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Sammanfattning 
 

Den relativa födelseeffekten är något som har fått betydligt mindre utrymme i dagens 

skoldebatter i Sverige än i många andra länder. Tidigare forskning från andra länder 

visar entydigt att äldre elever visar på bättre resultat i skolan än sina yngre 

klasskompisar. Senaste tillskottet i Sverige på ämnet var en undersökning som Allan 

Svensson utförde 1993, sedan dess har betygssystemet förändrats inte bara en utan två 

gånger. Svenska skolan ska vara likvärdig och rättvis för alla, men är det verkligen 

så? Studien bidrar med att ge en uppdaterad bild av hur effekten, om den finns, ser ut i 

Sverige idag, där den statistiska analysen utvärderar effekten av födelsemånad på 

betygspoängen.  

 

Syftet med studien är att undersöka årgången elever som gick ut grundskolan 2015 

och kontrollera ifall det finns en relativ födelseeffekt i Sverige, hur den ser ut 

ämnesvis samt ifall effekten ser olika ut mellan könen. Undersökningen sker på 

tvärsnittsdata som är hämtat ur skolverkets databas som innehåller information om 

födelsemånad, betyg ämnesvis och kön. 

 

Av resultaten framgår det att det finns ett samband mellan betygspoäng och 

födelsemånad. Storleken på effekten uppgår till en nivå som kan vara avgörande för 

hur mycket humankapital eleven senare väljer att tillförskaffa sig och kan således leda 

till en konkurrensnackdel på arbetsmarknaden via humankapitalteorin, för de som är 

relativt yngre än sina klasskompisar. Samtliga ämnen som visar signifikanta resultat 

visar på ett negativt samband, utom ämnet svenska som andraspråk. Resultaten visar 

att effekten är som störst i ämnena idrott & hälsa, slöjd och svenska.  

 

En interaktionseffekt är funnen och visar att effekten av att vara född senare på året 

förstärks ifall eleven är en man, om än att denna skillnad mellan könen är väldigt 

liten.  

 

Hur man ska behandla det faktum att yngre elever får en konkurrensnackdel jämfört 

med sina äldre klasskompisar och är resultatet av denna studie försumbar eller är det 

av någon betydelse? Detta tas upp i det avslutande diskussionsavsnittet.  
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1 Introduktion 
	
Det här är en empirisk uppsats som studerar om det finns en födelseeffekt inom den 

svenska skolan. Är det så att de som är födda senare på året, närmare skolans 

avgränsningsdatum, får sämre betyg när de går ut grundskolan? Är det särskilt inom 

vissa ämnen som födelseeffekten finns och är större än i andra ämnen och vad kan i 

sådana fall vara förklaringen till denna effekt? Finns det en födelseeffekt som ser 

olika ut beroende av kön? Detta är frågor denna uppsats ämnar undersöka och 

förklara.  

 

För att nå framgång på arbetsmarknaden är det givetvis en del saker som ska falla på 

plats, man ska ha kunskap, engagemang, en gnutta tur och vara på rätt ställe vid rätt 

tidpunkt. Sen finns det en del bakomliggande orsaker som kan komma att påverka 

möjligheten hur framgångsrik en individ blir, man ska komma från de rätta 

socioekonomiska förhållandena, ha rätt kontaktnät, etnicitet osv. I intervjuer och 

presentationer av framgångsrika personer i olika tidskrifter finns det ofta en ”resa till 

framgång” där det rankas vad som har påverkat att just denna person har blivit 

framgångsrik. Men finns det fler bakomliggande saker som ännu inte klarlagts som 

kan förklara varför vissa blir med framgångsrika än andra? Något som personen inte 

kan påverka men som har påverkat dem och deras karriärer avsevärt? Skulle till 

exempel IKEA funnits om Kamprad var född senare på året (född 30 mars), skulle 

Erling Persson (17 januari) aldrig grundat HM om han var född tre veckor tidigare? 

Skulle Apple ha funnits om Steve Jobs (24e februari) var ett decemberbarn? Skulle 

Nixon (9 januari) blivit president och skulle Simone de Beauvoir (9 januari) blivit så 

pass inflytelserik person om de var födda senare på året? Listan kan förstås göras lång 

på framgångsrika personer från varje kalendermånad, men är det så att de som är 

framgångsrika till del beror på i vilket månad en är född? 

 

I läroplanen från skolverket (2011) går att läsa att det grundläggande för utbildningen 

är att den ska vara likvärdig och att den ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Ett av de målen enligt läroplanen är att ”Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda 

dem för att leva och verka i samhället”.  
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Gunnar Berg skriver i sin bok ”Att förstå skolan” att skolans mer inofficiella uppdrag, 

utöver de redan omnämnda officiella uppdragen, är ”Reproduktion av arbetskraft, 

Social kontroll innefattande socialisation och förvaring och Sortering” (Berg, 2003, 

s. 119). Sortering definieras som en funktion av att eleven utvärderas samt bedöms 

och utgör senare grunden för framtida urval inom både skola och arbetsliv. Även idag 

när skolreformer diskuteras så berörs differentiering inom skolan, speglad via 

betygsdiskussionerna (Berg, 2003, p. 122). 

 

Vi i Sverige börjar skolsystemet, förskoleklassen, det år vi fyller sex år (Skollagen 

2010:800 kapitel 9 § 5). Det betyder att det finns en åldersskillnad mellan de som 

börjar i samma förskoleklass.  De som är födda tidigt på året, är vid tillfället av 

skolstart ca 18 % äldre än sina klasskompisar som är födda i december.  Att ha den 

fördelen/nackdelen gentemot sina klasskompisar har betydelse i ung ålder. Man har 

kommit längre i utvecklingen, både fysiskt och psykiskt. Att man vid 

skolstartstillfället då har lättare att tillgodogöra sig av vad som lärs ut ifall man är 

äldre än sina klasskompisar skulle således vara föga förvånande. Detta skulle kunna 

leda till flertalet konkurrensnackdelar för de yngre: 

• Hen får ett försämrat självförtroende då man lär sig långsammare än sina 

kompisar (Thompson, Barnsley och Battle., 2004, s 316)  

• Mindre uppmärksamhet av lärare för att man visar ett sämre resultat, man blir 

inte ”lärarens favorit” vilket leder till långsammare utveckling (Rosenthal och 

Jacobson, 1968). 

• Ökad frekvens av ADHD diagnoser tack vare en större omognad vid skolstart. 

Tidigare forskning (Halldner et al., 2014) menar att en elev som är relativt sett 

yngre gentemot sina klasskompisar innehar större sannolikhet att klassas med 

diagnosen Attention deficit hyperactivity disorder(ADHD) och medicineras 

därefter. En sådan diagnos leder ofta specialundervisning och differentiering 

från klassen med försämrad självbild som konsekvens.  

 

Att denna effekt minskar med tiden är en logisk tanke då åldersskillnaden blir mindre 

i procent räknat; eleverna i klassen närmar sig varandra i utvecklingen, både fysiskt 

och i mognad. I läroplanen (Skolverket, 2011) kan en läsa att skolan ska vara 

likvärdig och till för alla, men fungerar systemet verkligen så? Betyg fungerar som en 
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signal huruvida en elev är lämpad att studera vidare eller inte, betygen fungerar även 

som en indikator för ifall en person antas i konkurrens till en specifik utbildning. Med 

det sagt så är betygen viktiga för hur eleven ska investera sin tid i framtiden. Denna 

signal till individen och samhället, via betyg, kan innebära att en väljer att studera 

vidare och förskaffa sig ett större humankapital och således skaffa sig 

konkurrensfördelar på arbetsmarknaden gentemot de som väljer att inte studera. Vid 

ett eventuellt påvisande av en födelseeffekt på betygen kan en diskutera kring att de 

individer som är födda tidigare på åren i större utsträckning bidrar till ekonomisk 

tillväxt via ett större innehav av humankapital och att skolsystemets struktur hämnar 

den ekonomiska tillväxten tack vare denna födelseeffekt. Sprunget ur detta 

resonemang så har jag format min frågeställning: Hur stor är födelseeffekten när vi 

går ut ur grundskolan? Med födelseeffekten menar jag födelsemånadseffekten eller 

den relativa födelseeffekten. Hur mycket av en elevs slutbetyg i grundskolan kan 

förklaras av vilken månad eleven är född? 

 

Intresset för denna fråga väcktes då jag läste att majoriteten av spelarna i NHL, den 

professionella hockeyligan i Nordamerika, är födda under det första kvartalet (Deaner 

et al., 2013). Jag gick och funderade en del på detta, vad detta kan ha inneburit för 

mitt eget idrottande. Ju mer jag funderade på det, ju fler områden började jag 

implementera denna effekt på, påverkar vilken månad en är född i livets förlopp 

betydligt mer än vad jag först trott? Att jag i och med denna studie får möjlighet att 

kontrollera hur födelsemånad påverkar skolbetygen känns otroligt stimulerande och 

intressant. Då betyg fungerar som en signal, både till samhället och individen, har det 

inflytande på vad individen väljer att göra senare i livet (Berg, 2003). Betyg fungerar 

både som exkluderande och inkluderande när/om en väljer att studera vidare.  

 

Studiens disposition är ämnad till att först bygga upp läsarens förståelse för området 

genom att behandla tidigare forskning och den teoretiska basen. Därefter kommer ett 

avsnitt som behandlar data, metod och variabler för att underlätta förståelsen vid den 

statistiska genomgången. Sedan presenteras resultatet för analysen. Följs upp med en 

diskussionsdel där resultatets betydelse slås fast, med en återkoppling mot de 

genomgångna teorierna och tidigare studierna så är förhoppningen att studien knyts 

ihop på ett bra sätt för läsaren.  
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2 Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 
	
Nedan följer ett avsnitt om teoretiska genomgångar och tidigare forskning, som 

många av teorierna grundas på. Förklaring om vad den relativa födelseeffekten 

innebär, vad den får för konsekvenser genom grundskolan och varför effekten kan 

bestå genom grundskolan och eventuellt vidare i livet.  

 

2.1 Vad är den relativa födelseeffekten?  

Går vi tillbaka i tiden så var utgången för barnens överlevnad beroende av vilken 

säsong på året och i vilken del av världen den föddes, t.ex. så var det i Europa större 

sannolikhet att överleva om en var född under sommarens månader tack vare bättre 

möjlighet till näringsrik kost. Något senare, när detta började bli ett område inom 

forskning så handlade den tidigare forskningen och den som ligger till grund för 

dagens forskning om individers utveckling och hur de korrelerade mot födelsemånad. 

Det de fann var att personer födda i årets första månader var överrepresenterade i 

samhällets övre skikt (Huntington, 1938, s. 1–27). 

 

Trots att den tidiga forskningen var inriktad mot att förstå arten människan och dess 

beteendemönster så la den grunden för vidare forskning av födelsedagseffekter inom 

skolan och sporten. Med den relativa födelseeffekten så är det inte den relativa tiden 

på året en är född utan hur relativt mycket äldre eller yngre en är jämför med de andra 

inom samma grupp. Vilket ger individer vissa fördelar eller nackdelar jämfört med de 

sina inom gruppen (Thompson, Barnsley och Dyck., 1999). Det är en effekt som 

uppkommer då vi gör grupperingar av barn, tex inom skolväsendet eller andra 

områden där prestation och utveckling korrelerar (Thompson, Barnsley och Dyck., 

1999, s. 81,82). 

 

Inom skola och idrott är det en vanlig policy att använda ett årsbaserade indelningar. 

Detta ger ett spann inom gruppen på tolv månader och även om policyn ämnar skapa 

jämlika och rättvisa grupper som förväntas utvecklas liknande samt ha snarlika 

förmåga, så ger indelningen vissa fördelar respektive nackdelar för individer inom en 

gruppering tack vare att de är relativt sett äldre eller yngre än andra i gruppen.  
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För att ge en tydligare bild så väljer jag att illusterara hur det ser ut i ett normalt 

distrikt med skolupptagningen i Sverige. Uppdelningen sker årsvis såvida inte 

föräldrarna önskar annat. En klass består som oftast av elever födda inom ett spann av 

364 dagar, 1 januari till 31 december. Denna uppdelning av elever verkar normal och 

rättvis men konsekvensen av detta urval är det kan finnas elever som är ca 18 % äldre 

eller yngre inom klassen. Forskning baserad på denna typ av uppdelning har visat sig 

ge statistisk signifikans för att vissa elever har fördel jämfört med andra lika begåvade 

inom samma grupp, enbart för att de är relativt sett äldre (Allen och Barnsley, 1993).  

 

2.1.1 Var uppkommer den relativa födelseeffekten? 
	
Den relativa födelseeffekten tenderar att förekomma inom utvecklingssystem där 

individer delas in i grupper efter ålder och/eller talang och där individer efter att ha 

blivit placerade i denna grupp till stor del kommer att tillhöra denna grupp utan 

möjlighet till att byta varken till en ”bättre” eller ”sämre” grupp.  

 

2.1.2 Den relativa födelseeffekten i Sverige 

	
Allan Svensson (1993), professor emeritus vid Göteborgs universitet, genomförde en 

utförlig undersökning av det svenska skolsystemet, något som sedermera inte 

upprepats i samma omfattning. Undersökningens syfte var att kartlägga elever födda i 

första respektive sista kvartalet och skillnader mellan dessa grupper i hur stor andel 

som erhåller stödundervisning, hur de språkliga och matematiska färdigheterna 

utvecklas, trivsel inom skolan samt deras inställning till olika skolämnen. Svenssons 

studie följer eleverna från lågstadiet upp genom grundskolan. Med kontroll för 

socialgruppstillhörighet uteslöt Svensson att föräldrar i den högre socialgruppen i 

större utsträckning skaffar barn i första kvartalet. Studien visade att det finns viss 

skillnad vad beträffande ängslighet och betyg i skolan, dock ingen skillnad när det 

kommer till elevens egen uppfattning kring skolanpassning. Studien visar att 

socialgruppstillhörighet och kön har större betydelse än födelsekvartal, Svensson 

framför dock att denna födelseeffekt ej bör negligeras då den tyder på ett orättvist 

system för de yngre. Studien visade på att födelseeffekten är som störst inom ämnet 

Idrott och Hälsa där Svensson drar slutsatsen att den fysiska och motoriska fördelen 

som den relativt äldre eleven har i början av grundskolan finns kvar genom de nio 
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åren, vilket också kan vara en förklaring till att de yngre eleverna är ängsligare än de 

äldre.  

 

2.2 Förväntningars betydelse 

Att förväntningar spelar roll har varit känt länge inom medicinsk forskning, den så 

kallade placeboeffekten har en lång historia och vi har en förmåga att böja 

verkligheten åt det håll vi förväntar oss (Berdik, 2012). Att lärarnas förväntningar 

spelar in på hur eleven presterar är en teori som berörs i flera tidigare studier. 

Rosentahl och Jacobsson (1968) genomförde tester inom ramen för den teorin där de 

pekade ut vissa elever för lärare och att dessa elever hade påvisats som ”IQ-spurtare” 

via ett specialdesignat test från Harvard, ett test som aldrig utförts. Eleverna som 

utpekades som spurtare var utvalda slumpmässigt. Vad de två forskarna hoppades på 

och lyckades med att konstatera var att lärarnas ändrade förväntningar för dessa 

elever också ledde till att denna grupp utvecklade intellektet fortare och i högre 

utsträckning än kontrollgruppen som bestod av övriga elever i klassen, de som inte 

utpekats som spurtare. Detta fenomen av förväntningarnas makt kan också förklara 

varför det finns en relativ födelseeffekt samt till varför den består upp genom åldrarna 

menar Rosentahl och Jacobsson.  

 

Caroline Sharp (1995), forskare, hittade stöd för sin tes om att förväntningarna från 

lärarnas håll skiljer sig mellan de yngre och äldre inom eleverna. Där de yngre 

eleverna i större grad pekades ut som elever som är i behov av specialundervisning av 

lärare. Anpassade tester för specialundervisningsbehov visade att dessa elever inte alls 

var i större behov av specialundervisning än de relativt sett äldre eleverna och Sharp 

drar slutsatsen att detta är en effekt av födelsemånad. 

 

2.3 Differentierings- och segregeringseffekten 

I läroplanen (Skolverket, 2011) går det att utläsa att den svenska grundskolan ska 

organiseras integrerat. I Sverige och övriga skandinaviska länder sker 

differentieringen relativt sett sent jämfört med andra industrialiserade länder 

(Hanushek, 2006). Detta har visat sig vara en positiv faktor vad gällande elevernas 
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möjlighet att söka sig till högre utbildningar, oberoende av social bakgrund och på så 

sätt är det svenska skolsystemet väl fungerande när det kommer till likvärdighet och 

rättvisa förhållanden. I en jämförande studie av Hanushek (2006) påvisas att tidigare 

differentiering leder till ökade skillnader i resultaten. Trots den relativt sett sena 

differentieringen så bryter Sverige mot mönstret jämför med andra länder med sen 

differentiering och visar på ökade skillnaderna i resultat. I studien av Hanushek 

(2006) så definieras begreppet differentiering med införandet av betyg, något som 

kanske inte är hela sanningen, det kan vara andra typer av indelningar av eleverna på 

individuell nivå (Uppslagsverk - NE, n.d.) vilka kan vara en förklaring till varför 

Sverige bryter mönstret. I Sverige har antalet elever i särskolor ökat likaväl såsom 

differentieringen efter kunskapsnivå med fler grupper för de elever som kräver special 

undervisning och det har under senare tid blivit allt vanligare med individanpassade 

lösningar i grundskolan. Att tidig differentiering ökar födelseeffekten påvisas även i 

en studie av det tyska skolsystemet (Jürges och Schneider, 2007). Den visar att den 

relativa födelseeffekten är större i de distrikt där föräldrarna väljer studieinriktning på 

lärarens rekommendation efter årskurs fyra än i de distrikt där eleven gör samma val 

två år senare. Studien visar även att lärare i större utsträckning rekommenderar de mer 

prestigefyllda utbildningarna till de äldre än de yngre eleverna och att skillnaderna är 

större efter årskurs fyra än efter årskurs sex. Detta leder till att elevernas självkänsla 

och motivation påverkas, främst negativt för lågpresterande elever samt som en 

bidragande orsak till lärarnas olika förväntningar, vars effekter diskuteras ovan. I 

Sverige har införandet av det fria skolvalet bidragit till ökat variationsutrymme för 

elever och skolor att själva sy ihop en utbildningsplan, vilket i sig kan vara en orsak 

till ökad differentiering inom svenska skolan och likvärdigheten som länge varit ett 

mål för skolan ställs mot valfrihet och är ett laddat begrepp inom skolpolitiken.  

 

Även segregeringen inom samhället påverkar eleverna självkänsla och lärarnas 

förväntningar. Denna effekt förväntas ha förändrats sedan friskolereformen 1992, då 

föräldrar i större utsträckning gjort valet att sätta sina barn i skolor i områden där de 

socioekonomiska förutsättningarna är bättre. Detta har dock en motsatt effekt då det 

leder till att de elever som finns kvar inom skolorna i områden med sämre 

förutsättningar socioekonomiskt får ännu sämre självkänsla och lärarnas 

förväntningar på dessa elever tros ha sjunkit ytterligare. Skolverket (2004) skriver i en 

rapport att skolans betydelse för elevens resultat, både gällande meritpoäng och 
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internationella tester har ökat. Att val av skola påverkar betygen i hög utsträckning är 

också en bidragande orsak till ökad segregering. Skolverket pratar om synlig och 

osynlig segregering. Synlig segregering är den mätbara såsom kön, etnicitet och 

socialbakgrund medan den osynliga definieras som att grupper av studiemotiverade 

elever från varje samhällsklass söker sig till skolor där majoriteten av eleverna har 

svenska föräldrar med högre utbildningsnivå. Enligt skolverkets rapport har båda 

dessa typer av segregering ökat sedan införandet av det fria skolvalet. 

  

Skolverkets rapport nämner inte att elevens relativa ålder skulle ha någon effekt på 

grupptillhörighet eller prestation vilket säger att ämnet är outforskat i Sverige. Jämför 

man Skolverkets(2004) rapport mot Halldner m.fl. (2014) och Thompson (1971) så 

får man större insikt i vad det betyder att vara relativt sett yngre och vad det innebär 

att vara i dessa individanpassade. Thompson konstaterar att de relativt sett äldre 

eleverna till större grad klassificeras som begåvade och talangfulla elever. Halldners 

forskning visar på att de yngre eleverna i högre utsträckning klassas med diagnoser 

tack vare större omognad vid skolstart, som leder till specialundervisning och 

skolverkets rapport konstaterar vad det innebär att vara i specialundervisning och 

differentierad från övriga gruppen som diskuteras ovan.  

 

2.4 Humankapitalet 

Humankapitalteorin säger oss att en individ ägnar så mycket tid och pengar på att 

skaffa sig utbildning som hen förväntar att få tillbaka i framtiden genom högre 

levnadsstandard. Via studier så ökar vi nämligen vårt eget kapitalvärde. De som har 

bra utbildning förväntar sig högre lön och bättre arbetsvillkor.  

 

Året 1988 publicerade Robert Lucas sin modell av ekonomisk tillväxt där själva 

motorn för tillväxt var humankapitalet. Modellen, där individen förväntades att välja 

mellan att jobba eller att träna upp sig inför jobbet var den första av sitt slag där 

humankapitalet påverkade den endogena tillväxten. Modellen säger att om individen 

tränar så ger den upp en del av sin nutida inkomst mot framtida högre inkomst. Det 

finns en framtida avkastning för individen att förvänta sig ifall hen väljer att studera. 

Något som höjer lönen och således även framtida inkomsten.  
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Att utbildning påverkar både konsumtion och produktionsutvecklingen är något som 

Ingvar Svennilson skrev inför skolreformen på 60-talet i sin rapport 

”Samhällsekonomiska synpunkter på utbildning”(1961, s. 1–23). Svennilson 

beskriver ett positivt samband mellan en växande ekonomi och ett väl fungerande 

skolväsende. Vidare påpekar Svennilson att det är viktigt att samhället betalar en stor 

del av individens utbildning, ”subventionen bör minst sträckas så långt, att den 

enskilde stimuleras att förlänga sin utbildning så långt att kostnaden svara mot den 

sociala avkastningen.”. Ur detta resonemang och forskning så bidrar en eventuell 

födelseeffekt till att vi inte har ett optimalt skolsystem, där både samhället och 

individer förlorar på att den existerar och tolkningen av humankapitalteorin blir att 

den ekonomiska tillväxten skulle vara större om effekten raderades. 

 

3 Problemprecisering, syfte och frågeställningar 
 

3.1 Problemprecisering 

Under ovanliggande genomgång av tidigare forskning och teorier så ges en förklaring 

till att åldersskillnader inom grupper ger de relativt äldre vissa konkurrensfördelar 

gentemot de relativt yngre inom gruppen. Sedan den senaste forskningen (Svensson, 

1993) på ämnet gjordes så har stora förändringar inom skolan skett. Betygsystemet 

ändrats inte bara en gång utan två gånger, karaktären av dessa förändringar samt att 

införandet av friskolereformen 1992 har målat om kartan för hur viss undervisning 

bedrivs gör att denna studie har mycket att bidra med. Den första förändringen av 

betygen skedde i och med införandet av det mål- och kunskapsbaserade 

betygsystemet (Skolverket, 2006) som ersatte det relativa betygsystemet som hade 

upplevts som orättvist och fick mycket kritik då det inte sa mycket om elevens 

egentliga kunskaper inom ett ämne utan endast berättade hur elevens kunskaper stod 

sig till andra elevers kunskaper. Det relativa betygsystemet som grundades ur en teori 

kring normalfördelning fick kritik att det utgick från något som bestäms av slumpen, 

medan studieresultaten torde bero av andra anledningar (Skolverket, 2014).  Vid 

införandet av mål- och kunskapsbaserade betygsystemet så borde relativa 

födelseeffekten ha påverkats. Effekten borde dels avtagit då de moment där eleverna 
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jämfördes minskade samt att den nya läroplanen (Skolverket, 2006) hade som mål att 

minska de differentierande momenten och man tog bort vissa uppdelningar av klassen 

såsom till exempel allmän och särskild kurs inom matematik och engelska. Det nya 

betygssystemet med en sexgradig skala grundar sig också på mål- och 

kunskapsbaserade systemet. Där införandet av fler godkända betyg av olika grader 

ämnar till en mer rättvis bedömning av elevernas kunskaper då det under det tidigare 

systemet var tämligen vanligt att eleven muntligt fick ett + eller - tecken bredvid sitt 

betyg, något som inte syntes senare vid till exempel ansökan till gymnasiet. Detta 

system kan ha hjälpt till med att öka den relativa födelseeffekten om antagandet görs 

att de relativt sett äldre eleverna i större utsträckning fick ett omdöme innefattandes +.   

 

Sedan Svenssons (1993) studie så infördes även det som kallas för friskolereformen 

som innebar att kommunerna var skyldiga att betala fristående skolor 85 % av vad en 

elev kostade i den kommunala skolan, vilket har lett till att andelen elever i friskolor 

har sedan dess skjutit i höjden. Enligt skolverkets databas var det 1,1 % av eleverna i 

grundskolan som under läsåret 1992/93 gick i en fristående skola. Samma siffra för 

mitt mättillfälle 2014/15 var 14,1 och har vuxit för varje år sedan reformen 

implementerades. Att andelen elever i friskolor ökar kan innebära att den relativa 

födelseeffekten blir större, då friskolor drivs av att söka vinst kan detta innebära att 

mindre resurser satsas på att fånga upp elever som påvisar behov för 

specialundervisning.  

 

Att jämföra effekten mellan könen kan bidra med att kontrollera ifall 

födelsedagseffekten ser olika ut beroende av vilket kön eleven har, något som inte 

gjorts i tidigare studier på samma sätt. Att studera de olika ämnena ger oss en bild av 

vilka olika uttryck effekten kan tänkas ta, om den visar sig i större utsträckning i de 

teoretiska eller fysiska ämnena.  

 

3.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka samt kartlägga ifall det finns en relativ 

födelseeffekt inom det svenska skolsystemet i form av betygspoäng samt att försöka 



	
11		

förklara effekten ytterligare med att kontrollera för kön, län samt betyg i de enskilda 

ämnena.  

 

3.3 Frågeställningar 

• Finns det en relativ födelseeffekt, existerar det ett samband mellan 

födelsemånad och betygspoäng hos de elever som gick ut årskurs nio 2014/15 

och är födda år 1999? 

• Ter sig den relativa födelseeffekten olika beroende på vilket kön eleven har? 

• Hur ser effekten ut i de olika ämnena?  

 

4 Metod & data 
	
I detta avsnitt ämnar jag att diskutera val av metod och data. Jag avser även att gå 

igenom de inkluderande variablerna och deras relevans.  

 

4.1 Material 

För att få tag i relevant och precisa data så kontaktade jag skolverket och enheten 

SIRIS* som tillhandahöll mig med information om 89636 elevers slutbetyg ämnesvis 

från 2014/15 års elever i årskurs 9. Då det berörda datasetet innefattades av sekretess 

enligt 24 kap. 8§ offentlighets och sekretesslagen (2009:400) så avidentifierades 

datasetet till den grad att SIRIS ansåg det vara möjligt att tillhandhålla mig 

uppgifterna utan möjlighet till identifiering på individnivå. Datat inkluderade 

information kring könstillhörighet, länstillhörighet, födelsemånad och ämnesbetyg (Se 

bilaga, följebrev 1 & 2).  

 

Bortfallet består av: elever som av olika anledningar är födda något annat år 1999, 

Gotlands län och elever som ej är folkbokförda i Sverige.  

 

																																																								
*	Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem. 	
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Detta betyder över- och underåriga elever som ingick i orginaldata inte finns med i 

det dataset som jag tillhandahölls. Mitt krav på att födelsemånad skulle vara 

inkluderat gjorde också att vissa elever som ej fanns registrerade i registret över 

totalbefolkningen (RTB), exkluderades.  

 

Datat inkluderar samtliga av landets län exkluderat Gotlands som av sekretesskäl 

hölls undan då SIRIS ansåg att det fanns möjlighet till att bakvägsidentifiera eleverna 

på individnivå i länet. Att studien inkluderar alla Sveriges elever i årskurs 9, exklusive 

Gotlands län gör att resultatet blir precist på samtliga förutom Gotlands län men bör 

ses som generaliserbart på hela Sverige då Gotland må vara ett eget län men följer 

under samma läroplan och skollag.  

 

Bortfallet av elever som inte är folkbokförda i landet och har tilldelats ett 

personnummer bör inte påverka resultatet nämnvärt då dessa elever kan antas vara 

relativt sett väldigt liten grupp sett till de 89636 observationer som jag mottagit.  

 

Valet att grunda den statistiska analysen på betyg och inte på resultat av 

internationella tester såsom gjorts i tidigare studier (Allen och Barnsley, 1993; Jürges 

och Schneider, 2007) kommer ifrån att betyg i högre grad signalerar vad en elev har 

för ambitioner och ger en tydligare signal till samhället på framgång inom skolan 

samt att det ger en möjlighet till att kontrollera utifall effekten är av större betydelse 

inom vissa ämnen än andra. Att undersöka betygen ger en klar fördel när det kommer 

till att koppla effekten till humankapital jämfört med internationella tester. Att det 

blev elever av årgången födda 1999 föll sig naturligt då det var den senaste årgången 

som erhöll slutbetyg från årskurs nio i grundskolan. Detta gör att studien bidrar till 

ökad förståelse inom området för de relativa födelseeffekterna i Sverige tillsammans 

med den tidigare forskningen (Svensson, 1993). Valet av mättillfälle blev årskurs nio, 

detta grundar sig i att jag tycker det förefaller sig naturligt då det är det sista 

mättillfället innan skolplikten i Sverige upphör (Skollagen 2010:800, Kap 7). Att göra 

studien vid ett annat mättillfälle var också tänkbart, men då elever i större 

utsträckning väljer inriktning av studier i gymnasiet och antalet kärnämnen reduceras 

tycker jag att årskurs nio var mer passande. Att inte göra studien på lägre årskurser 

grundar jag på att födelseeffekten visat sig vara större i yngre ålder (Svensson, 1993) 
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och betygen i lägre årskurser inte har samma relevans när det kommer till att skicka 

signaler till samhället i form av till exempel gymnasieansökan. 

 

4.2 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns ett samband mellan betyg och 

födelsemånad, så de utförda testerna och metoderna måste vara inriktade på att 

analysera just detta. Finns det skäl att tro att det finns en effekt av en oberoende 

variabel(födelsemånad) på en beroende variabel(betyg) så lämpar det sig väl att 

använda sig av minsta kvadratmetoden, OLS (ordinary least squares) (Stock och 

Watson, 2015, s. 155–164). Då det finns skäl att tro att det finns flera variabler som 

påverkar den beroende variabeln så har vi ett behov av att kontrollera bort effekterna 

av dessa variabler och kontrollvariabler läggs till i modellen (Stock och Watson, 

2015, s. 229). Således blir det analysverktyg som jag kommer att använda mig av 

multipel regressionsanalys. Vid bruket av denna metod så gäller att vissa antaganden 

håller såsom att slumptermernas medelvärde ska summera till noll, att 

observationerna är oberoende och identiskt distribuerade samt att stora outliers inte är 

troliga (Stock och Watson, 2015, s. 171–174) 

 

4.3 Variabler och empirisk modell 

I analysen används betygspoängen som beroende variabel i två av de tre 

frågeställningarna, den tredje frågeställningen besvaras med ämnesbetygen som 

beroendevariabel. I de erhållna data finns ämnesbetyg på individnivå och betygen är 

helt i nivå med vad som anges i skollagen (2010:800 10 kap § 17). Eleven har erhållit 

ett betyg mellan A till F. A till E är olika gradering av godkända betyg med A som det 

högsta och E som det lägsta betyget, F motsvarar icke godkänd. Vid avsaknad av 

underlag för att göra sätta betyg på grund av elevens frånvaro så har eleven i enlighet 

med skollagen (2010:800 10 kap § 18) ej tilldelats ett betyg, dessa har kodats om till 

att motsvara noll betygspoäng (Bilaga C). Då eleven inte är betygssatt i ej 

obligatoriskt ämne eller då eleven inte läst ett ämne på grund av anpassad studiegång 

enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800) har dessa värden kodats om till uteblivna eller 

”missing values”. Betygen har sedan kodats om på samma sätt som brukligt är vid ett 
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urval till gymnasieskolan (bilaga C) och en ny variabel Betygspoäng har skapats med 

summan av elevens betygspoäng på intervallskalnivå. Notera här att det är den totala 

betygspoängen som beräknas och inte det betydligt vanligare meritpoäng som är 

meritvärdet av de 16 bästa betygen sammanslaget. Negativa effekter att använda sig 

av betygspoäng och inte meritpoäng kan vara att elever planerar efter dessa 

förutsättningar och i större utsträckning väljer bort vissa ämnen som de vet inte 

påverkar deras chanser till en viss gymnasieinriktning. Valet föll på betygspoäng för 

att eleven faktiskt har fått ett betyg i ämnet och varit där, vilket i sig kan vara en del 

av den eftersökta effekten och bidrar på så vis till ökad förståelse kring ämnet. 	
 

Elevens födelsemånad var inkluderat i det erhållna datasetet och variabeln innehöll 

värden mellan ett och tolv, i korrekt ordning med januari som nummer ett och 

december som nummer tolv. Att datasetet inte innehöll födelsedag eller födelseår 

besvärade inte då jag gör antagandet av att födelsedag är för små skillnader för att 

kunna se någon signifikant skillnad. De facto att elever som är födda något annat år 

än 1999 har exkluderats var för min studie positivt.  Jag är intresserad av att 

undersöka den relativa födelsemånadseffekten och om de observationerna av 

individer med annat födelseår inkluderats skulle det gjort min studie missvisande om 

endast födelsemånad och inte födelseår inkluderats då möjlighet till att identifierat 

dessa observationer och exkluderat de hade varit små. Att dessa individer saknas gör 

dock att jag inte har någon möjlighet att kontrollera om de flesta som läser med 

”äldre” elever är födda tidigt på året och vice versa. Vilket hade kunnat påvisa 

ytterligare en styrka vid en eventuell effekt av födelsemånad. Från denna variabel är 

det även skapat dummyvariabler för varje månad. Detta för att kontrollera mer 

ingående hur sambandet mellan varje månad föreligger och inte anta en linjär lutning. 

Kontrollvariabeln kön inkluderas i modellen, även fast det är föga troligt att just kön 

är månadsberoende. Att ha kön som kontrollvariabel följer samma spår som tidigare 

forskning på området (Fredriksson and Ockert, 2014; Svensson, 1993). Genom 

inkluderandet av kön som variabel kan jag om ett samband finns uttala mig även med 

kontroll för kön. Vilket kön eleven har tros påverka betygen i stor utsträckning. 

Könsvariabeln erhölls med en kodning där Man var kodat till 1 och Kvinna till 2. 

Således var det inte problem att koda om detta till en dummyvariabel för kön där 

Kvinna tilldelades värdet 0 och Man 1.  
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När det finns misstankar om att en oberoende variabels effekt påverkas av värden på 

en annan oberoende variabel finns det anledning att undersöka denna effekt (Stock 

and Watson, 2015, p. 324). Av variabler inkluderande i mitt data kan det finnas 

misstankar om att födelseeffekten ser olika ut om det är en Man eller Kvinna, en 

interaktionseffekt. Kön modifierar i så fall effekten av födelsemånad på betygen. I 

detta fall skapas interaktionsvariabler mellan två binära variabler, dummyvariabeln 

för varje månad och kön. Detta för att få ytterligare förståelse om hur den relativa 

födelseeffekten skiljer sig åt mellan könen.  

 

En vanligt förekommande kontrollvariabel vid liknande studier är etnicitet och är av 

tidigare forskning samt teorier kring differentiering och segregering att döma av stor 

innebörd för vilket betyg eleven tillförskaffar sig. Då de data som erhölls inte 

innefattade någon sådan variabel av sekretessanledning så skapade jag en ny variabel 

för att i största möjliga mån kontrollera för etnisk bakgrund. Variabeln ”etn” skapades 

och inkluderade elever som tillförskaffat sig ett betyg i svenska som andraspråk” och 

modersmålsundervisning. Att just denna kombination talar för att en elev är av annan 

etnisk bakgrund grundar jag i Grundskoleförordningens (1994:1194) kapitel två 

paragraf nio och 15. Det jag hoppas på med införandet av denna variabel är att stärka 

validiteten av resultaten. Det är dock en tveksam kodning och förväntas inte att 

innefatta alla elever med annan etnisk bakgrund utan enbart en del av den. Sverige har 

sedan en tid tillbaka skärpt kontrollerna av födelsetider för invandrare som uppger att 

de är födda den 1 januari eller 1 juli då det tidigare var vanligt att vissa länder 

registrerade dessa datum som fiktiva födelsedatum och dessa datum har sedan använts 

även när individen tilldelats personnummer i Sverige. Detta har lett till att invandrare 

varit överrepresenterade dessa födelsemånader. Denna effekt förväntas ha avtagit 

sedan de skärpta kontrollerna implementerades (Skatteutskottet betänkande 

2008/09:SkU28). Vid en kontroll för vilken födelsemånader de som placerats i 

variabeln ”etn” har så framgår dock att januari fortfarande är överrepresenterat. Vilket 

stödjer valet av att inkludera variabeln i modellen. Den första regressionsmodellen 

inkluderande födelsemånad på intervallskalenivå(ej som dummyvariabel), etnicitet 

och kön som oberoendevariabler ser således ut: 

!"#$%&'(ä!" = 	!!	 + 	!! ∗ !ö!"#$"%å!"# + 	!!	 ∗ !"# + 	!!	 ∗ !"#$%$"&" + ! 
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Dummyvariabel kan endast anta värdena noll eller ett, beroende på en kvalitativ 

egenskap, i detta fall kön, län och födelsemånad. Dummyvariabeln skiftar interceptet 

på regressionslinjen med avseende på de kvalitativa egenskaperna. Regressionlinjens 

lutning förblir konstant. Tolkningen blir då att koefficienten framför dummyvariabeln 

är effekten på den beroendevariabeln som tillkommer ifall dummyvariabelns 

kvalitativa egenskap är kodat till ett (Stock and Watson, 2015, p. 201,202). 

!"#$%&'(ä!" = 	!! + 	 !!" ∗ !"##$#å!"#	 + !!	!"# + 	!!	!""#"	!"#$%$"!"

+ 	!!																																		! = !,!,!… . ,!! 

 

Vid användandet av två dummyvariabler kan det få konsekvensen att regressionen har 

vissa begränsningar. I min modell finns skäl att undersöka ifall den relativa 

födelseeffekten ser olika ut beroende på av vilket kön individen är. Därför skapas en 

interaktionsvariabel som kommer att användas för att besvara frågeställningen om 

effekten av födelsemånad ser olika ut beroende av kön. Med andra ord så föreligger 

det en interaktion mellan kön och födelsemånad. Den nya variabeln, 

dummymånad*Sex blir integrationsvariablern i modellen. Tolkningen av dessa blir att 

värdet på variabelns koefficient plus värdet på interaktionsvariabelns koefficient, ifall 

båda dummyvariablerna antar värdet ett blir det den sammanlagda effekten (Stock and 

Watson, 2015, p. 325,326). 

!"#$%&'(ä!" = 	!! + 	 !!" ∗ !"##$#å!"#	 + !!	!"# + 	!!	!""#"	!"#$%$"!"

+ 		 !!" ∗ !"##$#å!!" ∗ !"# + 	!!																																																				 

! = !,!,!… . ,!! 

 

 

4.4 Skattningens säkerhet 

Då den statistiska analysen i uppsatsen bygger på ett så pass stort antal observationer 

betyg, saknas endast för elever från Gotlands län, så anser jag att reliabiliteten är god. 

Gällande reliabiliteten av data så kan den knappt vara bättre, då materialet är 

tillhandahållet av den myndighet som ansvarar för förvaring av betyg och det torde ej 

förekomma några fel i data, om så, väldigt lite. Resonemang har förts kring de 

inkluderande variablerna och eventuella bortfalls inverkan på resultatet. 
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Etnicitetvariabelns kodning kan tyckas vara tveksam, vilket också diskuteras i tidigare 

kapitel. Dessa aspekter vägs även in under senare delar av uppsatsen. Ett problem som 

kan uppstå vid skattningar med OLS är om regressionen verkligen mäter effekterna av 

vad födelsemånad betyder för betygen och det kan finnas andra underliggande 

variabler som skulle försvåra denna mätning. Socioekonomisk bakgrund påtalas som 

en tänkbar sådan variabel (Svensson, 1993), men diskussion kring detta förs och 

validiteten för det är tillfredsställd.  

 

Antagandet om att variansen i feltermen är konstant är viktigt för metoden som 

används. Ifall detta antagande inte stämmer är OLS inte den metod som är att föredra. 

För att kontrollera ifall regressionen lider av hetroskedastisitet utförs ett White’s test 

(Stock and Watson, 2015, pp. 203–209).  

  

4.5 Deskriptiv statistik 

Nedan presenteras siffror, diagram och tabeller med deskriptiv statistik för datasetet 

innefattande de beroende- och de oberoendevariablerna.  

 

I databasen finns 89636 observationer från hela Sverige exklusive Gotlands län. Ingen 

av dessa observationer har missing value i den variabeln som i flesta fall används som 

beroendevariabel, betygspoäng, utan samtliga inkluderas i studien. Av 

observationerna är 43675 kvinnor och 45961 män, kvinnor utgör således 48,7 % av 

urvalet. Elevernas födelsemånad fördelade över året i enlighet med vad diagram 1 

visar nedan, 9,3 % av eleverna är födda i maj vilket är den månad med flest 

födelsedagar, i kontrast så är november den månad med minst antal födelsedagar, 6,9 

%.  
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Diagram 1. Födelsemånader av elever i årskurs nio 2015, födda 1999 

 

N=89636 

 

Av de observerade eleverna så är det 1229 stycken som ej erhållit godkänt betyg i 

något ämne och har betygspoängen noll. Elever som inte erhållit godkänt betyg i 

något ämne räknas med i regressionen för att det även i detta fall kan det röra sig om 

en relativ födelsedagseffekt. Det maximalt uppnådda värdet på betyg är 377,5. 

Medelvärdet av betyg ligger på 226,00. 239,73 är medelvärdet av betyg för kvinnor, 

samma siffra för män ligger på 212,96.  

 

3427 elever har klassats att vara av annan etnicitet, av dessa är 53,3 % kvinnor.  

Ämnesbetygen används som beroende variabler i regressionen för att besvara frågan 

om födelseeffekten är större inom vissa ämnen.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik av ämnesbetyg. Samtliga variabler har ett maxvärde på 

20 och ett minimivärde på 0.  

Kategori Namn Obs  Medelvärde Std av. 

Beroende Matematik 89051 12,272 0,0169 
Beroende  Svenska 80405 13,943 0,0145 
Beroende  Svenska som 

andraspråk 
8873 8,1765 0,0685 

Beroende  Engelska 88783 14,581 0,0163 
Beroende  Moderna språk, 

språkval 
62828  14,053 0,0172 

Beroende Moderna språk, 
elevensval 

1662 16,426 0,0946 

Beroende Modersmål 9317 15,883 0,0500 
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Beroende Bild 88523 14,299 0,0140 
Beroende Musik 88176 14,288 0,0145 
Beroende Slöjd 88338 14,446 0,0134 
Beroende Idrott & hälsa 87969 14,320 0,0167 
Beroende Hem- och 

konsumentkunskap 
88240 14,339 0,0145 

Beroende Biologi 87099 13,194 0,0157 
Beroende Fysik 86467 12,911 0,0160 
Beroende Kemi 86400 12,950 0,0160 
Beroende Teknik 87409 13,494 0,0144 
Beroende Geografi 87624 13,423 0,0154 
Beroende Historia 87632 13,449 0,0158   
Beroende Religion 87627 13,557 0,0152 
Beroende Samhällskunskap 87721 13,523 0,0153 
 

5 Resultat 
	
I denna del presenteras resultaten för regressionersmodellerna. Den är uppdelad efter 

frågeställningarna, i ordning presenteras: ett samband mellan födelsemånad och betyg 

i årskurs nio, ser effekten olika ut beroende av kön, finns det regionala skillnader i 

födelseeffekten och därefter presenteras hur effekten ser ut i de olika ämnena. I de två 

första frågeställningarna används betygspoäng som beroendevariabel och 

koefficienten för födelsemånader anger en förändring av betygspoäng, som kan 

variera mellan 0-377,5. För att svara på den sista frågeställningen används betygen 

ämnesvis, som kan variera mellan 0-20.  

 

5.1 Finns det ett samband mellan födelsemånad och betyg i årskurs 
nio?  

För att tydligt förklara svaret på denna fråga används till att börja med ett 

stapeldiagram som beskriver sambandet mellan födelsemånaderna och dess exakta 

medelvärde av betygspoäng.   
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Diagram 2. Sambandet mellan födelsemånader och medelvärde av betygspoäng 

 
Kommentar: N=89636. Ett tvåsidigt t-test har genomförts och visar att medelvärdena 

av betygspoäng mellan första och andra halvåret skiljer sig åt på 99 % signifikansnivå 

(bilaga A) 

 

I diagrammet framkommer att januari är den månad med lägst medelvärde och april 

den månad med högst medelvärde. Att januari har lägst medelvärde strider mot teorin 

om den relativa födelseeffekten. Januari inkluderat blir ändå effekten synlig, en 

nedåtgående trend tillsammans med senare födelsemånad. Att januarieleverna bryter 

mot mönstret kan ha sina förklaringar, januari är den månad med störst andel män, 54 

%. Ställer man januari månads resultat i ljuset av resonemanget som fördes tidigare 

kring elever av annan etnicitet i större grad tilldelats januari som födelsemånad kan vi 

hitta ytterligare en förklaring till detta. Att januarifödda till större del får börja i 

skolan tidigare och på så vis vilseleda resultaten är trolig men för detta finner jag 

inget stöd. För att kontrollera för om det förekommer fel i data har jag studerat 

databasen på individnivå utan att lyckats identifiera något fel, om teorin kring den 

relativa födelseeffekten ska visa ett starkare samband kan krävas mer lyckad 

omkodning av etnicitet.  

 

Diagram 2 visar att det finns ett samband mellan födelsemånader och medelvärde av 

betygspoäng. För att på bästa möjliga sätt förklara sambandets storlek så utförs en 

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec



	
21		

multipel regressionsanalys, med betygspoäng som beroendevariabel, den 

oberoendevariabeln för födelsemånad samt kontrollvariablerna för kön och etnicitet. I 

tabellen inkluderas också resultatet av en multipel regression där januarifödda är 

exkluderande, då det finns vissa skäl att misstänka att fel i data, som diskuterats i 

föregående stycke.  

 

Tabell 2. Resultat av regression.    

Beroendevariabel, 

betygpoäng 

Modell 1 

Koefficient  

Modell 1 

Std fel  

* Modell 2 

Koefficient 

Modell 2  

Std fel 

Födelsemånad -0,3313 0,0702 * -0,7036 0,0790 

Sex -26,891 0,4997 * -26,803 0,4853 

Annan etnicitet -11,084 1,2249 * -10,024 1,2807 

Konstant 242,304 0,5613 * 245,353 0,6426 

Justerad R2  3,6 * * * 3,7 

Kommentar: NModell1=89632, NModell2 = 82164. Alla värden på koefficienterna är 

statistiskt signifikanta på 99 % säkerhetsnivå. Dummyvariabeln för sex är kodat 

1=man, 0=kvinna. 
 

Det som är av högsta intresse är koefficienten för födelsemånad. Tolkningen av 

koefficientens värde tolkas att för varje månad äldre en elev blir sjunker 

betygspoängen med koefficientens värde, för modellen inkluderande januarifödda är 

siffran låg: 0,3313, vilket är betydligt lägre än modellen exkluderande januarifödda 

som är på 0,7036. Att dessa parameterestimat innebär en betydligt mindre skillnad än 

vad de andra förklarande variablernas värde innebär inte att effekten av födelsemånad 

på betygen är försumbar. Skillnaden på de predikterade värdena mellan en elev född i 

januari och december är 3,6 betygspoäng medan skillnaden i modell 2 mellan 

februari- och decemberfödda är 7 betygspoäng(7,7 januari – december, om man 

räknar att effekten i modell 2 är det korrekta värdet på den relativa födelseeffekten). 

Totaleffekten i modell 1 motsvarar lite drygt ett steg upp/ner på betygsskalan. I 

modell 2 är totaleffekten större och motsvaras av knappt tre steg upp/ner i 

betygsskalan. Tolkningen av dummyvariablerna för kön och annan etnicitet blir 

annorlunda, där koefficient värdet är detsamma som den totala effekten. Att värdet på 

koefficienten för annan etnicitet skiljer sig åt mellan modellerna stärker hypotesen om 
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att gruppen är överrepresenterade bland januarifödda. Det går också att konstatera att 

vid regressionen som inkluderar januarifödda dämpas effekten av födelsemånad 

samtidigt som de förklarande variablernas parameterestimat ökar. Den justerade 

förklaringsgraden(R2) stiger när januarifödda exkluderas vilket betyder att den 

modellen på ett bättre sätt förklarar vad som anger betygspoängen och au contrario 

tolkningen blir då att modellen innefattandes årets tolv månader till mindre grad 

förklarar variansen inom betygspoängen. Som jämförelse kan sägas att den totala 

effekten av födelsemånad i modell 2 är nästan lika stor som effekten av variabeln 

annan etnicitet.  

 

Att alla resultat är signifikanta på 99 % säkerhetsnivå betyder att en kan förkasta 

nollhypotesen om att kontrollvariablerna inte har någon påverkan på betygspoängen. 

Utifrån resultatet av testet så förändras betygspoängen med avseende på 

födelsemånad och det antas inte att bero av slumpen. En viss försiktighet bör beaktas 

när resultaten tolkas av variabeln för annan etnicitet då kodningen av denna variabel, 

som nämnts tidigare, är tvivelaktig.  

 

Utöver denna regression gjordes ett White’s test för att kontrollera ifall regressionen 

lider av hetroskedastisitet (Bilaga B). Med detta test så förkastas hypotesen om att det 

finns hetroskedastisitet. För att ytterligare kontrollera detta så utfördes en regression 

med robusta standardavvikelser, som justerar standardavvikelserna och vilken är den 

vanligaste metoden om det föreligger hetroskedastisitet. Denna regression gav samma 

parameterestimat på koefficienterna som i den presenterade tabell 2. 

 

För att ytterligare förstå sambandet mellan månaderna så presenteras en modell med 

dummyvariabler för varje månad. Regressionens resultat presenteras i tabell 3, som 

jag hoppas hjälper läsaren att få fördjupade kunskaper om den relativa 

födelsedagseffekten. Som referensmånad används april.   
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Tabell 3. Resultat av regression med födelsemånader som dummyvariabler 

Beroendevariabel 

Betygpoäng 

Koefficient Std fel P-värde 

DJan - 9,0430 1,1269 0,000 

DFeb - 2,1217 1,1374 0,062 

DMars - 0,3667 1,1044 0,740 

DMaj - 1,7596 1,0975 0,109 

DJuni - 3,4912 1,1117 0,002 

DJuli - 4,6820 1,1092 0,000 

DAug - 5,2348 1,1152 0,000 

DSept - 4,5049 1,1046 0,000 

DOkt - 6,4281 1,1436 0,000 

DNov - 7,0398 1,1857 0,000 

DDec - 6,6860 1,1845 0,000 

Sex - 26,866 0,4698 0,000 

Annan etnicitet - 10,857 1,2245 0,000 

Konstant 244,32 0,8189 0,000 

 Kommentar: N=89636. Dummyvariabeln för sex är kodat 1=man, 0=kvinna. 

 

Resultaten i tabell 3 visar inte bara att den utelämnade referensmånaden april har 

högst betyg och att januarifödda har det lägsta medelvärdet av betyg, det visar också 

att de månaderna som i kalenderåret kommer efter april tenderar till att ha större 

differens till referensmånaden än de som kommer innan. Som jämförande exempel 

framhålls årets andra och elfte månader d.v.s. den näst första och den näst sista, där 

båda månaderna uppvisar ett sämre resultat än april, men differensen dessa två 

månader emellan är 4,9 betygspoäng vilket motsvarar knappt ett hopp upp/ner i 

betygsskalan. Ju närmare referensmånaden liknande jämförelse görs minskar 

skillnaderna vilket tyder på att det finns en effekt av att vara relativt yngre/äldre än 

sina klasskompisar på betygspoäng. Med i tabellen är resultaten för månaderna 

februari, mars och maj, att deras höga p-värden gör att vi inte på 95 % säkerhetsnivå 

kan skilja de från noll. För att kontrollera för hetroskedastisitet används även i detta 

fall ett White’s test. Resultatet visar att hypotesen om hetroskedastisitet i modellen 

kan förkastas.  
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5.2 Ser effekten olika ut beroende av kön? 

Presentationen av denna frågeställning börjar med en korstabell. Genom att slå 

samman födelsemånaderna halvårsvis så underlättas presentationen så läsaren själv 

kan bilda sig en uppfattning. 

 

Tabell 4. Medelvärden halvårsvis för män och kvinnor.  

Betygspoäng 

medelvärde 

Man Kvinna 

Månad 1-6 214,06 241,48 

Månad 7-12 211,71 237,86 

Skillnad - 2,3498 - 3,6202 

 Kommentar: !!"#= 45961, !!"#$$%= 43675. Alla medelvärden är signifikant skilda 

från varandra på 95 % säkerhetsnivå visar tvåsidigt t-test(Se bilaga A) 

 

Tabell 4 visar att skillnaden på medelvärden för kvinnor, första jämfört med andra 

halvåret är 3,6202 poäng vilket är en större skillnad än den för män 2,3498 poäng. 

Detta ska ej tolkas som att den relativa födelseeffekten skulle vara större hos kvinnor 

även om medelvärdena skiljer sig på bruklig signifikansnivå, då födelsemånaderna är 

indelade halvårsvis och på så vis inte direkt säger något om den eftersökta effekten 

utan istället bidrar med att ge en bättre övergripande bild. För att kunna uttala mig 

mer specifikt om den relativa födelseeffekten månadsvis används multipel regression 

på nytt, inkluderandes betygspoäng som beroendevariabel, dummyvariablerna för kön 

samt födelsemånad, de förklarande variablerna kön och etnicitet. 

Interaktionsvariabeln kön*födelsemånad inkluderas också. Användandet av denna 

metod bidrar till bättre förståelse om hur effekten skiljer sig åt mellan könen. 
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Tabell 5. Regressionsanalys av födelsemånadernas påverkan på betygspoäng, med 

kontroll för kön, etnicitet och interaktion mellan kön och födelsemånad. 

Betygspoäng Koefficient Std Fel P-värde 

Djan -7,8096 1,6402 0,000 

Dfeb -1,7489 1,6339 0,284 

Dmars 1,4099 1,5896 0,375 

Dmaj 0,6152 1,5769 0,696 

Djuni -2,0545 1,6072 0,201 

Djuli -4,8466 1,5985 0,002 

Daug -3,6962 1,5940 0,020 

Dsept -4,6248 1,6306 0,005 

Dokt -5,6127 1,6323 0,001 

Dnov -5,6808 1,6955 0,001 

Ddec -6,3763 1,6794 0,000 

Sex*jan -2,3559 2,2573 0,297 

Sex*feb -0,6991 2,2759 0,759 

Sex*mars -3,4334 2,1006 0,120 

Sex*maj -4,6157 2,1962 0,036 

Sex*juni -2,7573 2,2255 0,215 

Sex*juli 0,3285 2,2291 0,882 

Sex*aug -3,0030 2,2312 0,178 

Sex*sept 0,2292 2,2610 0,919 

Sex*okt -1,5596 2,2880 0,495 

Sex*nov -2,6399 2,3722 0,266 

Sex*dec -0,5189 2,3791 0,827 

Sex -25,081 1,5617 0,000 

Annat etnicitet -10,828 1,225 0,000 

Konstant 243,39 1,1272 0,000 

Kommentar: April används som referensmånad. R2(justerad)= 3,71. Dummyvariabeln 

för sex är kodat 1=man, 0=kvinna. Dummyvariabeln för annan etnicitet är kodat 

1=annan etnicitet 0=inte. 
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Tabell 5 visar att den relativa födelseeffekten skulle vara större för män än kvinnor. 

Effekten på betygen tolkas så att koefficientens värde  på dummyvariablerna för 

födelsemånaderna är nettoeffekten på betygspoängen ifall det är en kvinna och ej 

kodad att vara av annan etnicitet. Om eleven är en man blir effekten annorlunda, då är 

nettoeffekten summan av koefficienterna för elevens födelsemånadsdummy plus 

koefficientvärdena av sex och interaktionsvariablerna. Koefficienterna för 

interaktionsvariablerna visar att födelseeffekten är större hos män än hos kvinnor. 

Från denna regressionsanalys har predikerade medelvärden för män och kvinnor 

genererats för att ge ytterligare en dimension i förståelsen kring hur effekten ser olika 

ut mellan könen.  

 

 Tabell 6. De predikerade värdena enligt ovanliggande regressionsanalys.  

 Man Antal pred Kvinna Antal pred 

Januari 208,14 3832 235,58 3275 

Februari 215,86 3552 241,64 3381 

Mars 216,29 4027 244,80 3771 

April 218,31 4097 243,39 3735 

Maj 214,31 4081 244,01 3898 

Juni 213,50 4004 241,34 3612 

Juli 213,79 3978 238,54 3618 

Augusti 211,61 3743 239,69 3718 

September 213,91 3721 238,77 3390 

Oktober 211,14 3371 237,78 3392 

November 209,99 3030 237,71 2950 

December 211,41 2927 237,01 3043 

Kommentar: De predikerade estimaten samt antalet observationerna gäller för att 

dummyvariabeln för etnicitet=0, d.v.s. de som inte kodats att vara av annan etnicitet. 

För de predikerade värdena med etnicitet=1 så subtraheras 10,838.  

 

Tabellen visar att skillnaderna mellan det högsta och lägsta predikterade värdena för 

män är 10,166 och för kvinnor 9,2194 vilket motsäger det tidigare om att effekten 

skulle vara större för kvinnor. Dessa resultat är dock inkluderat januari, som tidigare 

konstaterat finns det anledning att undersöka effekten exkluderandes januari. 
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Skillnaderna mellan februari och december är för män 4,4472 och för kvinnor 4,6274, 

vilket visserligen tyder på större effekt hos kvinnor, men skillnaden är liten.  

5.3 Hur ser effekten ut i olika ämnen?  

För att besvara denna fråga används återigen multipel regression. Till skillnad från 

tidigare regressioner, där betygspoäng stod som beroende variabel, undersöker 

regressionen förändringen av ämnesbetyget med avseende på födelsemånad. Det gör 

att poängen återfinns mellan noll och 20 och således kommer koefficienten för 

födelsemånad att vara ett estimat enbart på ämnesbetyget. Som kontrollerande 

variabler innefattas kön och etnicitet * . Samtliga presenterade variabler har 

signifikanta resultat vilket gör att en kan förkasta nollhypotesen om att variansen 

beror av slumpen.  

 

Tabell 7. Resultaten för födelsemånad vid enskilda regressioner för ämnesbetygen.  

Skolämne Koefficient Std av Antal obs P-värde R2 

Matematik -0,0233 0,0045 89051 0,000 0,0058 

Svenska -0,0438 0,0037 80405 0,000 0,0785 

Svenska som 

andraspråk 

0,0828 0,0153 8873 0,000 0,252 

Moderna språk, 

språkval 

-0,0252 0,0046 62828 0,000 0,0433 

Bild -0,0162 0,0035 88523 0,000 0,117 

Slöjd -0,0314 0,0035 88338 0,000 0,0381 

Idrott & hälsa -0,0311 0,0037 87969 0,000 0,0076 

Hem- & 

konsumentkunskap 

-0,0150 0,0037 88240 0,000 0,0831 

Biologi -0,0278 0,0042 87099 0,000 0,0337 

Fysik -0,0225 0,0043 86467 0,000 0,139 

Kemi -0,0229 0,0043 86400 0,000 0,0212 

Teknik -0,0238 0,0039 87409 0,000 0,0163 

Geografi -0,0219 0,0041 87624 0,000 0,0289 

																																																								
*	Bortsett	för	regressionen	gällande	ämnet	svenska,	då	etnicitet	tagits	bort	på	
grund	av	att	ingen	som	innefattas	av	denna	variabel	läst	ämnet.	
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Historia -0,0258 0,0042 87632 0,000 0,0221 

Religion -0,0217 0,0040 87627 0,000 0,0412 

Samhällskunskap -0,0285 0,0041 87721 0,000 0,0313 

Kommentar: Med i tabellen inkluderas endast värdet av koefficienten för 

födelsemånad, regressionerna har gjorts under kontroll för etnicitet och kön. För 

resultat av de ämnena som inte visat signifikant resultat se Bilaga D. 

 

Av regressionernas resultat utläses i tabell 7 att samtliga ämnen förutom svenska som 

andraspråk samvarierar negativt med födelsemånad, det vill säga att betyget sjunker 

för varje månad äldre en elev är och samtliga presenterade resultat är statistiskt 

signifikanta * . De ämnen där starkast(negativ) födelseeffekt återfinns är: Svenska, 

Idrott & hälsa och Slöjd. I dessa ämnen är totaleffekten av den relativa 

födelseeffekten knappt en halv betygspoäng. Dessa ämnen skiljer sig åt, då svenska 

ses som ett teoretiskt ämne medan Idrott & hälsa och Slöjd ses som praktiska ämnen.  

 

Intressant att kolla på är också att de ämnen där ingen statistisk signifikans föreligger, 

där en kan ej förkasta hypotesen om att estimatet är skiljt från noll.  Av dessa fyra 

ämnen är tre språkämnen, medan signifikant resultat återfinns för moderna språk 

inom ramen för elevens val. Att musik inte visar på signifikant resultat är också 

intressant då övriga praktiska ämnen gör det.  

 

Samtliga regressioner har kontrollerats för hetroskedasitet med hjälp av White’s test 

samt har regressioner med robusta standardfel utförts vilket gav exakt samma estimat. 

Teorin om att det ska finnas hetrsoskedastticitet i modellen förkastas således.  

 

6 Diskussion och slutsatser 
	
I detta avsnitt ämnar jag att diskutera kring generaliserbarheten av studien, koppla 

ihop resultaten mot tidigare studier och teorier, påpeka brister i studien samt komma 

med förslag om vidare forskning på området.  

																																																								
* Signifikansnivå 95 %. De ämnen där inga signifikanta resultat hittats utesluts ur 
tabellen, dessa var engelska, moderna språk inom ramen för elevensval, musik samt 
modersmål.  
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6.1 Avslutande diskussion och slutsatser 

Den första slutsatsen är att det finns en effekt av födelsemånad på betygspoängen. 

Denna effekt är statistiskt signifikant, de äldre eleverna gynnas i grundskolan jämfört 

med yngre. Storleken på effekten bör dock tolkas med viss försiktighet då den ser 

olika ut ifall januari är inkluderat eller inte, det kan finnas anledning att misstänka att 

vid inkludering av januari i regressionen så underskattas effekten av födelsemånad, 

men effekten består i de två regressionerna vilket stämmer överens med 

teorigenomgången. De facto att studien inkluderar samtliga län exklusive Gotland och 

storleken på datat gör att effekten bör vara generaliserbar på hela landet samt att en 

effekt torde förekomma i länder med liknande skolsystem och population, exempelvis 

Norge. Effekten av födelsemånad kan vara avgörande för huruvida en elev kommer in 

på en akademikerbana och tillförskaffar sig mer humankapital och således blir 

attraktivare på arbetsmarknaden eller ej. Det kan tolkas som ett orättvist skolsystem 

som inte låter de relativt yngre eleverna att uppnå sin fulla potential. Att en effekt av 

födelsemånad uppstår är konstaterat, det är svårare att säga något om vilken 

mekanism utifrån den teoretiska genomgången som påverkar detta och jag väljer att 

tolka det som en mix av förväntningarnas makt, självförtroende samt differentierings- 

och segregeringseffekten. Men vilken av dessa som har störst påverkan på 

betygspoängen är svårt att säga utifrån resultatet. Den ekonomiska tolkningen av 

effekten blir att Sverige inte maximerar individernas potential via en struktur på 

skolsystemet som i sig håller tillbaka den ekonomiska tillväxten enligt 

humankapitalteorin.  

 

Det går att konstatera att effekten består i det svenska skolsystemet sedan 

undersökningen av Svensson (1993). Att det finns en effekt på prestationen av 

födelsemånad ligger helt i linje med vad samtliga tidigare forskare kommit fram till. 

En jämförelse av storlek på effekten låter jag bli då tidigare forskningen inriktat sig på 

testresultat och inte betyg eller betygspoäng. Endast Svenssons undersökning är gjord 

på betyg, men då det var ett annat betygssystem är jämförbarheten av storlek på 

effekten irrelevant. Jag tycker ändå att denna studie bidrar till ökad förståelse om hur 

effekten ser ut i den svenska skolan då det var 23 år sedan Svenssons studie utfördes 

och betygssystemet ändrats två gånger sedan dess. I dagens politiska skoldebatter 

diskuteras huruvida elever ska tilldelas betyg i allt yngre ålder. Ett bidrag från denna 
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studie är att införa betyg vid yngre ålder sannolikt skulle öka den relativa 

födelseeffekten med bakgrund av resultatet av studien och den teoretiska 

genomgången med de tidigare studierna.  

 

Att valet föll på att undersöka betygspoäng grundar sig i att jag anser att betyg till 

högre grad än provresultat är relevant för huruvida eleven kommer att söka sig vidare 

inom den akademiska världen. Debatten huruvida svenska elevers testresultat på 

PISA-testerna är missvisande eftersom elever tenderar att inte bry sig om dessa tester 

då det inte ger eleverna någon fördel i ett mål att få bättre betyg (Skolverket, 2015) 

påverkade också mitt val att inte gå samma linje som Sprietsma (2010) och använda 

dessa tester som underlag.  

 

Vid undersökningen av betygspoängen konstateras att effekten är något större inom 

idrott och hälsa, vilket stämmer helt överens med Svenssons tidigare forskning om 

effekten ämnesvis i Sverige. Effekten tros vara större inom idrott och hälsa då de 

fysiska och motoriska fördelarna av att vara äldre dras till sin spets. Samma 

resonemang kan föras till att även ämnet slöjd visar på en större effekt, även om 

fördelen av fysisk utveckling torde avta och effekten borde istället grunda sig på de 

motoriska förlederna. Teorin om att de mer praktiska ämnena ökar på effekten av 

födelsemånad försvagas av att effekten är relativt sett mindre i ämnet bild och att inga 

signifikanta resultat kan ses i musik. Det är ur resultaten svårt att kontrollera för teorin 

om att gruppindelning ökar effekten av födelsemånad då nivågrupperingar har 

kommit tillbaka i det svenska skolsystemet och liknar mer situationen med 

gruppindelning efter nivå som fanns även vid tillfället för Svenssons undersökning. 

Några specifika ämnen sticker inte ut och kan förklaras av teorin om gruppindelning 

efter nivå vilket försvagar teorin om att gruppindelning efter kunskap bidrar till 

födelseeffekten ämnesvis. Att gruppindelningen påverkar elevernas resultat är bevisat 

i tidigare forskning och tros således påverka betygspoängen i större utsträckning än 

enskilda ämnesbetyg. Detta ligger också helt i linje om att förväntningar och 

självförtroende påverkar betygen, en elev som i ett visst ämne placeras inom en grupp 

efter resultat får ökat/sämre självförtroende inom hela skolsystemet. Att effekten går 

tvärtemot för ämnet svenska som andraspråk och även för modersmål (om än inte 

signifikant) går ej att hitta stöd för i teorierna, däremot är en möjlig förklaring till 

detta att många individer som kommer till Sverige tilldelas ett personnummer i 
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januari ifall de inte själva kan styrka deras födelsedag, som det resonerats kring 

tidigare i uppsatsen.  

 

Det är möjligt att elever som inte erhållit godkänt betyg i något ämne och har noll i 

betygspoäng påverkar resultatet. Inkluderingen av dessa elever i regressionen för 

sambandet mellan födelsemånad och betygspoäng kan hjälpa till att underskatta 

effekten av födelsemånad på betygspoängen. Inkluderandet motiveras av att även 

detta kan vara en effekt av födelsemånad.   

 

Vad kan göras för att minska denna konkurrensnackdel för de yngre? Det ska sägas 

att lärarna i sin betygssättning inte begår något fel, utan att det är systemet i sig som 

missgynnar de yngre eleverna. Skulle större insikt om denna relativa födelseeffekt 

kunna hjälpa lärarna att radera ut effekten? Det är möjligt att om lärarna har med sig 

resonemanget om förväntningarnas betydelse och även väger in den relativa åldern då 

nivågruppering skall ske att det kan hjälpa till att göra skolan likvärdig för alla, som 

ju är ett mål med skolan. En intressant tanke är att införa halvårsklasser i regioner där 

det finns underlag för att göra det. Att eleverna erbjuds skolstart två gånger om året.  

 

6.2 Förslag till vidare studier 

 

Den använda metoden hjälper oss att förstå problemen till en viss grad. Men för att 

djupare förstå sambanden skulle det kunna vara lämpligt att kombinera denna analys 

med att utföra vissa tester, till exempel såsom Sharp (1995) och undersöka en klass 

med lärarnas förväntningar och kontrollera för relativ ålder. Något som också bidragit 

till ökad förståelse kring problemet hade varit att inkludera en annan årsgrupps 

slutbetyg från nian i ett tidseriedata eller att följa elever genom grundskolan från 

tidigare årskurser och tillhanda paneldata och kontrollera för ifall 

födelsemånadseffekten ändras genom tiden, likt Svenssons forskning (1993). För att 

bygga på den undersökningstekniken vore det intressant att följa upp årgången även 

senare i livet och koppla mot studieresultat och humankapital. Men då det finns få 

observationstillfällen med det nya betygssystemet samt att min tid är begränsad fann 

jag ingen möjlighet för detta. En kontrollvariabel som hade varit önskvärd är 
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socioekonomisk bakgrund. Då denna variabel skyddas av allt för hög sekretess var det 

en omöjlighet för mig att få tag i. Att den socioekonomiska bakgrunden påverkar 

elevens studieresultat råder det inga tvivel om i Allan Svenssons tidigare studie, de 

elever som kommer från en bättre socioekonomisk bakgrund visar bättre resultat i 

skolan. Det Svensson finner är dock att det inte finns anledning att tro att den 

socioekonomiska bakgrunden har något samband med vilken månad eleven är född.  

 

Det skulle också vara intressant att utföra ett test på individer när de når en viss 

absolut ålder, exempelvis 15 år och 100 dagar, för att kontrollera ifall de som i en 

klass är relativt sett yngre ”hinner ikapp” de som är relativt sett äldre till den dag då 

de har samma absoluta ålder. ”Födelseeffekten inom svenska skolsystemet: Är det 

testtillfällena eller den rådande strukturen inom skolsystemet som skapar den relativa 

födelseeffekten” är mitt förslag på frågeställning för vidare studier.  
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BILGOR 
 

Bilaga A 

Två sidigt t-test för att kontrollera för att betygen skiljer sig åt mellan första och andra 

halvåret. 

Group Obs         Mean Std. Err 95% Conf. I 

Första 6 

mån 

42,598     224.6334     0.3396627 223.9677    225.2992 

Andra sex 

mån 

|47,038     227.2442     0.3362449 226.5852    227.9032 

Kombinerat 89,636     226.0035     0.2391842 225.5347    226.4723 

Diff  -2.610763      0.477945 -3.54753-   -1.673995 

 

diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -5.4625 

Ho: diff = 0                      

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 

 

Två sidigt t-test för att kontrollera att betygen mellan könen skiljer sig 

Group Obs         Mean Std. Err 95% Conf. I 

Kvinnor 43,675     239.7327     0.3334267     223.9677    225.2992 

Män | 45,961     212.9571     0.3310717     226.5852    227.9032 

Kombinerat 89,636     226.0035     0.2391842 225.5347    226.4723 

Diff   26.77567     0.2391842     25.85472    27.69662 

 

diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  56.9848 

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  89538.8 

 



	
	

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000 

 

 

 

 

 

Bilaga B:  

White’s test för kontroll för hetroskedastisitet. Alternativhypotes: homoskedastisitet.  

Modell 1 inklusive januari.    

chi2(7)      =    147.21 

  Prob > chi2  =    0.0000 

Modell 2 exklusive januari 

chi2(7)      =     39.82 

Prob > chi2  =    0.0000 

Modell med födelsemånader som dummyvariabler:  

chi2(36)     =    202.42 

Prob > chi2  =    0.0000 

 

Bilaga C 

Omkodning av betyg har skett enligt praxis vid ansökan till gymnasiet.  

A = 20 

B = 17,5 

C = 15 

D = 12,5 

E = 10 

F = 0 

 

Bilaga D 

Ämnen som ej visat på statistiskt signifikant samband. 

 

Tabell Deskriptiv statistik av ämnesbetyg. Samtliga variabler har ett maxvärde på 20 

och ett minimivärde på 0.  

 



	
	

Engelska -0,0034116 0,0043699 88783 0,435 0,0142 

Moderna 

språk, 

elevensval 

-0,0434144 0,0251394 1662 0,084 0,0207 

Musik -0,0050389 0,0038143 88176 0,186 0,0419 

Modersmål 0,0035081 0,0128966 9317 0,786 0,0193 

 

 

 

 



	
	

Följebrev 1  
 
#	 VARIABLE	 TYPE	 LEN	 LABEL	 FÖRKLARING	
1	 KON	 Char	 3	 Kön	 1=pojke	

2=flicka	
2	 FODMAN	 Char	 6	 Födelsemånad	 1-12	
3	 MA	 Char	 3	 Betyg	i	

Matematik	
Anger	betygssteg	för	
betygsuppgifter.	Lgr	11	
3	=	Anges	när	ett	ämne	
inte	lästs	på	grund	av	
anpassad	studiegång	
enligt	3	kap.	12	§	
skollagen	(2010:800)	
F	=	Ej	godkänt	betyg,		
E	=	Betyg	E,		
D	=	Betyg	D,		
C	=	Betyg	C,		
B	=	Betyg	B,		
A	=	Betyg	A,		
9	=	Streck	(-)	i	
betygskatalogen,	dvs.	
bedömningsunderlag	
saknas	pga.	frånvaro.	

4	 SV	 Char	 3	 Betyg	i	Svenska	 Anger	betygssteg	för	
betygsuppgifter.	Lgr	11		
2	=	Ej	betygssatt	i	ej	
obl.	ämne.	
3	=	Anges	när	ett	ämne	
inte	lästs	på	grund	av	
anpassad	studiegång	
enligt	3	kap.	12	§	
skollagen	(2010:800)		
F	=	Ej	godkänt	betyg,		
E	=	Betyg	E,		
D	=	Betyg	D,		
C	=	Betyg	C,		
B	=	Betyg	B,		
A	=	Betyg	A,		
9	=	Streck	(-)	i	
betygskatalogen,	dvs.	
bedömningsunderlag	
saknas	pga.	frånvaro.		

5	 SVA	 Char	 3	 Betyg	i	Svenska	
som	andraspråk	

Se	SV	

6	 EN	 Char	 3	 Betyg	i	Engelska	 Se	MA	
7	 M2_BETY	 Char	 3	 Betyg	i	moderna	

språk,	språkval	
Se	SV	
	



	
	

8	 M1_BETY	 Char	 3	 Betyg	i	moderna	
språk,	elevens	
val	

Se	SV	
	

9	 MODMALBE	 Char	 3	 Betyg	i	
Modersmål	

Se	SV	
	

1
0	

BL	 Char	 3	 Betyg	i	Bild	 Se	MA	

1
1	

MU	 Char	 3	 Betyg	i	Musik	 Se	MA	

1
2	

SL	 Char	 3	 Betyg	i	Slöjd	 Se	MA	

1
3	

IDH	 Char	 3	 Betyg	i	Idrott	och	
hälsa	

Se	MA	

1
4	

HKK	 Char	 3	 Betyg	i	Hem-	och	
konsumentkunsk
ap	

Se	MA	

1
5	

BI	 Char	 3	 Betyg	i	Biologi	 Se	MA	

1
6	

FY	 Char	 3	 Betyg	i	Fysik	 Se	MA	

1
7	

KE	 Char	 3	 Betyg	i	Kemi	 Se	MA	

1
8	

TK	 Char	 3	 Betyg	i	Teknik	 Se	MA	

1
9	

GEO	 Char	 3	 Betyg	i	Geografi	 Se	MA	

2
0	

HI	 Char	 3	 Betyg	i	Historia	 Se	MA	

2
1	

RE	 Char	 3	 Betyg	i	Religion	 Se	MA	

2
2	

SH	 Char	 3	 Betyg	i	
Samhällskunskap	

Se	MA	



	
	

2
3	

lan	 Char	 2	 		 Länskod	
01=Stockholms	län	
03=Uppsala	län	
04=Södermanlands	län	
05=Östergötlands	län	
06=Jönköpings	län	
07=Kronobergs	län	
08=Kalmar	län	

09=Gotlands	län	
(exkluderat)	

10=Blekinge	län	
12=Skåne	län	
13=Hallands	län	
14=Västra	Götalands	
län	
17=Värmlands	län	
18=Örebro	län	
19=Västmanlands	län	
20=Dalarnas	län	
21=Gävleborgs	län	
22=Västernorrlands	län	
23=Jämtlands	län	
24=Västerbottens	län	
25=Norrbottens	län	
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