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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan relativ ålderseffekt 

och elevers slutbetyg i årskurs nio, samt att jämföra resultatet mellan flickor och pojkar. I 

studien användes en kvantitativ metod, som utgick från en sekundärdatainsamling av samtliga 

elevers slutbetyg i Jönköpings kommun i årskurs nio. Av de 1256 elever som var födda 1997 

var 596 flickor och 660 pojkar. Resultatet visade att pojkar har ett högre slutbetyg än flickor. 

Det överensstämmer med tidigare statistik som visar att pojkar sedan införandet av 

samundervisningen på 1980- talet har högre betyg i idrott och hälsa än flickor. För både 

pojkar och flickor visade det sig fördelaktigt för det högsta betyget (A) att vara född i det 

första kvartalet. Resultatet av samtliga betyg bland flickor var inte lika klart utifrån relativ 

ålderseffektteorin, för pojkar var relativ ålderseffekten däremot tydlig. Liknande resultat har 

man även fått fram i tidigare studier bland svenska elever i årskurs nio i idrott och hälsa. 

Resultatet analyserades sedan utifrån en relativ ålderseffekt samt en biologisk och en social 

syn på kön. Där den tydliga relativa ålderseffekten bland pojkar kan förklaras både genom 

deras fysiska övertag efter puberteten, samt av samhällets syn av att idrott är manligt. Att 

relativa ålderseffekten inte är lika dominerande för flickors resultat kan däremot förklaras 

med att flickor mognar tidigare och att de yngre eleverna hunnit ifatt rent mognadsmässigt i 

nionde klass.  

 

Nyckelord: Relativ ålderseffekt, Idrott och hälsa, Biologisk syn på kön, Social syn på 

kön, Betyg, Årskurs nio,  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate whether there is a connection between Relative Age 

Effect and ninth grade students' final grades. Further, to compare the results between the two 

sexes. This study used a quantitative method that was based on a secondary data collection of 

all the pupils' final grades in the municipality of Jönköping. This data contained grades of 

1256 students, born in 1997, of which 596 were girls and 660 were boys. The results showed 

that boys in general have a higher grade than girls in physical education. This is consistent 

with earlier data showing that boys since the introduction of coeducation in 1980 have higher 

grades in physical education than girls. For the highest grade (A) it was found advantageous 

to be born in the first quarter regardless of the sex. The result of all scores among girls was 

not as clear on the basis of the Relative Age Effect theory (RAE). The boys results is however 

clear. Similar findings have also been presented in previous studies among Swedish students 

in ninth grade in physical education. The results for this investigation were analyzed on the 

basis of a Relative Age Effect and a biological and a social view of gender. The results among 

boys can be explained by their physical advantage after puberty together with the society's 

view of sport as a masculine arena. Further, the RAE is not that significant for the girls results 

and can be explained by their early maturity.  

 

Title: Best in his/her age  

A quantitative study of the relative age effect on students' final grades in physical education. 

The study was conducted on Swedish students in the ninth grade. 

 

Keywords: Relativ Age Effect, Physical Education, Biological view of sex, Social view of 

gender, Grade, Ninth grade,   
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1. Introduktion  

Att vara född sent på året kan innebära många nackdelar då man får vänta med att 

övningsköra, ta körkort och att rösta till dess att man fyllt år (Söderström, 2010). Men när det 

gäller att ha rätt till gratis tandvård, åka billigare på bussen eller börja skolan delas man 

endast in i vilket år man är född, vilket innebär att man i vissa fall anses vara äldre än man är. 

Nackdelarna med att vara född sent på året slutar inte där enligt forskning. 

 

En studie visar att pojkar som mognar tidigt oftare är populärare bland jämnåriga kompisar 

(Bunkholt, 1995). De väljs oftast som ledare bland sina kompisar och tjejerna väljer dem 

oftare som partner. Mognaden jämnar ut sig med åldern men det kan ändå bidra till 

långsiktiga effekter (Bedard & Dhuey, 2006). De tidigt mogna har då redan fått ett invant 

beteende och ser sig som ledare, vilket leder till att de har utvecklat större självkänsla. 

Däremot de som mognar senare och inte väljs visar upp en utveckling av minskad självkänsla.  

 

Inom idrott har en mängd forskning (Barnsley & Thompson, 1988; Helsen & Winckel, 

Williams, 2005) visat på att det finns fördelar med att vara född tidigare på året, då det kan 

skilja upp till 12 månader mellan elever i samma åldersgruppering (relativ ålderseffekt). Ett år 

i fysisk och psykisk mognad kan innebära stora skillnader mellan elever i samma ålder. I 

skolans värld har det gjorts relativ lite forskning i enskilda ämnen. Resultatet i ett flertal av 

dessa studier visar att när eleverna är födda har en påverkan på betyget (Dhuey & Lipscomb, 

2008), speciellt i ämnet idrott och hälsa (Svensson, 1993). 

 

I läroplanen för grundskolan står att skolan ska vara lika för alla och där alla elever ska vara 

jämställda (Skolverket, 2011). Även om jämställdhet har funnits på den politiska 

dagordningen i mer än 40 år (Ekström, 2009) visar rapporter och betyg fortfarande på brister.  

 

Idrott och hälsa är det enda ämnet där pojkar har bättre betyg än flickor (Skolverket, 2010). 

Det kan förklaras med att man i undersökningar funnit att innehållet i undervisningen består 

till merparten av praktiska färdigheter i framför allt bollsporter och olika tävlingsmoment 
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(Skolverket, 2010). Pojkar idrottar i regel mer än flickor på fritiden, speciellt i sporter där 

tävlingsmoment är en central del vilket i sin tur gynnar pojkar även i skolsammanhang. I och 

med att det lades en betoning på hälsa i idrottsundervisningen började flickor och pojkars 

betyg jämna ut sig allt mer. Skolverkets rapport (2006) visar på att lärare i idrott och hälsa 

kopplar ihop ordet hälsa med teoretiska kunskaper medan ordet idrott anses vara praktiska 

färdigheter, vilket indikerar på att teoretiska inslag i ett tidigare praktiskt dominerande ämne 

ger vissa fördelar åt flickorna. Teoretiska ämnen tenderar att gynna flickor mer än pojkar, 

medan pojkar få bättre betyg i praktiska ämnen (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & 

Hägerström, 2002). Mer teoretisk undervisning kan jämna ut tidigare skillnader i betyg i idrott 

och hälsa mellan pojkar och flickor. Den forskning som visar att relativ ålderseffekt påverkar 

betygen i idrott och hälsa är gjord på tidigare kursplaner. Därför är det intressant att 

undersöka om när eleverna är födda på året har en inverkan på betygen i och med införandet 

av det nya betygsystemet. Det är även högst relevant att ta reda på om man kan se några 

skillnader då man jämför resultaten könen emellan. I denna studie undersökas därför om det 

finns något samband mellan relativ ålderseffekt och elevers slutbetyg i årskurs nio. Då 

resultaten mellan könen eventuellt kan se olika ut jämförs tjejers och pojkars resultat med 

varandra.  
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2. Bakgrund  

Betyg och bedömning är ett viktigt område inom läraryrket. Detta avsnitt kommer att 

behandla Sveriges betyg- och bedömningshistoria, från det relativa betygssystemet till att 

samundervisningen infördes i Sverige, samt hur situationen ser ut i skolan idag. Avsnittet 

innehåller även synen på ämnet idrott och hälsa, samt olika sätt att se på elevers utveckling. 

Slutligen kommer bakgrunden sammanfattas i en kortare text. 

 

2.1 Betyg och bedömning  

 

2.1.1 Betygssystemet från 1962  

Det relativa betygssystemet i Lgr 62 byggde på en matematisk teori, där lärarens uppdrag i 

bedömningen var att placera eleverna efter rang, där de jämfördes mot varandra och inte den 

kunskapen de visade upp i skolämnet (Prov- och bedömningsenheten, 2012). Läraren skulle 

dela upp betygen i procent på de elever han eller hon hade i klassen. Fylldes antalkvoten upp 

för det högsta betyget som var betyget fem av klasskamraterna så fick eleven gå ner ett steg i 

betygsskalan och där med få en fyra i betyg. Medelbetyget var en trea, och det var det betyget 

som läraren hade mest av att dela ut till eleverna i klassen i procent. Efter det var läraren 

tvungen att tänka på att det skulle var fler tvåor och fyror än vad det var ettor och femmor i 

den enskilda klassen man undervisade i. 

 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

Figur 1. Visar antal procent i förhållande till betyg som skulle delas ut enligt det relativa 

betygssystemet.   

 

Betygssystemet upplevdes som orättvist 

Det relativa betygsystemet fick mycket kritik, och många ifrågasatte systemet (Prov- och 

bedömningsenheten, 2012).  Problemet som fanns enligt kritikerna var att det inte gick läsa av 

vilken kunskap eleven egentligen bar på i ämnet. Det ända som kunde läsas av med betygen 

var hur eleverna ställde sig intellektuellt gentemot sina klasskamrater. Om elevens kunskap 

betygsattes i ett ämne med en klass, så kunde eleven få ett annat betyg om kunskapen skulle 
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mätas i samma ämne men med nya klasskamrater (Prov- och bedömningsenheten, 2012).  År 

1994 kom det en ny läroplan med ett nytt betygsystem (G- MVG) (Redelius, 2012). Istället 

för det relativa betygsystemet var det nya målrelaterat, där man betonade de fyra F:n (fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet). Nu var det individens förmåga att nå de 

kunskapsmålen som var satta, som avgjorde vilket betyg som sattes.  

 

Från och med höstterminen 2011 var det nya betygssteg som gällde i Sverige. Istället för 

betygssystemet IG, G, VG och MVG är det nu A-F, där F är underkänt, E är det lägsta 

godkända betyget och A är det högsta möjliga (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012). 

För att kunna nå upp till ett betyg krävs att samtliga betygskriterierna är uppfyllda. Betygen B 

och D har inga utskrivna kriterier, utan finns där då eleven inte lyckas uppfylla alla kriterier 

för det högre betyget. 

 

2.1.2 Betygsättning 

Lärare har många uppgifter, en av uppgifterna är att bedöma och betygsätta elever. Men vad 

innebär bedömning och betygsättning? Enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) innebär 

betyg ett skriftligt omdöme av elevers kunskaper, skickligheter, egenskaper och förmågor, till 

skillnad från det tidigare relativa systemet, då elevernas prestationer kunde jämföras med de 

andra i klassen. Wiggins definition på begreppen bedömning och betygsättning enligt Selghed 

är: 

 
 Bedömning (eng. assessment) är den process som består av lärarens arbete med att bilda sig en 

uppfattning om elevers totala utveckling, det vill säga både kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt 

och socialt. 

 
 Betygsättning (eng. grading) innebär att läraren, vid en given tidpunkt, skall sammanfatta sina 

bedömningar av elevens kunskaper och kunnande i de ämnen som ingår i kursplanen eller kursen och 

uttrycka detta betygmässigt, beroende på kvaliteten i kunskaperna och kunnandet hos eleven. (Selghed, 

2004:26-27)  

 

Som ny lärare inom yrket, så upplevs det vara svårare med betygsättning, jämförelsevis om 

man jobbat några år inom yrket (Annerstedt, 2007). Enligt Annerstedt visar lärarutbildningen 

i Sverige en bristande förberedelse för yrkeslivet som lärare inom betyg och bedömning. En 
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undersökning som utfördes av Högskoleverket av lärarutbildningen 2001 till 2011, visade på 

att 48 procent av lärarstudenterna inte haft betyg och bedömning under sin lärarutbildning. 

Det som lärare upplever som svårast inom betygsättning och bedömning är att sätta för låga 

betyg på elevernas kunskap. (Selghed, 2004).  

 

Lärarens betygsättning skall grunda sig utifrån de nationella styrdokumenten och skall vara 

likvärdig. Med likvärdig betygsättning och undervisning syftar man på att det inte ska spela 

någon roll var i landet man bor eller vilken lärare det är som satt betyget (Riksrevisionen, 

2011). Samma betyg skall representera likvärdiga kunskaper över hela riket. 

Skolinspektionens rapporter visade 2009 att ca en femtedel av alla inspekterade skolor inte 

grundade sina betyg i de nationella styrdokumenten (Riksrevisionen, 2011). En av orsakerna 

kan vara att betygskriterierna kan uppfattas otydliga och kan uppfattas olika från lärare till 

lärare, vilket kan leda till att eleverna inte får en rättvis bedömning av deras kunskap i ämnet 

(Annerstedt, 2007). 

 

För att konkretisera tolkningssvårigheterna av kursplanen i ämnet idrott och hälsa visas nedan 

ett exempel från kunskapskraven för årskurs nio.  

 

Kunskapskrav för betyget E  

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra hjälpmedel (Skolverket, 2011:56). 

Kunskapskrav för betyg C 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika 

förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i 

okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel (Skolverket, 2011:56) 

 

Ord som med viss säkerhet och relativ god säkerhet kan innebära olika saker för olika 

människor, beroende på ens referensramar. Vilket innebär att betygsunderlagen påverkas av 

vem det är som betygsätter. För att sätta betyg krävs en legitimerad lärare eller rektor 

(Riksrevisionen, 2011). Är läraren obehörig kan han därför inte sätta betyg på sina elever, 
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utan måste ta hjälp av en legitimerad lärare eller rektor. Det innebär att det kan finnas 

tillfällen då någon som inte har varit närvarande under lektionerna, måste sätta betygen.   

 

2.1.3 Påverkan på betyg 

I Betyg i teori och praktik (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012) skriver författarna att 

betyg kan ha en positiv inverkan på eleverna, som en motivations sporre. Eleven gör då sitt 

yttersta för att få ett högre betyg och får därför en positiv inverkan på skolprestationerna. Det 

kan även få en negativ effekt där eleven känner press eller amotivation. Konsekvenserna kan i 

sin tur påverka självkänslan negativt.  

 

Förutom elevers egen påverkan på betyget visar även forskning att lärare påverkar mer än 

man tidigare trott. I en forskning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) som bygger på 

50 000 studier på över 80 miljoner elever, visar resultaten på att läraren är en av de viktigaste 

faktorerna när det gäller betygen. Upp till 60 % av elevernas prestationer påverkas av vilken 

lärare man har och vilken klass man går i. Det som visades vara viktigaste var att läraren inte 

etiketterade sina elever samt vilka förväntningar som fanns på eleverna.   

 

Pygmalioneffekten 

Robert Rosenthal och Lenore Jacobson (1992) gjorde 1968 ett experiment på en skola i 

Kalifornien. Syftet med experimentet var att ta reda på vilken betydelse lärarnas förväntningar 

på sina elever hade för deras studiegång. Lärarna i studien fick felaktigt veta att experimentet 

gick ut på att studera ”late bloomers”. Med hjälp av olika tester skulle de kunna ta reda på 

vilka elever som skulle utvecklas och genomgå en intellektuell spurt inom närmsta tiden.  

 

Rosenthal och Jacobson gav lärarna en lista på de elever som förväntades utvecklas mest 

under den kommande tiden. Det som läraren inte visste var att eleverna på listan endast var 

slumpmässigt utvalda av forskarna och inte utvalda baserat på testerna. Det forskarna ville 

testa var om dessa utvalda elever utvecklades endast med den fördelen att läraren hade en 

förväntning på att de skulle göra det. Resultatet visade att de elever som läraren trodde skulle 

utvecklas inom snart framtid också gjorde det. 
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Även om forskarna inte var delaktiga och observerade undervisningen, kunde de dra 

slutsatsen att läraren behandlar eleverna olika beroende på vilka förväntningar de har på dem 

och att dessa i sin tur påverkar elevernas prestationer, då de försöker leva upp till lärarens 

förväntningar. Det kallas pygmalioneffekten efter grekisk mytologi, men kallas även 

Rosenthaleffekten efter Robert Rosenthal, som är en av forskarna (Rosenthal & Jacobson, 

1992). 

 

2.2 Ämnet Idrott och Hälsa 

Idrott och hälsa har från år 1820 varit ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan, även om 

ämnet har sett olika ut och haft olika benämningar (Larsson, Fagrell, Johansson, Lundvall,  

Meckbach & Redelius, 2010). Ämnet har haft en ifrågasatt position inom skolan. Man har 

uppfattat det som att inte vara ett fullvärdigt skolämne jämfört med de övriga 

kunskapsämnena. Idrott och hälsas centrala del i under visningen har präglats av den fysiska 

aktiviteten av människokroppen.  

 

Ämnet har ökat markant i popularitet, vid en undersökning som Skolverket har gjort (2003) i 

studien Skola-Idrott-Hälsa, så anses det vara ett av de mest populära ämnena i skolan bland 

eleverna. Enligt Skolverket visar undersökningar som gjorts inom ämnet under senare tid, att 

eleverna ser ämnet idrott och hälsa på följande sätt: 

 

 Ämnet är särskilt populärt bland de yngre eleverna, men det finns en möjlighet att ämnet tappar i 

popularitet i grundskolans senare år. 

 Pojkar visar upp ett större intresse för skolämnet idrott och hälsa, jämfört med flickor. 

 Flickor och pojkar som deltar i föreningsidrotten, visar på positivare inställning skolämnet idrott 

och hälsa, jämfört med elever som inte deltar i någon föreningsidrott. 

 När elever från år nio söker till ett gymnasieprogram som är studieförberedande, så är de mer 

positivt mer inställda, jämfört elever som söker till ett yrkesförberedande gymnasieprogram. 

(Larsson m fl, 2010;7). 
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Elever som deltar i någon fritidsidrott tenderar inte visa på någon större skillnad i 

prestationer, jämfört med elever som inte är aktiva, den här situationen gäller innan eleverna 

når puberteten. Då idrottsträningen normalt saknar en hög omfattning eller intensitet innan 

puberteten, får eleverna som utför en fritidsaktivitet ingen större fördel av den extra 

idrottsträningen. Skillnaden framkommer mer tydligt när eleverna blir äldre, tillexempel når 

puberteten och börjar träna hårdare och kroppen utvecklas på alla plan, från motorisk till 

fysisk utveckling (Larsson m fl, 2010). 

 

Enligt (Larsson m fl, 2010) så har pojkar ett högre betyg i idrott och hälsa jämfört med 

flickorna. Pojkarna uppnår även betydligt oftare måluppfyllelserna i skolämnet idrott och 

hälsa. Det har dock inte alltid sett ut så mellan könen (Larsson m fl, 2010). 

 

2.2.1 Skillnader mellan könen 

Uppdelningen av pojkar och flickor i skolämnet idrott och hälsa framgick stora delar av 1900-

talet. Det dröjde ända fram till början av 1980-talet, där majoriteten av de svenska skolorna 

skaffade en samundervisning i ämnet. Innan samundervisningen i idrott och hälsa så skiljde 

sig innehållet åt i undervisningen mellan könen, flickornas centrala innehåll var taget från 

gymnastiken, där fokus låg på estiska rörelser och uttryck med kropp och redskap. Pojkarnas 

undervisning skiljde sig markant från flickornas, där kunskapsinnehållet för pojkarnas del 

innehöll fysisk träning och prestationen var i fokus i undervisningen. Betygsmässigt var det 

betydligt mer jämt mellan könen, på grund av att de betygsattes på olika innehåll. 

 

Varför undervisningen såg annorlunda ut mellan könen, var på grund av de normer som fanns 

i samhället hur pojkar och flickor skulle fostras rätt, samt deras kroppsliga förutsättningar att 

bedriva fysisk aktivitet. Skillnaderna i betygen uppstod när samundervisningen infördes i 

början av 1980 talet. Samundervisning infördes runt om i landet för att man inte längre såg 

någon anledning till att dela på könen i idrott och hälsa. Nu skulle både pojkar och flickor 

skulle ha kunskap om fysisk träning och prestation, samt estetiska rörelse och uttryck i 

skolämnet idrott och hälsa. I samband med samundervisningen i idrott och hälsa var det 

flickorna som fick det jobbigt. Lektionsinnehållet blev mer anpassat för pojkarnas fysiska 

förmåga, prestation och tävlande och flickorna blev lidande (Larsson m fl, 2010). 
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2.3 Sammanfattning av bakgrunden 

Betygsättningen har gått från att grunda sig på hur väl eleverna presterade i jämförelse med 

sina klasskamrater till att bli individuell och utgå från hur väl eleven når förutbestämda mål 

och kriterier. Alla betygen ska grunda sig i de nationella styrdokumenten och vara likvärdiga, 

vilket inspektioner visat att så inte är fallet Det kan förklaras med att lärare bland annat har för 

dåligt med utbildning i betyg och bedömning. Läraren är en av de viktigaste faktorerna när det 

gäller elevernas betyg, då inte bara deras kunskaper är viktiga utan även vilka förväntningar 

de har på sina elever. Studier visar att elevernas inställningar till ämnet samt deras 

prestationer efter att de kommit i puberteten kan påverkas av om de är idrottsaktiva på sin 

fritid. Idrott och hälsa är det enda skolämnet där pojkar har bättre betyg än flickor och så har 

det sett ut sedan införandet av samundervisningen på 80-talet.   
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3. Tidigare forskning 

I bakgrunden togs det upp faktorer som kan påverka elevernas betyg i ämnet idrott och hälsa. 

Då syftet med studien är att undersöka sambandet mellan elevers betyg och relativ 

ålderseffekt redovisas det i följande avsnitt relevant forskning om relativ ålderseffekt inom 

olika områden. Först presenteras forskning inom olika idrotter för att sedan gå närmare in mer 

på forskning som rör skolan i förhållande till relativ ålderseffekt. Kapitlet avslutas med en 

kortare sammanfattning.  

 

3.1 Relativ ålderseffekt  

Relativ ålderseffekt är den åldersskillnad som uppstår då man delar in barn och ungdomar 

efter ålder (Barnsley & Thompson, 1988). I Sverige hamnar barn som föds i januari i samma 

åldersgrupp som barn som föds i december samma år. Det innebär att det kan skilja nästan ett 

helt år mellan två barn som klassas som jämlika i mognad och utveckling. Enligt forskarna 

kan det påverka både idrotts- (Barnsley & Thompson, 1988; Edgar & O´Donoghue, 2005; 

Helsen, Winckel & Williams, 2005) och skolprestationer (Bedard & Dhuey, 2006; Cobley, 

Abraham & Baker, 2008; Goodman, Gledhill & Ford, 2003) samt psykiskt välmående 

(Barnsley, Thompson & Dyck, 1999). 

 

3.1.1 Inom idrotten  

I Sverige är det vanligt att dela in ungdomar efter kronologisk ålder inom olika idrotter, vilket 

kan vara en bidragande faktor till att en stor mängd forskning inom idrotten stödjer att relativ 

ålderseffekt påverkar vilka det är som når en elitnivå inom sin idrott.  En stor mängd 

forskning har gjorts för att försöka undersöka om det finns något samband med relativ 

ålderseffekt och olika idrotter, speciellt inom idrotter som ishockey och fotboll (Barnsley & 

Thompson, 1988). Nedan redovisas relevant forskning inom detta ämne.   

 

Roger Barnsley (som har bidragit med en mängd forskning om relativ ålderseffekt) och hans 

fru Paula (kanadensisk psykolog) var på en hockeymatch och upptäckte att merparten av 

spelarna var födda i det första kvartalet på året, då de studerade matchbladet. Det väckte ett 

intresse hos Barnsley som tillsammans med bland annat Thompson har forskat om sambanden 
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mellan relativ ålderseffekt (RAE) och olika idrotter. Precis som deras första studie (Hockey 

success and birthdate: The relative age effect, 1985) där de undersöker RAE inom hockey på 

elitnivå visar även studien tre år senare gjord på minor league bland yngre barn (Barnsley & 

Thompson, 1988) att RAE existerar inom hockey (Sherar et al, 2007). De förklarar det med 

att det är en väldigt tävlingsinriktad sport där talanger draftas i tidig ålder. Det i sin tur kan 

bidra till att de yngre spelarna slutar tidigt, innan de hunnit mogna och utvecklas till sin fulla 

potential.  

 

Tillsammans med Stebelsky har de även gjort en studie på baseball (Thompson, Barnsley & 

Stebelsky, 1991), vilken även den visar på tendenser att relativ ålderseffekt finns bland 

spelarna i Major league. Däremot visar inte resultaten lika övertygande siffror som hockeyn, 

detta spekulerar forskarna kan bero på att elituttagningar och satsningarna startar i en högre 

ålder inom baseboll. Edgar och O´Donoghue (2005) har gjort en liknande studie i tennis men 

deras resultat var inte lika tydliga. 

 

År 2005 utfördes en studie (Helsen, Winckel & Williams, 2005) på 2175 

ungdomsfotbollsspelare från ligor i tio länder i Europa. Undersökningen innefattade både 

tjejer och killar från U15 – U18 från samtliga länder. De fann att relative ålders effekt bland 

de unga spelarna var tydlig både ibland tjejerna och killarna. Däremot i U18 för båda könen 

kunde man inte se så tydliga effekter.  

 

Men det finns även studier som gjorts på RAE där man inte har kunnat urskilja något 

samband med olika idrotter. Paul R. Ford and A. Mark Williams (2011) hittade ingen relativ 

ålderseffekt hos de 205 manliga professionella idrottare, inom fotboll, amerikansk fotboll, 

ishockey och baseboll som de undersökte. Deras urval bestod av spelare från FIFA, Union of 

European Football Associations (UEFA) NHL ,MLB baseball och AFL football, där spelare 

valdes ut som hade fått stora utmärkelser inom idrotten.  

 

Skolidrott 

Studier på vilka det är som representerar skolans idrottslag i olika sporter visar att majoriteten 

är födda tidigt på året. I en studie från 2008 (Cobley, Abraham & Baker) där det undersöktes 
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vilka som deltog i skolans idrottslag i sporterna nätboll, fotboll, rugby och brännboll, fann 

forskarna att majoriteten av de som representerade skolan i skolidrott och de som presterade 

bäst i idrott och hälsa var födda i första kvartalet och var därmed de äldsta i sin ålderskohort 

(Cobley, Abraham, & Baker, 2008). 

 

Wilson (1999) utförde en undersökning i England vars resultat likande Cobley, Abraham och 

Bakers när det gäller skolidrottsrepresentation. Wilsons studie omfattade 742 (339 flickor och 

403 pojkar) elever i åldrarna nio till elva år. Sporterna som undersöktes var hockey, nätboll, 

rugby och fotboll. I fotboll och ishockey var det dubbelt så många som var i den äldsta 

grupperingen bland pojkarna. Flickorna visar även de på en relativ ålderseffekt i skolidrotten, 

speciellt när det gäller nätboll och hockey, då det är 30 % fler tidigt födda. Wilson förklarar 

resultaten med att alla fyra sporterna är fysiskt ansträngande och att en tidigare mognad bidrar 

med en fördel för dessa elever. Han skriver att det inte är fördel i alla sporter med tidig fysisk 

mognad, i sporter som gymnastik hade de yngre möjligtvis haft en fördel. (Wilson, 1999)  

 

3.1.2 I skolan 

Att relativ ålderseffekt kan urskiljas bland idrottseliten är en sak då aktiviteter ungdomar 

väljer att sysselsätta sig med på fritiden är valbart och det finns ibland även möjligheter att 

välja att träna med de som är yngre, medan skolan är obligatorisk för alla och ungdomarna 

kan därför inte själva styra hur de uppfattas, utvecklas eller vilka de jämförs med, vilket gör 

situationen värre(Barnsley, Thompson, & Dyck, 1999). Samtidigt gallras inte svagare elever 

ut ur skolan utan de får en chans att komma ifatt mognadsmässigt. Det finns även fler resurser 

i skolan, där man försöker hjälpa svagare elever vilket är ovanligt när det gäller idrott.  

 

Till fördel för de yngsta 

Russell and Startup visade 1986 på att åldersskillnaderna i skolan inte enbart behöver 

innebära problem och depression för de elever som är yngst. Deras forskning visar tvärtom att 

svårigheterna som uppstår i skolan kan bidra till att de eleverna motiveras och blir mer 

ihärdiga när det gäller att lyckas (Musch & Grondin, 2001). Det visade att de fick en större 

fördel i längden än elever som haft en relative ålders fördel i yngre åldrar, då de inte gav upp 
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vid motgångar. Det resulterade bland annat i att de fick bättre resultat i eftergymnasiala 

utbildningar.  

 

Även i Erik Plugs studie (2001) visar att relativa ålderseffekten kan ha betydelse då eleverna 

uppnår vuxen ålder, inte minst för privat ekonomin. Han fann att höginkomsttagare i Holland, 

både när det gäller män och kvinnor är födda i oktober -december. Bland kvinnor är det 5,8 % 

fler höginkomsttagare som är födda i det sista kvartalet och 4,7 % fler bland männen. Studien 

visade även att barn födda senare på året med större sannolikhet kommer nå högre 

utbildningsnivåer. Sannolikheten att få en universitetsexamen ökar med 16 % för kvinnor och 

12 % för män om de är födda på hösten/vintern. 

 

I övriga ämnen 

Elisabeth Dhuey och Kelly Bedard (2006) undersökte sambandet mellan när på året elever var 

födda och deras resultat i ett matte och naturkunskapstest som kallas TIMISS (Trends in 

Mathematics and Science Study). Testet görs var fjärde år i länder runt hela världen och ses 

därför som ett bra mätinstrument på kunskap. Bedard och Dhuey gjorde sin studie på elever i 

fjärde-, åttondeklass och i gymnasiet. Resultatet visade att de barn som var födda tidigt på året 

presterade upp till 12 % bättre än de som var födda senare. De följde eleverna ända upp till 

college och det visade sig att skillnaderna som funnits i tidigare åldrar även följde med upp i 

vuxen ålder utan att jämna ut sig. Eftersom studien omfattade hela 19 länder var forskarna 

tvungna att anpassa den så att det inträdesdatumet i skolan inte spelade någon roll (då den så 

kallade ”cut off date” skiljer sig länder emellan).  På så sätt kunde de komma fram till att 

skillnaderna mellan eleverna inte låg i vilken datum de var födda utan i hur mycket ålders 

fördel de hade gentemot sina klasskamrater (Bedard & Dhuey, 2006).  

 

Forskning visar att elever som är födda sent på året har en ökad risk för akademiska problem 

jämfört med deras klasskamrater (Bell, Massey & Dexter, 1997; Goodman, Gledhill & Ford, 

2003). Chansen för att bli felaktig misstänkt för att ha inlärningssvårigheter ökar även den för 

yngre elever, då det är lätt för läraren att förväxla det med att vara sen i mognadsprocessen 

(Goodman, Gledhill & Ford, 2003). Konsekvenserna då man även se på Bedard och Dhueys 
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(2006) studie skulle innebära att dessa elever blir stämplade genom hela skoltiden och aldrig 

får chansen att komma ifatt de äldre eleverna. 

 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa ses som ett av de populäraste ämnena i skolan, speciellt bland de yngre 

eleverna (Skolverket, 2003). Ämnet tenderar att minska i popularitet ju äldre eleverna blir, 

samt att det inte är lika attraktivt ämne bland flickorna som det är bland pojkarna. De elever 

som utför en idrott på sin fritid visar även på ett större intresse för ämnet idrott och hälsa.   

 

Studie i England 

År 2008 gjordes en studie (Cobley, Abraham & Baker) på en skola i England, där de 

undersökte om man kunde se något samband mellan när på året eleverna var födda och hur de 

presterade i ämnet idrott och hälsa samt om det fanns någon överrepresentation av tidigt födda 

och de som representerade skolan i skolidrott. Forskningen gjordes på 621 elever (304 flickor 

och 317 pojkar) i åldrarna 11-14. Anledningen till att elever i åldern 11-14 användes var att de 

är mitt inne i puberteten och att skillnaderna i mognaden är som störst då enligt forskarna. 

Skolan i fråga låg över snittet för medelvärdet i England i ämnet idrott och hälsa. De samlade 

in data om eleverna i form av kön, när de var födda, omdömen och betyg (satta av elevernas 

idrottslärare) som byggde på observationer av elevernas kunskaper, utveckling och färdigheter 

i idrott och hälsa. Majoriteten av de eleverna med högst betyg var födda i det första kvartalet. 

 

Studie gjord i Sverige 

Allan Svensons skriver i sin rapport ”Har åldern någon betydelse?” från 1993 om elevers 

skolanpassning och vilken framgång eleverna har beroende om de är födda under det första 

kvartalet eller det sista. Svensson följde en elevgrupp på 4400 elever, där antalet pojkar var 

2273 och antalet flickor var 2127. Elevgruppen följdes av Svensson från mellanstadiet och 

upp till år nio på grundskolan. Det Svensson redovisar i sin rapport är vad resultatet blev av 

elevernas språkligt, matematiskt utveckling, samt vilka elever som fick stödundervisning i 

skolan. Svensson undersökte även hur elevernas inställning såg ut till olika skolämnen, där 

med idrott och hälsa som är intressant för vår undersökning (Svensson, 1993).  
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Svensson gjorde en avslutande mätning på elevernas utveckling genom att han sammanställde 

deras slutbetyg i årskurs nio. Han gjorde två uppdelningar, där en kategori var de teoretiska 

ämnena och den andra var ett praktiskt ämne som han visar resultat på i rapporten, (det 

praktiska ämnet som Svensson undersökte var idrott och hälsa). Studien visar att en skillnad 

mellan könen i de teoretiska ämnena, där flickorna visade på bättre betyg. Eleverna visade 

inte på någon stor skillnad, beroende om de var födda under det första kvartalet eller sista 

kvartalet. Men i ämnet idrott och hälsa så var det omvända roller mellan könen, pojkarna hade 

ett högre betygsnitt än flickorna. Ser man till flickor födda under det första kvartalet och det 

sista kvartalet så skiljer sig inte betygen mycket åt, men en skillnad finns. Flickor födda det 

första kvartalet hade 3,26 och flickor födda det sista kvartalet hade 3,20 i medelvärde ur en 

betygsskala på 1 – 5, där 1 är det lägsta och 5 det högsta betyget. Flickorna visade inte på en 

stor skillnad mellan varandra i slutbetyget ämnet idrott och hälsa och när på året de var födda. 

Den skillnaden som kunde läsas av bland flickorna var en differens på 0,06.  

 

Det Svensson upptäckte i sin rapport var att pojkarnas slutbetyg i idrott i årskurs nio skiljer 

sig i medelvärde markant beroende om de var födda det första eller sista kvartalet. Under 

första perioden så hade pojkarna ett medelvärde på 3,46 och pojkarna under det sista kvartalet 

3,24 i medelvärde. Differensen mellan pojkarna är stor och ligger på 0,22. Anledningen till 

den stora skillnaden mellan pojkarna, beror enligt Svensson på att de tidigt födda på året har 

en fördel med den fysiska styrkan och skicklighet inom lagidrotter, vilket gör att de får ett 

högre slutbetyg i snitt i idrott och hälsa (Svensson, 1993). 

 

3.1.3 Slutord om relativ ålderseffekt 

Inom idrotten har det bedrivits en stor mängd forskning där man försöker se vilka idrotter som 

kan påverkas av relativ ålderseffekt. De idrotter det har bedrivit mest forskning om och där 

det även funnits störst samband mellan när på året idrottarna är födda och hur framgångsrika 

de är, är inom ishockey och fotboll. Skolan är inget undantag, forskning har gjorts på olika 

åldrar och i olika ämnen, däremot bli inte resultaten lika tydliga som i idrottssammanhang. 

Det kan enligt vissa teorier bero på att det sätts in extra resurser för att höja de svaga eleverna, 

medan i idrotten sållas dessa ungdomar ut i tidig ålder. Man har även hittat vissa fördelar med 
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att ha oddsen emot sig, då viss forskning tyder på att det kan utveckla en stark inre motivation 

att lyckas. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Det har bedrivits en stor mängd forskning om relativ ålderseffekt i olika sammanhang och 

tidigare kapitel har berört svårigheterna med en likvärdig skolgång och betygsättning. 

Forskningen inom idrotten har i stort sätt utförts på pojkar och män och studier visar även till 

fördelar betygsmässigt för pojkar i ämnet idrott och hälsa. I följande avsnitt kommer tre 

teorier att presenteras, som kommer att ligga till underlag för analysen av studiens resultat. 

Den första är relativ ålderseffekt som ligger till grund för hela arbetet, därefter den biologiska- 

och sociala synen på kön (maskulinitetsteorin).  

 

4.1 Relativ ålderseffekt 

Kärt barn har många namn.  Med åren har relativ ålderseffekt (relative age effect) benämnts 

på en mängd olika sätt bland forskare, bland annat som Birth effect och Age position effect 

(Nolan & Howell, 2010).  Roger H Barnsley, hans fru Paula och Angus Thompson skrev en 

forskningsrapport (1985) där de beskrev begreppet Relative Age Effect (RAE) som ”The 

difference in age among students in the same grade grouping”, vilket kan översättas till 

skillnaden i ålder mellan elever i samma ålders grupp (Nolan & Howell, 2010). Med det 

menade forskarna att man delar in barn och ungdomar efter vilket år de är födda, oavsett när 

på året det är. Det resulterar i att det kan skilja nästan ett helt år mellan barnen i samma 

”ålder”, då ett barn som är född första januari hamnar i samma ålderkohort som ett barn som 

är född sista december.  
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Figur 2. Illustration av fördelarna i mognad mellan ungdomar födda i januari respektive december, 

samma år. I samma ålderskohort kan det skilja mer än 11 månader (efter Musch & Grondin, 2001:157) 

 

Då åldersskillnaden är stor kan det även bli skillnad rent mognadsmässigt. De barn som är 

födda i januari har ett helt års försprång och hinner utvecklas mer både fysiskt och psykiskt. 

Åldersklyftan på tolv månader är enorm runt puberteten i fysisk mognad (Musch & Grondin, 

2001). Mognadsfördelen för de elever som är äldre kan misstas för talang eller begåvning och 

kan bidra till att prestationer jämförs ogynnsamt för de yngre och gynnsamt för de äldre i 

samma ålderskohort.   

 

Att relativa ålderseffekten existerar finns det inga tvivel om i forskarvärlden, däremot skiljer 

sig resultaten markant beroende på vilket ämne man forskar inom. Med det menas inte att 

relativålders effekt visar sig i alla områden. Det område som man upptäckt störst signifikans 

är inom idrotten, speciellt i idrotter som ishockey och fotboll (Musch & Grondin, 2001). 

Barnsley, Thompson och Dyck (1999) skriver att de även hittat bevis för att det finns 

samband mellan självmordsstatistiken bland ungdomar under 20 år i Alberta i USA och när på 

året de är födda. Det var betydligt fler av de avlidna som var födda senare på året och var där 

med yngre än sina klasskamrater. Forskarna har en teori om att deras eventuella sena mognad 
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jämfört med deras klasskamrater kan ha påverkat deras och andras bild av dem själva som 

misslyckade som i sin tur lett till depression.  

 

4.2 Synen på kön och genus  

Ordet kön kan ha en mängd olika innebörder. Det brukar framför allt tala om det biologiska- 

och sociala könet eller kön och genus som också kan definiera dem (Eriksson, 2005). Det 

biologiska könet innebär det kön som vi föds in i, den kroppen man har. Innan 1980 talet var 

det så man delade in eleverna i idrottsundervisningen, men även idag i skolan delas eleverna 

in efter det biologiska könet i många sammanhang. Det sociala könet eller genus som man 

även kallar det påverkas av den miljö vi lever i, där föreställningar om könet, olika roller och 

handlingar får en central betydelse. När en liten flicka leker med en docka och en pojk leker 

med en bil är ett typiskt exempel där samhällets föreställningar om det sociala könet går ihop 

med det biologiska könet (Connell, 1999).  

 

4.2.1 Biologisk syn på kön 

I de flesta fall finns det en biologisk skillnad i utveckling och mognad mellan pojkar och 

flickor, dessa skillnader kan däremot variera stort. Gjerset och Annerstedt (1992) beskriver 

ungdomars utveckling som högst individuell. Utvecklingen skiljer sig från person till person 

och det är omöjligt att fastställa utvecklingen till en viss ålder. Däremot är ordningsföljden för 

de olika utvecklingsfaserna för alla som utvecklas normalt i stort sett densamma. En stor 

bidragande faktor till utvecklingsskedet är ärftlighet, det vill säga att man utvecklas snarlikt 

sina föräldrar. Forskare är osäkra på om det finns åldrar och inlärningsplatåer där ungdomar är 

mer mottagliga för kunskap.  

 

Ungdomar som hade ett fysiskt försprång redan i treårsåldern behåller ofta det ända upp i 

ungdomsåren (Gjerset & Annerstedt 1992). Det visar sig att om man har tidigt utvecklat 

skelett är man även mer utvecklad inom andra områden. Ju närmare vuxen ålder man kommer 

desto mer jämnas skillnaderna i utvecklingen ut. Skillnaderna ungdomar emellan och mellan 

könen är dock som störst i puberteten.   
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Fram till puberteten är längdtillväxten och muskelmassan för pojkar och flickor densamma. 

Puberteten (menarche) pågår normalt för flickor mellan 10-17 års ålder (Gjerset & 

Annerstedt, 1992). Flickornas tillväxtspurt brukar vara vid tio års ålder och minskar redan ett 

år senare från att växa nio cm per år till två cm per år, året därpå. De har då i genomsnitt nått 

90 % av sin slutgiltiga längd. Även tillväxten av muskelmassan startar två år tidigare för 

flickor men den ökar inte lika mycket som hos pojkar. Syreupptagningsförmågan skiljer sig 

även mellan könen. Flickors maximala syreupptagning är som bäst mellan 14-16 års ålder och 

försämras därefter med den stigande åldern (Gjerset & Annerstedt, 1992).  

 

Pojkar når puberteten i regel två år senare och når sin topp vid 14 år ålder (Gjerset & 

Annerstedt, 1992). De har en tillväxt på 10 cm per år under den tiden för att två år senare vara 

nere på två- tre cm per år. Hos pojkar ökar muskelmassan kraftigt i puberteten och de blir 

mycket starkare, speciellt i överkroppen. Det ökar upp till 25 års ålder och minskar därefter 

med stigande åldern.  

 

Barn som kommer in i puberteten är ofta klumpiga, eftersom kroppsdelarna växer i olika takt 

och proportionerna förändras (Landstinget Kronoberg, 2012). Tyngdpunkten ändras till att i 

vuxen ålder sitta vid höftbenskammen från att vara under bröstbenet som barn (Gjerset & 

Annerstedt, 1992). Utvecklingen på det sociala, kroppsliga och mentala planet kan pågå ända 

upp i 25 års ålder (Landstinget Kronoberg, 2012), vilket orsakar stora skillnader på den 

fysiska prestationen, både inom och mellan könen och har även betydelse för inlärning av 

rörelser. När ungdomarna kommer upp i högstadieåldern börjar tänkandet blir mer nyanserat 

och det blir lättare att analysera (Landstinget Kronoberg, 2012). Enligt Skolverket (2006) har 

flickor en fördel i skolan då de är bättre på att sitta still och koncentrera sig. Koncentrationen 

påverkas av hjärnans mognad, vilken utvecklas ett och ett halvt år tidigare för flickor.  

 

4.2.2 Social syn på kön 

I boken Om genus som Connell (2009) har skrivit, så försöker han ge en bild och en förståelse 

över vad genus är för något. Själva ordet genus kommer från grammatiken och som betyder 

att producera. Genus termen växte sig allt större och blev officiellt år 1970 i många länder. I 

många språk har genus gett snarlika ord så som sort och klass. 
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Samhället som vi lever i har olika normer på vad som är manligt samt kvinnligt runt om oss 

(Connell, 1999). Det är inte bara arter som kan reproducera sig sexuellt som delas in i genus i 

världen som vi lever i, utan olika objekt och begrepp har en genusdefinition som vi använder 

oss av dagligen. Det är många människor som i det engelsktalande språket som använder sig 

av genus när de ska beskriva en sak eller någon händelse tillexempel uttrycker de sig genom 

att säger hon till ett skepp och om en oljekälla att hon kommer att explodera. Människor har 

infört en genusprägel på olika saker beroende på hur människor anser saken vara feminin eller 

maskulin.  

 

Normerna har inte alltid sett likadana ut i samhället. Historien har ändrat på förutsättningarna 

med tiden, vilket inneburit en förändring av normen för maskulinitet. Redan som liten lära sig 

att ställa sig i ”rätt kö” beroende på vilket kön de tillhör. Samhället har en syn på hur 

människorna ska uppföra sig och agera beroende vilket kön man tillhör. Det finns vissa saker 

som pojkar ska göra och lära sig för att växa in i mansrollen och respektive vad som förväntas 

av en flicka för att ta en kvinnoroll i dagens samhälle, vilket Connell beskriver i sin 

maskulinitetsteori. 

 

Det finns olika rum och sociala sammanhang i vilka man fostrar pojkar och flickor, som t.ex. 

att man inom olika idrotter skiljer könen åt. Exempelvis ses fotboll som en manlig idrott som 

skapats och styrs av män. Ser man till kvinnofotbollen i dagens samhälle så har kvinnorna inte 

samma möjligheter inom idrotten, då fotbollen är en maskulinitetsarena som leder till att 

kvinnor kan utöva idrotten men inte på samma villkor och med samma möjligheter, vilket 

leder till att maskulinitet gynnas av samhället som vi lever i. Skillnaden som uppstår mellan 

könen när de utövar idrotten är när kvinnor och flickor träder in på en plan så befinner de sig i 

en maskulinitetens arena. Det kvinnliga könet blir ofta ifrågasatt i samband med beträdandet 

av maskulinitets arena, där kvinnans sexuella läggning ofta ifrågasätts (Fundberg, 2003). 

 

Maskulinitet kan ske medvetet och omedvetet från föräldrarnas, vänners, tränarnas samt 

lärarnas sida. Maskulinitet är inte något som barn föds till, utan fostras till av samhället och 

omgivningen som finns runt om barnet. Enligt (Connell, 1999) så är maskulinitet mer än bara 

kön, utan sexualitet, klass och etnicitet. Där de fyra olika kategorierna sammanlänkas med 
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varandra och bildar maskulinitet. Genom att se på maskulinitet enligt (Connell, 1999), så kan 

män delas in i olika grupper av maskulinitet. Men det är inte bara klass etnicitet och sexualitet 

som skapar maskulinitet, utan det skapas även utifrån tid, rum och sociala sammanhang. 

Beroende när, var och med vilka får maskuliniteten en ny form vid den situationen.   

 

4.3 Sammankoppling 

Ett års åldersskillnad är stort för ungdomar både fysiskt och psykiskt i puberteten och åren. 

Det utvecklas inte bara stora skillnader elever emellan utan även mellan könen. Pojkarna får 

helt andra fysiska förutsättningar och flickors hjärnor mognar ca två år tidigare än pojkars. 

Även synen på idrott som något manligt, inte bara bland eleverna själva utan av deras 

omgivning, kan påverka deras fritidsintressen, skolambitioner och i sin tur skapa ytterligare 

fördelar eller nackdelar. Då ungdomar med så skilda förutsättningar ska betygsättas krävs 

kunniga lärare, som kan bortse från mognad och göra en individuell bedömning av elevernas 

kunskaper, samt kunna motivera eleverna att prestera maximalt efter deras kapacitet. 
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan relativ ålderseffekt 

och elevers slutbetyg i årskurs nio, samt att jämföra resultatet mellan flickor och pojkar. 

 

5.2 Frågeställningar 

1. Hur ser relativ ålderseffekt ut i förhållande till i vilket kvartal eleverna är födda och 

slutbetyget i idrott och hälsa? 

2. Hur ser relativ ålderseffekt ut bland pojkar i ämnet idrott och hälsa och det slutbetyg de 

erhåller? 

3. Hur ser relativ ålderseffekt ut bland flickor i ämnet idrott och hälsa och det slutbetyg de 

erhåller? 

 

5.3 Begreppsdefinition 

Relativ ålderseffekt 

Begreppet relativ åldereffekt innebär att det i samma ålderskohort kan skilja upp till ett år i 

åldersskillnad mellan personer. De tolv månaderna kan innebära stora skillnader när det gäller 

både fysisk och psykisk mognad, vilket kan ge de tidigt födda en fördel gentemot de som är 

födda sent på året. 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer undersökningens kärna presenteras, där vi börjar med att redovisa val 

av metod, urval, bortfall. Därefter kommer utförandet presenteras, följt av validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och slutligen de etiska aspekterna som tagits hänsyn till under 

studiens utformande.  

 

6.1 Val av metod   

Det som vi har förhållit oss till i studien är Dahmströms planeringsmodell (2011). Det 

viktigaste vid en undersökning är att man planerar och det är mycket viktigt att lägga upp sin 

undersökning utifrån tre punkter. Vem och vad ska undersökas och hur ska man gå till väga 

för att få svar på det man vill ha ut av sin undersökning. Vilket har underlättat vårt 

planeringsarbete.  

Vid genomförandet av studien har vi använd oss av en kvantitativ statistisk metod (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Då studien ska undersöka sambandet mellan redan satta betyg och vilken 

tid på året eleverna är födda utgick vi från en sekundär datainsamling. Det innebär att man tar 

data som redan finns framtagen men till ett annat ändamål (Lantz, 2011), som betyg och de 

första fyra siffrorna i elevernas personnummer. Utifrån det har vi anpassat all insamlad data 

till studien, genom att sammanställa och dela upp relevant data i förvalda kategorier, så som 

kön, månad och erhållet betyg. För att kunna svara på de frågeställningar som vi undersöker i 

studien har vi tagit del av de offentliga slutbetygen i Jönköpings kommun för samtliga årskurs 

nio elever. Med den kvantitativa statistiska metoden som vi har valt att använda oss av i 

studien ansåg vi kunna besvara arbetets frågeställning på bästa möjliga sätt, då vår inverkan 

på insamlingen av betygen minimerades. Tidigare utförda studier (Svensson, 1993; Bedard & 

Dhuey, 2006; Cobley, Abraham & Baker, 2008) har använt sig av liknande tillvägagångssätt.   

 

6.2 Urval 

När man gör ett urval är det (Hassmén & Hassmén, 2008) viktigt att se till att det stickprov 

som man utför är representativt för populationen. Det innebär att urvalet ska vara 

populationen i miniatyr. På Skolverkets hemsida, finns en statistisk databas som heter 

Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitets informations system (SIRIS) med 
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kvalitets granskningar och betyg från hela Sverige (Skolverket, 2014). Med hjälp av SIRIS 

kan man få fram slutbetygen i idrott och hälsa för årskurs nio i hela riket, samt dela upp 

statistiken på de båda könen. SIRIS betygsstatistik är uppdelad i skolor, kommuner och riket. 

Med det som bakgrund valdes en kommun som urvalsunderlag. Utifrån undersökningar och 

jämförelser kommuner emellan gjordes urvalsprocessen för vilken kommun undersökningen 

skulle omfatta.  

 

Urvalet (Hassmén & Hassmén, 2008) bör vara så stort som möjligt med hänsyn till resurser 

som tid och tillgänglighet. Inför riksdagsval använder man ca 1000 personer när man gör 

statistiska undersökningar och det anses vara representativt för populationen. Med det som 

bakgrund till antal elever som skulle ingå i undersökningen valdes en kommun med runt 1000 

elever i årskurs nio, vilket SIRIS kategoriserar som större stad. Anledningen till att en 

kommun valdes var endast för att SIRIS lagt in betygsstatistik i form av kommuner.   

 

Urvalet gjordes med hjälp av ett klusterurval, vilket innebär att det sker i flera steg. Det första 

steget i ett klusterurval är att först dela upp populationen i olika grupper (t.ex. landskap och 

storlek) (Hassmén & Hassmén, 2008). Då vi valde storlek i form av antal elever i SIRIS var 

det tre kommuner (Jönköpings-, Örebros- och Helsingborgs- kommun) där statistiken för 

vilka slutbetyg tjejer respektive killar fått var överensstämmande med betygsstatistiken för 

hela riket (se bilaga 2). Med hjälp av ett bekvämlighetsurval begränsades undersökningen till 

Småland och närmare bestämt Jönköpings kommun, då det gav oss möjligheten att kunna åka 

och insamla data vid behov, för att undvika problem vid datainsamlingen. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av undersökningspersoner eller data som 

finns nära till hands (Eliasson, 2013). Det som kan ifrågasättas med ett bekvämlighetsurval 

(Hassmén & Hassmén, 2008) är att det inte är slumpmässigt utvalda undersökningspersoner. 

 

På vårterminen 2013 blev det första slutbetyget i nian satt med det nya betygssystemet som 

grund för betyget genom hela högstadiet och det var därför ett självklart val till varför just den 

årskullen skulle väljas som underlag till undersökningen. Fram till gymnasiet är det även 

obligatorisk skolgång och det eventuella bortfallet på gymnasiet skulle kunna härledas till att 

relativ ålderseffekt kan bidragit till varför vissa elever valt att avsluta sina studier. Ytterligare 
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en anledning till varför elever i 16 års ålder har valts är att puberteten kan påverka eventuella 

skillnader då vi undersöker relativ ålderseffekt.   

 

Samtliga elever i Jönköpings kommun i årskurs nio (särskolan borträknad), både från 

kommunala- och privata skolor var 1320 till antalet år 2013, vilka undersökningen bygger på. 

Ulf Blomdahl och Stig Elofsson gör var tredje år i samarbete med Jönköpings kommun en 

undersökning (Fritid Jönköping, 2014) där man utvärderar hur ungdomar i kommunen 

spenderar sin fritid. Den senaste undersökningen gjordes 2012, på bland annat de 

högstadieungdomarna som vår studie bygger på. Enligt svarsstatistiken visade det sig att 49 % 

av alla ungdomar på högstadiet är aktivt medlemmar i någon form av föreningsidrott på sin 

fritid. Fördelningen mellan pojkar och flickor är att 54 % av pojkarna och endast 44 % av 

flickorna är aktiva. I Ung livsstils undersökning visade att ca 20 % av alla ungdomar i 

Jönköpings kommun var inaktiva, vilket innebär att de inte utövar någon form av regelbunden 

aktivitet, varken inom föreningsliv eller på egen hand (Fritid Jönköping, 2014).  

 

6.3 Bortfall 

Av de 1320 eleverna som slutade nian vårterminen 2013 var det 49 som var födda antingen 

tidigare än 1997 eller senare. Då vi inte har någon bakgrundsvetskap om till varför de 

eleverna fick sitt slutbetyg i idrott och hälsa senare, respektive tidigare kan vi därför inte dra 

några slutsatser om hur den relativa ålderseffekten kan ha påverkat deras betyg väljer vi att ta 

bort dem ur statistiken. Vi har även valt att ta bort de 15 elever som har fått slutbetyg 3, 

(vilket står för anpassad studiegång) av samma anledning som vi valt att ta bort de som inte är 

födda i samma ålderskohort och för att betyget 3 inte finns med i betygssystemet. Bortfallet 

uppgår till 64 elever sammanlagt. Körner och Wahlgren (2012) beskriver det som att man har 

en målpopulation (i vårt fall alla elever som är födda 1997 och går i nian i Jönköpings 

kommun) som man har valt att undersöka/ rama in, om ramen sedan innefattar fler än de man 

vill undersöka kallas det överteckning. Överteckning i det här fallet är de elever som är födda 

tidigare eller senare än 1997 och även de elever som har slutbetyg 3, vilket är enligt (ibid) 

enkelt att sortera bort i efterhand. Svårare hade det varit om det istället hade varit en 

underteckning, det vill säga att det fattades betyg från elever födda 1997 i årskurs nio, vilket 

vi inte har några uppgifter som styrker att så skulle vara fallet.  
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6.4 Genomförande 

Den sekundära datainsamlingen som vi har använt oss av i undersökningen utgår från elevers 

slutbetyg i idrott och hälsa årskurs nio i Jönköpings kommun, där slutbetyget är från år 2013. 

Betygen vi hade med i undersökningen kommer från samtliga skolor, både kommunal- och 

privatskolorna. Slutbetygen fick vi till undersökningen genom att ta kontakt per telefon och 

mail med utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun, och vi ombads skicka ett mail där 

vi beskrev vilken information vi var intresserade av. Därefter skickades alla betyg i ett mail i 

form av ett Exceldokument. Informationen som vi hade att tillgå var betygen, födelseår 

(angivet i år och månad då eleverna var födda) och kön på eleverna. Vi hade 1256 slutbetyg 

att tillgå med i undersökningen efter det vi hade sorterat ut bortfallen. Bland dessa var 596 

flickor och 660 pojkar med ett slutbetyg i årskurs nio i idrott och hälsa.   

 

Genom Excelprogrammet kunde vi sedan bearbeta den data vi fått, genom att strukturera upp 

innehållet i olika filer, under olika rubriker. Vi arbetade var för sig för att sedan kunna 

jämföra resultaten för att öka reliabiliteten i studien. Empirin delades in i vilket år eleverna 

var födda för att kunna sortera bort irrelevant data, även de som fått betyget 3, vilket räknas 

som ett specialbetyg sorterades bort. Killars och tjejers betyg separerades och därefter delade 

vi i dem efter vilken månad de var födda och de olika betygen för sig. Därefter lades all data 

in i ett SPSS, vilket är ett av de tre mest tillförlitliga statistikprogrammen i världen (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Med hjälp av SPSS räknades medelvärden och standardavvikelse ut. 

Sedan fördes data tillbaka till ett Exceldokument, där det gjordes om till tabeller och figurer. 

 

Betygsskalan från A till F eller streck gjorde vi om, där de olika betygen fick ett siffervärde. 

Genom att göra om betygen till siffervärde underlättade det att undersöka och jämföra 

statistiken vi fick fram och sätta in det i olika sammanhang. Uträkningen och siffervärdena är 

tagna från Skolverket och är den samma som när man omvandlar betygen från ordinalskala 

till kvotskala. Samma kvotskala används till det nya betygssystemet som till det förra, vilket 

har fått kritik, då ett A inte skall ses likvärdigt med ett MVG (Prov- och bedömningsenheten, 

2012).  
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Betyg A B C D E F - 

Värde  20 17,5 15 12,5 10 0 0 

Siffervärdena i tabellen är de som används då man räknar om betyg till siffror (Prov- och 

bedömningsenheten, 2012)  

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet är om undersökningen verkligen mäter det som ämnas mätas (Körner & Wahlgren, 

2012). Då elevernas betyg har blivit satta i relation till när på året de är födda och vilket kön 

de har, kan inte andra faktorer som sociala skillnader, intressen, etnicitet, hur mycket de tränar 

på fritiden som kan påverka elevernas betyg tas hänsyn till då vi inte har kunskap om det. 

Däremot kan validiteten öka tack vare det, då det inte anses vara relevant i vår undersökning. 

Det som undersökningen avses mätas, mäts med den insamlade data som har bearbetats. 

 

Reliabilitet kan sägas vara mätinstrumentet och dess tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 

2012). Reliabiliteten anses vara hög, då all data har skickats i form av ett Exceldokument från 

Jönköpings kommuns betygshanterare. Chansen att något betyg skrivits in felaktigt i 

processen finns eller att något försvunnit/lagts till. Även när siffrorna har hanterats av oss då 

vi har sammanställt och beräknat kan mindre fel uppstått. För att minska all eventuell 

reliabilitetsminskning har allt kontrollräknats ett flertal gånger och av flera personer, för att 

undvika bias från en individ. Betygsdata har även jämförts med Skolverkets siffror 

(Skolverket, 2014).     

 

6.6 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att det resultatet som framkommer i undersökningen skulle bli 

densamma om man gjorde om samma undersökning i t.ex. en annan kommun. Chansen finns 

att det kan vara skillnader mellan mindre och större städer. Då vi har varit noggranna med att 

välja ut ett stickprov som ska representera hela rikets statistik är det däremot inte helt orimligt 

att en liknande studie skulle få liknande resultat.  
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6.7 Etiska aspekter    

I vår undersökning har vi använt oss av offentliga handlingar, som var slutbetygen i år nio i 

Jönköpings kommun 2013. Offentliga handlingar går under offentlighetsprincipen 

(Regeringskansliet, 2013), som innebär att alla kan ta del av olika handlingar hos olika 

statliga myndigheter runt om i landet. Materialet som vi har använt oss av i vår undersökning 

för att kunna besvara de frågeställningar vi har i studien är inte detaljerad så att utomstående 

kan läsa av vem personerna är. Den information som vi har använt oss av är vilken år och 

månad eleverna är födda i och vilket betyg de har i skolämnet idrott och hälsa. Därför går inte 

att läsa av vilken skola, klass eller vilken lärare som betygsatt eleverna i ämnet. Genom den 

informationen vi har använt oss av i undersökningen, har vi tänkt på att skydda eleverna så 

man inte kan läsa av vem eller vilka elever det är frågan om (Hassmen & Hassmén, 2008). 
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7. Resultat  

I det här avsnittet kommer resultatet av studien presenteras. Först presenteras data för 

samtliga elever sedan redovisas pojkarnas och flickornas resultat var för sig. Slutligen jämförs 

de båda könens resultat med varandra. 

 

7.1 Samtliga elever 

Årets månader är indelade i kvartal för att tydliggöra resultaten. Elever som är födda mellan 

januari och mars är indelade i samma kvartal. Kvartal ett är de äldsta i ålderskohorten för 

elever födda år 1997 och kvartal fyra är de yngsta.    

 

Årets månader indelade i kvartal 

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

januari- mars april- juni juli- september  oktober -december 

Figur 3. Visar vilka födelsemånader som ingår i vilket kvartal.  

 

I undersökningen samlades det in betygsdata från samtliga elever i Jönköpings kommun. Då 

bortfallen räknas bort är det 1256 elever, varav 596 flickor och 660 pojkar. Av de 64 elever 

som fick ”speciella” betyg eller som inte var födda 1997, vilka studien ämnar undersöka är 

det 58 % som är pojkar. Anledningen till att eleverna hade speciell studiegång och fick 

slutbetyget 3 är oklar och blev därmed inräknad till bortfall. Betydelsen av en trea i betyg 

innebär att de fått ett speciellt slutbetyg, orsaken till detta saknas och anses även irrelevant då 

det inte följer det nationella betygssystemet. Det skiljer dock bara en person mellan könen 

som har betyg 3, vilket innebär att det inte har stor påverkan på skillnader mellan flickor och 

pojkars slutbetygsstatistik. Tabellen nedan visar bortfallsstatistiken. 
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Betyg i förhållande till födelsekvartal  

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kön N Betyg 3 Ej född 1997 
 Pojkar 37 7 30 
 Flickor 27 8 19 
 Sammanlagt 64 15 49 
 

Tabell 1. Visar bortfallsstatistiken för pojkar och flickor, samt orsaken till att de räknas som bortfall.  

 

Antalet elever som föds under årets olika månader skiljer sig åt, vilket kan påverka resultatet. 

Av den anledningen är antalet elever födda per kvartal sammanställda i en tabell, med 

pojkarnas och flickornas data var för sig. 

 

 
Pojkar   Flickor 

Kvartal N   N 

1 197   139 

2 183 
 

175 

3 155 
 

157 

4 125   125 

Tabell 2. Visar antalet elever födda i respektive kvartal. Pojkar och flickor står redovisade var för sig. 

 

I tabellen nedanför redovisas samtliga elevers slutbetyg i idrott och hälsa i årskurs nio i 

förhållande till det kvartal de är födda. 

Figur 4. Visar hur elever, indelade i kvartal fördelar sig betygsmässigt i årskurs nio. Den vertikala 

axeln visa eleverna i procent.  Procentenheterna är uträknade utifrån antal födda i respektive kvartal, 

för att resultatet inte skall påverkas av att det föds fler barn på vårterminen.  
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I samtliga kvartal är det flest antal elever som har slutbetyget C, utöver detta visar resultatet 

på att tidigt födda elever erhåller högre betyg än de elever som är födda senare på året. För de 

två högsta betygen A och B är det elever som är födda i det första respektive andra kvartalet 

som överrepresenterar enligt statistiken. Till antalet för ett A- betyg är det 46 stycken som är 

födda i första kvartalet och 14 stycken som är födda i det fjärde. Däremot för ett F- betyg är 

det 11 stycken som är födda i det första kvartalet, respektive 10 stycken som är födda i det 

fjärde. 

 

Kvartal N Medelvärde Std. Avvikelse 

1 336 14,17 4,523 

2 358 14,11 4,502 

3 312 13,81 4,271 

4 250 13,47 4,372 

 

Tabell 3. Redovisar medelvärdet och standardavvikelsen för samtliga elevers betyg i årskurs nio.  

 

Medelvärdets siffror bygger på Skolverkets omräkning av ordinalskala till kvotskala (Prov- 

och bedömningsenheten, 2012). Omräkning av bokstavsbetygen till siffervärden, där ett A 

exempelvis är lika med 20 poäng, ett C är 15 och E är lika med 10.  Första kvartalet har högst 

medelvärde och det sjunker ju senare på året eleverna är födda. Även här visar resultatet till 

fördel för de som är födda under årets första del. Mellan första och sista kvartalet skiljer det 

sig med 0,7 poängenheter. Standardavvikelse är ett värde på den genomsnittliga avvikelsen 

som i detta fall är betyget. Standardavvikelsen i tabellen visar på hur stor spridningen är 

mellan elevernas betyg i idrott och hälsa (A till F) och medelvärdet. Högt värde på 

standardavvikelsen innebär att det är en högre spridning på elevernas betyg (A till F) inom 

kvartalet. Är standardavvikelsen hög, så innebär det att spridningen är stor jämförelsevis med 

medelvärdet man har. Störst spridning i betygen finns i kvartal ett. Kvartalen mellan den som 

har högst och lägst skiljer det sig 0,252 i standardavvikelse. 
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7.2 Pojkar 

 
 

 
 

Figur 5. Visar pojkarnas betyg i procent uppdelat i de fyra kvartalen och där varje betyg är uppdelat 

och ställs mot de fyra kvartalen. 

 

 

Tittar man på betyget A kan man se att majoriteten av pojkarna är födda under det fösta 

kvartalet. Antalet pojkar med betyget A i idrott och hälsa är 31 i antalet och procentuellt blir 

det 15,7 %. Pojkarna som är födda under det fjärde kvartalet, så är det sex som har betyget A i 

idrott och hälsa vilket är det lägsta värdet och procentuellt blir det 4,8 %. För det andra 

kvartalet är det 18 som erhåller betyget A och 17 som är födda under det tredje kvartalet. 

Betyget som överrepresenteras i ämnet idrott och hälsa bland pojkarna är betyget C, där 28,9 

procent av pojkarna som är födda under det första kvartalet har betyget C och 37,6 procent av 

pojkarna som är födda under det fjärde kvartalet erhåller betyget C i ämnet idrott och hälsa.  
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Figur 6. Visar på en jämförelse mellan kvartal ett och fyra och det betyg de erhåller procentuellt av alla 

betygen bland pojkar födda år1997 i ämnet idrott och hälsa.   

 

 

Betygen A och B som är de två högsta betygen man kan erhålla, ser vi att pojkarna under det 

första kvartalet har ett övertag procentuellt på betygen jämförelsevis med pojkarna som är 

födda under det fjärde kvartalet. För betyget A så är det 31 pojkar som är födda under det 

första kvartalet som erhåller betyget A och sex pojkar som är födda under det fjärde kvartalet 

som erhåller betyget A. Ser man till betyget B så är det 50 pojkar som är födda under det första 

kvartalet och 20 under det fjärde kvartalet som erhåller betyget B. Pojkarna som är födda 

under det fjärde kvartalet visar på en stark majoritet i betyget D gentemot med kvartal ett. I 

betyget D så har 26,4 procent av pojkarna betyget D som är födda under det fjärde kvartalet 

och pojkarna som är födda under det första kvartalet är det 14,7 procent som har betyget D. 

Den största skillnaden som man ser mellan det första och det fjärde kvartalet är mellan betyg 

A och betyget D, där pojkarna under det första kvartalet överrepresenterar betyget A och 

pojkarna under det fjärde kvartalet överrepresenterar betyget D jämförelsevis med kvartal ett 

och fyra. 
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Kvartal N Medelvärde Std.Deviation 

1 197 14,94 4,175 

2 183 14,59 4,132 

3 155 14,94 3,120 

4 125 13,74 3,974 

Tabell 4. Visar medelvärdet samt standardavvikelse för pojkarnas slutbetyg i årskurs nio.   

 

Detta resultat av studien visar på medelvärdet för pojkar födda år 1997, som har ett slutbetyg i 

årskurs nio i ämnet idrott och hälsa. Pojkarnas födelsedatum är uppdelat på fyra kvartal under 

året de är födda (1997). Pojkarna under det första kvartalet har ett medelvärde på 14,94 vilket 

är det högsta utav de fyra kvartalen och det lägsta medelvärdet har pojkarna som är födda 

under det fjärde kvartalet och där medelvärdet är 13,74. Det skiljer alltså 1,2 poängenheter 

mellan pojkarnas betygmedelvärde beroende om de är födda tidigt eller sent på året. Ser man 

till standardavvikelsen mellan de fyra kvartalen, framkommer det att det första kvartalet har 

den största standardavvikelsen på 4,175 och det tredje har den lägsta på 3,120. 
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7.3 Flickor 

Av de 596 flickor som återstår då bortfallen är borträknade är alla utom 19 som har ett 

slutbetyg. I diagrammet visas flickornas betyg i förhållande till i vilket kvartal de är födda. 

 

Figur 7. Redovisar samtliga flickors slutbetyg i årskurs nio i procent. Procenten är beräknade på 

samtliga elever födda i varje kvartal. X- axeln visar antalet procent per erhållet betyg.  

 

För betyget A är majoriteten av eleverna som är födda i det första och andra kvartalet. Antal 

flickor i kvartal ett som har fått ett A är 15 stycken och i kvartal två är det 22 stycken. Elever 

födda i det tredje kvartalet som har fått ett A som betyg är nio stycken och bland de yngsta är 

det åtta som har fått ett A. För betyget B är det kvartal två och fyra som dominerar, översatt i 

antal för kvartal fyra är det 23 flickor. De två betygen som flest flickor har fått är C och E, 

närmare bestämt 49,8 % av samtliga flickor. E är även det betyget där det är jämnast kvartalen 

emellan. 
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Figur 8. Visar en tydligare jämförelse mellan kvartal ett och fyra mellan slutbetygen i årskurs nio för 

flickor. Tabellen redovisar samtliga betyg i procent.  

 

Flickor födda i första kvartalet är 139 och i det sista kvartalet 125. Adderas betygen A och B 

är det lika många elever som representerar båda kvartalen, fördelningen ser däremot olika ut 

för kvartal fyra. Förutom i betyg D där det finns 13 fler elever som är tidigt födda ser antalet 

nästan identiskt ut för övriga betyg men maximalt två personer som differens.   

 

Kvartal N Medelvärde Std.Avvikelse 

1 139 13,08 4,781 

2 175 13,61 4,822 

3 157 12,69 4,924 

4 125 13,2 4,737 

Tabell 5. Visar medelvärdet för flickors slutbetyg i årskurs nio samt standardavvikelsen.  

 

Det kvartal som har högst medelvärde bland flickorna är det andra. Skillnaden mellan kvartal 

tre (som har det lägsta) och kvartal två (som har det högsta) är 0.92 poängenheter. 
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7.4 Jämförelse av flickor och pojkar 

Jämför man pojkar och flickors betyg och när på året de är födda skiljer sig resultaten åt. 

Bland flickor är det mer gynnsamt att vara född i det andra kvartalet medan det för pojkar är 

fördelen tydlig då de är födda i det första kvartalet om man ser till elever med ett A som 

betyg.   

 

 

 

 

Tabell 6. Visar skillnaden i medelvärdet och standardavvikelse mellan tjejer och killar födda 1997, 

enligt slutbetyg i idrott och hälsa.  

För pojkar och flickor som deltar i studien visar resultaten att pojkar har ett högre betyg än 

flickor. Både procentuellt och till antalet har pojkar bättre betyg än flickor i ämnet idrott och 

hälsa, då det skiljer ca två procent. Även spridningen på betygen mellan könen skiljer sig. 

Flickor uppvisar en större spridning på betyget de erhåller inom ämnet idrott och hälsa, 

jämfört med pojkarna som visar upp ett lägre värde på standardavvikelsen.     

 

 

 

 

Tabell 7. Visar pojkar och flickor med betyg A. Procenten är uträknade utifrån hur många inom 

samma kön som är födda inom samma kvartal.  

 

Jämför man sedan kvartal ett och fyra bland tjejer och killar som fått betyg A visar det för 

båda könen att det är en fördel att vara född tidigare på året. För pojkar är skillnaderna större 

än för flickor födda samma period på året.   

 

Kön N Medelvärde Std. Avvikelse 
 

Pojkar 660 14,61 3,918 
 

Flickor 596 13,16 4,822 
 

Kön Kvartal N % 

Pojkar 1 31 15,7 

  4 6 4,8 

Flickor 1 15 10,8 

  4 8 6,4 
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Figur 9. Diagrammet visar samtliga elever med betyg A fördelade på kön och per kvartal. Procenten är 

uträknade endast på elever med ett A som betyg och där könen är separerade.   

 

För pojkar som har fått ett A i betyg är det 31 stycken som är födda i januari- mars, 

motsvarande sex som är födda i oktober- december. Det innebär att det skiljer ca 35 % mellan 

de som är födda tidigt och sent på året. Flickor visar på lite jämnare fördelning där det är 15 

flickor som är födda tidigt och åtta stycken som är födda sent. På ett ungefär är det dubbelt så 

många flickor som har A och är födda i det första kvartalet mot flickor som är födda i det 

sista. 
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8. Analys  

I avsnittet analyseras studiens resultat med hjälp av de tre teorierna, relativ ålderseffekt, 

biologisk och social syn på kön (maskulinitetsteori). Analysen är uppdelad i tre delar, var del 

är en resultatanalys av studiens frågeställningar.  

 

8.1 Relativ ålderseffekt i förhållande till i vilket kvartal eleverna är födda 

och deras slutbetyg 

Att man ser ett tydligt samband mellan elevers slutbetyg och när de är födda på året visar på 

att relativ ålderseffekt även existerar i ämnet idrott och hälsa. Elever som är födda i första 

kvartalet har högre betyg enligt studiens resultat än de som är i det sista kvartalet, speciellt om 

man ser till det högsta betyget (A). De äldre eleverna kan ha nästan ett års försprång till 

inlärning, tillväxt och utveckling (Gjerset & Annerstedt, 1992), då man endast ser till åldern. 

Eleverna i studien är mellan 15 och 16 år gamla vilket innebär att de flesta bör vara i 

puberteten (tiden då skillnaderna är störst både mellan elever av samma biologiska kön och 

även mellan flickor och pojkar). Ytterligare ett års försprång då de fysiska och psykiska 

skillnaderna är som störst får därför stora konsekvenser på elevernas prestationer (Landstinget 

Kronoberg, 2012). Precis som Musch och Grondin (2001) beskriver kan mognadsfördelen 

förväxlas med större talang och begåvning bland de som har hunnit mogna mer, vilket kan 

förklara skillnaderna i betygen.   

 

8.2 Samband mellan pojkars betyg och relativ ålderseffekt 

För pojkar är relativa ålderseffekten tydlig, då elever som är födda tidigt på året har högre 

betyg. Majoriteten av pojkarna som erhåller betyget A i ämnet idrott och hälsa är födda under 

det första kvartalet, vilket stärks av Nolan och Howells (2010) forskning hur relativ 

ålderseffekt gynnar pojkarna som är födda under det första kvartalet. Då man jämför pojkar 

som fått betyg A mellan kvartal ett och fyra är skillnaderna stora. Att relativ ålderseffekt kan 

urskiljas så tydligt bland pojkar kan förklaras med att de nått sin topp i puberteten året innan 

och att de biologiska skillnaderna är som störst i nian (Gjerset & Annerstedt 1992).  

Ytterligare en anledning till det kan vara att läraren ser dessa elever som mer talangfulla och 

begåvade i ämnet. Detta kan påverka deras självbild positivt och leda till att de har en positiv 

inställning till ämnet, samt att prestationen ökar hos dessa elever. Utav alla pojkar i 
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Jönköpings kommun som erhöll ett slutbetyg i ämnet idrott och hälsa, så var det bara sex 

pojkar i det fjärde kvartalet som nådde det högsta betyget i ämnet. Dessa elever kan bli 

drabbade på ett negativt sätt av lärarens förväntningar inom ämnet och därför få lägre betyg. 

Att det är så få elever inom kvartal fyra som når upp till det högsta betyget kan bero på att 

självbilden är dålig och leder till att elevernas prestation påverkas inom ämnet idrott och 

hälsa. Elever som idrottar på fritiden i idrotter där man gör en tidig selektion, till exempel 

inom fotbollen och ishockeyn, får en fördel i ämnet genom att självbilden och inställningen 

hos dessa elever blir bättre (Musch & Grondin, 2001). De elever som blir utsållade för att de 

inte hunnit mogna och utvecklas som resterande lagkamrater, får tvärtom sämre 

förutsättningar att uppnå det högsta betyget. Den sociala synen på kön och maskulinitetsteorin 

(Connell, 2009) är ytterligare en aspekt som kan påverka att den relativa ålderseffekten är så 

tydlig bland pojkar. Pojkar uppmuntras att träna i bland annat lagidrotter där tävling och att 

vinna är viktiga faktorer, vilket man även kan se i dagens idrott och hälsa undervisning. Att 

idrotta ses i de flesta sammanhang som ett maskulint attribut och uppmuntras ofta av vårt 

samhälle, vilket även kan förklara varför pojkar har högre betyg i idrott och hälsa än flickor. 

Inom idrott finns det större möjligheter för pojkar att avancera och skapa sig ett välbetalt yrke 

än vad det gör för flickor (Connell, 2009).  

 

8.3 Samband mellan flickors slutbetyg och relativ ålderseffekt 

Relativa ålderseffekten bland flickorna visar sig inte lika tydlig som bland pojkarna. För 

betyget A bland flickorna så är det första och andra kvartalet som erhåller majoriteten av det 

högsta betyget. I övrigt så är det ett pendlande resultat bland flickorna och betyget de erhåller 

i ämnet idrott och hälsa, jämförelsevis under vilket kvartal de är födda under.  Jämförelsen 

mellan kvartal ett och fyra skiljer sig inte allt för mycket. Görs en sammanslagning av betyget 

A och B och antalet flickor som är födda under det första respektive det fjärde kvartalet, så är 

det lika många elever från båda kvartalen som representerar de två högsta betygen i ämnet 

idrott och hälsa. Nolan och Howells (2010) forskningsteorin om relativ ålderseffekt går inte 

lika lätt att appliceras bland flickorna som det går att göra bland pojkarna i ämnet idrott och 

hälsa. En förklaring till att relativ ålderseffekt inte är lika tydligt bland flickorna är att 

idrottandet på fritiden ser olika ut. Flickor utför inte idrotter på sin fritid i samma grad som 

pojkarna (Connell, 2009). Det kan leda till att relativ ålderseffekt inte syns lika tydlig bland 

flickorna, då det visar sig att idrottande på fritiden gynnar betygen i idrott och hälsa (Larsson 
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m fl, 2010). Flickorna når puberteten två år tidigare än vad pojkarna gör. Flickornas mognad 

hinner därför jämna ut sig mer innan nionde klass, vilket leder till att det inte spelar lika stor 

roll under vilket kvartal de är födda som hos pojkarna (Gjerset & Annerstedt, 1992). 

Anledningen till varför flickorna inte erhåller ett lika högt betyg som pojkarna, kan även vara 

att de känner att ämnet är en maskulinitetsarena (Connell, 2009). Det kan påverka flickornas 

inställning till ämnet på ett negativt sätt, genom att flickorna kan uppleva att det inte finns 

någon framtidsutsikt inom ämnet. Enligt Connell kan även deras sexualitet ifrågasättas och en 

flicka som är duktig i idrott kan anses vara mindre kvinnlig, vilket kan vara speciellt 

förödande i 15 års ålder. Att prestera och utvecklas inom ämnet blir möjligtvis mindre viktig 

och prioriteras inte, det kan i sin tur leda till sämre betyg. 
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9. Diskussion  

Avsnittet diskussion delas upp i två delar. Första delen består av en metoddiskussion där vi på 

ett kritiskt sett går igenom studiens metod. Resultatdiskussionen som är avsnittets andra del 

innefattar en diskussion om resultatet utifrån valda delar från bakgrunden, tidigare forskning, 

metoden och analysen.     

 

9.1 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde elever som gick årskurs nio, beror på att eleverna börjar visa på 

ett nyanserat tänkande och en förståelse till i högstadieåldern, genom att förstå innebörden av 

skolan, och hur den påverkar framtiden för vad man vill göra i livet efter skolan (Landstinget 

Kronoberg, 2012). Skulle studien inrikta sig på elever som är födda tidigare eller senare än 

högstadiet skulle resultatet eventuellt inte bli lika tydligt. Elever som utför en idrott på sin 

fritid visar på en fördel i betygen i skolämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2010). Hade vi 

vald en annan kommun där idrottandet på fritiden ser annorlunda skulle kanske betygen visat 

annorlunda. Det genom att eleverna får en fysisk och motorisk fördel jämförelsevis mot sina 

klasskamrater. Det som skiljer idrott och hälsa från idrottsutövande på fritiden, är att skolan är 

obligatorisk, här sållas inte de svagare bort. Eleverna som mognar och kommer in i puberteten 

senare än andra klasskamrater, får en möjlighet att komma ifatt fysisk och motoriskt 

(Barnsley, Thompson & Dyck, 1999).  

 

I studien hamnade urvalet på Jönköpings kommun och eleverna som fick ett slutbetyg med 

det nya betygsystemet A till F i ämnet idrott och hälsa. Antalet slutbetyg vi hade tillgång till i 

undersökningen var 1256. Fördelning mellan könen var inte jämt fördelat och det var inte lika 

många under varje kvartal, det finns en chans att det kan ha en viss påverkan av resultatet. 

Enlig Hassmén och Hassmén (2008) så blir undersökningen bättre med fler elever i 

undersökningen. Studien skulle blivit ännu mer representativ då fler elevers betyg hade 

funnits med i urvalet.  

 

Eleverna som är födda 1997 och som börjat skola tidigare eller fått gå om ett år, kan vi inte 

räkna med eftersom vi inte har tillgång till den informationen om det så är fallet att det finns 

elever som börjat skolan tidigare eller gått om.    
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Samtliga elever i idrott och hälsa 

Precis som resultaten för idrottsforskningen (Barnsley & Thompson, 1988; Barnsley, 

Thompson & Barnsley, 1985; Sherar et al, 2007; Barnsley, Thompson & Stebelsky, 1991) och 

den forskning som har gjorts på betygen i idrott och hälsa (Cobley, Abraham & Baker, 2008; 

Svensson, 1993) visar även resultatet i den här undersökningen på att de elever som är födda 

tidigt på året har fördelar när det gäller betygen i idrott och hälsa. Både i betyg A och B är de 

tidigt födda i majoritet. Vid betyget C vänder det och elever i kvartal 1 och 2 har en lägre 

procent och i de lägre betygen är det elever som är födda i kvartal fyra som är överlägsna. 

Inom idrotten hade förmodligen de elever som är födda i det tredje och fjärde kvartalen redan 

blivit utsållade innan de hunnit ifatt rent mognadsmässigt (Barnsley & Thompson, 1988). 

Skolan är till skillnad mot idrotten obligatorisk och svagare lever sållas inte ut, tvärtom brukar 

fler resurser sättas in för dessa elever (Barnsley, Thompson & Dyck, 1999). Det borde 

påverkat resultatet i den här studien att inte visa på en relativ ålderseffekt. 

 

Enligt Bunkholt (1995) har de elever som varit duktigare i tidigare åldrar förmodligen fått ett 

invant beteende och en syn på sig själva som duktiga och ledare, vilket påverkar hur de 

uppfattas och beter sig. Det i sin tur ger fördelar då förväntningarna på dessa elever blir högre, 

både från omgivningen och från dem själva. De elever som kommit efter i mognad och inte 

fått höga betyg, har låga förväntningar som följer med upp i högre åldrar. Betygen som de fått 

tidigare kan då påverka de högpresterande som en sporre att vilja prestera mer (Nordengren, 

Odenstad & Samuelsson, 2012). Forskning visar att lärares förväntningar på vilka elever som 

ska vara högpresterande har stor betydelse för deras betyg och självbild (Sveriges kommuner 

och landsting, 2011; Rosenthal & Jacobson, 1992). Så även om mognaden möjligtvis har 

jämnat ut sig i årskurs nio, så påverkar förväntningarna betygen till de tidigt mognas fördel, 

precis som studierna som gjorts av Dhuey och Bedard (2006) visade att fördelarna följde med 

hela vägen upp i högre åldrar utan att jämna ut sig. Enligt den här studien visar resultaten att 

relativ ålderseffekt kan urskiljas bland elevernas betyg, vilket visar på att trots att en jämlik- 

och en likvärdig undervisning är en ständigt återkommande fråga visar betygen fortfarande på 

brister (Ekström, 2009). 
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Svensson (1993) förklarade sina resultat med att de som är tidigt födda är fysiskt starkare och 

är ofta skickligare i lagidrott, vilket i och med vårt betygsystem även här skulle innebära att 

undervisningen inte skulle kunna ses som likvärdig (Riksrevisionen, 2011). Barn som är 

födda i januari har ett helt års försprång, vilket är enormt rent mognadsmässigt (Musch, 

Grondin, 2001). I puberteten utvecklas både den fysiska och psykiska mognaden (Bunkholt , 

1995). Tolkningarna av den här studiens resultat kan visa på att eleverna eventuellt har blivit 

bedömda felaktigt enligt beskrivningen av likvärdig betygsättning och blivit jämförda 

sinsemellan som i det relativa betygsystemet (Skolverket, 2014). Annerstedts studie visade på 

att nästan 20 % av skolorna inte grundade sina betyg på de nationella styrdokumenten 

(Annerstedt, 2007), vilket skulle kunna vara en bidragande faktor. Enligt Högskoleverkets 

undersökning (Selghed, 2004) var det 48 % av lärarna som saknade utbildning inom 

bedömning och betygsättning, vilket kan innebära att de inte har tillräckliga kunskaper för att 

möta statens krav på betygsättningen. Istället för att betygsätta eleverna efter deras kunskaper 

i ämnet påverkas lärarnas bedömning av elevernas mognad gentemot sina klasskamrater.  

 

9.2.2 Pojkar  

Både när det gäller den biologiska och sociala synen på kön (Eriksson, 2005) har pojkar 

fördelar när det gäller ämnet idrott och hälsa, då ämnet är mer anpassat efter pojkarnas fysiska 

förmåga (Skolverket, 2014) och synen där idrott är en maskulin arena (Connell, 2009). Det 

märks tydligast i att idrott är det enda ämnet där pojkar har högre betyg än flickor. Elever som 

idrottar har fördelar, speciellt i puberteten då de motoriska och fysiska skillnaderna kan bli 

enorma på ett år (Gjerset & Annerstedt, 1992; Musch & Grondin, 2001). Skolverkets 

undersökning (2010) visar på att de elever som idrottar på fritiden är mer positiva till idrott 

och hälsa och att pojkar i allmänhet är mer intresserade av ämnet. Enligt Jönköpings 

kommuns undersökning på bland annat högstadieelever visade det sig att 54 % av pojkarna 

idrottade på fritiden. Utgår man från Skolverkets undersökning samt att idrotten sållar ut sent 

mogna ungdomar (Barnsley & Thompson, 1988) innan de hinner växa ikapp kan det förklara 

att pojkar som är födda tidigt på året får högre betyg än senare födda. Undersökningen stödjer 

tidigare forskning (Svensson, 1993; Cobley, Abraham & Baker, 2008) där pojkar som är 

födda tidigt på året har bättre betyg än de som är födda sent. Då det finns brister i lärarnas 

utbildning när det gäller betyg och bedömning (Annerstedt, 2007) och att lärarna inte sätter 

betygen grundade på elevernas kunskaper, kan även det vara en av orsakerna, då det finns en 
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möjlighet att elever som är mer positiva till ämnet och idrottar på fritiden får högre betyg. 

Enligt maskulinitetsteorin uppmuntras idrottande och tävlande bland pojkar, vilket i sin tur 

kan leda till ytterligare ansträngning för att nå högre betyg. Viljan att prestera i ämnet behöver 

inte endast påverkas av viljan att få höga betyg utan även det ständiga tävlandet om att bli 

bäst.  

 

9.2.3 Fickor 

För flickor är resultaten gällande relativålderseffekt i förhållande till betyg inte så tydliga. För 

betyget A syns en markant skillnad mellan tidigt och sent födda medan det på betyg B ändras 

till elever födda i andra och fjärde kvartalets fördel. En förklaring till att man inte kan urskilja 

relativ ålderseffekt bland flickor kan vara att bland urvalsgruppen är det färre flickor som 

idrottar på fritiden, enligt Ulf Blomdahl och Jönköpingskommuns (2012) undersökning. Att 

de idrottar mindre kan även påverka deras inställning till ämnet (Larsson m fl, 2010). Enligt 

maskulinitetsteorin kan även synen på att idrott är manligt och att till och med deras sexualitet 

kan ifrågasättas (Fundberg, 2003) vara till nackdel för flickor och de kanske både medvetet 

och undermedvetet väljer att underprestera i ämnet. Då flickors pubertet i regel börjar redan i 

tio års (Gjerset & Annerstedt, 1992) ålder kan eventuella skillnader i den fysiska och psykiska 

utvecklingen jämnat ut sig och därigenom påverkar spridningen av betygen mellan kvartalen. 

Att lärare tolkar begreppet hälsa som ett teoretiskt inslag (Skolverket, 2006) i undervisningen 

borde ge flickorna fördelar enligt Landstinget Kronoberg (2012) då flickor har lättare att 

koncentrera sig och tänkta nyanserat, vilket har blivit tydligare i de nya kursplanerna 

(Skolverket, 2011). Trots att ämnet har blivit mer ”flick vänligt” och mer anpassat efter 

flickors biologiska förutsättningar, syns det inga tydliga effekter i betygen.  

 

9.2.4 Slutord 

Är det så att avskaffandet av samundervisningen är ett måste för att elever ska få en likvärdig 

utbildning? Eller ligger problemet i lärarnas förmåga och kunskaper om att göra en rättvis 

bedömning och att utforma undervisningen efter allas förutsättningar? Studien visar på 

likande brister med de som finns inom föreningsidrotten, vilket med tanke på det viktiga 

samhällsuppdraget är en katastrof. Att läroplanen är öppen för tolkning kan vara en felande 

länk då undersökningar visar på enorma brister i lärarnas utbildning. Har lärarna inte 

tillräckligt med utbildning att hantera en tolkningsbar läroplan är det svårt att få en likvärdig 
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skola. Läroplanen är däremot relativ ny och det kan ta några år innan den tolkas rätt och 

lärarna känner sig bekväma i vad det är som ska betygsättas. Samhället är i ständig förändring 

där jämställdhet är en kärnfråga, vilket kan komma att påverka samhällets syn på manligt och 

kvinnligt i framtiden. Då kanske inte maskulinitet får en sådan slagkraftig inverkan på elevers 

betyg. 
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10. Sammanfattning 
Studien visade att relativ ålderseffekt har en inverkan på betyget i idrott och hälsa, speciellt 

när det gäller pojkar. Resultaten är överensstämmande med den forskning som tidigare utförts 

i ämnet (Svensson, 1993) För det högsta betyget var det en fördel för båda könen att vara född 

i det första kvartalet. Flickornas betyg varierade efter betyget A oavsett i vilket kvartal de var 

födda och det gick inte dra några vidare slutsatser att flickors betyg påverkas av relativ 

ålderseffekt något nämnvärt, precis som Svenssons studie också visar. Pojkar däremot visar 

på tydligare tendenser att RAE har betydelse, vilket synen på maskulinitet och deras fysiska 

fördelar gentemot flickorna kan vara orsaken till. 
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11. Framtida forskning 
Som förslag till vidare forskning är att jämföra studien som är gjord på elever i Jönköpings 

kommun med städer som har mindre och/eller större befolkning. Ytterligare en intressant 

framtida forskning kan vara att undersöka betydelsen av ålder för relativ ålderseffekt. Blir det 

ett annat resultat om man utför undersökningen på yngre respektive äldre elever.  Det kan 

vara intressant att följa eleverna i denna undersökningen och se om olikheterna i betygen 

jämnar ut sig med stigande ålder.  
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13. Bilaga 1 

13.1 Figurer 

 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

Figur 1. Visar antal procent i förhållande till betyg som skulle delas ut enligt det relativa 

betygssytemet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av fördelarna i mognad mellan ungdomar födda i januari respektive december, 

samma år. I samma ålderskohort kan det skilja mer än 11 månader…. (lägg in källa, har ritat av den, 

översatt) 

 

 

Årets månader indelade i kvartal 

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

januari- mars april- juni juli- september  oktober -december 

Figur 3. Visar vilka födelsemånader som ingår i vilket kvartal.  
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Figur 4. Visar hur elever, indelade i kvartal fördelar sig betygsmässigt i årskurs nio. Procentenheterna 

är uträknade utifrån antal födda i respektive kvartal, för att resultatet inte skall påverkas av att det föds 

fler barn på vårterminen.  

 

 

Figur 5. Visar pojkarnas betyg i procent uppdelat i de fyra kvartalen och där varje betyg är uppdelat 

och ställs mot de fyra kvartalen. 
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Figur 6. Visar på en jämförelse mellan kvartal ett och fyra och det betyg de erhåller procentuellt av 

alla betygen bland pojkar födda år1997 i ämnet idrott och hälsa.   

 

 

Figur 7. Redovisar samtliga flickors slutbetyg i årskurs nio i procent. Procenten är beräknade på 

samtliga elever födda i varje kvartal. X- axeln visar antalet procent per erhållet betyg.  

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

A B C D E F Ej Betyg

Jämförelse mellan kvartal ett och fyra  

Kvartal 1

Kvartal 4

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

A B C D E F Ej Betyg

Flickors betyg/ kvartal 

Kvartal 1

Kvartal2

Kvartal 3

Kvartal 4



 

 

 

 56 

 

Figur 8. Diagrammet visar samtliga elever med betyg A fördelade på kön och per kvartal. Procenten är 

uträknade endast på elever med ett A som betyg och där könen är separerade.   

 

 

Figur 9. Diagrammet visar samtliga elever med betyg A fördelade på kön och per kvartal. Procenten är 

uträknade endast på elever med ett A som betyg och där könen är separerade.   
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13.2 Tabeller 

 

Kön N Betyg 3 Ej född 1997 
 Pojkar 37 7 30 
 Flickor 27 8 19 
 Sammanlagt 64 15 49 
 

Tabell 1. Visar bortfallsstatistiken för pojkar och flickor, samt orsaken till att de räknas som 

bortfall 
 

 
Pojkar   Flickor 

Kvartal N   N 

1 197   139 

2 183 
 

175 

3 155 
 

157 

4 125   125 

Tabell 2. Visar antalet elever födda i respektive kvartal. Pojkar och flickor står redovisade var för sig. 

 

Kvartal N Medelvärde Std. Avvikelse 

1 336 14,17 4,523 

2 358 14,11 4,502 

3 312 13,81 4,271 

4 250 13,47 4,372 

Tabell 3. Redovisar medelvärdet och standardavvikelsen för samtliga elevers betyg i årskurs nio.  

Medelvärdets siffror bygger på skolverkets omräkning av ordinalskala till kvotskala (Prov- 

och bedömningsenheten, 2012)  

 

Kvartal N Medelvärde Std.Deviation 

1 197 14,94 4,175 

2 183 14,59 4,132 

3 155 14,94 3,120 

4 125 13,74 3,974 

Tabell 4. Visar medelvärdet samt standardavvikelse för pojkarnas slutbetyg i årskurs nio. 

 

Kvartal N Medelvärde Std.Avvikelse 

1 139 13,08 4,781 

2 175 13,61 4,822 

3 157 12,69 4,924 

4 125 13,2 4,737 

Tabell 5. Visar medelvärdet för flickors slutbetyg i årskurs nio samt standard avvikelsen.  
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Tabell 6. Visar skillnaden i medelvärdet och standard avvikelse mellan tjejer och killar födda 1997, 

enligt slutbetyg i idrott och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Visar pojkar och flickor med betyg A. Procenten är uträknade utifrån hur många inom 

samma kön som är födda inom samma kvartal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön N Medelvärde Std. Avvikelse 
 Pojkar 660 14,61 3,918 
 Flickor 596 13,16 4,822 
 

Kön Kvartal N % 

Pojkar 1 31 15,7 

  4 6 4,8 

Flickor 1 15 10,8 

  4 8 6,4 
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14. Bilaga 2  

Betygsstatistik i idrott och hälsa (se 2012). Utdragen är från SIRIS, Graf - Slutbetyg per ämne 

årskurs 9 graf [Hämtad 2014-05-20] 
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