
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2014 

Handledare: Juho Härkönen 

 

 

Födelsemånadens 

effekt på studieresultat 

En kvantitativ undersökning om sambandet 

mellan födelsemånad och svenska elevers 

studieresultat i matematik 

Evin Shafeek



 
 

Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att undersöka hur födelsemånad påverkar svenska elevers 

studieresultat i kärnämnet matematik samt huruvida effekten varierar enligt kön och föräldrars 

utbildningsnivå. En och samma årskurs består av barn med nästintill ett helt års åldersskillnad, 

medan barn som föds nästan samtidigt, i slutet respektive början på ett år, hamnar i olika 

årskurser. 

Undersökningen har en deduktiv ansats då teorier om födelsemånadseffekten, kön samt vilken 

kompenserande effekt föräldrars utbildningsnivå kan ha, ligger till grund för den. En kvantitativ 

analysmetod i form av regressionsanalyser har använts, för att undersöka datamaterialet som 

utgörs av PISA 2012. Utifrån frågeställningar och syfte har relevanta variabler operationaliserats. 

Utöver studieresultat och födelsemånad har ytterligare variabler inkluderats i syfte att bidra med 

information om eleverna, samt för att ge en insyn i hur deras bakgrund och socioekonomiska 

status ser ut. För att studera interaktionseffekten mellan födelsemånad och föräldrars 

utbildningsnivå respektive kön har interaktionsvariabler använts. 

Resultaten visar att en sen födelsemånad har en negativ effekt på femtonåringars studieresultat i 

matematik. Elever som är födda under årets sista kvartal har ett lägre medelvärde av resultat i 

matematik än elever som är födda under det första kvartalet. Detta kan tolkas som en direkt effekt 

av institutionella regler som gör att svenska elever hamnar i ojämlika positioner på grund av sin 

födelsemånad. 
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Inledning  

Åldern vid skolstart i Sverige varierar oftast mellan 6 år och 8 månader för de yngsta, till 7 år och 

7 månader för de äldsta. En och samma årskurs består av barn med nästan ett helt års 

åldersskillnad medan barn som föds nästan samtidigt, i slutet respektive början på ett år, hamnar i 

olika årskurser. Tidigare internationella studier har visat att för dessa barn kan studieframgången 

se väldigt olika ut och det är inte alls ovanligt att de yngre barnen presterar sämre än de äldre 

barnen i samma årskurs. Dessutom mognar pojkar senare än flickor, sålunda kan en 

födelsemånadseffekt ha större inverkan på pojkar (Fredriksson & Öckert, 2006: 16).  

Syftet med denna undersökning är att studera om effekten av en sen födelsemånad finns hos 

femtonåriga elever i Sverige. Intresset ligger i att studera tre forskningsfrågor: a) om en sådan 

effekt förekommer och hur den ser ut, b) om den visar på en skillnad mellan könen, och c) om en 

hög utbildningsnivå hos föräldrar kan kompensera en negativ effekt av födelsemånad. 

Intresset för denna undersökning kommer från att förekomsten av en födelsemånadseffekt skulle 

ha en påföljd för väldigt många elever. I Sverige ser skolsystemet ut så att barn börjar i skolan det 

året de fyller sju, med ett antagningstillfälle per år. Åldersskillnaden i varje årskurs varierar i 

vanliga fall nästan ett helt år mellan de äldsta och de yngsta eleverna. Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2006: 4) ska undervisningen i skolan vara anpassad efter varje elevs särskilda behov, 

det ska vara en likvärdig utbildning. Om det finns en effekt av en sen födelsemånad skapar detta 

en ojämlikhet då ett barn inte väljer sin födelsemånad. Därav är det av intresse att studera hur en 

födelsemånad påverkar resultat i matematik. 

En genomgång av teoretisk bakgrund och tidigare forskning kommer att redovisas kring effekten 

av födelsemånad såväl som kön och vilken kompenserande effekt föräldrars utbildningsnivå kan 

ha. Undersökningen kommer att utgå ifrån datamaterialet från OECDs (Organisation för 

Economic Co-operation and Development) PISA (Programme for International Student 

Assessment) från 2012 som var tredje år genomför en studie som kartlägger femtonåringars 

kunskaper inom matematik, naturkunskap och läsförståelse. Utöver dessa kunskaper samlas även 

information om elevernas bakgrundsförhållanden in. 
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Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att studera vilken effekt födelsemånad har på elevers studieframgång i 

Sverige och huruvida effekten varierar enligt kön och föräldrars utbildningsnivå. Specifikt ligger 

intresset i att studera om en senare födelsemånad har en negativ effekt på femtonåringars 

studieresultat i ämnet matematik, hur effekten ser ut mellan könen samt att studera om 

högutbildade föräldrar kan kompensera en befintlig, negativ födelsemånadseffekt.  

Följande frågeställningar kommer att studeras i undersökningen: 

 Finns det en effekt av födelsemånad på en femtonårings studieresultat i ämnet matematik i 

Sverige? 

 Visar sig dessa tendenser lika starka för både flickor och pojkar? 

 Varierar denna effekt enligt föräldrars utbildningsnivå? 

Avgränsningar 

Den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen kring effekten av födelsemånad som 

redovisas i denna undersökning är svensk såväl som internationell, detta för att få ett 

helhetsperspektiv och en förståelse för ämnet. Det som redovisas om effekten av födelsemånad 

grundar sig i två utgångspunkter; relativ ålder och absolut ålder. Den relativa åldern utgör elevens 

åldersposition i förhållande till övriga elever i klassen medan den absoluta åldern är elevens ålder 

räknat i månader och år. Båda dessa utgångspunkter är av betydelse för det svenska skolsystemet 

och därav har båda inkluderats. På grund av att PISA 2012 är begränsad till en tvärsnittsstudie 

kan denna studie dock inte göra skillnad på relativ och absolut ålderseffekt. Begränsningar och 

uteslutningar som har gjorts av andra utgångspunkter beror på att dem inte kan tillämpas på det 

svenska skolsystemet och svensk data. Beträffande internationella teorier och forskning är det 

viktigt att tänka på vikten av de olika skolsystemen som finns och den inverkan som det får på 

resultaten. Exempelvis ser skolsystemen i Sverige och England inte likadana ut gällande ålder för 

terminsstart och det är en viktig aspekt. 

Gällande påverkan av föräldrars utbildningsnivå är den teoretiska bakgrunden internationell. Den 

tidigare forskningen som redovisats är både svensk och internationell för att få en viss bredd av 

förståelse. 
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Denna kvantitativa undersökning är avgränsad till svenskt datamaterialet från studien PISA 2012. 

Endast femtonåringars studieresultat i ämnet matematik studeras. Ämnet matematik har valts för 

att det är ett kärnämne. Studien från PISA bidrar med relevanta variabler och ger ett överskådligt 

urval och därför har denna valts. Utöver kunskapsprov samlar PISA även information om 

elevernas bakgrund som är av värde för denna undersökning.  

Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

I detta avsnitt kommer en genomgång av teorier och tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning att redovisas. Detta inleds med en redovisning av olika teorier och tidigare 

forskning om födelsemånads effekten samt om könsskillnader och matematiska färdigheter. 

Därefter följer en teoretisk bakgrund och tidigare forskning om vilken kompenserande effekt 

föräldrars utbildningsnivå kan ha. 

Födelsemånadseffekten 

Det råder en uppfattning om att ett barns födelsemånad ska ha en inverkan på barnets 

studieframgång samt att de yngre eleverna i klassen upplever större svårigheter med att 

genomföra sina studier än de äldre eleverna. Jämförandet av åttondeklassares provresultat visar 

att de äldre eleverna i klassen får 2-9 procent högre resultat än de yngre (Bedard & Dhuey, 2006: 

1439). Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken effekt ett barns 

födelsemånad har på dess studieresultat i matematik vid femtonårsålder. Av denna anledning 

kommer en genomgång av teorier och tidigare forskning om ämnet att redovisas. 

Sedan intresset för den så kallade ’birth date effect’ väcktes under 1960-talet i England har 

många försökt förklara hur det kommer sig att barn som är födda under sommarmånaderna har 

större svårigheter med sina studier än barn som är födda under höstmånaderna. De tidigaste 

teorierna kring effekten av födelsemånad har bland annat härletts utifrån vilken inverkan olika 

årstider har på barnet och barnets intelligens. Forskare har försökt visa på att årstiden och 
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väderförändringar under graviditeten är avgörande för barnets intelligens och studieframgång 

(Pidgeon, 1965: 3). Utvecklingen och forskning har dock motbevisat sådana teorier och 

nuvarande teorier om födelsemånadens effekt utgår från vilken inverkan födelsemånaden har för 

barnets ålder i skolan (Fredriksson & Öckert, 2006 4-5). I Sverige varierar skolstartsålder i 

vanliga fall från 6 år och 8 månader till 7 år och 7 månader beroende på i vilken månad barnet 

föds. Sharp (1995: 162-163) menar att födelsemånadseffekten uppstår för att de äldre eleverna 

har en större kognitiv utveckling och mognad än vad de yngre eleverna har. Vidare är det känt att 

flickor mognar tidigare än pojkar, följaktligen borde en negativ födelsemånadseffekt ha större 

inverkan på pojkar än flickor (Fredriksson & Öckert, 2006: 16). 

Teorierna om födelsemånadens effekt på studieframgång kan grovt sett delas in i två kategorier; 

den relativa åldern och den absolut åldern. Påverkande faktorerna i båda dessa utgångspunkter är 

till viss del kopplade till varandra och i många fall svåra att hålla isär. En del teorier och 

forskning utgår ifrån den relativa åldern - elevens åldersposition i förhållande till övriga elever i 

klassen eller årskursen - och menar på att den variabeln är påverkande och har en betydande 

inverkan på barnets studieframgång (Bell & Daniels, 1990; Svensson, 1993; Bedard & Dhuey, 

2006). Utgångspunkten för dessa teorier ligger i att absolut ålder eller skolstartsålder inte är lika 

viktiga som ålderspositionen en elev har i sin klass eller årskurs. Teorier som grundar sig i den 

absoluta åldern vill mena att ålderspositionen i klassen inte har en påverkande roll utan att det är 

den absoluta åldern som spelar roll.  En elev som är äldre vid skolstart kommer även ha en högre 

absolut ålder vid eventuella provtillfällen än en elev som är yngre vid skolstart (Sharp m.fl. 1994; 

Sharp, 1995; Fredriksson & Öckert, 2006). 

Det vanligaste antagningssystemet är årlig antagning i september, alla elever startar läsåret i 

september när de är 7 år fyllda. De barnen som är födda under sommarmånaderna är där med 

yngst i varje klass (Jinks 1964: 223). Ett annat vanligt system, som bland annat finns i England, 

är terminsbaserad antagning. Varje läsår är uppdelat i 3 terminer med start i september, januari 

samt april och eleven börjar den terminen dem fyller 5 år. Detta system bidrar till att eleverna 

studerar olika många terminer. De yngre eleverna börjar senare och därmed läser de färre 

terminer (Sharp m.fl. 1994: 109). Jinks (1964: 223) menar på att sommarbarn oftast spenderar 

mindre tid i förskola, endast 2 år och 1 termin, jämfört med höstbarn som vanligtvis går i förskola 

i 3 hela år. 
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Studier som stödjer och bevisar teorin om födelsemånadens effekt är många. Bland de som utgår 

från den relativa ålderseffekten är en studie genomförd av Bell och Daniels (1990: 78) som visar 

att sommarbarn har det svårare än höstbarn och att detta inte kan förklaras med hjälp av årstid 

och klimat för vare sig graviditet eller födsel. Snarare är det så att månaden för vilken läsåret 

börjar avgör om födelsemånaden kommer att ha en positiv eller negativ inverkan på barnets 

framgång i skolan. De menar att antalet genomförda terminer eller läsår inte har lika stor 

betydelse för elevens framgång som den relativa ålderseffekten faktiskt har. Även en studie av 

Bedard och Dhuey (2006) visar att den relativa åldern har en betydande effekt för elevers 

studieframgång. Resultaten av denna studie visar att effekten är tydlig även i grundskolans senare 

år. I deras data ingår provresultat från ett flertal olika länder, i ämnena matematik och 

naturkunskap från årskurs 4 och 8. Jämförandet av de äldsta respektive yngsta elevers 

provresultat visar på en stor differens. I årskurs 4 fick de äldsta eleverna 4-12 procent högre 

provresultat än de yngsta. Effekten visade sig även i årskurs 8 då de äldsta eleverna i årskursen 

fick 2-9 procent högre provresultat än de yngsta (Bedard & Dhuey, 2006: 1439). Bedard och 

Dhuey menar att den relativa ålderseffekten visar sig även i senare årskurser och kan påverka 

elever ända upp till universitetsnivå (2006: 1467-1468). Trots att effekten av födelsemånad har 

minskat för de äldre barnen visar den sig i årskurs 8.   

Även studier genomförda i Sverige visar på en effekt av den relativa ålderseffekten. En 

längdsnitts- och en tvärsnittsundersökning genomförd av Svensson (1993) följer elever, födda 

under det första och sista kvartalet, från lågstadiet och genom grundskolan. Denna studie visar på 

resultat som stödjer teorin om den relativa ålderseffekten. Studien visar att det finns en 

märkvärdig prestationsskillnad i ämnen som språk och matematik mellan elever som är födda 

under årets första respektive sista kvartal (Svensson 1993: 16-21). Resultaten visar på en stor 

prestationsskillnad i årskurs 3, cirka en fjärdedels spridningsenhet, som avtar till en tiondels 

spridningsenhet i årskurs 9. Svensson (1993: 25) menar att anledningen till denna minskning kan 

vara att betydelsen av åldersskillnaden minskar med åren, såväl som den stödundervisning som 

vissa yngre elever har fått. För elever i årskurs 3 innebär en åldersskillnad mer än vad den gör i 

årskurs 9 då åldersgapet inte har lika stor inverkan.  

Effekten av elevens skolstartsålder och därmed den absoluta åldern och kan ses i en studie av 

Sharp m.fl. (1994) som har genomfört en studie omfattande cirka 4000 6- och 7-åringars resultat i 

ämnena matematik, naturkunskap och engelska i England och Wales. De påpekar att resultaten 
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visar att både skolstartsålder och antal genomförda läsår har stor inverkan på barnets 

studieframgång. Vidare visar Sharp (1995: 255) att det finns en tydlig nedgång av framgång i 

ovannämnda ämnen bland de yngsta eleverna i klassen. Sharp påpekar att antalet genomförda 

terminer inte kan skiljas från ålder vid provtillfället och att det är svårt att urskilja effekterna av 

dessa variabler. För denna undersökning är antalet genomförda terminer inte lika relevant som 

effekten av ålder vid provtillfället, den absoluta åldern. Enligt det svenska skolsystemet läser de 

flesta elever lika många terminer, utom i särskilda fall av repetition av en årskurs. Men som ovan 

nämns är dessa två effekter svåra att hålla isär då det ena medför det andra i exempelvis det 

engelska skolsystemet.  

I ett försök att ta reda på hur resultaten ser ut i Sverige, vilken inverkan de absoluta åldern har på 

elevers betyg, utbildningsnivå och framtida arbetsinkomst har Fredriksson och Öckert (2006) 

jämfört resultat av elever som är födda i början respektive slutet på året. Dessa elever, som är 

födda innan respektive efter ett årsskifte är ungefär lika gamla men påbörjar sin 

grundskoleutbildning vid olika åldrar. Elever som är födda i december påbörjar vanligtvis sin 

utbildning vid 6 år och 8 månaders ålder medan elever som är födda i januari är 7 år och 7 

månader vid skolstart. Resultaten visar att den absoluta åldern har en större inverkan på elevens 

studieframgång än den relativa åldern har. Med andra ord har åldern för påbörjad utbildning 

större inverkan än den relativa åldern i klassen jämfört med resterande elever (Fredriksson och 

Öckert 2006: 16). En högre skolstartsålder medför bättre resultat i alla ämnen och även en längre 

utbildning. 

Kan födelsemånadseffekten variera bland pojkar och flickor? Angående könsskillnader och 

matematiska färdigheter är det svårt att generalisera och med säkerhet uttala sig om teorier och i 

synnerhet tidigare forskning då mycket av forskningen visar på olika resultat (Polnick & Funk, 

2005: 102; Nuttal m.fl. 2005: 73-75). Polnick och Funk (2005: 100) menar att flickor och pojkar 

använder vänster- och högerhjärnhalva olika mycket och på grund av detta kan deras inlärning se 

olika ut under de första skolåren. Den första inlärningen skapar basen för matematisk förståelse 

och kan mycket möjligt även sätta tonen för framtida framgång och utveckling inom området. 

Författarna menar att spatial förståelse samt problemlösning är delar av matematiken där 

könsskillnader kan hittas. Historiskt sett har flickor presterat sämre på matematikprov än pojkar. 

Dock är skillnaderna inkonsekventa och gör det svårt att uttrycka skillnader med säkerhet. 
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Nuttal m.fl. (2005: 121-122) talar om att även om forskning och analyser om kön och matematik 

med svårigheter kan generaliseras finns det indikationer på att flickor får högre betyg i matematik 

medan pojkar presterar bäst under prov. Likt Polnick och Funk (2005) menar Nuttal m.fl. (2005: 

122) att det finns forskning som tyder på att under de första skolåren lyckas pojkar bättre med 

kvantitativ och spatial förståelse medan flickor presterar bättre i sådant som mäter 

beräkningsförmåga. 

Senare studier genomförda av Guiso m.fl. (2008) om kön och studieresultat visar att i länder med 

hög jämställdhet har könsskillnader i resultat i matematik försvunnit. För denna studie har data 

från PISA 2003 använts för att jämföra flickors och pojkars resultat i matematik och läsförståelse. 

Resultaten visade att i Sverige samt andra länder med hög jämställdhet har skillnaderna i 

matematik försvunnit medan de finns kvar i länder med låg jämställhet (Guiso m.fl. 2008: 1164-

1165) . Detta ger stöd för svårigheten att generalisera teorier om att flickor presterar sämre i 

matematik. 

Som redovisas ovan visar tidigare forskning på olika resultat som gör det svårt att dra en slutsats 

om flickor och pojkars matematiska inlärning och framgång. Dock talar Fredriksson och Öckert 

(2006: 16) om att flickors tidigare mognad kan påverka deras studieframgång och detta kan ha en 

betydelse för födelsemånadseffekten. Eftersom pojkar mognar långsammare än flickor kan ett års 

åldersskillnad i årskurs 9 vara av större betydelse för pojkar än för flickor. Med andra ord kan 

pojkar påverkas mer av en födelsemånadseffekt än flickor.  

Kompenserande effekt av föräldrars utbildningsnivå 

Utöver vilken effekt födelsemånaden har på en femtonårings studieframgång har denna 

undersökning även som syfte att studera om föräldrar med högutbildningsnivå kan kompensera 

en befintlig negativ födelsemånadseffekt. Därav följer nu en kort redovisning av teori och 

tidigare forskning kring ämnet. 

Ett barns socioekonomiska bakgrund kan ha en effekt på barnets studieframgång och inte minst 

familjens utbildningsmässiga bakgrund är av betydelse (Breen & Jonsson, 2005: 228). Coleman 

(1988: 100) menar att kapitalformer existerar i form av sociala strukturer och är olika egenskaper 

samt färdigheter som individer besitter och kan använda sig av. Relevant för denna undersökning 

är teorin om familjebakgrund, det kapital man får därifrån och tanken om att det har en inverkan 
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på barnets skolframgång. Coleman menar att familjebakgrund kan delas upp i tre komponenter; 

ekonomiskt, humant och socialt kapital (1988: 97-100). Det ekonomiska kapitalet är föräldrarnas 

inkomst, humant kapital är föräldrarnas utbildningsnivå och socialt kapital förklarar Coleman 

som det engagemang föräldrarna har i sina barns akademiska utveckling (1988: 97-100). Detta 

skulle kunna vara läxläsning och intresse för barnets skolgång från föräldrarnas sida. Det kan ses 

som relationen mellan barnet och föräldern. Ett stort socialt kapital, utöver humant kapital som 

även det är viktigt, i ett barns familjebakgrund har en positiv inverkan på barnets akademiska 

framgång menar Coleman (1988: 109-111). Med andra ord har föräldrars utbildningsnivå en 

inverkan på elevens studieframgång.  Lin (2001: 3) menar likt Coleman (1988), att kapital 

existerar i form av sociala relationer och att det skapar fördelar och möjligheter för de som har 

det. Kapitalet kan utbytas och investeras för att generera en större mängd. Olika mängder av ett 

visst kapital skapar samhörighet och gemenskap med särskilda grupper. Lin (2001: 9) menar att 

human kapital är det som existerar i form av utbildning och erfarenhet.  

Chui (2010: 1646) menar att föräldrars socioekonomiska status (SES), som är deras inkomst, 

utbildning och arbete, blir en tillgång som elever kan utnyttja till sin fördel. Föräldrars höga SES 

kan bidra med resurser, möjligheter och tid med barnen som bidrar till att barnet utvecklas och 

erhåller kunskap. White (1982) har genomfört en noggrann genomgång av forskning och 

litteratur om sambandet mellan SES och akademisk framgång. Resultatet visar på ett positivt men 

svagt samband, 5 procent av variansen i elevers akademiska framgång kan förklaras av SES 

(White, 1982: 474). 

En rapport från den utbildningsstatistiska enheten på Skolverket (2009) visar att föräldrars 

utbildningsnivå har en tydlig inverkan på elevers slutbetyg i grundskolan. Rapporten (Skolverket, 

2009: 2) visar att elever med minst en gymnasieutbildad förälder uppnådde ett värde på 193,9, 

bland de eleverna var 86 procent gymnasiebehöriga. Elever med minst en högskoleutbildad 

förälder uppnådde samma år ett genomsnittligt meritvärde på 231,4 varav drygt 95 procent 

klarade behörighetskraven för gymnasiet. Enligt Skolverkets (2013a) statistik över elevers betyg i 

årskurs 6 vårterminen 2013, visar elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar på bättre resultat 

i ämnet matematik jämfört med resterande elever. Elever med föräldrar som har 

eftergymnasialutbildning (minst 30 högskolepoäng), uppnådde ett genomsnittsvärde på 15 poäng 

i matematik. Elever med föräldrar med gymnasialutbildning och förgymnasialutbildning 

uppnådde ett genomsnittsvärde på 12,5 poäng respektive 9,7 poäng. 
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En studie genomförd av Bernardi (2014) i Frankrike visar att de äldsta eleverna i årskursen har 13 

procentenheter större chans att framgångsrikt avsluta varje årskurs i grundskolan, än de yngsta 

eleverna. Bernardis studie skiljer sig på så sätt att den undersöker repetition av en årskurs medan 

syftet med denna undersökning är studera studieframgång. Relevant är att Bernardi redovisar att 

högutbildade föräldrar kan kompensera för en negativ födelsemånadseffekt. För elever med en 

bakgrund i en lågutbildad familj har de yngsta eleverna i årskursen 19 procentenheter lägre chans 

att framgångsrikt avsluta en årskurs än de äldsta eleverna. För elever med en bakgrund i en 

högutbildad familj ligger födelsemånadseffekten på 7 procentenheter mellan de yngsta och de 

äldsta (Bernardi, 2014: 82-83). Bernardi menar att en familj med socioekonomiska fördelar så 

som hög utbildningsnivå har större möjligheter i form av ekonomiskt, socialt och kulturellt 

kapital att kompensera en negativ födelsemånadseffekt. Specifikt sker detta genom investering av 

tid i barnens studier samt vägledning och inflytande över utbildnings- och skolval och 

uppmuntran till vidare studier (2014: 76). 

Likt Bernardi har även Härkönen (2014) studerat kompensationseffekten av föräldrars 

utbildningsnivå. Härkönen studerar effekten av födelseordning på högsta avslutade 

utbildningsnivå bland syskon i Tyskland. Syftet är att undersöka om det finns en negativ effekt av 

födelseordning. Vidare studeras även om det finns en skillnad mellan kön och en 

kompensationseffekt av föräldrars höga utbildningsnivå, på en negativ födelseordningseffekt. 

Resultaten av denna studie visar att individer som inte är först i sin syskonskara tenderar att 

erhålla en lägre nivå av avslutade studier än sina äldre syskon. Vidare redovisar Härkönen (2014: 

172-173) att denna negativa effekt inte kompenseras eller försvagas av att föräldrarna har en hög 

utbildningsnivå. Däremot visad sig effekten vara svagare hos kvinnor än den är hos män. 

Följaktligen varierar en negativ födelseordningseffekt mellan könen. 

Hypoteser 

Syftet med denna undersökning är att studera vilken effekt en elevs födelsemånad har på dess 

studieframgång. Vidare ligger intresset i att studera om föräldrars utbildningsnivå kompenserar 

en negativ födelsemånadseffekt och hur födelsemånadseffekten varierar enligt kön. Intresset 

ligger i att studera om femtonåringars resultat i matematik blir negativt påverkad av en sen 

födelsemånad. Teorier och tidigare forskning kring elevers födelsemånad som har redovisats 
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ovan visar att elever som är yngst i klassen har sämre betyg än de äldsta eleverna. Vidare visar 

teorier och tidigare forskning kring föräldrars utbildningsnivå att föräldrars utbildningsnivå har 

en stor inverkan på deras barns studieframgång och att det kan kompensera en negativ 

födelsemånadseffekt.  

För att studera sambandet mellan resultat i matematik och födelsemånadseffekt och huruvida 

denna kan kompenseras av föräldrars utbildningsnivå och variera enligt kön kommer följande 

hypoteser att testas: 

1. Elever som är födda under det sista kvartalet av året har ett lägre medelvärde av resultat i 

matematik än elever som är födda under det första kvartalet. 

2. Effekten av att vara född under det sista kvartalet på medelvärdet av resultat i matematik 

är högre för pojkar 

3. Effekten av att vara född under det sista kvartalet på medelvärdet av resultat i matematik 

är svagare bland elever med högutbildade föräldrar. 

Metod och data 

I detta avsnitt kommer datamaterialet att redovisas. De variablerna som har använts kommer att 

redogöras för och bearbetningen av dem kommer att beskrivas. Vidare kommer även metod och 

dem olika modellerna att redovisas.  

Data 

Datamaterialet som har använts för denna undersökning är ett befintligt datamaterial från den 

standardiserade studien PISA från 2012 (Programme for International Student Assessment) som 

administreras av OECD (Organisation för Economic Co-operation and Development). Denna 

internationella studie genomförs var tredje år och denna från 2012 är den femte i dess like. Syftet 

med studien är att studera elevers studienivå, faktorer som kan påverka dessa och kartlägga 

kunskaper inom matematik, naturkunskap och läsförståelse med hjälp av prov. Utöver dessa tre 

ämnen samlar den även information om elevers bakgrund, familj och engagemang inför studier 

med enkäter. I 2012 års studie deltog 65 länder och 28 miljoner femtonåriga studenter.  



11 
 

För denna undersökning har endast datamaterial från Sverige använts och endast resultat i ämnet 

matematik studerats. Det rör sig om nästintill 4700 femtonåringar från 209 olika skolor. PISA har 

använt sig av ett tvåstegsurval som innebär att skolor valts ut och vidare elever från dessa skolor. 

Dessa skolor har delats in i 12 olika grupper beroende på olika egenskaper för att möjliggöra en 

helhetsrepresentation för Sverige (Skolverket, 2014: 7-8). 

Materialet från PISA har kritiserats för att inte ge en rättvis bild av svenska elevers förmågor. DN 

(2014) redogör för att ett stort antal av eleverna som har deltagit visar på höga resultat i de 

nationella proven medan de visar på sämre resultat i PISAs prov. DNs artikel är förvisso ingen 

vetenskaplig studie men bidrar trots allt med nämnvärd information om PISAs undersökning. DN 

menar på att resultaten av de nationella proven har visat på högre och förbättrade siffror de 

senaste åren medan PISAs resultat visar på en försämring. Anledningen till detta tros delvis bero 

på att PISAs prov faller in strax efter de nationella proven för svenska elever och att de då är 

”provtrötta”. Då denna undersökning endast baseras på datamaterial från Sverige antas detta inte 

påverka resultaten, då ingen jämförelse mellan olika länder har gjorts. Det huvudsakliga syftet 

med denna undersökning är att studera hur födelsemånad påverkar studieframgång och en sådan 

påstådd påverkan av ”provtrötthet” skulle i sådant fall påverka alla elever oavsett födelsemånad, i 

lika stor utsträckning. Kvaliteten av materialet påverkas därför inte. 

Variabler 

Nedan följer redovisningar och beskrivningar av de olika variablerna som har använts samt 

bearbetningen av dessa. Den beskrivande statistiken i tabell 1 (nedan) talar om antalet deltagare 

som har gett information om variablerna, hur stor andel av deltagarna som representeras av 

variablerna, medelvärdet, standardavvikelsen samt minimum- och maximummått på numeriska 

variabler. 
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Tabell 1 Beskrivande statistik  

 N Procent Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Beroende variabel       

Resultat i 

matematik 

4736  479,24 88,26 179,63 784,55 

Oberoende 

variabler 

      

Födda första 

kvartalet 

4736 25,7     

Födda andra 

kvartalet 

4736 26,6     

Födda tredje 

kvartalet 

4736 26,1     

Födda fjärde 

kvartalet 

4736 21,6     

Flicka 4736 50,2     

Pojke 4736 49,8     

Född i Sverige 4620 89,4     

Mor född i Sverige 4634 77,2     

Far född i Sverige 4617 76,4     

Bor med sin mor 4505 92,2     

Bor med sin far 4358 84,0     

Repeterat en 

årskurs 

4632 3,6     

Moders 

utbildningsnivå låg 

4414 8,1     

Moders 

utbildningsnivå 

medel 

4414 27,0     

Moders 

utbildningsnivå 

hög 

4414 58,2     

Faders 

utbildningsnivå låg 

4304 13,0     

Faders 

utbildningsnivå 

medel 

4304 31,1     

Faders 

utbildningsnivå 

hög 

4304 46,8     

Moders yrkesstatus 4240  48,83 21,60 11,56 88,96 

Faders yrkesstatus 4058  46,06 21,08 11,56 88,96 
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Beroende variabel 

Den beroende variabeln som har använts för denna studie är resultat i ämnet matematik. De olika 

matematiska testen som ingår i PISAs undersökning kan delas upp i tre processer; formulera, 

använda samt tolka, och fyra olika kategorier: förändring och samband, kvantitet, rum och form 

samt osäkerhet. Dessa fyra kategorier behandlas utifrån fyra olika kontexter; personlig, 

samhällsliv, yrkesliv och vetenskaplig. Testen har delats upp i pappersbaserad och digital form 

med allt från redovisningsuppgifter till flervalsuppgifter. Det pappersbaserade provet innehåller 

46 uppgifter och det digitala provet innehåller 15 uppgifter (Skolverket, 2013b: 26-29). 

För att framställa medelvärdet av resultaten av testen har fem ursprungsvariabler som 

representerar elevernas resultat i de olika matematikmomenten adderats och dividerats med fem. 

Denna nya variabel resultat i matematik är kontinuerlig och som framgår i tabell 1 är medelvärdet 

för denna variabel 479,24 och standardavvikelsen är 88,26. Det finns inget bortfall. 

Oberoende variabler 

Oberoende variabeln birthmonth har inkluderats för att få information om elevernas 

födelsemånad. Variabeln har transformerats från en strängvariabel till fyra dummyvariabler för 

första, andra, tredje och fjärde kvartalet respektive med första kvartalet som referensgrupp. Valet 

av kvartal istället för kontinuerlig ligger i att även kunna studera möjliga icke-linjära samband. 

Kategorisering i kvartal förenklar resultaten av analysen och minimerar antalet variabler som kan 

påverka signifikansen. Det första kvartalet har valts som referensgrupp på grund av att det 

framgår som det rimligaste valet, dit hör elever födda i januari, februari samt mars. Till andra 

kvartalet hör elever födda i april, maj samt juni månad. Till tredje kvartalet hör elever födda i 

juli, augusti samt september och till det fjärde hör elever födda i oktober, november samt 

december. Eleverna som är födda det under första kvartalet mäter upp till 25,7 procent, 26,6 

procent är födda under det andra kvartalet, 26,1 procent under det tredje och 21,6 under det 

fjärde. Det finns inget bortfall.  

Variabeln gender har transformerats till dummyvariabeln kön där referensgruppen pojke, har 

kodats som ”0” och flicka har kodats som ”1”. Denna variabel har använts som en oberoende 

variabel för att studera hur kön påverkar studieresultat i matematik och som en 

interaktionsvariabel för att studera om det ena könet påverkas av en negativ födelsemånadseffekt 
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i större utsträckning. Av antalet elever är 50,2 procent flickor och 49,8 procent män. Det finns 

inget bortfall.  

För att studera föräldrars utbildningsnivå samt vilken kompenserande effekt det har på den 

hypotetiserade negativa födelsemånadseffekten, har variablerna Educational level of mother och 

Educational level of father använts. Variablerna mäter utbildningsnivå i enlighet med UNESCOs 

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) måttstock ISCED 

(International Standard Classification of Education) (UNESCO, 1997). Dessa variabler har 

transformerats till 3 dummyvariabler var som mäter utbildningsnivån i tre olika kategorier för 

modern, respektive fadern. Kategorin moders respektive faders utbildningsnivå låg har använts 

som referensgrupper i analyserna. Till variabeln moders utbildningsnivå låg räknas mödrar utan 

grundskoleutbildning samt mödrar med grundskoleutbildning som högsta avklarade nivå, 

motsvarande ISCED 0-2. Till variabeln moders utbildningsnivå medel räknas mödrar som 

avklarad gymnasial utbildning som högsta nivå samt vidareutbildning som inte räknas till 

högskolenivå, motsvarande ISCED 3-4. Till variabeln moders utbildningsnivå hög räknas mödrar 

som har läst eftergymnasial utbildning på högskolenivå, motsvarande ISCED 5-6 (UNESCO, 

1997). Andelen elever med mödrar med låg utbildningsnivå är 8,1 procent, 27 procent har mödrar 

med medel utbildningsnivå och 58,2 procent har mödrar med hög utbildningsnivå. Bortfallet är 

6,8 procent. Variablerna för fäders utbildningsnivå har kategoriserats på samma sätt. Andelen 

elever med fäder med låg utbildningsnivå är 13,0 procent andelen med fäder med medel 

utbildningsnivå är 31,1  procent och 46,8 procent har fäder med hög utbildningsnivå. Bortfallet är 

9,1 procent. Valet av ursprungsvariablerna Educational level of mother och Educational level of 

father istället för en variabel som mäter föräldrarnas utbildningsnivå gemensamt ligger i att inte 

alla elever har båda föräldrarna i sitt liv. En förälder som inte har en aktiv roll i barnets liv har 

inte samma inverkan på barnet och dess studieframgång. Därav är det relevant att studera 

föräldrarnas utbildningsnivå separat. 

Vidare har även föräldrars yrkesstatus inkluderats i form av två numeriska variabler. Dessa 

kontrollvariabler har inkluderats som ett mått på föräldrarnas SES. Samt för att kontrollera om 

föräldrar beroende på sin utbildningsnivå planera när under året barnet föds. Denna variabel som 

mäter föräldrars ISEI (International Socio-Economic Index of Occupational Status) har tagits 

med i denna studie som en måttstock på elevernas socioekonomiska bakgrund (OECD, 2003). 

Ursprungsvariablerna heter mother SQ ISEI samt father SQ ISEI. Dessa är kategoriserade mellan 
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11.01–99.00 där ett högt värde signalerar en högre status. I denna studie benämns variablerna 

moders yrkesstatus samt faders yrkesstatus. Moders yrkesstatus har 48,83 i medelvärde och 

bortfallet är 10,5 procent. Faders yrkesstatus har 46,06 i medelvärde och bortfallet är 14,3 

procent.  

Tre variabler har tagits med för att kontrollera för att eleverna respektive deras föräldrar är födda 

i Sverige. Chui (2010: 1660) menar att elever som är infödda i landet samt talar nationalspråket 

mäter högre resultat i matematik än immigranter och elever som talar ett främmande språk i 

hemmet. Därav är det av intresse att kontrollera för att både elev och föräldrar är födda i Sverige. 

Variablerna benämns elev född i Sverige, mor född i Sverige samt far född i Sverige, dessa har 

transformerats av ursprungsvariablerna country of birth för elev, mor samt far. Variablerna har 

transformerats till dummyvariabler där referensgruppen född i annat land har kodats till ”0” och 

född i landet för testet, i Sverige har kodats till ”1”. Materialet är begränsat och talar inte om 

vilket födelselandet är om annat än Sverige. Andelen elever som är födda i Sverige är 89,4 

procent och bortfallet är 2,4 procent. Andelen mödrar som är födda i Sverige är 77,2 procent och 

bortfallet är 2,2 procent. Andelen fäder som är födda i Sverige är 76,4 procent och bortfallet är 

2,5 procent. 

För att kontrollera för att eleven bor med sin mor respektive far har dummyvariabler bor med sin 

mor samt bor med sin far transformerats av variablerna at home mother respektive at home 

father.  Referensgruppen Nej har kodats till ”0” och Ja har kodats till ”1”. Detta är av värde vid 

studerandet av föräldrarnas utbildningsnivå och vilken påverkan det kan ha på en negativ 

födelsemånadseffekt, detta för att försäkra om att föräldern har en aktiv roll i barnets liv. Av 

andelen elever som deltagit i studien bor 92,2 procent med sina mödrar, bortfallet är 4,9 procent 

och 84,0 procent bor med sina fäder, bortfallet är 8,0 procent.  I detta fall kunde variabeln family 

structure ha använts men den bidrar endast med information om familjen består av en, två eller 

flera föräldrar. Den ger inte information om vilken förälder som finns i hemmet. 

Variabeln grade repetition har inkluderats som en mellanliggande variabel under benämningen 

repeterat en årskurs. Denna variabel har inkluderats för att studera om en senare födelsemånad 

påverkar andelen elever som repeterar en årskurs samt om möjliga skillnader i resultaten orsakas 

av antalet elever som har repeterat en årskurs. Det kan vara ett bevis på att de yngsta eleverna i 
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klassen har sämre studieframgång än de äldsta. Inte repeterat en årskurs är referensgrupp och är 

kodad som ”0” medan repeterat en årskurs är kodad som ”1”. Bortfallet är 3,7 procent. 

Interaktionsvariabler 

För att undersöka om det ena könet påverkas av en negativ födelsemånadseffekt i större 

utsträckning än det andra har tre interaktionsvariabler konstruerats genom att multiplicera 

dummyvariablerna för de olika kvartalen med variabeln kön. Det första kvartalet är 

referensgrupp. 

För att studera om föräldrars utbildningsnivå kompenserar en negativ födelsemånad har de tre 

dummyvariablerna för de olika kvartalen multiplicerats med de fyra variablerna som mäter 

föräldrars utbildningsnivå och på så sätt har tolv interaktionsvariabler konstruerats. För samtliga 

är låg utbildningsnivå samt första kvartalet referensgrupper. 

Analysmetod 

Tillvägagångssättet för denna studie har varit av deduktiv ansats då den har teorier och tidigare 

forskning som grund. Utifrån frågeställningen och syftet med denna studie har relevanta variabler 

operationaliserats. För att underlätta analysen av denna studie har första steget varit att bearbeta 

datamaterialet. Relevanta variabler har transformerats, kodats om och av de olika oberoende 

variablerna har interaktionsvariabler konstruerats. Då syftet med denna studie är att ta reda på hur 

födelsemånad påverkar studieframgången och huruvida denna effekt varierar enligt kön och 

föräldrars utbildningsnivå har passande variabler använts. Den beroende variabeln resultat i 

matematik har som nämnts ovan konstruerats av de fem olika matematikmomenten som ingår i 

PISAs undersökning. Denna variabel har använts för att mäta femtonåringars resultat i matematik 

och på så sätt deras studieframgång. Variablerna för de olika kvartalen är av stort värde då de ger 

information om elevernas födelsemånad. De övriga variablerna har som syfte att bidra med 

information om eleverna samt för att ge en insyn i hur deras bakgrund och socioekonomiska 

status ser ut. För att studera interaktionseffekten mellan en negativ födelsemånad och föräldrars 

utbildningsnivå har tolv interaktionsvariabler använts. På samma sätt har interaktionsvariabler 

skapats av variablerna kön och kvartal för att studera effekten av kön på en negativ 

födelsemånad. 
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Modell 1 studerar sambandet mellan resultat i matematik och de olika kvartalen utan att någon 

övrig kontrollvariabel har inkluderats. Denna modell bevisar den genomsnittliga skillnaden som 

finns mellan kvartalen. Modell 2 studerar sambandet mellan resultat i matematik och de olika 

kvartalen givet alla kontrollvariabler som har inkluderats; kön, familjestruktur, födelseland, 

föräldrarnas utbildningsnivå samt deras yrkesstatus. Detta kontrollerar för skillnader som kan 

uppstå mellan kvartalen enligt kontrollvariablerna. Modell 3 består av modell 2 samt variabeln 

för repetition av en årskurs. Detta för att kontrollera om repetition av en årskurs kan förklara en 

del av effekten. Modell 4 består av modell 2 samt alla sex interaktionsvariablerna för moders 

utbildningsnivå. Modell 5 består av modell 2 samt alla sex interaktionsvariablerna för faders 

utbildningsnivå. Modell 4 och 5 är till för att studera interaktionseffekten mellan kvartal och 

föräldrars utbildningsnivå, sålunda om föräldrars utbildningsnivå kan kompensera en negativ 

födelsemånad. Modell 6 har som syfte att studera interaktionseffekten mellan en negativ 

födelsemånad och kön, om födelsemånadseffekten ser likadan ut mellan de två könen. Den består 

av modell 2 och interaktionsvariablerna för kön. 

Då den beroende variabeln resultat i matematik är en kontinuerlig variabel har en linjär 

regressionsanalys använts som grunden för denna studie. En linjär regressionsanalys klargör 

effekten av oberoende variabler på en beroende variabeln, en så kallad b-koefficient, 

konstanthållet alla kontrollvariabler som är inkluderade. Därför passar modellen väl för denna 

studie. För varje b-koefficient visas även signifikansen, en siffra som med fördel ska vara nära 

siffran 0. Informationen som en linjär regressionsanalys tillgodoser inkluderar även vilken 

förklaringskraft den oberoende variabeln har, i form av ett R
2
-värde (Cleophas, 2010: 17). 

Heteroskedasticitet har analyserats genom att observera residualernas fördelning i residualplottar. 

Residualerna visade på ett slumpmässigt mönster, med andra ord förekommer inte 

heteroskedasticitet. (Edling & Hedström, 2003: 163-168). För denna studie har sex olika modeller 

konstruerats för att studera sambandet mellan elevernas resultat i matematik och de olika 

oberoende variablerna. Tre av dessa modeller består även av interaktionsvariabler för att studera 

variationen mellan könen och om föräldrars utbildningsnivå kompenserar en negativ 

månadseffekt. Ett problem som kan uppstå när interaktionsvariabler inkluderas i en 

regressionsanalys är att en interaktionsvariabel är högt korrelerad med en eller två av 

ursprungsvariablerna, med andra ord uppstår ett multikollinearitetsproblem. För att utesluta detta 

har ett F-test genomförts (Edling & Hedström, 2003: 145-149). F-testet visar om interaktionen är 
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signifikant utan att behöva observera separata koefficienter. F-testet har som syfte att jämföra det 

signifikanta R
2
-värdet hos två modeller och redovisa om det stiger efter inkluderandet av 

interaktionsvariabler (Huizingh, 2007: 280). Varje modell med interaktionsvariabler har jämförts 

med ursprungsmodellen utan interaktionsvariabler, det vill säga modell 2. Valet av att jämföra 

med modell 2 ligger i att studera om den totala effekten varierar oberoende av variabeln repeterat 

en årskurs. 

Resultat 

I detta avsnitt kommer en kort deskriptiv analys av resultat i matematik och kvartalen att 

redovisas. Sedan kommer resultaten av de olika regressionsanalyserna att presenteras och 

redovisas. 

Deskriptiv analys 

Som framgår av tabell 2 (nedan) bidrar den deskriptiva analysen med information om hur 

medelvärdet av resultat i matematik ser ut bland de olika kvartalen. Medelvärdet av resultat i 

matematik är 482,24 poäng bland elever födda under det första kvartalet. Bland elever födda 

under det andra kvartalet är medelvärdet 484,30 poäng, drygt 2 poäng, 0,4 procent högre än för 

elever födda under det första kvartalet. För elever födda under det tredje kvartalet är medelvärdet 

477,34 poäng. Det visar ett medelvärde på nästan 5 poäng, 1 procent lägre än för elever födda 

under det första kvartalet. Det fjärde kvartalet visar på ett medelvärde av resultat i matematik på 

471,71 poäng. Elever födda under det sista kvartalet har det lägsta medelvärdet, 10,53 poäng, 2,2 

procent lägre än elever födda under det första kvartalet. Följaktligen är denna effekt ungefär en 

åttondel av standardavvikelsen som framgår i tabell 1. Siffrorna visar att elever födda det andra 

kvartalet har högst medelvärde 484,30 poäng, medan elever födda det fjärde kvartalet har lägst 

471,71 poäng. 

Fördelningen av de övriga variablerna bland kvartalen avslöjar att andelen elever som repeterat 

en årskurs stiger för varje kvartal (detta visas ej i tabellen). 2,6 procent av elever födda under det 

första kvartalet har repeterat en årskurs, 3,2 procent av elever födda under det andra, 3,4 procent 
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av elever födda under det tredje och hela 6,1 procent av elever födda under det fjärde kvartalet. 

Detta visar på en ökning med 3,5 procent, mer än en fördubbling från det första kvartalet till det 

sista. 

Tabell 2 Deskriptiv analys av variablerna 

 Första 

kvartalet 

Andra 

kvartalet 

Tredje 

kvartalet 

Fjärde 

kvartalet 

Resultat i matematik 

(medelvärde) 

482,24 484,30 477,34 471,71 

Regressionsanalys utan interaktionsvariabler 

I tabell 3 (nedan) redovisas resultaten av modellerna utan interaktionsvariabler. Modell 1 studerar 

sambandet mellan resultat i matematik och de olika kvartalen utan att någon övrig 

kontrollvariabel har inkluderats.  R
2
-värdet för denna modell är väldigt låg, 0,003 vilket betyder 

att endast 0,3 procent av variansen av resultaten i matematik kan förklaras av kvartal. 

Resultaten för denna modell visar att det endast är det fjärde kvartalet som har en signifikant 

negativ effekt på resultat i matematik. Signifikansnivån är mindre än 1 procent. Detta innebär att 

denna koefficient med 99 procents säkerhet inte är 0 (Huizingh, 2007: 302). Då det inte har 

inkluderats några andra variabler än dummyvariabler i denna modell kan interceptet läsas av som 

medelvärdet av resultat i matematik för referensgruppen. Interceptet är ungefär 482 vilket innebär 

att medelvärdet av resultat i matematik för elever födda under det första kvartalet är ungefär 482. 

En signifikant negativ effekt av det fjärde kvartalet innebär att för elever som är födda under det 

fjärde kvartalet minskar medelvärdet av resultaten i matematik med ungefär 11 poäng, som även 

framgår av den deskriptiva analysen i tabell 2. Koefficienterna för det andra och det tredje 

kvartalet visar ingen signifikans. 

I modell 2 studeras sambandet mellan resultat i matematik och de olika kvartalen givet alla 

kontrollvariabler som har inkluderats, alla resultat gäller konstanthållet de övriga variablerna som 

har inkluderats. Som framgår av tabell 3 ingår utöver kvartal även kön, familjestruktur, 

födelseland för elev respektive föräldrar, föräldrarnas utbildningsnivå samt deras yrkesstatus. R
2
-

värdet för denna modell är 16 procent, högre än för modell 1 men likväl relativt låg. 16 procent 

av variansen av resultatet i matematik kan förklaras av de inkluderade variablerna. 
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Tabell 3 Samband mellan resultat i matematik och oberoende 

variabler 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kvartal (referens: första)     

Andra 2,053 0,525 0,177 

Tredje -4,904 -5,300 -3,985 

Fjärde -10,534** -9,282* -7,791* 

Kön (referens: pojke)    

Flicka  0,015 -0,759 

Familjestruktur    

Bor med sin mor  25,799*** 25,841*** 

Bor med sin far  13,545** 11,321** 

Född i Sverige    

Elev  14,006* 8,626 

Moder  11,461** 10,364* 

Fader  12,282** 12,660** 

Moders utbildningsnivå 

(referens: låg) 

   

Medel  21,259*** 20,908*** 

Hög  16,747*** 17,017*** 

Faders utbildningsnivå 

(referens: låg) 

   

Medel  17,554*** 16,884*** 

Hög  15,121*** 14,451*** 

Föräldrars yrkesstatus    

Moder  0,590*** 0,577*** 

Fader  0,770*** 0,759*** 

Repeterat en årskurs   -56,364*** 

Intercept 482,244*** 330,006*** 340,166*** 

R
2
 0,003 0,16 0,17 

*=sig.<0,05; **=sig.<0,01; ***=sig.<0,001 
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Interceptet är ungefär 330 vilket talar om medelvärdet för alla referensgrupper. Likt modell 1 är 

det endast det fjärde av kvartalen som visar signifikans, i denna modell på 5 procents nivå. Den 

signifikanta negativa effekten av det fjärde kvartalet har minskat till ungefär -9 vilket innebär att 

innehavandet av denna egenskap har en negativ effekt på resultatet i matematik. Denna 

förändring från ungefär 11 i modell 1 till närmare 9 i modell 2 visar att kvartal korrelerar något 

med kontrollvariablerna som har inkluderats i modell 2. Koefficienten för kön visar ingen 

signifikans och har därmed inget förklaringsvärde, vilket kan verka överraskande. 

Övriga variabler visar alla på en signifikant positiv effekt. Dummyvariabeln bor med sin mor 

visar att de eleverna som bara bor med sin mor har ungefär 26 poäng högre medelvärde av 

resultat i matematik än referensgruppen som inte bor med sin mor. Denna koefficient är 

signifikant på 0,1 procents nivå. Dummyvariabeln bor med sin far visar en koefficient på ungefär 

14 vilket även det är en positiv effekt. Eleverna som bor med sin far har ungefär 14 poäng högre 

medelvärde än eleverna som inte bor med sin far. Koefficienten är signifikant på 1 procents nivå. 

Gällande födelseland visar resultatet att de elever som är födda i Sverige har närmare 14 poäng 

högre i medelvärde än referensgruppen (född i utlandet). Denna koefficient är signifikant på 5 

procents nivå. För elever vars mor är född i Sverige ökar medelvärdet av resultaten i matematik 

med nästan 11 poäng jämfört med elever vars mor är född i utlandet, enligt tabell 3. 

Koefficienten är signifikant på 1 procents nivå. För elever vars far är född i Sverige är 

medelvärdet i matematik ungefär 12 poäng högre jämfört med referensgruppen vars far inte är 

född i Sverige. Koefficienten är signifikant på 1 procents nivå. 

Koefficienterna för föräldrars utbildningsnivåer är alla signifikanta på 0,1 procents nivå. Elever 

vars mor har medel utbildningsnivå har ungefär 21 poäng högre i medelvärde än elever vars mor 

har en låg utbildningsnivå. För elever med en mor med hög utbildningsnivå är medelvärdet 

närmare 17 poäng högre än elever med en mor med låg utbildningsnivå. Koefficienterna för 

fäders utbildningsnivå visar även positiva effekter. Elever vars far har medel utbildningsnivå har 

ett medelvärde med ungefär 18 poäng högre än elever vars far har låg utbildningsnivå. Elever 

vars far har en hög utbildningsnivå visar ett medelvärde med närmare 15 poäng högre än 

referensgruppen. En oväntad detalj är att elever vars far har en medel utbildningsnivå visar på 

högre poäng i medelvärde än elever vars far har en hög utbildningsnivå. 
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Koefficienterna för moders samt faders yrkesstatus är även de signifikanta på 1 procents nivå. 

Dessa variabler är inte dummyvariabler utan kontinuerliga variabler och kan endast ordnas efter 

fördefinierade värden (Edling & Hedström, 2003:16–17). Således ger en ökning av värdet på 

moders yrkesstatus en ökning om knappt 1 poäng av medelvärdet av resultat i matematik. En 

ökning av värdet på faders yrkesstatus ger en ökning om knappt 1 poäng av medelvärdet i 

resultatet i matematik.  

Modell 3 består av samma variabler som i modell 2 samt variabeln repeterat en årskurs som har 

inkluderats som en mellanliggande variabel. Syftet med detta är att kontrollera om skillnaden 

orsakas av repetition av årskurs. R
2
-värdet för denna modell är 17 procent. Även för denna 

modell gäller alla resultat konstanthållet alla övriga variabler som har inkluderats.  

Interceptet är närmare 340 vilket ger ett medelvärde av resultat i matematik för referensgruppen. 

Mönstret för de olika kvartalen är återkommande, även i denna modell är det endast det fjärde 

kvartalet som visar en signifikant negativ effekt. Elever födda under det fjärde kvartalet visar på 

ett medelvärde av resultat i matematik som är ungefär 8 poäng lägre än för referensgruppen, 

konstanthållet alla övriga variabler. Skillnaden mellan denna grupp och referensgruppen har 

minskat sedan variabeln repeterat en årskurs har inkluderats. Det betyder att en del av den 

negativa födelsemånadseffekten kan förklaras av att barn födda under det fjärde kvartalet har 

större sannolikhet att repetera en årskurs. Effekten kvarstår dock, än minskad, vilket visar att 

kvartal har en påverkan oberoende av repetitioner. Likt de tidigare modellerna visar variabeln 

kön ingen signifikans och har därmed inget förklaringsvärde. 

Koefficienterna för familjestruktur visar även i denna modell på en signifikant positiv effekt. För 

elever som bor med sin mor ökar medelvärdet av resultat i matematik med närmare 26 poäng. 

Denna koefficient är signifikant på 0,1 procents nivå. Elever som bor med sin far visar på ett 

medelvärde som är ungefär 11 poäng högre än de som inte bor med sin far, koefficienten är 

signifikant på 1 procents nivå. Medan koefficienten för bor med sin mor har stigit marginellt i 

jämförelse med modell 2, har koefficienten för bor med sin far sjunkit med lite över 2 poäng. 

Koefficienterna för elevens födelseland har förlorat signifikans i denna modell. Koefficienten för 

mor född i Sverige en signifikant positiv effekt. Elever vars mor är född i Sverige visar på ett 

medelvärde som är ungefär 10 poäng högre än referensgruppen. Koefficienten är signifikant på 5 

procents nivå. För elever vars far är född i Sverige är sambandet signifikant positivt, medelvärdet 
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är ungefär 13 poäng högre än för referensgruppen. Koefficienten är signifikant på 1 procents 

nivå. 

Likt modell 2 är alla koefficienter för föräldrars utbildningsnivå signifikanta på 0,1 procents nivå. 

För elever vars mor är medel eller hög utbildad ökar medelvärdet av resultat i matematik med 

nära 21 respektive 17 poäng i jämförelse med referensgruppen. För elever vars far är medel eller 

hög utbildad ökar medelvärdet med närmare 17 respektive 14 poäng i jämförelse med 

referensgruppen. I jämförelse med modell 2 har koefficienten för elever vars mor har hög 

utbildningsnivå stigit medan resterande har sjunkit. 

En ökning av värdet på moders yrkesstatus ger en ökning med ungefär 0,6 poäng i medelvärde. 

Koefficienten för faders yrkesstatus ger en ökning med ungefär 0,8 poäng i medelvärde. Båda 

dessa koefficienter är signifikanta på 0,1 procents nivå. 

Den variabeln som skiljer modell 3 från 2 är repeterat en årskurs och denna koefficient visar på 

en signifikant negativ effekt. För elever som har repeterat en årskurs visar medelvärdet på 

ungefär hela 56 poäng lägre än för elever som inte har repeterat en årskurs. Denna koefficient är 

signifikant på 0,1 procents nivå.  

Som framgår av den deskriptiva analysen av variablerna i tabell 2 har elever födda under det 

andra kvartalet det högsta medelvärdet av resultat  matematik. Då det första kvartalet har använts 

som referensgrupp i modell 1, 2 och 3 är det intressant att undersöka resultaten med det andra 

kvartalet som referensgrupp (detta visas ej i tabellen), dessa döps om till modell 1b, 2b samt 3b. 

Regressionsanalysen av modell 1b med det andra kvartalet som referensgrupp visar till skillnad 

från modell 1 att koefficienten för det tredje kvartalet är signifikant på 5 procents nivå, om än 

precis på gränsen till att inte vara signifikant. I modell 2 och 3 är koefficienten för det tredje 

kvartalet inte signifikant. 

Regressionsanalys med interaktionsvariabler 

För att studera om det finns en varians mellan könen och en kompensationseffekt av föräldrars 

utbildningsnivå på en negativ månadseffekt, har interaktionsvariabler inkluderats i resterande 

modeller. Modell 4 innehåller alla variabler från modell 2 samt sex interaktionsvariabler för 

moders utbildningsnivå. Modell 5 innehåller utöver modell 2 även sex interaktionsvariabler för 

faders utbildningsnivå. Modell 6 innehåller utöver modell 2 även interaktionsvariabler för kön. 
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För att analysera om interaktionerna är signifikanta och för att utesluta multikollinearitet har ett 

F-test genomförts. Med andra ord ligger intresset i att undersöka om modell 4 har en större 

förklaringskraft av variansen av resultaten i matematik än vad modell 2 har. Varje modell med 

interaktionsvariabler har jämförts med ursprungsmodellen utan interaktionsvariabler, det vill säga 

modell 2. Resultatet av F-testet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 F-test av modeller med interaktionsvariabler 

Modeller Standardfel R
2
 

förändring 
F 

förändring 

Df1 Df2 Sign. F 

förändring 

Modell 4 

jämfört 

med 

modell 2 

76,43259 0,003 2,168 6 3765 0,043 

Modell 5 

jämfört 

med 

modell 2 

76,49355 0,002 1,164 6 3768 0,323 

Modell 6 

jämfört 

med 

modell 2 

76,51477 0,000 0,630 3 3771 0,596 

       

 

I jämförandet av modell 2 och modell 4 visar F-testet att R
2
 förändring ökat signifikant med 

0,003. Med andra ord kan modell 2 förklara 16 procent av variansen av resultat i matematik och 

införandet av sex interaktionsvariabler för moders utbildningsnivå har ökat R
2
-värdet med 0,3 

procent. I jämförandet av modell 2 och modell 5 samt modell 2 och modell 6 visar F-testet att R
2
 

förändring inte är signifikant och modellerna förkastas därav. Med tanke på att tabell 3 visar att 

koefficienten för kön inte har ett signifikant värde är det inte alltför märkligt att 

interaktionsvariablerna för kön inte visar någon signifikans. 

Modell 4 som innehåller interaktioner mellan kvartal och moders utbildningsnivå, visar på en 

signifikant ökning av förklaringsvärdet av resultat i matematik och därför analyseras modellen 

vidare i tabell 5 (nedan). Som tabell 4 visar är interaktionsvariablerna i modell 5 och 6 inte 

signifikanta och resultatet är därmed irrelevant att redogöras för. 
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Tabell 5 Samband mellan resultat i matematik och oberoende 

variabler med interaktion 

Oberoende variabler Modell 4 

Kvartal  

2:a 7,299 

3:e 7,673 

4:e -17,209 

Kön (referens: pojke)  

Flicka -0,117 

Familjestruktur  

Bor med sin mor 25,694*** 

Bor med sin far 13,565*** 

Född i Sverige  

Elev 13,520** 

Moder 11,703** 

Fader 12,304** 

Moders utbildningsnivå (referens: låg)  

Medel 18,339* 

Hög 24,170** 

Faders utbildningsnivå (referens: låg)  

Medel 17,613*** 

Hög 14,947*** 

Föräldrars yrkesstatus  

Moder 0,593*** 

Fader 0,770*** 

Interaktioner: 

första kvartalet*moders utbildningsnivå låg 

 

Andra kvartalet*moders utbildningsnivå medel 3,063 

Andra kvartalet*moders utbildningsnivå hög -14,125 

Tredje kvartalet*moders utbildningsnivå medel -10,991 

Tredje kvartalet*moders utbildningsnivå hög -16,206 

Fjärde kvartalet*moders utbildningsnivå medel 22,849 

Fjärde kvartalet*moders utbildningsnivå hög 2,635 

Intercept 326,569*** 

R
2
 0,162 

*=sig.<0,05; **=sig.<0,01; ***=sig.<0,001 
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I tabell 5 framgår det att interaktionsvariablerna som har konstruerats av moders utbildningsnivå 

och kvartal inte visar någon signifikans. Med andra ord finns det ingen tydlig tendens att moders 

utbildningsnivå systematiskt kan kompensera för en negativ födelsemånadseffekt och därav 

förkastas hypotesen. Till synes visar inte interaktionsvariablerna på något mönster som kan läsas 

av. Som framgår ovan av tabell 4 har modell 4 en förklaringskraft av variansen av resultat i 

matematik som är 0,3 procentenheter större än vad modell 2 har. Likväl har inte 

interaktionsvariablerna någon signifikans i undersökningen. Det som står ut i jämförandet av 

resultaten av modell 2 och modell 4 är att koefficienterna för moders utbildningsnivå har ändrat 

mönster. Resultaten av modell 2 visar i tabell 3 att elever vars mor har medel utbildningsnivå har 

närmare 21 poäng högre medelvärde än elever vars mor har låg utbildningsnivå. Skillnaden 

mellan lågutbildad och högutbildad mor visar att en mor med hög utbildningsnivå ger ungefär 17 

poäng högre i medelvärde. Således visar en mor med medel utbildningsnivå på högst poäng i 

medelvärde. Modell 4 som även består av interaktionsvariabler för moders utbildningsnivå visar 

att elever vars mor har medel utbildningsnivå är medelvärdet ungefär 18 poäng högre än för 

elever vars mor har låg utbildningsnivå. Medelvärdet för elever vars mor har hög utbildningsnivå 

är ungefär 24 poäng högre än för elever vars mor har låg utbildningsnivå. Detta gäller 

referensgruppen av födelsemånad, det vill säga första kvartalet. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer de relevanta delarna av resultaten att diskuteras utifrån syftet, 

frågeställningarna och hypoteser som ligger till grund för denna undersökning. Även en 

återkoppling till teori och tidigare forskning kommer att göras.  

Syftet för denna undersökning ligger i att studera hur födelsemånad påverkar studieframgång för 

elever i Sverige. Intresset ligger i att studera om en senare födelsemånad har en negativ effekt på 

femtonåringars studieresultat i matematik. Resultaten av denna undersökning visar att elever som 

är födda under årets sista kvartal, och som därmed är yngst i sin årskurs har ett lägre medelvärde 

av resultat i matematik än elever som är födda under det första kvartalet. Detta ligger i enlighet 

med teorier och tidigare forskning som har redovisats i tidigare avsnitt som pekar på att elever 

som är yngst i klassen presterar sämre än de äldsta i klassen (Bell & Daniels, 1990; Svensson, 
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1993; Bedard & Dhuey, 2006). Eleverna som är födda under det sista kvartalet av året har inte 

utvecklats lika mycket som eleverna födda under det första kvartalet och hamnar därav efter i 

studierna (Sharp m.fl. 1994; Sharp, 1995; Fredriksson & Öckert, 2006). 

I tabell 3 visar resultaten av modell 1, 2 samt 3 bevis på att elever födda under det fjärde kvartalet 

inte presterar lika bra som elever födda under det första kvartalet. Det visas det stöd för även av 

den deskriptiva analysen i tabell 2. Detta bekräftar den första hypotesen som lyder, elever som är 

födda under det sista kvartalet av året har ett lägre medelvärde av resultat i matematik än elever 

som är födda under det första kvartalet. Detta bevisar att den årliga antagningen i det svenska 

skolsystemet skapar en institutionell ojämlikhet som påverkar svenska skolbarn. Den deskriptiva 

analysen avslöjar att medelvärdet av resultat i matematik för elever födda under det första 

kvartalet är ungefär 482 poäng och 471 poäng för elever födda under det fjärde kvartalet. 

Resultaten av modell 2 visar att medelvärdet skiljer sig med ungefär -9 poäng mellan det första 

och fjärde kvartalet, vilket säger att elever som är födda under det fjärde kvartalet har ett 

medelvärde av resultat i matematik som är närmare 3 procent lägre än elever födda under det 

första kvartalet. Tidigare forskning visar att detta är en effekt som minskar med elevernas ålder. 

Studien som har redovisats ovan av Bedard och Dhuey (2006: 1439) visar att effekten minskar 

från 4-12 procent i årskurs 4, till 2-9 procent i årskurs 8. Liknande resultat har redovisats av 

Svensson (1993) som bland annat menar att betydelsen av åldersskillnaden minskar. Svenssons 

resultat visar att en prestationsskillnad på cirka en fjärdedels spridningsenhet i årskurs 3, avtar till 

cirka en tiondels spridningsenhet i årskurs 9 (1993: 16-21). Det betyder att de elever som har ett 

medelvärde på ungefär 9 poäng lägre än de elever födda under det första kvartalet förmodligen 

har påverkats av detta under hela sin skolgång. Vid femtonårs ålder visar effekten på nästan 10 

poängs skillnad när den förväntas ha avtagit med mellan hälften till en fjärdedel (Bedard & 

Dhuey, 2006: 1439). Med andra ord är detta en negativ effekt som följer med eleverna under hela 

deras tid i grundskolan. Utöver ett lägre medelvärde av resultat i matematik avslöjar den 

deskriptiva analysen att elever som är födda under det sista kvartalet av året löper större risk att 

repetera en årskurs. Även detta är en negativ konsekvens av en sen födelsemånad som kvarblir 

genom hela studiegången. 

Det finns studier som visar stöd för att högutbildade mödrar planerar födseln av sina barn så att 

de inte infaller i slutet av läsåret, för barnets studieframgångs skull (Bedard & Dhuey, 2006: 

1451). Bedard och Dhuey menar även på att mödrar med en karriär planerar in födseln efter 
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ledighet från jobbet, exempelvis under sommaren (2006: 1451). På så sätt kan en större andel 

barn med högutbildade föräldrar vara födda under och strax innan sommarmånaderna jämfört 

med resterande månader. Därmed är det svårt att bevisa orsakssambanden av resultaten. I modell 

2 kontrolleras det för elevernas bakgrund, vilket verkar minska effekten av en födelsemånaden 

dock avlägsnar den inte effekten. Det är möjligt att barn födda under det fjärde kvartalet har ett 

lägre resultat som en följd av födelsemånaden, det är också möjligt att eleverna som är födda 

under de resterande kvartalen har fler medel- och högutbildade föräldrar som har planerat födseln 

så att den inte faller in i slutet av året.  

I resultaten framgår det även att det andra kvartalet har använts som referensgruppen av 

anledningen att detta kvartal har visat på högst medelvärde av resultat i matematik i tabell 2. 

Denna förändring visade att även koefficienten för det tredje kvartalet visade signifikans. Dock är 

koefficienterna för det tredje kvartalet inte signifikanta i resterande modeller med det andra 

kvartalet som referensgrupp. För enkelhetens skull och då det första kvartalet är teoretiskt bättre, 

redovisas och analyseras regressionerna med det första kvartalet i huvudsak. Detta bevisar att 

tolkningar dels beror på val av variabler samt metod. Stora skillnader mellan födelsemånaderna 

går att hitta genom att fördela dessa mellan de två olika halvåren, januari-juni samt juli-

december. Avgörande skillnader upptäcks mellan det första halvåret och det andra, medan det 

inte råder stora skillnader inom halvåren i sig. Det framgår att elever födda under det första 

halvåret har ett högre medelvärde av resultat i matematik än elever födda under det andra 

halvåret. Variabeln birthmonth har även analyserats i form av tolv linjära födelsemånader och 

använts istället för kvartal i regressionerna, som redovisas i tabell 3. Resultatet var då svårare att 

tolka och antalet signifikanta variabler minskade. Valet att konstruera och analysera den 

ursprungliga variabeln birthmonth i form av fyra kvartal och inte i tolv månader eller två halvår 

kan ha påverkar resultatet i en viss utsträckning. Detta val har grundat sig i för undersökningen 

valda definitioner samt syfte. 

I syfte att testa den andra hypotesen som ligger till grund för denna undersökning har kön 

studerats för att identifiera en storleksskillnad av födelsemånadseffekten och resultaten visar inte 

enighet med tidigare studier genomförda av Härkönen (2014). Härkönens (2014: 172-173) studie 

visar att en negativ effekt av födelseordning på högsta avslutade utbildningsnivå kan variera 

enligt kön och är starkare hos det manliga könet. Förväntan låg i att flickor skulle påverkas i 

mindre utsträckning av en negativ födelsemånadseffekt på grund av deras större mognad, likväl 
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visar interaktionsvariablerna för kön i modell 6, inte på någon signifikans. Med tanke på att 

urvalet för denna studie består av femtonåringar kan pojkarna ha kommit ikapp flickorna gällande 

mognaden som krävs för matematiska studier och variationen kan ha avtagit. Likt effekten av en 

sen födelsemånad som minskar genom skolgången kan även denna effekt ha avtagit (Bedard & 

Dhuey, 2006: 1439). Resultatet är dock i linje med studier av Guiso m.fl. (2008) som använt 

PISA 2003 som data i jämförandet av kön och studieresultat. Studien visar att i länder som 

Sverige där jämställdheten är hög, försvinner skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat i 

matematik. Guiso m.fl (2008: 1164-1165) menar på att flickor vanligtvis presterar sämre än 

pojkar i matematik men i takt med att kvinnan har frigjorts och samhället har blivit mer jämställt 

har gapet mellan könens studieresultat i matematik minskat och försvunnit. Hypotesen, effekten 

av att vara född under det sista kvartalet på medelvärdet av resultat i matematik är högre för 

pojkar, förkastas. 

Som framgår av tabell 3 visar resultaten av både modell 2 och 3 att föräldrars utbildningsnivå 

påverkar elevernas studieresultat till en stor del. F-testet avslöjade att modell 5, som innehåller 

interaktionsvariabler för faders utbildningsnivå, inte bidrar med en signifikant ökning av 

förklaringsvärdet av resultat i matematik och förkastas därav. Modell 4, som innehåller 

interaktionsvariabler för moders utbildningsnivå visar på ett signifikant ökat förklaringsvärde av 

resultatet i matematik. Dock visar inte koefficienterna av interaktionsvariablerna på ett 

signifikant värde eller någon systematik på grund av blandade plus-värden och minus-värden. 

Detta kan bero på att datamaterialet för denna studie inte är tillräckligt stor eller att inte 

tillräckligt många påverkande variabler har inkluderats. Förklaringsvärdet för alla modeller är 

relativt låga, det högsta värdet visar modell 4 på, 16,2 procent. Den tredje hypotesen: effekten av 

att vara född under det sista kvartalet på medelvärdet av resultat i matematik är svagare bland 

elever med högutbildade föräldrar, bevisas därmed inte i denna undersökning. Det framgår av 

teorier och tidigare forskning som har redovisats att föräldrars utbildningsnivå har en stor 

inverkan på elevernas studieframgång (Breen & Jonsson, 2005; Coleman, 1988; Chui, 2010) och 

att det kan kompensera för andra negativa effekter (Bernardi, 2014). Bernardis (2014: 76) studie 

talar för att föräldrars utbildningsnivå kan ha en kompenserande effekt på en negativ 

födelsemånadseffekt genom att bistå med vägledning och inflytande över utbildnings- och 

skolval. Skillnaderna mellan resultatet av denna studie och resultatet av Bernardis studie kan 

ligga i att det svenska och det franska skolsystemet ser olika ut. Vidare ligger en stor skillnad i att 
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Bernardi analyserade vilken effekt födelsemånad har på elevens chans att framgångsrikt avsluta 

varje årskurs medan denna studie analyserar elevens studieframgång. Detta kan vara ett 

indikation på att föräldrars utbildningsnivå har en större kompenserande inverkan på barnens 

utbildningsval än på deras studieresultat. 

Resultaten av denna undersökning talar för att de rådande institutionella reglerna gör att barn 

hamnar i ojämlika positioner på grund av sin födelsemånad. Detta är utan tvekan något som de 

inte kan kontrollera eller förändra. Den svenska skolan och undervisningen som den tillgodoser, 

ska vara anpassad efter varje elevs särskilda behov och därmed erbjuda en likvärdig utbildning 

för alla (Skolverket, 2006: 4). Denna undersökning ger bevis för att detta inte stämmer och för att 

motverka denna ojämlikhet som drabbar många barn behövs en förändring av det årliga 

antagningssystemet. 
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