G, VG och MVG) gavs 
för första gången. Betygsskillnaderna ökade som allra mest mellan olika elevgrupper, 
såsom social bakgrund, kön och etnicitet.(Skolverket, 2009) 
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I Skolverkets undersökning om resultatförändringar inom ämnet matematik så pekar 
resultaten på en nedgång i matematikprestationerna i åk 9 mellan 1992-2003, och det 
finns indikationer på att skillnaderna i resultat mellan låg- och högpresterande elever har 
ökat över tid. Det bör dock nämnas att undersökningens underlag är begränsat 
(Skolverket, 2009). Var dessa resultatskillnader härrör från är något Skolverket försökt 
besvara. Som nämnts tidigare så fann de fyra övergripande faktorer som påverkar 
resultaten i svensk skola – segregering, decentralisering, differentiering och 
individualisering. I Skolverkets rapport (2009) så diskuteras faktorers betydelse på både 
individnivå såsom på skolorganisatorisk nivå. Denna sammanställning bygger på både 
svensk och internationell forskning. En frontfigur inom mätning av vad som påverkar 
studieresultat är John Hattie, som är professor vid Melbourne University i Australien. 
Hans forskning har fått stor uppmärksamhet, såväl i Sverige som internationellt, troligen 
mycket beroende på den mängd data som han bygger sina slutsatser på och på det sätt 
som resultaten presenteras och rangordnas. Han har sammanställt ett gigantiskt material 
(800 metastudier från över 50 000 olika undersökningar som omfattar mer än 80 
miljoner elever) som publicerades 2009.  
 
Hatties (2012) forskningsmetoder och resultaten har diskuterats flitigt, likaså 
möjligheterna att överföra resultaten mellan olika nationella kontexter. Sådana 
diskussioner är viktiga. Den forskningsansats som Hattie använder fokuserar inte i 
första hand på elevens uppväxtvillkor, kulturella skillnader, samhällsförhållanden, 
politiska beslut osv. Forskningens fokus är istället på vad som sker i klassrummet 
mellan lärare och elev och på undersökningar av kognitiva prestationer och 
psykologiska processer. (Hattie, 2012)  
 
John Hattie (2009) använder ett standardiserat mått, kallat effektstorlek, för att beskriva 
vad som påverkar elevers skolprestationer. Dess värden kan vara både positiva och 
negativa. I samband med en konferens i Göteborg om skolutveckling den 21 november 
så intervjuades John Hattie om hur man blir en framgångsrik lärare och fallgropar att 
undvika. Citatet nedan är hämtat från intervjun. (Pedagogstockholm, 2014) 

Det är säkert så att många inte vill tro på vad beläggen visar, eftersom deras erfarenheter ger en 
annan bild. Forskning utgår från premissen att försöka motbevisa sin älsklingsteori medan många 
föräldrar, lärare och politiker arbetar med utgångspunkten att försöka hitta föreställningar och 
bevis till stöd för sina tidigare övertygelser. Sådan benägenhet att bekräfta fördomar innebär att de 
spenderar miljoner dollar på fel frågor och därmed åsamkar stor skada för våra barns lärande. 

 
Sammanlagt har Hattie (2012) analyserat och rangordnat 138 faktorer efter sina 
effektstorlekar. Faktorerna delas in i sex huvudkategorier – eleven, hemmet, skolan, 
läraren, läroplanen/utvecklingsprogram och undervisningen – för att övergripande visa 
hur stora bidrag till elevers studieresultat respektive område ger. Jag har valt ut en eller 
två faktorer från varje huvudkategori, för att redovisa forskning om och sedan 
undersöka vad lärare anser om dessa faktorer. Då det finns faktorer som är mer och 
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mindre framgångsrika att använda sig av så har jag valt ut påverkansfaktorer med olika 
effektstorlekar. Jag har valt ut 3 faktorer med låg påverkan, 3 faktorer som har medel 
påverkan och 4 med hög påverkan. Jag kommer att redovisa dem efter vilken 
effektstorlek Hattie har givit dem. Enkelt uttryckt betyder effektstorlek hur stor effekt 
en påverkansfaktor har, ju högre siffra desto högre effekt. Effektstorlek förkortas med d. 
(Hattie, 2012) 

3.4.1 Faktorer med låg påverkan 
Lärarens ämneskunskaper (d=0,09) kategoriseras till en faktor med låg påverkan 
(Hattie, 2012). Skolverket skriver i hänvisning till Nordenbo m.fl (2009) att de i sina 
analyser funnit fördelar för elevernas lärande om en ämnesspecifik didaktisk kompetens 
särskilt i ämnet matematik, där en problemorienterad helklassundervisning. I den 
internationella forskningen så har man funnit att måtten på lärares kunskaper och 
färdigheter har ett samband med elevernas resultat, men forskningen i detta område är 
begränsad och är drabbat av metodproblem (Skolverket, 2009). Svenska studier pekar 
på att olika delar av lärarkompetensen har olika påverkan för olika elevgrupper. 
Resultaten indikerar att lärarens utbildning och ämneskunskaper har en högre påverkan 
för elever med högre utbildningsbakgrund och för högpresterande elever (Skolverket, 
2009). 
 
Flera studier om nivågruppering (d=0,12) har gjorts men forskarnas resultat visar på 
olika effekter, en del positiva och en del negativa. Faktorer som exempel undervisning 
och lärarens attityd har stor betydelse för nivågrupperingens effekter (Wallby m.fl. 
2001). Engström (1996) hävdar att nivågruppering är ineffektivt och odemokratiskt.  
Nivågruppering efter elevers arbetssnabbhet kan leda till att elever stämplas som 
dumma och om eleven hamnar i fel ”grupp” så kan det vara svårt att byta. (Engström, 
1996). Hattie (2012) finner i sina metaanalyser att nivågruppering har en låg 
påverkansfaktor på elevers studieresultat.  
 
Hattie (2009) har i sina metaanalyser kommit fram till att individualiserad undervisning 
(d=0,22) har en låg påverkansfaktor med en effektstorlek på 0,22. Sammantaget visar 
forskning att en förskjutning mot eget arbete inte gynnar elevernas kunskapsutveckling 
(Skolverket, 2009). Skolverket (2009) hänvisar till sin kunskapsöversikt för NO-
undervisningen, där de funnit att elever behöver mer lärarstöd än de faktiskt får. I linje 
med detta går också Vintereks (2009) egna forskning om individualisering i 
undervisningen, där hon konstaterar att en hög andel eget arbete leder till en lägre grad 
engagemang för skolarbetet och i vissa fall att eget arbete samvarierar med sämre 
studieprestationer.  
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3.4.2 Faktorer med medel påverkan 
Hattie (2012) hittar i sina metaanalyser att påverkansfaktorn lärarnas förväntningar 
(d=0,43) ger en medel påverkan på elevernas studieresultat. Hattie (2012) konstaterar att 
lärare med låga förväntningar har tendenser om att omfatta alla elever med dessa 
förväntningar vilket han ser som oroväckande. En stor mängd forskning pekar på 
lärarens betydelse, men hur denna betydelse tar sitt uttryck i elevernas 
kunskapsutveckling skiljer sig åt (Skolverket, 2009). 
 
Elevens hemmiljö (d=0,52) är en faktor som kan vara väl värt att undersöka då 
Skolinspektionen (2010) finner att skolorna ofta förklarar de försämrade resultaten på 
elevernas motivation, sociala bakgrund eller att det inte finns någon studietradition på 
orten. Hattie finner att elevens hemmiljö påverkar elevernas studieresultat med en 
effektstorlek på 0,52 och kategoriseras till medel påverkan. I en sammanställning av 
både svenska och internationella studier så beskrivs att elevers sociala bakgrund har 
betydelse på studieresultat (Skolverket, 2009). I en studie så finner de att elevens sociala 
bakgrund påverkar matematikresultaten mindre än andra ämnen (Skolverket, 2009). 
 
Kamrateffekter (d=0,53) är sparsamt studerat i en svensk kontext. Skolverket (2009) 
skriver i hänvisning till J-E Gustafsson som gjort en genomgång av den internationella 
forskningen av vad gäller kamrateffekter. Han har sedan dragit slutsatsen att 
kamrateffekter har en avgörande betydelse för elevers skolprestationer även i Sverige. 
Studier pekar på att framförallt svagpresterande och pojkar är generellt sett mer 
beroende av en god social miljö (Minten, 2013). Enligt Hattie så är kamrateffekter på 
lärande medel (d=0,53) och kan bli högre om en del negativ kamratpåverkan mildras. 
Kamrater kan påverka lärandet genom att hjälpa, handleda, erbjuda vänskap, ge 
återkoppling och göra klassen och skolan en plats dit eleverna vill återkomma varje dag 
(Hattie, 2012).  
 
Strukturerad undervisning (d=0,59) kallas en av de mer framgångsrika metoderna för 
att maximera undervisningens påverkan och som gör att lärarna kan tala med varandra 
om undervisning (Hattie, 2012). I de allmänna råden för planering och genomförande av 
undervisning så betonas denna metod, där man hänvisar till grundskoleförordningen 
som slår fast att eleverna genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och 
aktivt lärarstöd som skapar förutsättningar för att nå kunskapskrav och utvecklas 
(Skolverket, 2011).  

3.4.3 Faktorer med hög påverkan 
Relationen lärare-elev (d=0,72) beskrivs i Skolverkets undersökning (2005) som en av 
de faktorerna som varit mest betydelsefulla för elevernas studieresultat. En engagerad 
lärarkår och tillräckligt ekonomiskt stöd från kommunen visar sig ha stor betydelse på 
elevernas studieresultat (Skolverket, 2005). Hattie har funnit i sina metaanalyser att 
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påverkansfaktorn, relationen lärare-elev är hög för elevernas studieresultat, med en 
effektstorlek på 0,72.  
 
Återkoppling (d=0,75) hamnar på topp tio listan av de viktigaste påverkansfaktorerna, 
med en effektstorlek på 0,75. Hattie (2012, s.158) menar att återkoppling innebär; 
Lärarna är medvetna om och strävar efter att erbjuda återkoppling i förhållande till de 
tre viktiga återkopplingsfrågorna: Vart är jag påväg?, Hur ska jag komma dit? och Vad 
är nästa steg?. Skolverket (2009) beskriver att från internationell forskning så kan vi 
dra slutsatsen att återkoppling är en central faktor i elevers kunskapsutveckling.  
 
Elevens förväntningar (d=1,44) rankas av Hattie som en hög påverkansfaktor på 
elevernas studieresultat. Till skolan bär barnen med sig tidigare kunskaper och 
erfarenheter från landets kultur, förskolan, hemmet och uppväxttiden. Enligt Hattie 
(2009) leder detta sammantaget till olika förväntningar om lärande, vilket fungerar som 
stark uppmuntran, eller tvärtom, till de möjligheter som ges i skolan. Redan vid åtta års 
ålder vet barn sin plats i prestationsrankingen, som sedan kan påverka deras prestationer 
(Hattie, 2009). 

Forskning omkring påverkansfaktorerna nivågruppering, elevens självförtroende och 
lärarens förväntningar redovisas mer utförligt under kapitel 3.3, då dessa faktorer är 
enligt vissa bakgrunden till att en födelsedagseffekt kan finnas långt upp i åldrarna. 
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4 Metod och material 

4.1 Metodval 
Stukat (2011) belyser vikten av att göra sitt metodval med omsorg och verkligen välja 
den metod som passar undersökningen bäst. En kvantitativ metod används när en stor 
mängd data ska samlas in och analyseras, och där resultatet vanligtvis presenteras med 
hjälp av statistik. Stukat (2011) skriver att resultatet av datainsamlingen ofta är 
generaliserbar på grund av det stora stoffet och att det är relativt lätt att dra slutsatser. 
Emellertid är det svårare att få en djupare förståelse för resultatet. För att besvara 
frågeställning nummer ett så valde jag att använda mig av en kvantitativ metod med 
regressionsanalys. För att utröna huruvida de eventuella skillnaderna är signifikanta så 
användes Spearmans rho. Spearman rho undersöker sambandet mellan två 
observationsserier. Vad gäller frågeställning nummer två använde jag mig av en 
kvantitativ enkätundersökning för att undersöka lärarnas åsikter om faktorer som 
påverkar studieresultaten. 

4.2 Material 
För att besvara studiens frågeställningar så behövde jag två typer av information, 
elevernas födelsedag, slutbetyg i matematik och enkätsvar. Till frågeställning nummer 
ett så behövde jag elevers slutbetyg i matematik för 2013. Totalt för hela 
datainsamlingen ingick 779 elever. Könsfördelningen bland deltagarna är 52 % pojkar 
och 48 % flickor. Jag behöver enkätsvar från lärare som undervisar matematik till 
frågeställning två.  

4.3 Urval 
Undersökningsgruppen till studien är elever som gick ut årskurs 9 under sommaren 
2013. Det råder en viss oenighet bland forskare där vissa anser att den relativa 
ålderseffekten minskar och jämnas ut ju äldre eleven blir (se Fredriksson & Öckert, 
2006) och dem som anser att skillnaderna består (Bedard & Duhey, 2006: Sprietsma, 
2009). På grund av denna oenighet så vill jag studera elevernas slutbetyg i årskurs 9 för 
att se eventuella tendenser till detta. I de studier där födelsedagseffekten tidigare har 
undersökts så har flertalet studier fokuserat på elevernas födelsemånad och jämfört detta 
mot elevernas provresultat. Valet av att använda betyg som mått grundar sig på att betyg 
ska ge en mer heltäckande bild på hur väl en elev har lyckats i ämnet och betygen är 
med och avgör elevens framtid i form av elevens utbildning- och yrkesval. 
 
Enkäten förmedlades till samtliga lärare i kommunen. Då jag endast är ute efter 
pedagoger som undervisar i matematik regelbundet beskriver jag detta i den 
introducerande texten i mailet. Min begräsning av respondenter är pedagoger som 
undervisar i matematik och jag är medveten om att denna begränsning riskerar att 
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distansera pedagoger som jag eventuellt önskat svar från. I bilaga 4 så kan man se 
fördelningen av respondenter i enkätundersökningen. 

4.4 Bortfall 
De elever som fått slutbetyg i årskurs 9 år 2013 är generellt sett födda 1997. Det finns 
även elever som är födda ett år tidigare och ett år senare i samma årskurs. Detta 
förklaras med att elever kan börja skolan ett år tidigare eller skjuta upp skolstarten med 
ett år, om särskilda skäl anges (Skollagen, 2010). Det finns även elever som hoppar över 
eller går om klasser. Jag har valt att utesluta de elever som inte är födda under 
kalenderåret 1997, då dessa elever försvårar analysarbetet och eventuellt ger upphov till 
validitetsproblem i analysen. Det finns även elever som inte tilldelats ett slutbetyg i 
matematik och orsakerna bakom detta kan vara många. Jag har valt att utesluta dessa 
elever eftersom de saknar värde på den undersökta variabeln. Det totala antalet elever 
som är födda tidigare eller senare än 1997 är 46 elever. 20 elever har inte tilldelats 
slutbetyg i matematik. Totalt har 66 elever uteslutits från undersökningen, vilket 
motsvarar 8,45 % av det totala antalet undersökningsdeltagare. Totalt återstod 713 
deltagare. 
 
Enkäten förmedlades via min kontaktperson på kommunen, där länken fanns i ett så 
kallat följebrev (se bilaga 1). När det gäller deltagarna i webbenkäten har de i detta fall 
rekryterat sig själva (”self-selection”), vilket gör att det är svårt att prata om bortfall i 
vanlig mening. Vi kan dock säga att 31 pedagoger har svarat. En given önskan var att 
det skulle ingå fler i enkätundersökningen, vilket hade kunnat säga mer om resultatet.  

4.5 Procedur 

4.5.1 Databehandling och analys av det statistiska materialet 
Det statistiska materialet mottogs i formen av ett PDF-dokument, vilket innebar att jag 
var tvungen att lägga in den nödvändiga informationen i ett Excel-dokument för analys. 
Den information som överfördes var elevers födelseår, födelsemånad och betyg i 
matematik. 
 
För att se hur två eller flera variabler samvarierar i någon bemärkelse är ett sätt att 
illustrera detta i form av en korstabell (Ejlertsson, 2014). Spearmans rho används då 
minst en av variablerna mäts enligt ordinalskala, vilket både betyg, födelsemånad och 
födelsekvartal gör. Värdet på korrelationer varierar mellan 1.0 och -1.0 där 1.0 betyder 
att det finns ett starkt positivt samband och -1.0 betyder att det finns ett starkt negativt 
samband mellan variablerna. Det bör dock noteras att även om en hög korrelation 
återfinns är det inte säkert att det därför finns ett orsakssamband. En beräkning av 
determinationskoefficienten (beräkning av kvadratroten av korrelationskoefficienten) 
ger sedan ett förklaringsvärde för variationerna i procent.  
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Konkret så innebär korrelationsanalyserna att om korrelationskoefficienten är negativ 
betydde det att elever som var födda tidigt på året hade generellt sett högre betyg än 
dem som var födda sent på året. 
 
För korrelationsanalyserna var det nödvändigt att göra den beroende variabeln betyg 
och den oberoende variabeln födelsekvartal mätbara. Jag var tvungen att göra en så 
kallad operationalisering av begreppen (Ejlertsson, 2014). Betygen kodades om enligt 
följande: Betygspoäng 20(A) 17,5(B) 15(C), 12,5(D), 10(E), 7,5(F).  Födelsekvartal: 1 
(jan-mars), 2 (april-juni), 3 (juli-september) och 4 (oktober-december). Födelsemånad: 1 
(januari), 2 (februari), 3 (mars), 4 (april), 5 (maj), 6 (juni), 7 (juli), 8 (augusti), 9 
(september), 10 (oktober), 11 (november), 12 (december). Omkodningen av betygen är 
gjord enligt skolverkets praxis, förutom betyget F, enligt Skolverket så generar detta 0 
poäng. Men för att det inte ska ställa till det i beräkningen av medelvärdet så har jag 
givit betyget F, 7,5 poäng.  

4.5.2 Enkätkonstruktion och datainsamling 
Det finns två huvudsakliga typer av frågeundersökningar, vilka är 
intervjuundersökningar och enkätundersökningar (Esaiasson, 2012). Då jag önskar 
åsikter från alla lärare i kommunen så har jag valt att använda mig av en 
enkätundersökning som bygger på skriftlig kommunikation.  
 
Esaiasson (2012) skriver att rubrikraden och den introducerande texten är viktig för att 
vinna förtroende och informera om avsändare och syfte. Då enkäten inte ämnar till att 
undersöka någon fördjupad förståelse så konstruerades frågeformuläret med fasta och 
enkla svarsalternativ. Enkätundersökningen hade en standardiserad utformning, vilket 
innebär att alla frågeformulär var identiska. Esaiasson (2012) beskriver en önskan om 
kontroll vid svarsituationen. I detta fall så är kontroll av svarsituationen nära på omöjlig. 
Jag kan försöka på bästa vis förklara i det introducerande brevet vilken respondent jag 
söker och hoppas att denne tar undersökningen på allvar.  
 
Grunden till min frågeställning till lärargruppen tar sin utgångspunkt i Hatties 
övningsuppgift, (2012, s.41). Syftet med övningen är att, utifrån 30 påverkansfaktorer, 
lärare ska dela in dessa faktorer i grupper som har, låg, medel eller hög påverkan. Vid 
val av påverkansfaktorer till enkäten så har jag endast valt ut 10 påverkansfaktorer. 
Bakgrunden till att endast 10 faktorer kvarstår är att jag har valt ut faktorer som gäller 
inom ämnet matematik, faktorer som diskuteras i svensk skoldebatt. Övningsuppgiften 
finns, i sin helhet, att läsa i bilaga 5. De faktorer som har hämtats från övningen är även 
valda efter vad de har för effektstorlek, jag har valt ut 3 faktorer med låg-, 4 faktorer 
med medel- och 3 faktorer med hög effektstorlek, då jag tror att jag utifrån denna 
modell eventuellt kan få intressanta resultat att diskutera. 
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Jag valde också att lägga till en påverkansfaktor, elevens födelsemånad, eftersom jag 
vill genom denna undersökning jämföra mitt statistiska resultat med vad verksamma 
matematiklärare anser om födelsedagseffekten. Till skillnad från Hatties övning (se 
bilaga 5) så har jag valt att inkludera alternativet ”ingen”, när de skall värdera 
påverkansfaktorerna. Det största skälet till mitt val av denna inkludering är att få till en 
diskussion samt att ge respondenter. 
 
I enkäten finns även några frågor som syftar till att få information om respondenten. Jag 
ville ha med dessa frågor i det fall jag skulle försöka samvariera svar beroende på 
respondenten. Syftet med att skapa en kort enkät var att optimera chanserna att få med 
så många deltagare som möjligt.  

4.6 Tillförlitlighet 

4.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet. Man kan även kalla det 
undersökningens stabilitet (Wikström, 2013). Ett sätt att kontrollera reliabiliteten på sin 
undersökningsmetod är att upprepa mätningen, detta kallas test-retest-metoden (Stukát, 
2011). Om det inte går för lång tid mellan mätningarna (människor förändras över tid) 
och resultaten från testen överensstämmer med varandra så har man hög reliabilitet 
(Stukàt, 2011). Jag har testat min enkät på två verksamma lärare, i syfte att se om jag 
valt rätt frågetyper så att enkäten fungerar som jag önskat. Därefter korrigerades en 
fråga i enkäten. Datahanteringen av det statistiska materialet har skett av mig enbart och 
det kan naturligtvis förekomma att den mänskliga faktorn påverkar i någon mån då all 
data behövde föras in manuellt. 

4.6.2 Validitet 
Validitet svarar för hur studien fångar in det som studien önskar att fånga in (Stukat, 
2011). För att i största möjliga mån veta att det faktiskt föreligger ett samband i det 
statistiska materialet så bör man undersöka om det är några bakomliggande variabler 
som står för det egentliga sambandet. Exempel på bakomliggande variabler kan vara; 
kön, etnicitet, socioekonomiska aspekter osv. Då det mottagna materialet saknar 
uppgifter om elevers ursprung, socioekonomiska förhållanden osv, alltså att jag saknar 
uppgifter som jag kan använda som kontrollvariabel, så har jag valt att utesluta denna 
aspekt. Om dessa hade ingått i studien så kan de ha stärkt tilltron till resultatet. Man kan 
dock nämna att datamaterialet omfattar alla elever i en medelstor svensk kommun. 
(bortsett från dem som tas upp under bortfall). Man kan därför göra ett antagande att 
materialet är en representativ grupp som ger en relativ stark tilltro till resultatet utan 
kontrollvariabler. 
 
Utformandet av enkätens fasta och enkla frågor bör stärka validiteten i 
frågeundersökningen då det lämnar få subjektiva tolkningar. Eventuella felkällor är att 
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informanterna inte är fullständigt ärliga i besvarandet av enkäten (Stukat, 2011). Ett 
möjligt sätt att komma förbi detta, om inte annat delvis, är att informanterna får vara 
anonyma vid besvarandet av enkäten.  

4.6.3 Generaliserbarhet 
Fördelningen av pojkar och flickor är relativt jämnt, 348 flickor och 365 pojkar. 
Könsfördelningen bland deltagarna är 52 % pojkar och 48 % flickor. Fördelningen 
mellan könen bör vara jämnt fördelad för att kunna spegla populationen (Stukat, 2011). 
Studien omfattar elever som har skol- och hemkommun i en medelstor kommun. Även 
om man inte kan generalisera resultatet i ett nationellt perspektiv, så bör detta i alla fall 
säga någonting om elever i årskurs nio i den berörda kommunen. Generaliserbarheten 
kan därför ses som medelstark.  

Enkäten skickades ut till alla lärare i kommunen, jag önskade svar från lärare som 
undervisar i matematik regelbundet och jag beskrev i följebrevet vilken respondent jag 
var ute efter. För att kunna dra statistiskt säkra slutsatser till en population, krävs att 
man har dragit ett slumpmässigt urval från populationen. När det gäller deltagarna i 
webbenkäten har de i detta fall rekryterat sig själva (”self-selection”), utan att något 
urval från en bakomliggande väldefinierad population har gjorts.  
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5 Resultat och dataanalys 
Nedan presenteras resultaten från undersökningen upplagt efter frågeställningarna. Jag 
kommer i inledningen av resultatredovisningen att behandla vilken analysmetod jag valt 
för att komma fram till resultatet. 

5.1 Översiktsanalyser 
Totalt ingick 713 elever i undersökningen, varav 348 flickor och 365 pojkar. I figur 1 
visas fördelningen av samtliga elever efter födelsekvartal. Det visar sig att kvartal 2 har 
den största andelen elever och kvartal 4 har minst antal elever. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Antal födslar/kvartal N = 713 
 
I figur 2 visas fördelningen för varje månad, där kan vi se att elevers födelsedagar är 
relativt jämnt utspridda över årets dagar även om födelsetalen sjunker vid årets senare 
del. Det är något fler elever, 56 %, som är födda under det första halvåret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Fördelning av födslar. N=713 
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För att få en överblick över den totala betygsfördelningen visar figur 3 fördelningen av 
samtliga elevers betyg i matematik A. Figuren visar bland annat att det är en majoritet 
av gruppen som tilldelats betyget E.  
 
Tabell 1: Fördelning av elevernas betyg i matematik i antal 
och procent. 

Betyg Antal Procent 
A 59 8% 
B 101 14% 
C 146 21% 
D 146 20% 
E 229 32% 
F 32 5% 

Totalt: 713 100% 
 

Figur 3: Betygsfördelning hela gruppen, 
N=713 

5.2 Födelsedagseffektens effekt 
För att besvara den första frågeställningen konstruerades först en korstabell (tabell 2). 
Elevernas betyg jämförs med deras födelsekvartal för att se om några tydliga samband 
kan observeras. Eftersom födelsetalen inte är fullständigt jämnt fördelade över kvartalen 
så har jag i figur 4 och 5 visat den procentuella fördelningen av betygen i kvartal 1 och 
2.  Jag har valt ut att jämföra kvartal 1 och 4 då det är mellan dessa perioder jag kan 
finna resultat som jag är ute efter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 2: Elevernas betyg i matematik fördelade på födelsekvartal. N=713 
Betyg Kvartal Totalt 

 
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

 A 19 19 17 4 59 
B 30 23 38 10 101 
C 37 50 39 20 146 
D 33 45 44 24 146 
E 62 66 61 40 229 
F 7 6 9 10 32 

Totalt: 188 209 208 108 713 
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Figur 4: Visar fördelningen av betygen under första kvartalet och fjärde kvartalet.  
 
För att vidare se om något signifikant samband förekommer mellan elevernas 
matematikbetyg och födelsemånad så användes Spearmans rangkorrelationskoefficient. 
Samtliga elevers betyg och födelsemånad användes och testet visar att ett samband 
finns. I detta fall så jämförde jag elevernas genomsnittliga betyg med elevernas 
födelsemånad. Korrelationskoefficienten tolkas som medelstark (-0,604) Det negativa 
resultatet visar att de elever som är födda tidigt på året har högre slutbetyg än de födda 
sent på året. Determinationskoefficienten uppgår till 36 %. Det förekommer alltså en 
relativ ålderseffekt i elevernas slutbetyg i matematik A, där de som är födda tidigt på 
året generellt har högre betyg än dem födda sent på året. Detta resultat är statistiskt 
signifikant med 99 % säkerhet. 
 
I figur 4 så kan man se i de båda födelsekvartalen att betygsfördelning följer samma 
mönster i betygen E, D och C. Här fördelas betygen ganska lika. Dock så skiljer sig 
betygsfördelningen åt i betygen A, B och F. I det fall man är född under januari, 
februari eller mars så tilldelas 8 % betyget A. Under årets tre sista månader så är det 
endast 4 % som tilldelas betyget A.  
 
Anmärkningsvärt är att elever födda under det första kvartalet följer trenden vad gäller 
betygen A och F för hela gruppen (se figur 3 & 4 ). Det omvända gäller för elever födda 
under de tre sista månaderna på året. 
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5.3 Påverkansfaktorer inom ämnet matematik 
För att besvara frågeställning nummer två så kommer jag att jämföra resultatet mot de 
teoretiska utgångspunkterna som behandlar dessa påverkansfaktorer. 
 
Tabell 3: Redovisning av resultat från enkät N=31.  

Påverkansfaktorer Hattie  Lärargruppen 
Ingen Låg Medel Hög 

Lärarens ämnesk. Låg 0%  0% 30% 70% 
Nivågruppering Låg 4%  42%  46% 8% 
Individualiserad undervisn. Låg 0%  21%  46% 33% 
Lärarens förväntningar Medel 0% 0% 21% 79% 
Elevens hemmiljö Medel 0% 30% 37% 33% 
Kamratpåverkan Medel 0% 8% 57% 35% 
Strukturerad undervisn. Medel 0% 0% 17% 83% 
Relationen lärare-elev Hög 0% 0% 43% 57% 
Återkoppling  Hög 0% 0% 32% 68% 
Elevens förväntningar Hög 0% 4% 25% 71% 
Elevens födelsemånad - 25%  71% 4% 0% 
 
I tabellen redovisas de faktorer som lärargruppen fick värdera i skalan ingen, låg, medel 
eller hög påverkan. Jag har här redovisat inom vilken kategori Hattie har valt att placera 
dessa, och denna indelning är gjord efter vilken effektstorlek dessa får. Vid sidan så 
redovisas resultaten från enkätsvaren av lärargruppen.  
 
Resultaten visar att bland de tillfrågade lärarna har 5 påverkansfaktorer värderats till 
samma nivå Hattie har funnit i sina metaanalyser. De övriga påverkansfaktorerna verkar 
gruppen övervärdera deras påverkan om man ska jämföra med Hatties. Jag kommer att 
redovisa resultaten efter den indelning jag gjort i den teoretiska bakgrunden, låg, medel 
och hög påverkan. 
 
Bland de påverkansfaktorerna som av Hatties metaanalyser tilldelats låg påverkan så 
anser de tillfrågade lärarna något annat. Den största diskrepansen mellan lärarens 
värdering och Hatties finner vi hos påverkansfaktorn lärarens ämneskunskaper. Hattie 
menar att lärarens ämneskunskaper endast har låg påverkan och 70 % av mina deltagare 
i enkäten anser att den har hög påverkan. Nivågruppering är den enda påverkansfaktorn 
som av respondenterna värderats ha ingen, låg, medel och hög påverkan på elevers 
studieresultat i matematik. En majoritet av de svarande anser att nivågruppering har 
medel påverkan på resultaten. Även individualiserad undervisning anses vara en viktig 
påverkansfaktor, 79 % anser att den har en medel/hög påverkan på elevernas 
studieresultat.  
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Bland enkätsvaren för faktorer som kategoriserats för medel påverkan så finner vi också 
diskrepanser mellan forskning och enkätsvaren (Hattie, 2012). Lärarens förväntningar är 
ännu ett exempel som respondenterna gett en högre värdering än vad Hattie gjort, 79 % 
anser att den har hög påverkan och 21 % anser att den har medel påverkan. Elevens 
hemmiljö kategoriseras med en knapp majoritet till medel påverkan på elevernas 
studieresultat, som är i linje med forskning (Hattie, 2012). Dock så bör nämnas att 
nästan samma antal personer kategoriserat den till låg (30 %) och hög (33 %) påverkan.  
92 % av deltagarna i undersökningen anser att kamratpåverkan har medel- eller hög 
påverkan på studieresultaten i matematik. Majoriteten (57 %) anser, som Hattie, att den 
har en medel påverkan. Allra störst enighet i enkätsvaren finner vi bakom 
påverkansfaktorn strukturerad undervisning, där hela 83 % angivit att den har hög 
påverkan på elevernas studieresultat i matematik. Både Hattie och Skolverket talar väl 
om strukturerad undervisning men Hattie har endast funnit i sina metaanalyser att den 
har en medel påverkan.  
 
Båda faktorerna återkoppling och relationen lärare-elev samlar sina enkätsvar i 
kategorierna medel och hög påverkan. En majoritet av svaren återfinns i kategorin hög. 
Samma förhållande gäller för påverkansfaktorn elevens förväntningar, alltså att en 
majoritet anser att den har en hög påverkan. Tillhörande samma påverkansfaktor så 
anser en fjärdedel att den har en medel påverkan och 4 % anser att den har låg påverkan. 
Om man endast ser till hur majoriteten av lärargruppen till dessa tre påverkansfaktorer 
så ligger resultaten i linje med vad Hattie anser.  
 
Slutligen så finner vi i enkätsvaren att 71 % av deltagarna anser att elevens 
födelsemånad har en låg påverkan på elevernas studieresultat i matematik, och 25 % 
anser att det har ingen påverkan. 
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6 Diskussion 
I avsnittet nedan kommer de erhållna resultaten att diskuteras mot de teoretiska 
utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Andra frågor såsom resultatens 
generaliserbarhet, brister i arbetet och förslag på vidare forskning kommer också att 
lyftas fram här. 

6.1 Finns det ett samband mellan födelsemånad och slutbetyg i 
matematik för de elever som gick ut grundskolan 2013? 

Vilka slutsatser kan man dra från resultaten ovan? Det kan tydligt ses i resultatet att de 
elever födda under det första kvartalet får i högre utsträckning betygen A och B än om 
man är född senare på året. Tidigare forskning har också visat att det finns ett samband 
mellan högre betyg och tidigt födda på året hos grundskoleelever (Svensson, 1993; 
Fredriksson & Öckert, 2005). Denna studie indikerar att, bland dessa elever, består detta 
ända upp till årskurs 9. Vid test av korrelation mellan födelsemånad och slutbetyg så 
framkommer ett medelstarkt samband.  
 
Att skillnader i resultat är ganska stora under de första skolåren är ingen större 
överraskning. Men hur skall man då se på prestationsskillnader som betingas av 
åldersfaktorn? Är de försumbara eller är de av reell betydelse? Om vi ser till 
födelsedagseffekten i antal poäng så måste vi använda oss av medelvärde, det skiljer sig 
ungefär 2,5 poäng på ett år, vilket motsvarar ett betygssteg. Det kan tyckas vara en liten 
differens, men om man ser till konkurrensen i antagning på vissa skolor/program så kan 
dessa dryga två poäng betyda mycket för en elevs framtid.  
 
Studiens teoretiska bakgrund försöker förklara vad forskning anser som mekanismerna 
bakom den relativa ålderseffekten och menar att nivågruppering, lärarens förväntningar 
och elevens självförtroende är centrala delar. Jag kan inte i denna uppsats bekräfta eller 
dementera att dessa tre faktorer agerar som katalysator för födelsedagseffekten. Men jag 
kan säga att en födelsedagseffekt existerar i ett ämne som Skolverket funnit vara särskilt 
drabbad av nivågruppering. 
 
I de fall representanter bakom födelsedagseffekten inte funnit signifikanta samband så 
förklaras detta av att nivågruppering ej finns bland de berörda och att i de fallen så 
präglas undervisningen av lek och personlig utveckling (Bedard & Dhuey, 2006).  
 
I den teoretiska genomgången så kan man läsa om två läger, där ena sidan säger att 
nivågruppering påverkar eleverna negativt (Skolverket, 2009), och å andra sidan att 
nivågruppering har en väldigt låg påverkansfaktor för elevernas studieresultat (Hattie, 
2012). Det framstår inte heller tydligt om nivågruppering i stor utsträckning sker i den 
svenska grundskolan.  
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Ett återinförande av skolmognadstest är på tapeten bland några politiker, förespråkare 
önskar införa detta som ett sätt att placera elever med inlärningssvårigheter i 
stödåtgärder så tidigt som möjligt. Skolmognadstest har funnits tidigare, dessa togs dock 
bort eftersom de bland annat ansågs säga mer om föräldrarnas utbildningsbakgrund än 
elevernas utvecklingsmöjligheter.  
 
Styrdokumenten är tydliga med att all undervisning ska anpassas efter individer, och jag 
får känslan av att ett införande av ett slags inträdesprov endast kommer att fungera som 
en grovsortering inför skolstart. Att lärarens förväntningar och elevens självförtroende 
inte påverkas av utfallet av dessa prov är nära på oundviklig. En högst aktuell debatt är 
att införa betyg längre ned i årskurserna.  Om detta skulle bli verklighet så finns risken 
att de tidiga betygen stämplar elever som är födda tidigt under året och så kallade 
inlåsningseffekter kan uppstå. Förändringar som jag tagit upp, tidigare betyg och 
skolmognadstest bör utredas ordentligt även i en aspekt av hur ett sådant införande 
eventuellt skulle förstärka födelsedagseffektens påverkan på elevernas studietid och 
studieresultat. 
 
Den 7e april 2015 rapporterade Ekot (Sveriges radio, 2015) om sin granskning där de 
funnit att omognad diagnosticeras. I granskningen hittar de att barn som är födda under 
årets tre sista månader har drygt 30 procent större sannolikhet att få en ADHD-diagnos 
jämfört med barn födda tidigt på året. En inte helt otänkbar risk är att det, även inom 
ämnet matematik, finns många elever som är satta i stödåtgärder på grund av omognad. 
 
Kunskap om den relativa ålderseffekten inom skolverksamheten är viktig, särskilt i de 
tidiga åren. Att elevens födelsemånad påverkar elevens självförtroende och 
förväntningar är något att lärare bör vara medvetna om.  

6.2 Vad anser lärare påverkar resultaten i matematik? Stämmer 
deras uppfattning med vad forskningen säger?  

Syftet med denna frågeställning var att undersöka vad verksamma matematiklärare 
anser påverkar elevers studieresultat. Även här redovisas påverkansfaktorerna efter den 
inordning som Hattie gjort och som dem är redovisade i den teoretiska bakgrunden.  
 
Lärarens ämneskunskaper är något som Hattie (2012), efter sina analyser, funnit vara en 
låg påverkansfaktor. Skillnaden mellan värderingarna som Hattie och mina deltagare 
gör är som störst här, ingen av respondenterna är av samma åsikt som Hattie. En trolig 
orsak till en ökad värdering kan vara att min frågeställning är riktad mot ämnet 
matematik. Skolverket (2009) menar att betydelsen av den ämnesspecifika kompetensen 
är större inom detta ämne. Den höga värderingen av lärarens kompetens ligger i linje 
med vad Nordenbo (Skolverket, 2009) beskriver specifikt om ämnet matematik.  
Påverkansfaktorn nivågruppering är den enda som av lärargruppen värderats ha ingen, 
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låg, medel och hög påverkan på elevers studieresultat i matematik. Nivågruppering är 
som redovisats i forskningsbakgrunden ett komplext fenomen som kräver både 
pedagogiska och etiska ställningstaganden utifrån både lärares och elevers perspektiv. 
Det sker en stor andel nivågruppering inom ämnet matematik, vilket kan svara för det 
spridda resultatet i enkätsvaren. Forskning om nivågruppering är otydlig, vilket gör att 
det inte är så besynnerligt att verksamma lärare har olika åsikter om detta. Dock så 
framkommer en ganska enhetlig bild av vad svensk forskning anser att förfarandet 
omkring nivågruppering skall ske och där uppmanas lärare att kontinuerlig utvärdering 
måste ske. Hattie (2009) som menar att nivågruppering har en låg påverkan är eventuellt 
inte något som stämmer med svensk forskning. Individualiserad undervisning ges av 
Hattie (2012) en låg påverkansfaktor, svensk forskning visar att denna påverkansfaktor 
kan samvariera med lägre studieprestationer (Vinterek, 2006).  
 
Lärarens förväntningar som påverkansfaktor är något som av Hattie värderats till medel 
påverkan. Lärargruppens höga värdering överensstämmer med vad svensk forskning 
pekar på. Skolinspektionen (2010) går så långt och säger att en av de viktigaste 
förutsättningarna för elevers utveckling är att lärare har höga förväntningar på dem. 
Skolverket (2009) konstaterar också att förväntanseffekter finns. Elevens hemmiljö är 
något som delar lärargruppens åsikter i nästan tre lika stora delar, en knapp majoritet 
anser att den har en medel påverkan, men nästan lika många anser att det har en låg och 
hög påverkan. Hattie (2012) menar att elevens hemmiljö påverkar resultaten till nivån 
medel. Det finns forskning som talar för att påverkan är mindre för ämnet matematik 
(Skolverket, 2009), vilket kan svara för lärarnas åsikter om att den har en lägre påverkan 
än vad Hattie anser. Vad gäller faktorn kamratpåverkan så samlar respondenterna sina 
svar relativt jämnt fördelade på medel och hög påverkan. Enkätsvaren är inget som 
överraskar, utan överensstämmer med vad internationell forskning visat (Minten, 2013; 
Skolverket, 2009; Hattie, 2012). Den funna diskrepansen mellan Hattie och 
lärargruppens värdering av strukturerad undervisning måste förstås genom Skolverkets 
(2011) framskrivning av denna metod. 83 % av de svarande anser att den har hög 
påverkan på elevernas studieresultat, samtidigt som Hattie kategoriserar denna till en 
medel påverkan. Vad man även bör beakta är att det nog inte bara finns en definition av 
strukturerad undervisning och det är då svårt att gissa de didaktiska implikationerna i 
elevernas vardag. 
 
Nu till de påverkansfaktorerna som, av Hattie, värderats som hög påverkan på elevernas 
studieresultat. Här är en majoritet av enkätsvaren eniga med Hattie och värderar 
faktorerna återkoppling, relationen lärare-elev och elevens förväntningar som hög. 
Återkoppling är något som både Skolverket (2009) och Griffin (Hattie, 2012) ser som 
en central faktor i elevernas kunskapsutveckling. Relationen lärare-elev höga betydelse 
för elevernas studieresultat är något som forskning ställer sig eniga bakom (Skolverket, 
2005; Hattie, 2009). Enkätsvaren fördelar sig bakom åsikterna medel och hög påverkan.  
Den påverkansfaktorn som Hattie har funnit ha allra störst påverkan är elevernas 
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förväntningar. I enkätsvaren så är majoriteten av samma åsikt som Hattie, en fjärdedel 
anser att den har en medel påverkan. Intressant är att 4 % anser att den har låg påverkan. 
Ingen forskning, såväl svensk som internationell, som jag har hittat pekar på att elevens 
förväntningar skall ha en låg påverkan.  
 
Då Hattie inte undersökt vad elevers födelsemånad har för effektstorlek så kan jag inte 
jämföra resultaten mot något annat än mot min egen undersökning. I denna studie så 
finner vi att det finns ett medelstarkt samband, bland mina deltagare. En majoritet av 
lärargruppen anser att elevens födelsemånad har värderat denna påverkansfaktor som 
låg (och vissa anser att elevens födelsemånad har ingen påverkan på studieresultaten i 
matematik.). Det kan vara så att Sprietsma (2009) har rätt i att vi måste medvetandegöra 
lärare om denna problematik. Att denna påverkansfaktor saknas i stora 
forskningssammanställningar kan möjligtvis vara orsaken varför lärare inte är medvetna 
om denna påverkansfaktor (Skolverket, 2009; Hattie, 2012). 
 
Vad gäller påverkansfaktorn nivågruppering så ger forskningsresultaten lärare olika 
vägar att gå. Tydligt är dock att ingen forskning säger att nivågruppering i sig är positiv 
och genom att inte använda nivågrupperingar och särlösningar kan inlåsningseffekter 
och stigmatiseringseffekter minimeras. En annan positiv effekt är att elever som 
befinner sig på olika nivåer i sin kunskapsutveckling kan använda sig av varandra i sin 
kunskapsutveckling, vilket överensstämmer med vad forskningen säger om 
kamrateffekter (Hattie, 2012; Minten, 2013; Skolverket, 2009). 

6.3 Metoddiskussion 
Mitt val av metod till den statistiska undersökningen grundade sig i tidigare studier som 
behandlat födelsedagseffekten. Jag inser under studiens gång att jag saknar viktiga 
variabler för att rapporten ska bli ännu intressantare. Detta hade kunnat vara variabler av 
mer skolspecifika egenskaper, exempelvis klasstorlek, lärartäthet, huvudmannaskap osv. 
Då hade jag kunnat säga med större tillförlitlighet, samt till vilken grad, födelsemånad 
påverkar elevens slutbetyg i matematik.  
 
Till vidare forskning så skulle jag vilja efterlysa studier av mer kvalitativ art när det 
gäller födelsedagseffekten. Önskvärt kan vara intervjuer med speciallärare och lärare i 
de tidigare åren om hur de resonerar kring denna påverkansfaktor. 
 
För att besvara frågeställning nummer två, som var riktad mot lärargruppen, så använde 
jag mig av en enkätundersökning. Fördelar med denna var att få så många deltagare som 
möjligt, nackdelen är att med en självrekrytering så följer förhållanden som gör att man 
inte kan dra allt för långtgående slutsatser. De påverkansfaktorerna som är hämtade från 
Hattie är inte specifikt undersökta mot ämnet matematik, vilket gör en jämförelse mot 
Hattie något svaga. Det finns även begreppsmässiga svårigheter att dra allt för stora 
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växlar på min studie och användandet i internationella sammanhang. Vidare forskning 
som skulle vara intressant är att intervjua lärare om påverkansfaktorernas innebörd och 
undersöka hur detta tar sitt uttryck i praktiken.  
 

6.4 Slutord 
I inledningen av denna studie så ställde jag frågan: Är födelsedagseffekten är någonting 
som verksamma lärare bör förhålla sig till? Om man ser till resultaten från min studie så 
blir svaret på min fråga ja. Min studie har också besvarat frågan: Vad anser lärare om 
födelsedagseffektens påverkan? Bland de lärare som svarat på undersökningen så råder 
uppfattningen att elevens födelsemånad antingen har låg eller ingen påverkan på 
elevernas studieresultat. Uppenbarligen så råder det ett glapp mellan 
födeledagseffektens faktiska påverkan och vad lärare tror att dess påverkan är. 
 
Det känns viktigt att påpeka att lärarna som sätter betyg på elever förmodligen inte gjort 
fel i sin betygsättning, utan att dessa elever, av orsaker nämnts i detta arbete, inte 
tillägnat sig de kunskaper och färdigheter inom matematik för att få ett högre betyg. Det 
är av det skälet som lärare för de tidiga åren bör ha vetskap om födelsedagseffekten. 
Med kunskap om födelsedagseffekten så kan läraren förhoppningsvis skilja på 
färdigheter och mognad, tänka igenom hur val av nivågrupperingar kan påverka elevens 
självförtroende, och förhoppningsvis minska födelsedagseffektens påverkan.  
 
Vidare fyndigheter i denna studie är att enkätsvaren generellt sett pekar på en 
övervärdering av påverkansfaktorerna. Eventuellt så har lärarna inte gjort fel värdering, 
det kan vara så att lärare har erfarenheter som underbygger denna värdering. Alternativ 
nummer två är att Hatties resultat inte till fullo är överföringsbara till en svensk kontext. 
Men det finns givetvis ännu en faktor att beakta, att lärare tror, utan vetenskaplig grund, 
att påverkan är större än den faktiskt är och att dem inte utvärderar dess verkliga 
påverkan på elevernas studieresultat i matematik. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Följebrev 
 
Hej bäste pedagoger! 
Jag heter Anna Öström och studerar till grundskolelärare med inriktning på 
förskoleklassen och årskurs 1-3 på Umeå Universitet.  
 
Just nu genomför vi ett examensarbete där jag undersöker vad som påverkar resultaten 
inom ämnet matematik. 
 
Jag vill undersöka vad verksamma lärare, som undervisar matematik, anser om ett antal 
påverkansfaktorer.  
 
Enkäten tar endast 2 minuter att genomföra.  
 
Nu vill jag gärna ha din hjälp och är väldigt tacksam för att du tar dig tid att besvara 
följande frågor för att jag ska kunna genomföra mitt examensarbete. 
 
Länk till enkäten: https://www.webbenkater.com/s/fa4d445 
 
Tack på förhand och vänligen besvara frågorna så uppriktigt och noggrant som möjligt.  
 
Jag önskar svar från er innan fredagen den 13/3.  
 
Med vänlig hälsning, Anna Öström 
 
  



 

Bilaga 2 - Enkätundersökning 
 
 

  



 

Bilaga 3 – Enkätsvar av lärare redovisat efter påverkansfaktor i procent. N=31 
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Bilaga 4 - Bakgrundsinformation om respondenterna till enkätundersökningen 
 
Fördelning av män och kvinnor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultat till frågan; I vilket stadium undervisar du huvudsakligen i? 
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Bilaga 5 – Hatties övningsuppgift i sin helhet (Hattie, 2009) 
 
Övningsuppgift 
 
Ge följande lista till alla lärare(och föräldrar) och be dem avgöra vilka faktorer som, i 
genomsnitt, har låg, medel eller hög påverkan på elevernas studieresultat. 
 
PÅVERKANSFAKTOR   PÅVERKAN 
 
Nivågruppering/differentierade spår  Hög Medel Låg 
Snabbare studiegång (till exempel hoppa över en årskurs) Hög Medel Låg 
Läsförståelsebaserade program  Hög Medel Låg 
Användning av begreppskartor  Hög Medel Låg 
Samarbete i förhållande till individuellt lärande Hög Medel Låg 
Strukturerad undervisning   Hög Medel Låg 
Återkoppling    Hög Medel Låg 
Kön (Manliga jämfört med kvinnliga studieprestationer) Hög Medel Låg 
Hemmiljö    Hög Medel Låg 
Individualiserad undervisning  Hög Medel Låg 
Kamratpåverkan   Hög Medel Låg 
Anpassning av undervisningen efter elevens lärstil Hög Medel Låg 
Metakognitiva strategiprogram  Hög Medel Låg 
Läsundervisningen enligt ljudmetoden  Hög Medel Låg 
Professionell utveckling, på elevprestationerna Hög Medel Låg 
Erbjuda formativ utvärdering för lärare  Hög Medel Låg 
Ge konkreta exempel   Hög Medel Låg 
Ömsesidig undervisning   Hög Medel Låg 
Minskning av klasstorleken  Hög Medel Låg 
Kvarsittning (gå om en kurs)  Hög Medel Låg 
Elevens kontroll över lärandet  Hög Medel Låg 
Elevens förväntningar   Hög Medel Låg 
Lärarens trovärdighet i elevernas ögon  Hög Medel Låg 
Lärarens förväntningar   Hög Medel Låg 
Lärarens ämneskunskaper   Hög Medel Låg 
Relationen lärare-elev   Hög Medel Låg 
Användning av simuleringar och spel  Hög Medel Låg 
Ordförrådsprogram   Hög Medel Låg 
Program för undervisning med helordsmetoden Hög Medel Låg 
Gruppering inom klassen   Hög Medel Låg 
 


