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ABSTRAKT 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida relativa ålderseffekter 

tenderar att förekomma i skolan med avseende på betyg. För att besvara syftet har en 

kvantitativ metod valts där samband mellan betyg och födelsedatum studerats genom 

betygsdokument från elever i årskurs nio. En logistisk regression har sedan använts för 

att analysera relativa ålderseffekters betydelse för betyget mycket väl godkänt. Resultatet 

visade att relativa ålderseffekter tenderar att förekomma i ämnena idrott och hälsa samt 

slöjd. Sambandet visade sig dock endast vara gällande för pojkarna. I diskussionen vävs 

den tidigare forskningen in i resultatet och argumenten som förs fram är grundade i 

selektionsprocesser utanför skolan samt otydligheter i kunskapsmålen för ämnet idrott 

och hälsa. 
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1 INTRODUKTION 

Peterson (2011) skriver att selektionssystemen saknar talang. Stenling och 

Holmström (2011) talar om talangslakt. Vad som avses med dessa påståenden är det 

tillvägagångssätt som unga talanger sållas på inom svensk idrott. Dessa 

talangutvecklingsstrategier, vilka baseras på selektionssystem, har samtliga i uppgift 

att hitta de barn och ungdomar som kommer att bli bäst i vuxen ålder (Peterson, 

2011). Peterson (2011) ifrågasätter huruvida dessa selektionssystem faktiskt ger 

idrotten vad idrotten vill ha och pekar på omfattande internationell forskning där den 

fysiska mognaden framstår som den enskilt viktigaste egenskapen i selektionen inom 

en åldersgrupp. Sannolikheten att bli uttagen till ungdomslandslagen i fotboll är 

därför fyra gånger så stor om man är född under det första kvartalet jämfört med om 

man är född i sista kvartalet (a.a.). Sådana effekter går under benämningen Relative 

Age Effect (RAE) eller relativa ålderseffekter och det finns anledning att studera 

dessa företeelser i skolsammanhang.  

 

Relativa ålderseffekter skapas i samband med åldersgrupperingar eftersom det inom 

en åldersgrupp förekommer en kronologisk ålderskillnad på nästan upp till ett år. Det 

innebär att elever födda sent på året är relativt yngre än sina äldre klasskamrater. De 

påbörjar sin skolgång tidigare helt enkelt och enligt enkel nationalekonomisk teori 

skriver Fredriksson och Öckert (2006) att barn faktiskt bör börja i skolan så tidigt 

som möjligt. 

 

För det första kommer personer som börjar i skolan tidigt ut på 

arbetsmarknaden tidigare, vilket gör att de har längre tid på sig att 

producera varor och tjänster. För det andra är produktionsbortfallet 

mindre om man börjar i skolan tidigt, eftersom det är rimligt att 

produktiviteten ökar med ålder. För det tredje kommer de som börjar 

skolan tidigt ha längre arbetslivserfarenhet och därmed också högre 

produktivitet. (Fredriksson & Öckert, 2006, s.3) 

 

En tidigare ingång i skolan förefaller, utifrån detta perspektiv, därför som något 

eftersträvansvärt. Men Fredriksson och Öckert (2006) skriver samtidigt att detta 

förutsätter att tidig inlärning är minst lika effektiv som sen inlärning och att 

forskningen på området är långt ifrån entydig. Istället tar Cobley, Abraham och 

Baker (2008) upp några konsekvenser en relativt låg ålder kan medföra och pekar på 

studier där relativt yngre elever rapporteras ha lägre närvaro i skolan, de uppvisar en 

lägre grad av självkänsla, de klassificeras oftare som elev med inlärningssvårigheter 

och de kan även kopplas samman med en högre grad av självmord hos ungdomar. 

Sådana konsekvenser, vilka kan vara förödande för eleverna, kan relateras till 

elevernas välmående och är förstås viktiga att uppmärksamma i skolan. 

 

Det rapporteras frekvent om relativa ålderseffekter i idrottsrörelsen och i likhet med 

idrottsrörelsen utövar skolan en form av selektering i och med att de betyg som 

eleverna erhåller används som ett urvalsinstrument för vidare studier. Betygen har 

således, vilket Redelius (2007) tar upp, ett högt bytesvärde eftersom de kan bytas in 

mot en önskvärd utbildningsplats. Därför är det av intresse att undersöka huruvida 
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relativa ålderseffekter, vars problematik är väl känd inom den svenska idrottsrörelsen 

(Peterson, 2011), förekommer i skolan med avseende på betyg och bedömning. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer definitioner kring mognad, tidigare forskning i ämnet där 

relativa ålderseffekter är i fokus samt bedömning och betygssättning att presenteras. 

 

2.1 Fysisk mognad 

Andrén-Sandberg (1998) skriver att gradvis förbättrade idrottsresultat hos barn, till 

viss del, alltid kan förklaras av kvalitativa och funktionella skillnader beroende på 

den fysiska tillväxten. Den kronologiska åldern är dock inte en tillförlitlig indikator 

för biologisk mognad då ”biologiska förlopp har sina egna tidtabeller och firar inte 

födelsedagar.” (Andrén-Sandberg, 1998, s.30). Vid varje given ålder är således varje 

barn unikt ur utvecklingssynpunkt (a.a.). Även Jagtøien, Hansen och Annerstedt 

(2002) skriver att det inte finns något direkt samband mellan biologisk ålder och hur 

gammalt barnet är. Vidare skriver de att skelettets utveckling är en säker hållpunkt 

för hur långt i den fysiska utvecklingen och mognaden individen är gången. Skelettet 

växer på längden upp till 16-18 årsåldern, men utvecklar och anpassar sig upp till 

den biologiska mognaden runt 20-årsåldern. Hos cirka 25 procent av alla barn är den 

biologiska åldern densamma som levnadsåldern. En avvikelse i utvecklingen på mer 

än ett år klassas som tidig respektive sen utveckling och kan variera med upp till två 

år vilket innebär att i en grupp med 6-åringar kan den biologiska åldern variera från 

fyra till åtta år (se bilaga 1). Jagtøien m.fl. (2002) skriver att hos barn utgör 

muskelmassan cirka 25 procent av kroppsvikten, medan den hos vuxna utgör cirka 

40 procent. Muskelstyrkan utvecklar sig i stort sett lika hos flickor och pojkar fram 

till omkring 10-årsåldern för att i puberteten hos pojkar vanligtvis öka kraftigt som 

en följd av ökad produktion av hormonet testosteron. Hos flickor sker utvecklingen i 

mindre utsträckning (a.a.). 

 

Variationer i biologisk ålder är en av orsakerna till att det kan råda stora skillnader i 

färdigheter och prestationsförmåga hos barn som är lika gamla (Jagtøien m.fl., 2002). 

Peterson (2004) menar att de egenskaper som skapar skillnader mellan individer som 

är födda inom ett årsspann i första hand kan relateras till fysisk mognad. Den fysiska 

mognaden kan enkelt uttryckas i längd, bredd, tyngd och motorik (Peterson, 2004; 

Redelius, 2007). Jagtøien m.fl. (2002) och Raustorp (2004) skriver att den största 

fysiska tillväxten sker under den första pubertetsfasen vilken inträffar vid 10-15 år 

för flickor och vid 12-16 år för pojkar. Raustorp (2004) menar att det här medför 

förändrade hävstångsförhållande, vilket tillsammans med ökade dimensioner på 

hjärta, lungor och andra organ ofta innebär förbättrade idrottsresultat. Tidigt 

utvecklade barn och ungdomar har därför ofta fördelar i uthållighets- och 

styrkeövningar (a.a.). Det finns också studier som visar en skillnad i prestation i olika 

discipliner redan vid ett års ålderskillnad (Espenschade, 1963 se Musch & Grondin, 

2001a). 

 

Musch och Grondin (2001) menar att förklaringar baserade på fysisk mognad är 

särskilt övertygande då en ålderskillnad på upp till ett år kan ha en stor inverkan på 

barns kroppsstorlek och vikt. Individuella skillnader i längd och vikt åtföljs av 

variation men är som störst vid 13-15 år för pojkar och något tidigare för flickor. De 

menar därmed att barn med en relativ åldersnackdel tillsammans med sen fysisk 
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mognad får stora svårigheter i konkurrensen med övriga spelare. Att relativa 

ålderseffekter snarare tilltar än minskar med ökande ålder tyder också på att relativa 

ålderseffekter inte enbart kan förklaras av fysiska variabler (a.a.). 

 

2.2 Psykisk mognad 

Utöver de fysiologiska aspekterna existerar även psykologiska aspekter när vi talar 

om mognad. Angående den kognitiva utvecklingen skriver Jagtøien m.fl. (2002) att 

den är föga synlig i ungdomen men att förändringar sker ständigt, även om de inte 

direkt kan observeras. Musch och Grondin (2001) tar upp den psykologiska 

mognadens betydelse vilken precis som den fysiska varierar hos individer. Vidare 

skriver de att det finns betydande skillnader i den kognitiva utvecklingen hos barn 

med en ålderskillnad på upp till ett år och att det därför inte är särskilt överraskande 

att de relativt yngre eleverna visar på större akademiska svårigheter än sina äldre 

klasskamrater. Elever med tidig ingång i skolan har således en större risk att bli 

klassad som elev med inlärningssvårigheter då de presterar betydligt mindre än sina 

äldre klasskamrater (a.a.). Detta kan, vilket Hundeide (2006) tar upp, få en rad 

konsekvenser eftersom barn lär sig att framträda och presentera sig själva i 

överensstämmelse med de normativa förväntningar som riktas mot dem från deras 

sociala miljöer. Vilket innebär att eleverna lär sig att infria de förväntningar på dem 

att vara en elev med inlärningssvårigheter (a.a.). 

 

Jagtøien m.fl. (2002) skriver att barn och ungdomar i puberteten visar större 

instabilitet i självuppfattningen än tidigare, de har tydligt fler negativa känslor och 

flera ger uttryck för en negativ självbild. De visar en ökande tendens till att jämföra 

sig med andra och värderar generellt andras prestationer som bättre än de egna 

oavsett hur situationen egentligen är (a.a.). Musch och Grondin (2001) samt Jagtøien 

m.fl. (2002) tar upp hur den upplevda kompetensen i förhållande till den faktiska 

kompetensen förändras och blir mer realistisk hos äldre barn. Musch och Grondin 

(2001) menar att den upplevda kompetensen är en bestämmande faktor för 

deltagandet i aktiviteter och de som upplever stark fysisk, akademisk och social 

kompetens är därför mer troliga att delta i respektive aktivitet. Av den anledningen är 

det viktigt att föräldrar och ledare är medvetna om relativa ålderseffekter för att 

förstå och undvika att barn tidigt drar sig ur verksamheten (a.a.). Relativa 

ålderseffekter kan ha effekter som leder till låg självkänsla och forskning visar till 

och med på att barn i skolan med en nackdel i relativ ålder i större utsträckning begår 

självmord (Thompson, Barnsley & Dyck, 1999 se Musch & Grondin, 2001f). Även 

Svensson (1993) fann att yngre elever uttryckte en större känsla av ängslan gentemot 

sina äldre klasskamrater. 

 

2.3 Relativa ålderseffekter  

Relativ ålder avser den ålderskillnad som uppstår mellan individer i samma 

åldersgrupp och konsekvenserna av detta benämns som relativa ålderseffekter 

(Musch & Grondin, 2001). Musch och Grondin (2001) har studerat relativa 

ålderseffekter i idrott. Barn och ungdomar som är födda i slutet av den period som 

utgör skillnaden mellan två åldersgrupper har nackdelen att förflyttas till högre 
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åldersgrupper tidigare än de som är födda i början av en sådan period. Distributionen 

av födelsedatum i professionell idrott tolkas som ett resultat av den nackdelen (a.a.).  

 

Tidigare studier har bland annat visat att de som var födda tidigt på året var 

överrepresenterade i den nordamerikanska hockeyligan (NHL) gentemot de som var 

födda sent på året. En fördelning som förklaras med att datumet som utgjorde 

avgränsningen mellan två åldersgrupper var satt som den första januari (Musch & 

Grondin, 2001). Även Peterson (2004) har uppmärksammat en sådan fördelning 

inom det svenska fotbollsförbundets ungdomsutbildning. Det är den mest omfattande 

selektionsstruktur som förekommer inom svensk idrott och har i syfte att ta fram de 

mest talangfulla spelarna för framtida landslagsuppdrag. Det finns emellertid 

faktorer, som inte självklart kan relateras till talang för fotboll, vilka har visat sig 

starkt utslagsgivande för selektionsprocessen. Nämligen vilken tid på året man är 

född (a.a.). Stenling och Holmström (2011) har konstaterat relativa ålderseffekters 

framträdande roll även inom svensk ishockey. För manliga ishockeyspelare 

förekommer en konsekvent överrepresentation av spelare födda januari-mars (Q1) 

och april-juni (Q2) och en underrepresentation av spelare födda juli-september (Q3) 

och oktober-december (Q4). Bland kvinnliga ishockeyspelare visades en 

överrepresentation i Q1 och Q2 och en underrepresentation av spelare endast i Q4. 

Till skillnad från männen så var den största överrepresentationen i Q2, inte i Q1 

(a.a.).  

 

Även i skolan används ett system med det primära syftet att undvika för stora 

skillnader i en grupp (Musch & Grondin, 2001). Avsikten är att organisera grupper i 

syfte att tillhandahålla anpassade uppgifter för deras utveckling, rättvis konkurrens 

samt lika möjligheter. Men de som är födda i början av den perioden är fortfarande 

nästan ett år äldre än de som är födda i slutet av samma period (a.a.). Svensson 

(1993) har tidigare undersökt elevers betyg i svenska, matematik, engelska och idrott 

i relation till födelsedatum. I både språkliga och matematiska förmågor var elever 

födda under årets första månader klart bättre i årskurs 3. Skillnaderna minskar dock 

med stigande ålder i undersökningen vilket förklaras med att ålderskillnaderna blir 

mindre betydelsefulla desto äldre eleverna blir. Det är också möjligt att 

stödundervisning under låg- och mellanstadiet har reducerat skillnaderna (a.a.). 

Musch och Grondin (2001) skriver också att det finns åldersrelaterade skillnader i 

barns kognitiva färdigheter och deras prestationer vid skolstarten men att de tycks 

jämna ut sig i efterföljande skolår. Det kan vara ett resultat av att de arbetar hårdare i 

konkurrensen med sina äldre klasskamrater samt den extra hjälp som ofta ges i 

skolan till elever med inlärningssvårigheter (a.a.). Teorin stärks av att det i tidigare 

studier har visat sig att tidiga svårigheter i det akademiska arbetet kan på 

examinationsnivå leda till överlägsna prestationer då framgången styrs av motivation 

och ihärdigt arbete snarare än relativa ålderseffekter (Russell & Startup, 1986 se 

Musch & Grondin, 2001e). 

 

Angående de prestationsskillnader som kvarstår efter genomgången grundskola 

skriver Svensson (1993) att de åldersbetingade prestationsskillnaderna framstår som 

blygsamma i förhållande till kön- och socialgruppsskillnaderna vilka är av en helt 

annan storleksordning. Till exempel var skillnaderna i matematikbetyg fyra gånger 

större mellan elever från olika socialgrupper än mellan elever födda i början och 
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slutet av året (a.a.). För idrottsbetyget tar Meckbach och Lundvall (2007) upp att 

följande faktorer har betydelse för betyget i ämnet, i fallande ordning, egen 

idrottsaktivitet, föräldrars utbildning, kön och kulturella kapitalet. Etnicitet samt 

ekonomiska kapitalet listas inte som egna faktorer utan existerar i samband med 

nämnda faktorer (a.a.). Detta till trots så bör inte skillnaderna mellan åldersgrupperna 

negligeras. Åldersbetingade skillnaderna i idrottsbetyget vid grundskolans slut är allt 

annat än blygsamma och differensen mellan pojkar födda i början och slutet av året 

uppgår till närmare en fjärdedels spridningsenhet (Svensson, 1993). Svensson (1993) 

menar att skillnaden i fysisk styrka och motorisk utveckling inte har utjämnats under 

de nio skolåren. Elever födda i slutet av året, i låg- och mellanstadiet, uppger också 

att de ägnar mindre tid åt idrottsaktiviteter samt att kamraterna tycker att de är dåliga 

i gymnastik. Den svagare fysiska nivån kan också förklara att de yngsta eleverna 

känner sig ängsligare i skolan (a.a.).  

 

Vidare visar idrottsbetyget knappt någon skillnad mellan flickor födda i första och 

fjärde kvartalet men däremot stor skillnad bland pojkar (Svensson 1993). Fredriksson 

och Öckert (2006) uppmärksammade samma mönster i sin studie där effekterna av 

en senare skolstart för idrottsbetyget är nästan dubbelt så stor för pojkarna än för 

flickorna. Svensson (1993) förklarar resultatet med att fysisk styrka och skicklighet i 

lagidrotter, båda starkt åldersberoende, är av större vikt för pojkarnas idrottsbetyg. 

Fredriksson och Öckert (2006) menar att det kan bero på att pojkar i större 

utsträckning deltar i idrottsaktiviteter på fritiden. Även Peterson (2004) konstaterar 

att det finns en systematisk skillnad i medelbetyget i idrottsämnet beroende på vilken 

månad man är född, som säger att ju tidigare på året man är född, desto högre 

genomsnittsbetyg har man. Det gäller för både pojkar och för flickor men sambandet 

är starkare för pojkarna (a.a.).  

 

Fredriksson och Öckert (2006) har, som tidigare nämnt, studerat effekterna av ålder 

vid skolstart på betyg. Genom studien har de kommit fram till att det finns en negativ 

relation mellan skolstartsåldern och betygen. Barnen födda i början av året har i 

genomsnitt högre betyg och därefter sjunker betygen ju senare på året barnen är 

födda (a.a.). I likhet med Svenssons (1993) studie visar även Fredrikssons och 

Öckerts (2006) resultat att det är ganska små skillnader i effekterna av skolstartsålder 

på betyget i de olika läsämnena men att effekterna är desto större på idrottsbetyget. 

Anledningen menar de är att:  

 

Fysisk utveckling är en nyckelfaktor i idrott. Idrottsutövning sker 

dessutom i större utsträckning efter skoltid än vad som är fallet för 

läsämnena. Eftersom idrottsaktiviteter utanför skolan också tenderar att 

vara relativt selektiva, är det rimligt att tidiga fördelar kan bestå. 

(Fredriksson & Öckert, 2006, ss.13-14)  

 

Musch och Grondin (2001) tar upp att trots övertygande bevis för relativa 

ålderseffekters förekomst måste alla påstående att det datum som är avgörande för 

vilken grupp man tillhör i ungdomsidrott som den enda eller huvudsakliga 

orsaksfaktorn som underbygger en skev födelsedatumsfördelning försvaras mot 

möjliga alternativa förklaringar. De flesta publicerade bevis berör jämförelser av 
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fördelningen av födelsedatum i idrotten med den allmänna befolkningen (a.a.). 

Peterson (2004), som har studerat selektionsprocesser i svensk ungdomsfotboll, kom 

dock fram till att åldersammansättningen efter kvartal var annorlunda än den som 

man av demografiska skäl kunde anta. Varje år föds cirka 100 000 barn i Sverige 

med fler barn födda det första halvåret än det andra och den största skillnaden är 

mellan det andra och fjärde kvartalet där det föds cirka 6000 fler barn i andra 

kvartalet jämfört med fjärde. Fördelningen är ungefär likadan från år till år. Eftersom 

intresset bland barn för att börja spela fotboll inte kan antas variera beroende på 

vilken tid på året man är född kan man förvänta sig att uppdelningen av dessa 

individer vid kommande zonläger
1
 kommer att likna den för hela åldersgruppen 

(a.a.). Så är dock inte fallet i bland annat Petersons (2004) studie där det tydligt 

framgår att sannolikheten att skickas till zonläger är större ju tidigare på året man är 

född. En annan alternativ förklaring Musch och Grondin (2001) tar upp är variationer 

i klimatet under olika årstider. Om det är varmt väder under viktiga faser av motorisk 

inlärning och de första utomhusaktiviteterna främjar idrottsrelaterade färdigheter, 

drar barn nytta av att deras kritiska faser för motorisk inlärning inträffar under 

sommar- snarare än vinterhalvåret. En sådan förklaring tycks dock vara underordnad 

relativa ålderseffekter då Musch och Grondin (2001) har bekräftat dess effekter 

genom studier där datumet för två åldersgrupper i den australiensiska 

ungdomsfotbollen flyttades från den första januari till den första augusti efter förslag 

från FIFA 1988. En avvikelse av fördelningen av födelsedatum av professionella 

fotbollsspelare tio år efter ändringen gav starka bevis om att det datum som skiljer 

två åldersgrupper är den avgörande faktorn som underbygger relativa ålderseffekter. 

Årstidsrelaterade förklaringar är heller inte särskilt tillfredsställande när det kommer 

till att förklara de stora observerade skillnaderna mellan december och januari med 

avseende på relativa ålderseffekter (a.a.). 

 

Musch och Grondin (2001) tar upp att en förutsättning för att relativa ålderseffekter 

ska uppträda är konkurrens och de för följande resonemang i ämnet:  

 

Suppose there are 15 places on a sport team, and that in a given school or 

community, there are 15 young persons of a given age group interested in 

occupying these places. In such a case, there is no reason to expect a 

RAE. Everyone will have a place on the team. However, suppose that 

there are 150 persons from this age group interested in playing with this 

team. In such a case, there will be strong competition to obtain a place, 

and RAEs are much more likely to occur. The general principle that can 

be derived from the situation is that the larger the pool of potential 

players for a given sport in a given category, the stronger the resulting 

RAE should be. (Musch & Grondin, 2001, s.154) 

 

Tidigare studier av den kanadensiska ungdomshockeyn har bekräftat detta samband 

där relativa ålderseffekter har visat sig vara starkare i städer. Graden av konkurrens 

kunde relateras till befolkningsmängden i de olika städerna och bland 

ishockeyspelare i NHL var relativa ålderseffekter tydligast hos spelare födda i 

Ontario, Kanadas befolkningsrikaste provins (Grondin, 1982 se Musch & Grondin, 

                                                 

1 Ett steg i den selektionsprocess dit de mest ”talangfulla” spelarna skickas.  
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2001b; Grondin, Deshaies & Nault, 1984 se Musch & Grondin, 2001d; Grondin & 

Trudeau, 1991 se Much & Grondin, 2001c). 

 

2.4 Bedömning och betygssättning 

Enligt Annerstedt (2002) är bedömning och betygssättning en het debattfråga som 

engagerar många och framför allt när det gäller ämnet idrott och hälsa. Redelius 

(2007) menar att betygens roll och funktion länge har varit en politisk fråga då det 

inte är någon politisk enighet om vid vilken ålder eleverna ska få sina första skriftliga 

betyg. Vissa tycker att betyg ska ges tidigt medan andra tycker att betyg inte ska 

finnas överhuvudtaget. Genom bedömning och betygssättning får man fram vilka 

kunskaper som värdesätts framför andra. Indirekt fungerar då betygen som 

indikatorer på vilken kunskapssyn som är dominerande och vilken kunskap som är 

viktigast att tillägna sig i olika ämnen (a.a.).  

 

I det målrelaterade betygssystemet är det kunskapskvalitet som ska bedömas och 

betygssättas (Eklöf, 2011). Det ligger i skolornas ansvar att lokalt bestämma hur 

eleverna ska uppnå den kunskap som krävs för ett visst betyg (a.a.). 

Utbildningsdepartementet (1998) menar att läraren vid betygssättningen ska utnyttja 

all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i respektive 

kursplan och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Eklöf (2011) påpekar 

dock att betygssättningen ska vila på samma grunder i hela landet vilket innebär att 

eleverna inte ska jämföras med varandra utan med de mål som finns i det 

målrelaterade systemet. Detta innebär att lärarna har ett stort ansvar när det kommer 

till bedömning och betygssättning av eleverna (a.a.).  

 

Utbildningen i svenska skolor ska vara likvärdig oavsett vart i landet den bedrivs 

samt så ska hänsyn tas på vilket sätt flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Eklöf (2011) menar att det gäller även 

betygssättningen. Trots detta så har den likvärdiga betygssättningen visat sig vara 

svår i det målrelaterade betygssystemet på grund av de svårtolkade målen i 

kursplanerna (Skolverket, 2004; Eklöf, 2011). Selghed (2004) skriver vidare att det 

är svårt att tolka målen då formuleringarna är öppna vilket leder till ett stort 

tolkningsutrymme. Kriterierna blir då svåra att använda sig av och lärarna erhåller en 

väldigt liten vägledning. För att fortfarande kunna fullfölja sitt läraruppdrag söker 

lärarna stöd från andra håll. En jämförelse mellan eleverna blir då ett hjälpmedel vid 

betygssättningen. Även om lärarna är medvetna om att det är elevernas kunskaper 

som ska jämföras med de kriterier som finns i kursplanerna så anser de att denna 

jämförelse är otillräcklig. Därför menar Selghed (2004) att lärarna först jämför 

eleverna med de kriterier som finns för att därefter jämföra eleverna med varandra 

för att försäkra sig om en rättvis bedömning och betygssättning. Han fortsätter med 

att dra paralleller till det normrelaterade betygssystemet, Lgr 80 (läroplan för 

grundskolan). Han menar att de bedömningsprinciper som lärarna använder när de 

gör en jämförelse mellan eleverna som ett komplement till kriterierna hör hemma i 

det normrelaterade betygssystemet (a.a.).  
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Enligt Eklöf (2011) så tenderar det målrelaterade betygssystemet med otydliga mål 

att bli relativt i och med att en jämförelse mellan eleverna är ett måste (a.a.). I det 

relativa systemet fanns en femgradig betygsskala som baserades på ett antagande om 

normalfördelning i populationen (Redelius, 2007; Eklöf, 2011). Denna betygsskala 

innebar att elevernas prestationer rangordnades efter en skala eftersom det i 

läroplanen fanns anvisningar kring hur betygen skulle fördelas över hela landet. Det 

var bestämt innan hur stor andel av eleverna som skulle få ett visst betyg. 

Fördelningen av betygen skulle gälla i hela landet men betygsskalan blev ofta 

missuppfattad vilket ledde till att lärarna använde normalfördelningen i sina klasser. I 

en högpresterande klass kunde elever bli utan högsta betyg med motiveringen att det 

inte fanns fler femmor att dela ut då det stack ut från normalfördelningen. Den kritik 

som detta system har fått har varit att den fick negativa konsekvenser för elevernas 

lärande eftersom det skapade en konkurrens mellan eleverna om betygen. Ytterligare 

kritik mot betygssystemet var att betygen egentligen inte sade något om elevernas 

kunskaper i ett ämne utan bara om hur elevernas kunskaper i ett ämne förhöll sig till 

andra elevers. För att lärarna skulle få till en normalfördelning av betygen i en klass 

jämförde de eleverna med varandra vilket innebar att eleverna erhöll ett betyg 

beroende på hur den presterade i jämförelse med övriga elever i klassen. Eleverna 

fick inte betyg utifrån de kunskapsmål som fanns angivna i läroplanen utan i relation 

till vad klasskamraterna presterade (a.a.).  

 

För att få bukt med den jämförelse som också sker idag och få till en likvärdig och 

rättvis betygssättning anser Selghed (2004) att en starkare och tydligare nationell 

styrning krävs. Skolverket (2004) menar på att personerna som sätter betygen måste 

ha tillräckliga kunskaper när det kommer till kursplaner och betygskriterier för att 

erhålla en rättssäker och likvärdig betygssättning. Detta anser de ska ske genom att 

aktivt arbeta med lokala kursplaner som leder till diskussioner både mellan lärare och 

skolor (Selghed, 2004; Skolverket, 2004).  

 

2.4.1 Idrott och Hälsa 

Tidigare läroplaner har varit mer prestations- och färdighetsinriktade där fokus har 

varit på aktiviteten (Meckbach, 2004). Lpo 94 (läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) är en läroplan som är mer målstyrd 

och fokus ligger istället på eleven och dennes lärande (Larsson & Meckbach, 2007). 

I denna läroplan finns det mål som eleverna ska uppnå och mål att sträva mot för 

eleverna. Ämnets mål har gått från att träna kroppen till att skapa intresse för fysisk 

aktivitet, målen handlar också om att eleverna ska skapa sig en förståelse för 

relationen mellan fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil (Larsson & Redelius, 

2004). Som tidigare nämnt förekom det en jämförelse mellan elevernas prestationer i 

det relativa betygssystemet. I Lpo 94 ska elevernas prestationer istället bedömas i 

förhållande till ett kriterium eller mål. Det innebär att man inte jämför och skiljer 

eleverna åt utan bedömningen ligger i att bedöma hur eleverna behärskar vissa 

bestämda uppgifter eller kunskapsområden. Fokus ligger på vad eleven kan prestera, 

vilka kunskaper och färdigheter den har, inte hur eleven presterar i förhållande till 

andra (Raustorp, 2004; Redelius, 2007). Eleven betygssätts inte efter hur fort den 

springer eller hur långt den hoppar (Redelius, 2007).  
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Till grund för bedömning är elevens förmåga att använda kroppen för 

sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt 

liksom bredden av fysisk aktivitet. Ytterligare en bedömningsgrund är 

elevens förmåga att utföra rörelse med kontroll och precision liksom att 

med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar. 

Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters 

betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett 

samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen. (Redelius, 2007, s.227)  

 

Lärarna betygssätter väldigt olika och utifrån skiftande kriterier och det beror på att 

lärarna sätter betyg på felaktiga grunder (Annerstedt, 2007). Bedömningsunderlaget 

för betygssättningen varierar stort mellan skolor och lärare, även vad som bedöms 

och hur man bedömer varierar kraftigt. Ett G på en skola kan vara ett VG på en 

annan och ibland till och med ett MVG på en tredje skola. Därför kan man starkt 

ifrågasätta principen om likvärdiga betyg (a.a.). Redelius (2007) tar upp problemet 

med att idrottslärare har svårt att i ord formulera vilka kunskaper eleverna ska 

tillägna sig vilket innebär att ämnets kunskapsmål inte självklart utgör den naturliga 

referenspunkten vid bedömningen av eleverna. Larsson och Redelius (2004) 

utvecklar resonemanget om vad elever ska lära sig i idrott och hälsa och vad de 

faktiskt lär sig. En vanlig uppfattning bland elever är att det finns ett antal idrotter 

som de ska lära sig i ämnet. En uppfattning som underbyggs av att lärare använder 

sig av de traditionella tävlingsidrotterna som undervisningsinnehåll. Larsson och 

Redelius (2004) menar att detta synsätt saknar ett tydligt kunskapsfokus och 

utgångspunkten är istället ett tydligt aktivitetsfokus på ämnet. Med andra ord syftar 

idrott och hälsa ur det perspektivet till att aktivera barn och ungdomar. De skriver 

vidare att den fokusering på aktiviteter som dominerar ämnet bör kompletteras 

genom att de kunskaper som eleverna ska tillägna sig i ämnet betonas starkare. Fokus 

bör inte vara på vad som ska göras utan vad som ska läras i ämnet (a.a.). Som 

Redelius (2007) skriver så är grundtanken i det målrelaterade betygssystem att 

ämnets kunskapsmål alltid utgör utgångspunkten för bedömningen. Uppnåendemålen 

anger minimikraven för det kunnande som en elev ska ha tillägnat sig för att få 

betyg, vilket betyg avgörs sedan av kvaliteterna i elevens måluppfyllelse (a.a.).  

 

Larsson och Redelius (2004) tar upp att bedömningen och betygsättningen ofta 

grundar sig på fysisk prestationsförmåga och bekantskap med specifika 

tävlingsidrotter. Vilket Redelius (2007) förklarar som en pedagogisk konsekvens när 

lärare inte kan formulera vilka kunskapsmål som ska uppnås när eleverna dansar, 

spelar boll, har friidrott eller orienterar. Då menar hon att det är lätt hänt att klockan, 

måttbandet och den bästa målgöraren får utgöra grunden för bedömningen. 

Konsekvenserna blir att eleverna blir bedömda utifrån prestationer utan att eleven har 

kunskaper om hur den egna kroppen fungerar eller förståelse för sambandet mellan 

fysisk aktivitet, fysisk-, psykisk- och social hälsa eller förmågan att reflektera över 

och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både individ- 

och ett samhällsperspektiv.  

 

Redelius (2007) har också uppmärksammat fysisk mognad som betygsunderlag och 

pekar på studier som visar att ju tidigare på året man är född, desto högre 

genomsnittsbetyg i idrott och hälsa. Hon drar slutsatsen att eleverna i ganska liten 
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utsträckning betygsätts i det som den nationella kursplanen föreskriver. Enligt 

Redelius (2007) är betygsfrågan förknippad med frågan om vad som kan tänkas vara 

ämnets kunskapsobjekt. Larsson (2007) tar upp problematiken med att i idrott och 

hälsa har det visat sig vara svårt att peka ut något eller några tydliga kunskapsobjekt, 

som vad det är som eleverna ska lära sig i idrott och hälsa. Detta syns tydligt när det 

kommer till bedömning och betygssättning och det är då vanligt att mätning av olika 

fysiska kvaliteter har stor betydelse (a.a.). Annerstedt (2007) menar att lärare är 

positiva till att betyg ges i ämnet idrott och hälsa, trots det går det inte att blunda för 

de svårigheter som finns då varken läroplanen eller kursplanen säger särskilt 

detaljerat om hur betyg ska sättas. Lärarna upplever ingen vägledning genom de 

nationella betygskriterierna och de uppfattas som otydliga och att det finns för stora 

tolkningsmöjligheter som blir negativa med tanke på betygens likvärdighet. Då det 

finns begränsade möjligheter för eleverna att ändra på ett slutbetyg blir det viktigt att 

bestämmelserna om bedömning och betyg tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert 

sätt (a.a.). Enligt Redelius (2007) har det visat sig att det är en stor variation i 

betygssättningen mellan lärarna så tillgodoses inte alltid elevernas rätt att bli 

likvärdigt bedömda. Hon fortsätter med att säga att betygssystemet i grundskolan inte 

är likvärdig då systemet bygger på att lärare har kompetens att tolka och konkretisera 

de nationella målen och betygskriterierna (a.a.). 
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3 PROBLEM 

Tidigare forskning har visat att barn och ungdomar födda sent på året är utsatta för 

relativa åldersnackdelar, såväl i idrottsrörelsen som i skolan. Ett resultat av det 

system som används för att undvika för stora skillnader inom en åldersgrupp där 1 

januari utgör avgränsningen mellan två åldersgrupper. Det innebär att de som är 

födda sent på året är relativt yngre än de som är födda tidigt på året vilket kan få 

efterföljande konsekvenser i vad som benämns som relativa ålderseffekter. Den 

tidigare forskningen tyder på att sådana samband kan förväntas vara tydligast i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

3.1 Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida relativa 

ålderseffekter tenderar att förekomma i skolan med avseende på betyg. Vi avser 

därför att kartlägga eventuella samband mellan elevernas slutbetyg i årskurs nio och 

födelsedatum. Vi ägnar särskild uppmärksamhet på ämnet idrott och hälsa. 

 

Följande frågeställningar kommer att användas för att besvara syftet: 

 

 Hur förhåller sig sannolikheten att erhålla det högsta betyget mellan 

kvartalen? 

 Hur förhåller sig sannolikheten att erhålla det högsta betyget mellan flickor 

och pojkar med avseende på kvartal? 

 Hur förhåller sig sannolikheten att erhålla det högsta betyget i ämnet idrott 

och hälsa med avseende på kvartal? 

 Hur förhåller sig sannolikheten att erhålla högsta betyget mellan flickor och 

pojkar i ämnet idrott och hälsa med avseende på kvartal? 
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4 METOD 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för att få svar på syftet och 

frågeställningarna att presenteras och motiveras. Det vill säga vilken metod och 

undersökningsgrupp som valts, hur undersökningen har genomförts och bearbetats 

samt kritik av metoden.  

 

4.1 Val av metod   

Holme och Solvang (1997) samt Stukát (2011) anser att forskningsproblemet alltså 

syftet och frågeställningarna bör styra metodvalet eftersom olika problem måste 

lösas med olika metoder. I vår studie var vi intresserade av att undersöka om det 

fanns några samband mellan elevernas födelsedatum och betyg. Därför valdes en 

kvantitativ metod där sambandet mellan betygen eleverna erhållit och när på året de 

är födda studerats. Stukát (2011) benämner denna metod som en dokumentanalys. 

För att kunna studera sambandet samlades betygsdokument in för elever i årskurs 

nio. Patel och Davidson (2003) skriver att alla dokument inte är offentliga eller blir 

det inte förrän efter en längre tid och därför menar de att man innan bör ta reda på 

vad som gäller för de dokument som behövs. Innan betygsdokumenten hämtades ut 

studerades det noggrant vad som gällde för just betygsdokumenten. I 

tryckfrihetsförordningen går det att läsa att allmänna handlingar måste lämnas ut 

genast till den som begär handlingarna (SFS 1949:105). Betygsdokument från 

kommunala skolor är offentliga handlingar som går under tryckfrihetsförordningen 

vilket innebär att de finns tillgängliga på respektive skola (Skolverket, 2012a). 

Skolverket (2012a) poängterar också att fristående skolors betygsdokument inte är 

offentliga handlingar. Detta innebär att friskolor inte har någon skyldighet att lämna 

ut uppgifter om betyg (a.a.). Fördelen med den valda metoden var att ett stort urval 

enkelt kunde studeras. Stukát (2011) skriver att kvantitativa metoder är till fördel då 

forskaren är ute efter ett stort urval och syftar till att i urvalet finna mönster. Stukát 

(2011) fortsätter med att statistiska analysmetoder är ett viktigt hjälpmedel för att 

tolka resultatet.   

 

4.2 Urval och bortfall  

Anledningen till att studera slutbetygen för årskurs nio var att vi hade för avsikt att 

studera den åldersgrupp då, som tidigare nämnt, variationen i den fysiska mognaden 

är som störst i åldern 13-15 år (Jagtøien m.fl., 2002). För att begränsa urvalet valdes 

betygsdokument från alla kommunala högstadieskolor i en stad i södra Sverige från 

en slumpmässigt utvald årgång. Vilket därmed ger ett representativt resultat för just 

den staden och den årgången. Denna studies resultat kan därmed inte generaliseras. 

Anledningen till att endast de kommunala skolorna valdes ut beror på som tidigare 

nämn att fristående skolors betygsdokument inte är offentliga handlingar vilket 

innebär att dessa skolor inte var skyldiga att lämna ut dokumenten. Ett systematiskt 

urval har valts till denna studie, vilket enligt Stukát (2011) är ett enkelt och snabbt 

urval som går att applicera på en population som är samlad. Holme och Solvang 

(1997) benämner det som klusterurval där kluster ligger till grund för vilka personer 

som väljs ut och exempel på kluster är kommuner och stadsdelar. Stadens samtliga 
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kommunala skolor utgjorde det första klusterurvalet och det andra utgjordes av en 

slumpmässig årgång.  

 

Sammanlagt hämtades 393 betyg ut varav 190 var tillhörande flickor och 178 var 

tillhörande pojkar. Bortfallet var 25 betyg vilket motsvarar cirka 6,4 procent av de 

totala betygen. Bortfallet bestod i det här fallet av elever som var födda annat år än 

det studien hade för avsikt att undersöka. Orsaken till bortfallet var att relevansen av 

att undersöka dessa elever för studien inte var hög eftersom vi i vår studie avsåg att 

studera skillnader och samband hos elever födda samma år. För att presentera hur 

resultatet ter sig över ett år på ett tydligt och överskådligt vis fanns det också 

anledning att bortse från denna grupp för att undvika en skev bild av resultatet. Då 

det bör tas i beaktning av vilka skäl eleven har en tidigare- eller senarelagd skolgång, 

alternativt börjat om. Ytterligare bortfall var de elever som av okända anledningar 

inte har läst ett ämne. Anledningen till bortfallet var att dessa elever inte erhållit 

något betyg eftersom de inte har läst ämnet, i och med att dessa elever inte har något 

betyg var de inte längre intressanta för studien. Ett ämne, moderna språk, har även 

valts bort av anledning att majoriteten av eleverna inte läst detta ämne. Bortfallet i 

detta ämne skulle vara stort så därför valdes det bort. Ämnet svenska för pojkar har 

tagits bort i resultatet på grund av att det högsta betyget saknas i ett av kvartalen och 

det är då inte möjligt att göra en logistisk regression.    

 

4.3 Genomförande  

Inledningsvis så kontaktades respektive utvald skola via e-post. I e-postmeddelandet 

beskrevs vilka vi var och syftet med vår undersökning. I meddelandet framfördes 

även ärendet, att betygsdokument för den slumpmässigt utvalda årgången behövdes 

samt en liten beskrivning att betygen är offentliga handlingar vilket ger oss rätten att 

hämta ut dem (se bilaga 2). Det sistnämnda gjordes för att undvika eventuella 

problem med dem som inte var insatta i vilka lagar och regler som finns kring 

betygsdokument. När var och en av skolorna hade tagit fram de betygsdokument som 

behövdes kontaktades vi av dem och besökte efter det varje skola för att hämta ut 

dem.   

 

4.4 Databearbetning  

Det första som gjordes var att digitalisera de insamlade betygsdokumenten för att 

kunna databearbeta dem. Datan fördes sedan över till SPSS, som är ett statiskt 

analysprogram. Eftersom syftet med studien var att studera om det förekom något 

samband mellan betyg och födelsedatum valde vi att göra logistiska regressioner. En 

logistisk regression används då man är intresserad av att se om det finns ett statistiskt 

samband mellan två eller flera variabler (Field, 2009). Vid en logistisk regression har 

man en beroende variabel och en oberoende variabel som väljs vid testet (a.a.). 

Denna studies beroende variabel är respektive ämne, kategoriserat utifrån mycket väl 

godkänt och övriga betyg och den oberoende variabeln är kvartal, där 

referensgruppen är det första kvartalet. Genom de logistiska regressionerna 

studerades hur stor sannolikheten att få högsta betyg i ett ämne var i kvartal två, tre 

och fyra jämfört med kvartal ett eftersom kvartal ett utgör referensgruppen (den 

grupp som övriga grupper jämförs mot). Då vi var intresserade av att studera flera 
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ämnen gjordes en logistisk regression för varje ämne och resultatet från den var 

sannolikheten att få ett erhålla högsta betyg i respektive kvartal och ämne. Avsikten 

var också att studera skillnader mellan flickor och pojkar. För att få ut ett resultat 

användes även här en logistisk regression, där den beroende och oberoende variabeln 

var densamma som ovan, men innan den logistiska regressionen genomfördes 

delades datan upp efter kön. Resultatet från denna logistiska regression var hur stor 

sannolikhet det var för flickor respektive pojkar att få betyget mycket väl godkänt i 

de olika kvartalen i ämnet idrott och hälsa. 

 

Genom en logistisk regression får man fram ett resultat som anger en oddskvot som 

också kan benämnas som sannolikhet samt siffror som anger intervallet som vi med 

95 % säkerhet kan säga att oddskvoten ligger mellan (95 % Konfidensintervall) 

(Field, 2009). I en logistisk regression arbetar man med odds och oddskvoter, där 

oddskvoter större än 1 innebär att oddset ökar eller att sannolikheten blir större och 

oddskvoter mindre än 1 innebär att oddset minskar eller sannolikheten minskar. Om 

konfidensintervallet inte överstiger 1 så är det en signifikant lägre oddskvot vilket 

innebär att den uträknade datan inte kan avfärdas som slump (a.a.).   

 

4.5 Reliabilitet  

Reliabilitet avser tillförlitligheten på mätinstrumentet, det vill säga hur väl den valda 

metoden mäter det som avses att studeras (Patel & Davidson, 2003; Grønmo, 2006; 

Eliasson, 2010; Stukát, 2011). Eliasson (2010) menar att en undersökning är reliabel 

om den går att upprepa och samtidigt ger samma resultat. Genom att använda 

sammanställningar av uppgifter om slutbetyg samt födelsedatum kunde vi studera det 

vi avsåg att studera på ett tillförlitligt sätt då det inte fanns någon anledning att 

misstro betygsdokumentens pålitlighet. I och med att betygsdokumenten är konstanta 

innebär det att resultatet blir detsamma oberoende av vem som utfört insamlingen. 

Grønmo (2006) talar om olika typer av reliabilitet där en av huvudtyperna är 

ekvivalens som innebär att datainsamlingen är densamma trots att flera oberoende 

datainsamlingar gjorts vid samma tidpunkt. Detta innebär att man kan se om det 

insamlade materialet påverkats av vem som genomfört undersökningen (a.a.). 

Eliasson (2010) vill poängtera att hur mätningarna utförs och hur noggrant de har 

bearbetats är viktigt när reliabiliteten bestäms. Detta har tagits i beaktning då den 

data som digitaliserats har hanterats med stor noggrannhet.    

 

4.6 Validitet  

Holme och Solvang (1997) menar på att det inte är tillräckligt att bara ha en hög 

reliabilitet på arbetet. Trots att det som mäts har en hög tillförlitlighet så kan 

mätinstrumentet mäta något annat än det som avses att studeras. Validitet handlar om 

att det ska finnas en överensstämmelse mellan vad som sägs ska undersökas och vad 

som faktiskt undersöks (Patel & Davidson, 2003; Grønmo, 2006; Eliasson, 2010; 

Stukát, 2011). Avsikten var att studera samband mellan elevers födelsedatum och 

slutbetyg, uppgifter som fanns sammanställda i betygsdokument, som har hämtats 

och studerats utifrån samband mellan födelsedatum och betyg genom logistisk 

regression. Eftersom vi undersökt det vi avsåg att undersöka ger det en hög validitet. 

Eliasson (2010) menar att det är viktigt att tidigt reda ut frågeställningarna och veta 
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vad det är man vill undersöka för att få en hög validitet, vilket gjordes och därmed 

har denna studie erhållit en hög validitet.   

 

4.7 Etiska aspekter  

Enligt Stukát (2011) så har varje undersökning någon eller några etiska aspekter att 

förhålla sig till och vår undersökning förefaller inte vara något undantag. 

Vetenskapsrådet talar om individskyddskravet som en utgångspunkt för 

forskningsetiska överväganden och den delas in i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Informationskravet är den första och innebär att forskaren ska informera 

om forskningens syfte till de som är berörda av den. Däremot så menar 

Vetenskapsrådet att om undersökningen har deltagare som inte är aktiva och att 

uppgifterna om dem hämtas från till exempel ett myndighetsregister så bedöms det 

från fall till fall om de berörda ska informeras eller inte (a.a.). Beslut har tagits till 

denna studie, att inte informera sina deltagare, eftersom de inte var aktiva då endast 

betygsdokument har hämtats ut. Vetenskapsrådets andra allmänna huvudkrav är 

samtyckeskravet där deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Precis som det tidigare huvudkravet så behöver inte samtycke 

efterfrågas om undersökningen har passiva deltagare (a.a.). Med detta som grund 

valdes att inte fråga efter samtycke från deltagarna till denna undersökning. 

Information som innehåller personuppgifter måste förvaras så att obehöriga inte 

kommer åt dem och får endast användas till forskning (Vetenskapsrådet). Detta är 

tredje och fjärde huvudkraven, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (a.a.). 

Den information som har samlats in och behandlats till undersökningen innehåller 

känsliga uppgifter i form av personnummer. Vilket har tagits i beaktning då 

informationen behandlats med omsorg genom att varken staden eller årgången som 

valts nämns i arbetet. Allt för att undvika att någon utomstående ska kunna 

identifiera de deltagare som har behandlats.      

 

4.8 Metodkritik  

Syftet med denna studie var att undersöka om relativa ålderseffekter förekommer i 

skolor med avseende på betyg, alltså studera om det fanns något samband mellan 

elevernas slutbetyg och födelsedatum samt om det fanns någon skillnad mellan 

könen. Vi har valt att endast studera två orsaker som kan påverka ett betyg, 

födelsedatum och kön. Det finns däremot fler påverkande faktorer som Svensson 

(1993) nämner som socialgruppstillhörighet där föräldrarnas utbildning, inkomst och 

klass ingår. Som tidigare nämnts så har vi valt att inte studera alla orsaker till ett 

betyg utan valt att koncentrera oss till två bidragande faktorer. Orsaken till detta är 

att undersökningen var tvungen att begränsas och då valde vi att studera hur betyg 

påverkas av elevens födelsedatum och kön. Detta eftersom tidigare forskning visar 

att det finns en stor skillnad i just idrottsbetyget med avseende på födelsedatum och 

kön (Svensson, 1993; Peterson, 2004; Fredriksson & Öckert, 2006). De 

orsaksfaktorer till ett betyg som inte valts att studera bör ändå tas i beaktning vid 

reflektionen av resultatet då även de kan ha en inverkan.    

 

Denna studie bygger på betyg från elever som gick i skolan när Lpo 94 var den 

gällande läroplanen trots att det idag finns en ny läroplan, Lgr 11 (läroplan för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet). Anledningen till detta var att det 

ännu inte finns några slutbetyg i årskurs nio från Lgr 11 eftersom den nya läroplanen 

inte börjar gälla för årskurs nio förrän läsåret 2012/2013 (Skolverket, 2012b).  
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5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras uppdelat utifrån frågeställningarna, med tabeller 

innehållande ämne, kön, antalet elever i varje kvartal, oddskvoten samt 

konfidensintervallet för respektive kvartal. I resultatredovisningen benämns de fyra 

kvartalen som Q1, Q2, Q3 och Q4. Q1 avser 1 januari till 31 mars, Q2 1 april till 30 

juni, Q3 1 juli till 30 september och Q4 1 oktober till 31 december. Figurerna 

illustrerar respektive kvartals oddskvot och konfidensintervall samt en gränslinje för 

att tydliggöra signifikant lägre oddskvoter.  

 

5.1 Högsta betyget i förhållande till kvartal 

Tabell 1: En logistisk regression där betyget mycket väl godkänt i kvartal två, tre och 

fyra jämförs mot kvartal ett. Analysen presenterar en oddskvot som visar oddsen för 

att eleverna i kvartal två, tre och fyra ska erhålla samma betyg som eleverna i första 

kvartalet. Eleverna i första kvartalet utgör således referensen därav den konstanta 

oddskvoten 1.00. Oddskvoter mindre än 1.00 innebär en minskad sannolikhet och 

oddskvoter större än 1.00 innebär en ökad sannolikhet att erhålla det högsta betyget. 

För till exempel ämnet bild innebär det att Q2 och Q4 har lägre sannolikhet än Q1 att 

erhålla betyget mycket väl godkänt. Q3 har en större sannolikhet att erhålla betyget 

mycket väl godkänt i jämförelse med Q1. 

  N Oddskvot 95 % Konfidensintervall     

Bild    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 0,87 0,41 - 1,85 

Q3 96 1,03 0,50 - 2,15 

Q4 80 0,79 0,35 - 1,77 

      Engelska    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 1,52 0,69 - 3,36 

Q3 96 1,56 0,70 - 3,45 

Q4 80 1,56 0,68 - 3,56 

      Hemkunskap    

  Q1 94 1,00 Referens 

  Q2 98 1,24 0,55 - 2,80 

Q3 96 1,37 0,61 - 3,07 

Q4 80 1,09 0,45 - 2,62 

      Matematik    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 0,55 0,23 - 1,28 

Q3 96 0,96 0,45 - 2,06 

Q4 80 0,93 0,42 - 2,08 

      Musik    

  Q1 94 1,00 Referens 

  Q2 98 1,09 0,53 - 2,25 

Q3 96 1,35 0,66 - 2,74 

Q4 80 0,72 0,32 - 1,65 

      Biologi    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 0,85 0,34 - 2,10 
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N Oddskvot 95 % Konfidensintervall 

  
Q3 96 1,07 0,45 - 2,55 

Q4 80 1,32 0,55 - 3,17 

      Fysik    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 0,86 0,37 - 1,99 

Q3 96 1,05 0,47 - 2,37 

Q4 80 0,78 0,32 - 1,93 

      Kemi    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 0,70 0,29 - 1,68 

Q3 96 0,72 0,30 - 1,72 

Q4 80 0,98 0,41 - 2,33 

      Geografi    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 97 1,29 0,53 - 3,09 

Q3 96 1,30 0,54 - 3,13 

Q4 80 1,05 0,41 - 2,73 

      Historia    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 97 0,82 0,38 - 1,75 

Q3 96 1,33 0,65 - 2,70 

Q4 80 0,71 0,31 - 1,63 

      Religion    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 97 0,95 0,43 - 2,12 

Q3 96 1,39 0,65 - 2,97 

Q4 80 0,90 0,39 - 2,11 

      Samhällskunskap    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 97 1,57 0,65 - 3,84 

Q3 96 2,15 0,91 - 5,08 

Q4 80 1,18 0,45 - 3,14 

      Slöjd    

  Q1 94 1,00 Referens 

  Q2 98 0,60 0,30 - 1,23 

Q3 96 0,71 0,36 - 1,43 

Q4 80 0,49 0,22 - 1,09 

      Svenska    

  Q1 90 1,00 Referens 

  Q2 96 1,69 0,64 - 4,51 

Q3 95 1,88 0,71 - 4,95 

Q4 78 0,99 0,32 - 3,08 

      Teknik    

  Q1 93 1,00 Referens 

  Q2 98 0,87 0,41 - 1,85 

Q3 96 1,03 0,50 - 2,15 

Q4 80 0,79 0,35 - 1,77 
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I tabell 1 visar kvartal fyra på den lägsta oddskvoten för betyget mycket väl godkänt 

i fler ämnen än något annat kvartal. Det finns dock ingen signifikant lägre oddskvot, 

i något av de presenterade ämnena, för sannolikheten att uppnå betyget mycket väl 

godkänt med avseende på kvartal. Det är också svårt att urskilja en tydlig förekomst 

av relativa ålderseffekter då inget ämne visar på en fallande sannolikhet att erhålla 

betyget mycket väl godkänt från kvartal ett till kvartal fyra. Slöjd är det ämne som 

kommer närmast en signifikant lägre oddskvot och det är i kvartal fyra där 

sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt är som lägst. Sannolikheten att 

erhålla betyget mycket väl godkänt i fjärde kvartalet är mindre än hälften så stor 

jämfört med första kvartalet där sannolikheten är som störst att erhålla högsta betyg. 

Generellt är det inte större sannolikheten för de äldre eleverna att erhålla betyget 

mycket väl godkänt. De äldre eleverna erhåller alltså inte det högsta betyget i större 

utsträckning än de yngre eleverna. I övrigt sticker tredje kvartalet ut då sannolikheten 

att erhålla betyget mycket väl godkänt i detta kvartal visar sig vara störst i hela elva 

av de femton redovisade ämnena samtidigt som sannolikheten i kvartalet aldrig 

förhåller sig lägst.  

 

5.2 Högsta betyget i förhållande till kvartal och kön 

De ämnen som presenteras här avser att spegla det totala resultatet vilket presenteras 

i sin helhet i bilaga 3. 

 

Tabell 2: En logistisk regression där betyget mycket väl godkänt i kvartal två, tre och 

fyra jämförs mot kvartal ett för flickorna. En oddskvot presenteras, som visar 

sannolikheten för att eleverna i kvartal två, tre och fyra ska erhålla samma betyg som 

kvartal ett, vilket innebär att första kvartalet utgör referensen. De utvalda ämnena 

kan anses representativa för det totala resultatet i och med det samband som 

synliggörs här. 

  N Oddskvot   95 % Konfidensintervall      

Matematik 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,33 0,11 - 1,04 

Q3 52 1,17 0,47 - 2,92 

Q4 38 0,99 0,36 - 2,71 

      Musik 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,58 0,21 - 1,60 

Q3 52 1,21 0,48 - 3,00 

Q4 38 0,87 0,31 - 2,45 

      Historia 

     Q1 46 1,00 Referens 

  Q2 52 0,86 0,31 - 2,39 

Q3 52 1,52 0,59 - 3,92 

Q4 38 1,28 0,45 - 3,62 

 

Tabell 2 visar att för flickorna så är sannolikheten störst att erhålla betyget mycket 

väl godkänt i tredje kvartalet. Sannolikheten att erhålla det högsta betyget i andra 

kvartalet är dock lägst och vi kan således inte konstatera några relativa ålderseffekter 
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för flickorna. Sannolikheten att erhålla högsta betyget i andra kvartalet förhåller sig 

aldrig som störst och sannolikheten att erhålla högsta betyget i tredje kvartalet 

förhåller sig aldrig som lägst. Därefter är det jämnt fördelat mellan kvartal ett och 

fyra vad gäller sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt.  

 

Tabell 3: En logistisk regression där betyget mycket väl godkänt i kvartal två, tre och 

fyra jämförs mot kvartal ett för pojkarna. En oddskvot presenteras, som visar 

sannolikheten för att eleverna i kvartal två, tre och fyra ska erhålla samma betyg som 

kvartal ett, vilket innebär att första kvartalet utgör referensen. De utvalda ämnena 

kan anses representativa för det totala resultatet i och med det samband som 

synliggörs här. 

  N Oddskvot 95 % Konfidensintervall     

Musik 

     Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 2,21 0,74 - 6,60 

Q3 44 1,52 0,48 - 4,79 

Q4 42 0,53 0,12 - 2,25 

      Fysik  
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 2,70 0,65 - 11,18 

Q3 44 1,47 0,31 - 6,96 

Q4 42 1,13 0,22 - 5,92 

      Geografi 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 1,83 0,41 - 8,17 

Q3 44 1,47 0,31 - 6,96 

Q4 42 0,73 0,12 - 4,62 

      Teknik 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 2,20 0,38 - 12,62 

Q3 44 1,65 0,26 - 10,35 

Q4 42 1,13 0,15 - 8,36 

 

Tabell 3 visar att pojkarnas andra kvartal har den största sannolikheten att erhålla 

betyget mycket väl godkänt. Alltså det kvartal som för flickorna hade lägst 

sannolikhet att erhålla högsta betyget. I nio av de fjorton studerade ämnena är 

sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt störst i andra kvartalet för 

pojkarna. Efter andra kvartalet är den största sannolikheten att få det högsta betyget i 

kvartal tre. Därefter är det jämnt fördelat mellan första och fjärde kvartalet vad gäller 

sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt. Vi kan utifrån resultatet inte 

finna några generella tendenser att relativa ålderseffekter existerar för pojkarna i 

undersökningen. 

 

Tabell 4: En logistisk regression av slöjdämnet för pojkar där betyget mycket väl 

godkänt i kvartal två, tre och fyra jämförs mot kvartal ett. En oddskvot presenteras, 

som visar sannolikheten för att eleverna i kvartal två, tre och fyra ska erhålla samma 

betyg som kvartal ett, vilket innebär att första kvartalet utgör referensen. Slöjdämnet 

för pojkar skiljer sig från övriga ämnen och redovisas därför separat. 



24 

 

  N Oddskvot   95 % Konfidensintervall      

Slöjd 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 0,82 0,30 - 2,21 

Q3 44 0,73 0,26 - 2,02 

Q4 42 0,16 0,03 - 0,79 

 

Tabell 4 visar att sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt i slöjdämnet 

för pojkar minskar succesivt från första till fjärde kvartalet. Vi kan även studera en 

signifikant lägre oddskvot mellan kvartal ett och kvartal fyra. Slöjdämnet är således 

det enda ämnet i undersökningen som uppvisar ett tydligt samband mellan 

födelsedatum och betyg som kan förklaras av relativa ålderseffekter.  

 

Sammantaget så visar tabell 2, 3 och 4 samt bilaga 3 på stora skillnader mellan 

flickor och pojkar med avseende på sannolikheten att erhålla det högsta betyget. För 

flickorna är den största sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt i tredje 

kvartalet medan det för pojkarna är i andra kvartalet. Den lägsta sannolikheten för att 

få det högsta betyget finner vi för flickorna i andra kvartalet medan det för pojkarna 

är jämnt mellan första och fjärde kvartalet. Det bör också nämnas i sammanhanget att 

resultatet inte är helt entydigt och att effekterna av relativ ålder endast tycks 

förekomma i slöjdämnet för pojkar. 

 

Figur 1 visar att i ämnet slöjd så har pojkarnas första kvartal den största 

sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt. Därefter minskar sannolikheten 

i fallande ordning för varje kvartalsteg vilket innebär att kvartal fyra har den lägsta 

sannolikheten. Sannolikheten att erhålla det högsta betyget är hela sex gånger större 

för kvartal ett jämfört med fjärde kvartalet. Vi kan också i kvartal fyra studera en 

signifikant lägre oddskvot eftersom fjärde kvartalets konfidensintervall inte omfattar 

oddskvoten 1, vilket innebär att oddskvoten inte kan antas vara av slumpmässig 

karaktär. Ämnet slöjd för pojkarna är det enda ämne där sannolikheten minskar med 

varje kvartalsteg vilket kan visa på förekomsten av relativa ålderseffekter i ämnet.  
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Figur 1. Pojkarnas oddskvot och konfidensintervall för respektive kvartal i ämnet 

slöjd. Konfidensintervall som inte omfattar referensen, det vill säga 1, vilken 

representeras i form av en tvärdragen linje anses vara av signifikant karaktär. 

 

5.3 Högsta betyget i idrott och hälsa 

Tabell 5: En analys av betyget mycket väl godkänt i ämnet idrott och hälsa genom en 

logistisk regression. Betyget mycket väl godkänt i kvartal två, tre och fyra jämförs 

mot kvartal ett som utgör referensen. Analysen presenterar en procentbaserad 

oddskvot som visar oddsen för att eleverna i kvartal två, tre och fyra ska erhålla 

samma betyg som eleverna i första kvartalet.  

  N Oddskvot 95 % Konfidensintervall     

Idrott och hälsa   
 

  Q1 94 1,00 Referens 

  Q2 98 0,68 0,30 - 1,53 

Q3 96 0,83 0,38 - 1,82 

Q4 80 0,33 0,11 - 0,93 

 

Tabell 5 visar att sannolikheten för att erhålla högsta betyget är störst i första 

kvartalet och minst i fjärde kvartalet och skillnaden är tillräckligt stor för att vi ska 

kunna tala om en signifikant lägre oddskvot. Det är tre gånger mer sannolikt att 

erhålla högsta betyget i första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Idrott och hälsa 

är således det enda ämnet där vår undersökning visar en signifikant lägre oddskvot 

mellan två kvartal för flickor och pojkar. Idrott och hälsa skiljer sig därför från de 

ämnen som presenteras i tabell 1 med undantag för slöjdämnet som visar upp mycket 

likartade oddskvoter som idrott och hälsa. 

 

Figur 2 visar att i ämnet idrott och hälsa så är den största sannolikheten att erhålla 

betyget mycket väl godkänt i kvartal ett samt den lägsta sannolikheten i kvartal fyra. 

Sannolikheten att erhålla högsta betyget är tre gånger större för kvartal ett jämfört 

med kvartal fyra. I kvartal fyra finner vi också en signifikant lägre oddskvot då 
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konfidensintervallet inte överstiger oddskvoten 1, vilket innebär att resultatet inte 

utgörs av slumpen. Resultatet i figur 2 kan möjligtvis påvisa vissa relativa 

ålderseffekter.  

 

 

Figur 2. Ämnet idrott och hälsas oddskvot och konfidensintervall för respektive 

kvartal. Konfidensintervall som inte omfattar referensen, det vill säga 1, vilken 

representeras i form av en tvärdragen linje anses vara av signifikant karaktär. 

 

5.4 Högsta betyget i idrott och hälsa för könen 

Tabell 6: En analys av betyget mycket väl godkänt i ämnet idrott och hälsa uppdelad 

efter kvartal samt kön. Kvartal ett utgör referensen varpå de andra kvartalen jämförs 

mot den vilket presenteras i form av en oddskvot. 

  N Oddskvot 95 % Konfidensintervall     

Flickor   
 

  Q1 47 1,00 Referens 

  Q2 53 1,28 0,38 - 4,34 

Q3 52 1,76 0,54 - 5,68 

Q4 38 0,47 0,09 - 2,55 

      Pojkar   
 

  Q1 47 1,00 Referens 

  Q2 45 0,41 0,13 - 1,29 

Q3 44 0,42 0,13 - 1,33 

Q4 42 0,25 0,07 - 0,98 

 

När könen studeras var för sig i tabell 6 uppenbarar sig stora skillnader mellan de 

båda men gemensamt för dem är att sannolikheten för att uppnå högsta betyg är lägst 

i kvartal fyra. För pojkar är sannolikheten att erhålla ett mycket väl godkänt betyg 

störst i kvartal ett och lägst i kvartal fyra. Andra och tredje kvartalet visar snarlika 

värden med en något högre sannolikhet för kvartal tre. För pojkarna kan vi här 

möjligtvis skönja effekterna av en relativ ålder. Dessutom finner vi en signifikant 

lägre oddskvot för pojkarnas fjärde kvartal. Flickor visar en annorlunda fördelning 
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gentemot pojkarna med den högsta sannolikheten för betyget mycket väl godkänt i 

kvartal tre och den lägsta i kvartal fyra följt av kvartal ett. En fördelning som inte 

direkt förklaras av relativa ålderseffekter.  

 

Figur 3 visar att pojkarna har den största sannolikheten att erhålla det högsta betyget 

i första kvartalet och den lägsta sannolikheten i fjärde kvartalet. Det är nästan fyra 

gånger större sannolikhet att erhålla betyget mycket väl godkänt i första kvartalet 

jämfört med fjärde kvartalet. Därefter följer tredje kvartalet som har något större 

sannolikhet än kvartal två. Figur 3 illustrerar också en signifikant lägre oddskvot då 

kvartal fyras konfidensintervall inte överstiger oddskvoten 1. Detta innebär att 

resultatet för pojkarnas kvartal fyra i ämnet idrott och hälsa inte utgörs av slumpen. 

Pojkarnas betyg i idrott och hälsa kan möjligtvis påvisa effekter av relativ ålder.  

 

 

Figur 3. Pojkarnas oddskvot samt konfidensintervall för respektive kvartal i ämnet 

idrott och hälsa. Konfidensintervall som inte omfattar referensen, det vill säga 1, 

vilken representeras i form av en tvärdragen linje anses vara av signifikant karaktär. 
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6 DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras studiens resultat med hänsyn till den valda litteraturen i 

bakgrundskapitlet.  

 

6.1 Relativa ålderseffekter med avseende på kvartal 

I resultatet, tabell 1, framgår det att sannolikheten för att erhålla betyget mycket väl 

godkänt inte ökar med stigande ålder. Det förekommer alltså inte något direkt 

samband att de äldre eleverna i större utsträckning skulle erhålla det högsta betyget 

gentemot de yngre eleverna. Resultatet skiljer sig således inte från den tidigare 

forskningen där Svensson (1993) samt Musch och Grondin (2001) menar att de 

skillnader som faktiskt finns vid skolstarten minskar med stigande ålder då 

ålderskillnaderna blir mindre betydelsefulla desto äldre eleverna blir. Studiens 

resultat, som bygger på slutbetygen för årskurs nio, kan därför antas vara det 

förväntade då ålderskillnaderna har jämnats ut i dessa år. Svensson (1993) samt 

Musch och Grondin (2001) för också resonemang om stödundervisningens betydelse 

för att jämna ut sådana skillnader vilket vi får anledning att återkomma till senare i 

diskussionen.  

 

Tabell 1 visar inte på att de äldre eleverna erhåller det högsta betyget i större 

utsträckning än de yngre eleverna och förutom att ålderskillnaderna får mindre 

betydelse i grundskolans senare år så menar Svensson (1993) att de åldersbetingade 

prestationsskillnaderna inte står i paritet med skillnader i kön och 

socialgruppstillhörighet. Samtidigt menar Svensson (1993) att skillnaderna mellan 

åldersgrupper inte bör negligeras och det finns anledning att uppmärksamma dessa 

även i föreliggande studie. Även om inga signifikant lägre oddskvoter för att uppnå 

högsta betyget förekommer i tabell 1 så framträder fjärde kvartalet generellt som det 

kvartal med lägst sannolikhet för att erhålla betyget mycket väl godkänt. Det är 

emellertid svårt att dra några slutsatser huruvida det beror på relativa ålderseffekter 

eller inte. Trots att vi kan misstänka att de åldersbetingade prestationsskillnaderna till 

stor del har utjämnats finns det anledning att diskutera fjärde kvartalets tendens att 

uppvisa en lägre sannolikhet för att uppnå högsta betyget. Musch och Grondin 

(2001) menar att elever med tidig ingång i skolan riskerar att klassas som elev med 

inlärningssvårigheter då de inte presterar likvärdigt i förhållande till sina äldre 

klasskamrater. Ett resultat av de skillnader som existerar, såväl psykiska som fysiska, 

i skolstartsåldern (a.a.). Eftersom barn lär sig att framträda och presentera sig i 

överensstämmelse med de förväntningar som riktas mot dem från deras sociala 

miljöer finns det en risk att de lär sig att infria de förväntningar på dem att vara en 

elev med inlärningssvårigheter (Hundeide, 2006). Dessutom visar barn och 

ungdomar i puberteten en större instabilitet i självuppfattningen än tidigare och de 

värderar generellt sina egna prestationer som sämre i jämförelse med andras 

(Jagtøien m.fl., 2002). Det finns således en risk att eleven tar avstånd från aktiviteter 

där den upplevda kompetensen är svag eftersom, vilket Musch och Grondin (2001) 

tar upp, den upplevda kompetensen är avgörande för deltagandet i aktiviteter. 

Konsekvenserna av en tidig skolstartsålder kan alltså förklara de tendenser som 

fjärde kvartalet i tabell 1 visar men lämnar samtidigt frågan om tredje kvartalet och 

den uppvisade höga sannolikheten för ett högsta betyg i densamma obesvarad. 



29 

 

Därför finns det anledning att studera flickor och pojkar var för sig då Svensson 

(1993) menar att könet är av stor betydelse för betyget. 

 

6.2 Relativa ålderseffekter med avseende på kvartal och kön 

Resultatet (tabell 2, 3 och 4 samt bilaga 3) visar på att det finns skillnader mellan 

flickors och pojkars sannolikhet att erhålla det högsta betyget. Både när det gäller 

vilket kvartal som innehar den största sannolikheten att erhålla betyget mycket väl 

godkänt och det kvartal som har den lägsta sannolikheten. För flickorna har de yngre 

eleverna större sannolikhet än de äldre att få det högsta betyget (tabell 2) och för 

pojkarna är det tvärtom, där de äldre eleverna har större sannolikhet än de yngre att 

erhålla högsta betyg (tabell 3). Pojkarna visar på att åldern har en betydelse i och 

med att de äldre har större sannolikhet att erhålla högsta betyg än de yngre vilket inte 

framkommer för flickorna i resultatet. Ämnet slöjd för pojkarna är också det enda 

ämne som visar på en gradvis minskad sannolikhet att få betyget mycket väl godkänt, 

där fjärde kvartalet även visar på en signifikant lägre oddskvot (figur 1). Detta kan 

förklaras av att ålder som påverkande faktor för betyget har större betydelse för 

pojkar än för flickor (Fredriksson & Öckert, 2006). Svensson (1993) menar att 

socialgruppstillhörighet också kan påverka betyget. Vilket det kan vara i flickornas 

fall, då det kanske är andra faktorer som har större inverkan på betyget än just åldern, 

vilket denna studie inte hade för avsikt att undersöka. 

 

6.3 Relativa ålderseffekter i idrott och hälsa 

Även om resultatet, figur 2, inte visar på en gradvis minskad sannolikhet för att 

erhålla betyget mycket väl godkänt från kvartal ett till fyra så är det en signifikant 

lägre oddskvot mellan kvartal ett och fyra. En sådan skillnad i ålder kan, som 

Jagtøien m.fl. (2002) skriver, innebära stora skillnader i prestationer och färdigheter i 

och med den biologiska mognaden. Fredriksson och Öckert (2006) tar upp den 

fysiska utvecklingens betydelse i idrott och menar att de som är tidigt fysiskt 

utvecklade är oftast de som lyckas bäst i idrottssammanhang när de är små. De 

menar också att idrottsaktiviteterna utanför skolan tenderar att vara selektiva och det 

leder till att vissa fördelar för tidigt födda kan bestå. Vilket medför att många av de 

barn som är födda sent på året satsar mindre på idrotten eller slutar (a.a.). Då 

Svensson (1993) menar att skicklighet i lagidrotter är av betydelse för idrottsbetyget 

kan det innebära att de som är födda sent på året därmed också får sämre betyg i och 

med att de slutar med idrott på fritiden i större utsträckning än sina relativt äldre 

klasskamrater. 

 

Svensson (1993) och Peterson (2004) tar båda upp betydelsen av ålder för 

idrottsbetyget och menar att den är mer avgörande för idrottsbetyget än i övriga 

ämnen. Vilket även tycks visa sig i resultatets tabell 5 där första kvartalet uppvisar 

den högsta sannolikheten att erhålla betyget mycket väl godkänt och kvartal fyra den 

lägsta sannolikheten. Resultatet kan därmed motivera att åldern har en betydelse för 

högsta betyget i ämnet idrott och hälsa. Idrott och hälsa skiljer sig således från det 

presenterade resultatet i tabell 1, med undantag för slöjd. Det kan anses vara 

intressant med avseende på att Fredriksson och Öckert (2006) kom fram till ett 

liknande resultat där de kunde konstatera att effekterna av skolstartsålder på betyget i 
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läsämnena är av betydligt mindre betydelse än effekterna på idrottsbetyget. Det finns 

också anledning att diskutera slöjdämnet i förhållande till idrott och hälsa då dessa 

ämnen visar på väldigt lika oddskvoter i tabell 1 respektive tabell 5. Förutom 

sannolikheten för att erhålla betyget mycket väl godkänt i de fyra kvartalen har dessa 

två ämnen gemensamt att deras ämneskaraktär skiljer sig från läsämnena och 

möjligtvis ser vi här en form av samband där relativa ålderseffekter yttrar sig i större 

grad i ämnen av mer praktisk karaktär. Svensson (1993) samt Fredriksson och Öckert 

(2006) har i tidigare forskning redan konstaterat att det förhåller sig som så med 

avseende på enbart idrott och hälsa men i föreliggande studie tycks även slöjd falla in 

i ett sådant resonemang. Det finns också anledning att uppmärksamma 

stödundervisningens roll i dessa ämnen då Svensson (1993) samt Musch och 

Grondin (2001) menar att den kan ha en betydande roll för att utjämna eventuella 

skillnader mellan äldre och yngre elever. Det finns således anledning att ställa frågan 

om i vilken utsträckning stödundervisning faktiskt ges i dessa båda ämnen. Samtidigt 

kan man dock fråga sig hur sådan stödundervisning skulle utformas om det rör sig 

om fysiska skillnader i mognad. 

 

De möjliga relativa ålderseffekterna vi kan studera i tabell 5 uppträder i så fall trots 

att kriteriet om konkurrens för att relativa ålderseffekter ska visa sig inte uppfylls 

vilket Musch och Grondin (2001) menar är en grundförutsättning. Vad det här beror 

på bör anses vara relevant i pedagogiska diskurser eftersom, den för undersökningen 

gällande, läroplanen (Lpo 94) är målstyrd samtidigt som det inte finns något som 

säger att samtliga elever inte kan ha högsta betyg till skillnad från en vanlig 

uppfattning om det relativa betygssystemet där betygen ofta fördelades enligt en 

normalfördelningskurva i en klass och på så vis ”tog slut” (Redelius, 2007; Eklöf, 

2011). Det finns alltså inget som tyder på att relativa ålderseffekter ska uppträda med 

Lpo 94 men förklaringen kanske finns i dess föregångare, Lgr 80, med ett relativt 

betygssystem där eleverna jämfördes med varandra (Raustorp, 2004; Redelius, 2007; 

Eklöf, 2011). I kombination med att innehållet var betonat på idrotter och 

idrottsgrenar medför det att tävling blir ett centralt inslag i undervisningen 

(Meckbach, 2004; Larsson, 2007) och därmed konkurrens. Relativa ålderseffekter är 

i detta fall mycket mer troliga att framträda men Lgr 80 är inte längre i bruk, vilket 

den var under Svenssons (1993) studie, så en sådan förklaring svarar inte helt på 

frågan om varför vi ser en sådan effekt av ålder i förhållande till betyg i idrott och 

hälsa med Lpo 94.  

 

En annan förklaring är att lärare har svårt att formulera vilka kunskaper eleverna ska 

tillägna sig i idrott och hälsa då ämnet saknar tydliga kunskapsmål samtidigt som 

läroplanen uppfattas som otydlig och med för stora tolkningsmöjligheter (Annerstedt, 

2007; Larsson, 2007; Redelius, 2007).  

 

Om lärare har svårt att i ord formulera vilka kunskapsmål som ska 

uppnås när eleverna dansar, spelar boll, har friidrott eller orienterar, är det 

lätt hänt att klockan, måttbandet och den bästa ”målspottaren” får utgöra 

grunden för bedömningen. (Redelius, 2007, s 229) 
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Konsekvensen av det som Redelius (2007) skriver blir indirekt att elever jämförs 

med varandra likt det tidigare relativa betygssystemet och därmed uppstår en 

konkurrenssituation som leder till att relativa ålderseffekter uppenbarar sig. 

 

6.4 Relativa ålderseffekter i idrott och hälsa för könen 

I vissa avseenden har följande diskussion redan behandlats i 6.3 och vi har inte för 

avsikt att återupprepa dessa resonemang i 6.4. Vi ber istället läsaren att betrakta dessa 

två skiljda kapitel som en helhet (6.3) vilken utgörs av de båda könen (6.4). 

 

Med avseende på sannolikheten att erhålla ett högsta betyg i ett visst kvartal visar 

tabell 6 på stora skillnader mellan pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa. Utöver 

att både flickor och pojkar visar på den lägsta sannolikheten för att erhålla betyget 

mycket väl godkänt i fjärde kvartalet kan vi konstatera att det är svårt att dra några 

slutsatser om relativa ålderseffekter utifrån flickornas resultat. Som den tidigare 

forskningen tar upp så är de åldersrelaterade sambanden mycket tydligare för pojkar 

än för flickor och det förefaller vara så även i föreliggande studie (Svensson, 1993; 

Peterson, 2004; Fredriksson & Öckert, 2006). Pojkarna visar, som tidigare nämnt, en 

signifikant minskad sannolikhet att erhålla ett högsta betyg från kvartal ett till kvartal 

fyra (figur 3). Ett resultat, om vi ska tro Svensson (1993), av att fysisk styrka och 

skicklighet i lagidrotter, båda starkt åldersberoende, är av större vikt för pojkarnas 

betyg i idrott och hälsa. Fredriksson och Öckert (2006) tar upp betydelsen av att 

pojkar i större utsträckning än flickor deltar i idrottsaktiviteter på fritiden. De menar 

att idrottsaktiviteter utanför skolan tenderar att vara relativt selektiva och att det då är 

rimligt att relativa åldersfördelar i dessa kvarstår i ämnet idrott och hälsa (a.a.). 

Selektionen som pågår i stora delar av idrottsrörelsen premierar de tidigt födda 

(Musch & Grondin, 2001; Peterson, 2004; Stenling & Homlström, 2011) vilket 

medför att många av de barn som är födda sent på året satsar mindre på idrotten eller 

helt enkelt slutar (Fredriksson & Öckert, 2006). Det är möjligt att vi ser 

konsekvenserna av en sådan selektion i tabell 6 då det egna idrottsutövandet är av 

stor betydelse för idrottsbetyget, vilket Meckbach och Lundvall (2007) tar upp. Att 

fysisk styrka och skicklighet i lagidrotter skulle ha en större betydelse för pojkarnas 

betyg är förstås inte i enlighet med den för undersökningen gällande läroplanen då 

flickor och pojkar skall bedömas likvärdigt. Därmed finns det också anledning för 

vidare studier att undersöka huruvida bedömningen mellan flickor och pojkar faktiskt 

är likvärdig. 

 

Flickorna, i tabell 6, visar egentligen inte i någon utsträckning att åldern är av 

betydelse för sannolikheten att erhålla högsta betyget i idrott och hälsa. Peterson 

(2004) kom dock fram till att sambandet mellan ålder och betyg var gällande för 

både flickor och pojkar om än starkare för pojkar. Något vi alltså inte kan konstatera 

utifrån föreliggande undersökning. Men värt att notera är dock att kvartal fyra även 

hos flickor har lägst oddskvot och därför bör man kanske inte helt avvisa ålderns 

betydelse för betyg i idrott och hälsa för flickor. Varför vi kan studera vad som 

möjligen kan vara effekter av relativ ålder för pojkar men inte för flickor kan bero på 

att flickor generellt är tidigare i sin utveckling än pojkar samt att utvecklingen sker i 

mindre utsträckning (Jagtøien m.fl., 2002). Ett omvänt förhållande råder då för 

pojkar vilket kan förklara varför relativa ålderseffekter blir tydligare här. 
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6.5 Pedagogiska implikationer 

Svensson (1993), Peterson (2004) samt Fredriksson och Öckert (2006) menar att 

åldern har en mer avgörande betydelse för betyget i idrott och hälsa än i något annat 

ämne, vilket resultatet i tabell 5 också visar. Att de möjliga relativa ålderseffekterna 

som kan studeras i resultatet (tabell 3) existerar är något som måste uppmärksammas 

när den gällande läroplanen (Lpo 94), till skillnad från den tidigare missuppfattade 

Lgr 80, inte ska jämföra eleverna med varandra. Orsaken till att en jämförelse sker 

vid bedömningen och betygssättningen i idrott och hälsa menar Annerstedt (2007), 

Larsson (2007) och Redelius (2007) är att ämnet saknar tydliga kunskapsmål och 

läroplanen är otydlig. Detta får konsekvensen att en konkurrenssituation bland 

eleverna uppstår och effekter av relativ ålder blir då mer troliga att uppträda. För att 

motverka att relativa ålderseffekter förekommer inom idrott och hälsa krävs det att 

man tar itu med de otydliga kunskapsmålen samt konkurrenssituationen som råder 

mellan eleverna. Värt att nämna i sammanhanget är att en ny läroplan är i bruk men i 

vilken grad denna har lyckats tydliggöra kunskapskraven återstår att se.     

 

Ytterligare något att uppmärksamma är stödundervisningen som Svensson (1993) 

samt Musch och Grondin (2001) menar kan jämna ut de skillnader som finns mellan 

äldre och yngre elever. Svensson (1993) visar på att elever födda i kvartal fyra är 

överrepresenterade när det gäller stödundervisning. Med tanke på det som Svensson 

(1993) samt Musch och Grondin (2001) sagt om stödundervisningen borde det inte 

vara några skillnader i betyget med avseende på ålder. Trots detta så visar resultatet 

(tabell 5) att det förekommer skillnader. Stödundervisningen kan, som tidigare 

nämnt, ha positiva effekter vilka motverkar relativa ålderseffekter. Av den 

anledningen är det av intresse att diskutera huruvida stödundervisning faktiskt 

erbjuds i ämnet idrott och hälsa och i så fall hur den bedrivs eller ska bedrivas då det 

handlar om fysiska skillnader i mognad.     

 

Enligt Svensson (1993) så har åldern stor påverkan på elevernas förmågor i alla 

ämnen när de är yngre för att sedan minska ju äldre de blir. Han menar att elever som 

är födda tidigt på året visar på större kunskaper än de som är födda sent på året (a.a.). 

Diskussionen kring vid vilken ålder eleverna ska få sina första betyg har länge varit 

en debatterad fråga där vissa tycker att betyg ska ges tidigt och andra tycker att betyg 

inte ska finnas alls (Redelius, 2007). Vid denna heta diskussionsfråga bör man också 

ha i åtanke det som Svensson (1993) sagt. Att betygsätta elever tidigt när forskning 

säger att det finns stora skillnader i förmågor när de är yngre, får konsekvensen att 

betygen blir påverkade av relativa ålderseffekter. Betygssättning i yngre åldrar kan 

då få negativa konsekvenser för elevernas utveckling. Hundeide (2006) menar att 

barn utvecklas beroende på hur det uppfattas och definieras. Detta kan betyda att 

elever som tidigt erhåller dåliga betyg uppfattas som elever med svårigheter och 

därmed utvecklas därefter (a.a.).  
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6.6 Fortsatt forskning  

Denna studie utgör en bra grund för fortsatt forskning eftersom endast en årgång i en 

stad har studerats. För att kunna generalisera resultatet hade det behövts utvecklats 

med fler årgångar och fler städer. Det hade varit intressant att jämföra om resultatet 

till denna studie hade skiljt sig åt om ytterligare årgångar och städer hade undersökts. 

Studien som gjorts bygger på betyg från Lpo 94, som från och med höstterminen 

2012 kommer försvinna helt. En ny läroplan innebär också nya kursplaner vilket 

även påverkar bedömningen och betygssättningen av eleverna. Ytterligare en 

infallsvinkel på fortsatt forskning är att när den nya läroplanen har fått några år på 

nacken undersöka om de relativa ålderseffekterna fortfarande tenderar att 

förekomma. Idrott och hälsa har visat sig vara ett ämne som skiljer sig från de andra 

vad gäller just relativa ålderseffekter vilket också den tidigare forskningen säger. 

Därför vore fortsatt forskning inom detta ämne vara intressant och framför allt 

komplettera med intervjuer av lärare i ämnet. Där frågor som till exempel på vilka 

grunder som lärare sätter betyg är centrala. Detta för att få en större och vidare 

uppfattning av vad som faktiskt påverkar ett betyg. Vilket leder oss in på att det finns 

fler faktorer som påverkar ett betyg som denna studie har valt att inte behandla men 

som fortsatt forskning kan bidra med.    
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BILAGA 1 

 

 

Illustration of the physical maturity advantage of children born in January over those 

born in December of the same year. Although the child born in January has an 11-

month age advantage over the child born in December, both children are grouped in 

the same age class in an age-based system with a January 1st cutoff date. Each 

distribution represents a potential disparity, assumed to be normally distributed, in 

physical maturity (x-axis) among children of the same chronological age. The figure 

shows that an early maturer (5.5 months in advance over the mean) born in 

December and a late maturer (5.5 months behind the mean) born in January may 

have the same physical age (the crossing point on the distribution, see vertical 

arrow). The figure also illustrates, however, the potential advantage of a January-

born fast maturer and the disadvantage of a late maturer born in December. The 

additional relative age disadvantage of December-born children may make it 

impossible for late maturers to compete. This advantage/disadvantage can be 

magnified at puberty where deviations from the mean are even more important. 

(Musch & Grondin, 2001, s.156) 
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BILAGA 2 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som läser vid Linnéuniversitetet i Kalmar där vi just nu 

skriver examensarbete. Syftet med vårt arbete och undersökning är att kartlägga 

eventuella samband mellan elevernas slutbetyg i årskurs nio och födelsedatum. För 

att kunna studera samband behöver vi betygsdokument från din skola. Vi behöver 

slutbetyget från de elever som är födda 19XX, alltså de som slutade årskurs nio 

vårterminen 20XX.  

 

Enligt skolverket så är betygsdokument offentliga handlingar som går under 

tryckfrihetsförordningen, vilket ger oss rätt att hämta ut betygsdokumenten. För mer 

information om detta hör gärna av dig till oss.  

 

Vänligen kontakta oss igen via denna mailadress när vi kan hämta ut 

betygsdokumenten.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Ida Persson & Jim Säfström 
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BILAGA 3 

  N Oddskvot   95 % Konfidensintervall      

Bild 
    

  

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,49 0,20 - 1,21 

Q3 52 0,83 0,36 - 1,94 

Q4 38 0,58 0,22 - 1,52 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 5,75 0,65 - 51,30 

Q3 44 2,19 0,19 - 25,05 

Q4 42 3,54 0,35 - 35,40 

      Engelska 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 1,46 0,51 - 4,14 

Q3 52 1,01 0,34 - 3,05 

Q4 38 1,49 0,49 - 4,56 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 1,55 0,45 - 5,29 

Q3 44 2,47 0,77 - 7,92 

Q4 42 1,68 0,49 - 5,76 

      Hemkunskap 
     

Flickor 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 53 1,11 0,41 - 2,96 

Q3 52 1,71 0,67 - 4,39 

Q4 38 1,31 0,46 - 3,72 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 1,43 0,30 - 6,78 

Q3 44 0,34 0,03 - 3,41 

Q4 42 0,73 0,12 - 4,62 

      Matematik 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,33 0,11 - 1,04 

Q3 52 1,17 0,47 - 2,92 

Q4 38 0,99 0,36 - 2,71 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 1,05 0,28 - 3,90 

Q3 44 0,40 0,07 - 2,18 

Q4 42 0,86 0,22 - 3,54 

      Musik 
     

Flickor 
     

Q1 47 1,00 Referens 
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N Oddskvot 95 % Konfidensintervall 

  
Q2 53 0,58 0,21 - 1,60 

Q3 52 1,21 0,48 - 3,00 

Q4 38 0,87 0,31 - 2,45 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 2,21 0,74 - 6,60 

Q3 44 1,52 0,48 - 4,79 

Q4 42 0,53 0,12 - 2,25 

      Biologi 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,25 0,06 - 0,98 

Q3 52 0,75 0,26 - 2,13 

Q4 38 1,10 0,38 - 3,19 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 4,15 0,81 - 21,15 

Q3 44 2,25 0,39 - 12,95 

Q4 42 2,37 0,41 - 13,65 

      Fysik 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,38 0,12 - 1,19 

Q3 52 0,86 0,32 - 2,29 

Q4 38 0,68 0,22 - 2,07 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 2,70 0,65 - 11,18 

Q3 44 1,47 0,31 - 6,96 

Q4 42 1,13 0,22 - 5,92 

      Kemi 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,26 0,08 
 

0,88 

Q3 52 0,50 0,17 
 

1,41 

Q4 38 0,72 0,25 
 

2,08 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 3,46 0,60 - 18,15 

Q3 44 1,65 0,26 - 10,35 

Q4 42 2,37 0,41 - 13,65 

      Geografi 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 52 1,01 0,34 - 3,05 

Q3 52 1,17 0,40 - 3,43 

Q4 38 1,26 0,40 - 3,97 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 1,83 0,41 - 8,17 
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N Oddskvot 95 % Konfidensintervall 

  
Q3 44 1,47 0,31 - 6,96 

Q4 42 0,73 0,12 - 4,62 

      Historia 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 52 0,86 0,31 - 2,39 

Q3 52 1,52 0,59 - 3,92 

Q4 38 1,28 0,45 - 3,62 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 0,75 0,24 - 2,36 

Q3 44 1,08 0,37 - 3,19 

Q4 42 0,24 0,05 - 1,22 

      Religion 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 52 0,99 0,35 - 2,83 

Q3 52 1,58 0,59 - 4,25 

Q4 38 1,70 0,59 - 4,85 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 0,85 0,24 - 3,02 

Q3 44 1,08 0,32 - 3,64 

Q4 42 0,17 0,02 - 1,45 

      Samhällskunskap 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 52 1,72 0,53 - 5,55 

Q3 52 2,46 0,79 - 7,62 

Q4 38 2,19 0,65 - 7,35 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 1,34 0,34 - 5,36 

Q3 44 1,70 0,45 - 6,47 

Q4 42 0,26 0,03 - 2,45 

      Slöjd 
     

Flickor 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,44 0,16 - 1,24 

Q3 52 0,69 0,27 - 1,80 

Q4 38 0,91 0,34 - 2,45 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 0,82 0,30 - 2,21 

Q3 44 0,73 0,26 - 2,02 

Q4 42 0,16 0,03 - 0,79 

      Svenska 
     

Flickor 
     

Q1 45 1,00 Referens 

 
 

Q2 53 1,11 0,38 - 3,27 
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N Oddskvot 95 % Konfidensintervall 

  
Q3 51 1,32 0,46 - 3,83 

Q4 37 0,66 0,18  - 2,45 

      Teknik 
     

Flickor 
     

Q1 46 1,00 Referens 
  

Q2 53 0,86 0,17 - 4,48 

Q3 52 1,87 0,44 - 7,95 

Q4 38 0,80 0,13 - 5,03 

      Pojkar 
     

Q1 47 1,00 Referens 
  

Q2 45 2,20 0,38 - 12,62 

Q3 44 1,65 0,26 - 10,35 

Q4 42 1,13 0,15 - 8,36 

 

 


