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Forskere: Januar- og februarbarn er mer fremgangsrike
Av Maria - 31. januar 2019 | 09:29

SISTE SAKER

Ny studie støtter kostrådet om å spise
lite sukker
I kostrådene til befolkningen er det ofte anbefalt å kutte hardt i
varer med mye tilsatt sukker, som brus og godter som kaker
og...

Fransk tronpretendent fulgt til
graven

Den rike og berømte TV-personligheten Oprah Winfrey ble født tidlig på året. Foto: AP Photo/Themba Hadebe

Del saken
6

Svindler publiserer Hiv-data som
hevn

Barn født januar og februar har større sannsynlighet enn andre for å bli
fremgangsrike.
Ifølge en studie publisert i Journal of Social Sciences har barn som blir født i årets to første

Den eldste i søsken okken er
den smarteste

måneder større sannsynlighet for å bli fremgangsrike, sammenlignet med de som blir født i
senere måneder av året. Det dreier seg både om akademiske, såvel som sportslige
prestasjoner.

Egypt: Har funnet gravkamre
med 40 mumier

Etter å ha tatt en nærmere kikk på 100 kjendiser med «ulik livsstil», inklusive politikere,
entreprenører, artister, skuespillere, idrettsutøvere, forskere og forfattere, fant forskerne at
en uforholdsmessig del av de fremgangsrike, rike og berømte individene hadde fødselsdag i
januar og februar.
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Frankersn Olsen • for 3 dager siden

"Ifølge en studie publisert i Journal of Social Sciences har barn som blir født i årets to første
måneder større sannsynlighet for å bli fremgangsrike"
Forbannet sprøyt og fyllerør!
Den korrekte kausalitet består i: "Hvis la barn fra et helt årskull konkurrere med hverandre så de
eldste vinne". En kausalitet som har vært kjent i minst sytti år.
Konklusjon: Vi lever fremdeles i under et psykopativelde hvor kjeltringpolitikere tillater de yngste
i et kull å bli forbigått for at kjeltringene skal få ha det bekvemmelig med å 'klassifisere' barna
inn i trinn. Altså, få slippe den utfordring å dele inn i jevnbyrdige grupper. For å toppe det hele
sørger kjeltringstaten for å tvinge barn inn i dette syke system.
2△

▽ • Svar • Del ›

OleHaraldsen • for 3 dager siden

Det henger kanskje bare sammen med at de normalt blir eldst i klassen og med det har et
forsprang.
Dette ville blitt bekreftet om de som starter ett år tidligere på skolen, men født tidlig på året, ikke
er like fremgangsrike.
1△

▽ • Svar • Del ›
Sølvrev1 > OleHaraldsen • for 3 dager siden

Det var første tanken som slo meg da jeg leste dette. De som er født tidlig på året har
bortimot et helt års forsprang på de som er født på slutten av året. Og det mens vi
utvikler oss som mest, der et halvår i forsprang kan utgjøre forskjellen på om du blir
"populær" og flink i f.eks. sport. Det bør ikke forundre noen at dette gjenspeiles
statistisk, selv om forskjellene ikke er store. Spørsmålet er bare om det finnes løsninger
på dette som utjevner forskjellene/forspranget, og om det har noe for seg å forsøke å
gjøre noe med det?
Jeg har mine tvil ...

△ ▽ • Svar • Del ›
Kristoffer • for 3 dager siden

Utrolig hva som forskes på.. Kunne ha undersøket noe viktigere istedenfor.
1△

▽ • Svar • Del ›
LW > Kristoffer • for 3 dager siden

Som hva ?

△ ▽ • Svar • Del ›
jakoline33 • for 3 dager siden

Tja...jeg er født da akkurat på «smørsiden» av året (mellom 20 januar og 18 februar) og burdte
altså statistisk sett hatt stor sjanse til å ha blitt både rik og berømt? Jeg har nok fått rollen som
untaket som bekrefter reglen ,skjønner jeg. Jaja....noen må ha den rollen også..
(Mye rart det forskes på gitt).
1△
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BesserWisser • for 3 dager siden

Fantastisk forsking. Trump er født i juni og er dermed en taper (hvilket Donald beviser hver
dag).

△ ▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Jeg og Einstein ble født i mars. Folk kunne se at det var noe spesielt med oss allerede i april.

△ ▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Og da januar/februar kom, lekte vi med ligninger.

△ ▽ • Svar • Del ›
T.O.Glas • for 3 dager siden

Ok, født i februar.
Det er muligens maiværet som er årsaken?

△ ▽ • Svar • Del ›
Mjolne • for 3 dager siden

Kvasi vitenskaplig tøv.

△ ▽ • Svar • Del ›
invernes • for 3 dager siden

De mest gærne i samfunnet blir og fødd på de tidspunkter.

△ ▽ • Svar • Del ›
LW > invernes • for 3 dager siden

les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
dudhereismycar • for 3 dager siden

Ja, det må understrekes at forskjellene er små... hvor hvis ikke kunne jo noen bli lei seg....
Snakker om å legge på en PK slutt på forskning
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