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Abstract  
 
The aim and focus of this study is to investigate how Swedish students’ effort affects 
the number of unanswered mathematical tasks for the PISA-tests in 2003 and 2012. 
The effort is measured partially by looking at students’ self-assessed effort invested in 
the test, but also by looking at how the count of unanswered tasks deviates in differ-
ent parts of the test. Poisson regression is implemented as the primary method of 
investigation. The results from the regression indicates both that the students who 
reported a lower self-assessed effort tend to skip more tasks on average and also that 
students on average tend to skip more tasks in the end of the test. This indicates 
that the students’ effort is a crucial part to include in order to see how many tasks 
that are skipped in the test. It is also indicated that the effort is not constant during 
the whole test. The results also point out that the effect that effort has on unan-
swered tasks is greater in 2003 compared to 2012. However, the count of unanswered 
tasks is on average higher for students in 2012.  
 
Sammanfattning 

 
Syfte och fokus för denna studie ligger i att undersöka hur svenska elevers ansträng-
ning förklarar antalet överhoppade matematikuppgifter i PISA:s kunskapstest år 2003 
och år 2012. Ansträngning mäts dels genom den ansträngning som eleverna själva 
uppskattar att de lade ned i testet, men också genom att undersöka hur antalet över-
hoppade uppgifter varierar i olika placeringar i provhäftet. Poissonregression används 
som huvudsaklig metod i denna studie. Resultaten från regressionsanalysen indikerar 
både att elever som har angett att de har ansträngt sig mindre tenderar att i genom-
snitt hoppa över fler uppgifter och även att elever i genomsnitt hoppar över fler upp-
gifter i slutet av testet. Det här betyder att elevernas ansträngning är en viktig faktor 
för hur många uppgifter som hoppas över i testet och att ansträngningen inte är kon-
stant genom hela testtillfället. Resultaten indikerar också att ansträngningens påver-
kan på det förväntade antalet överhoppade uppgifter är starkare år 2003 än år 2012. 
Emellertid är antalet överhoppade uppgifter i genomsnitt högre för elever år 2012.  
 
Nyckelord: PISA, ansträngningstermometer, matematikuppgifter, provhäftesplace-
ring, Poissonregression, negativ binomialregression 
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1. Inledning  
 
Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD:s) internationella 
kunskapstest Programme for International Student Assessment (PISA) genomfördes 
första gången år 2000 och är ett test som sedan dess har genomförts vart tredje år. 
PISA är världens största elevstudie och år 2012 deltog 65 länder i testet. Sverige har 
deltagit i alla omgångar som testet har genomförts. PISA-testet delas ut till ett urval 
av 15-åriga elever, runt om i världen. De ämnen där elevernas förmågor prövas är 
matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Ett av dessa ämnen är huvudämne vid 
varje testtillfälle och huvudämnet varierar mellan åren. Resultaten från PISA-testen 
får inte användas som underlag för elevernas betyg (Skolverkets aktuella analyser 
2015).  
        Sverige är det land som har haft sämst resultatutveckling av alla deltagarländer 
i PISA, fram till år 2012. I de tidigare testomgångarna hade svenska elever ett sam-
mantaget resultat som låg över OECD-genomsnittet. Resultaten har sedan dess sjun-
kit och i testomgången år 2012 låg svenska elevers resultat under OECD-
genomsnittet (Skolverkets aktuella analyser 2015). I Sverige har den betydande resul-
tatförsämringen föranlett intresset av att genomföra studier för att undersöka bidra-
gande faktorer bakom de relativt dåliga resultaten.  
        I denna studie används huvudsakligen Poissonregression för att undersöka 
sambandet mellan ansträngning och överhoppade matematikuppgifter i PISA:s kun-
skapstest år 2003 och år 2012. Det övergripande syftet med studien är att utreda hur 
antalet överhoppade uppgifter i PISA-testen påverkas av ansträngning samt hur an-
strängningens påverkan skiljer sig åt mellan år 2003 och år 2012.  
        Ett mått på ansträngning som används i denna studie är elevernas själv-
uppskattade ansträngning i PISA-testen, vilket mäts genom en ”ansträngnings-
termometer”. Eleverna får själva ange, på en skala 1-10, hur mycket de ansträngde sig 
i det nyss genomförda testet Ansträngningstermometern är utformad som en bild på 
en termometer, där eleven får fylla i svaret på denna fråga. Avsikten är att använda 
denna ansträngningstermometer för att undersöka hur ansträngning påverkar elevers 
totala antal överhoppade uppgifter i PISA-testen.   
        Ett annat sätt att se hur ansträngning påverkar antalet överhoppade uppgifter 
är att titta på matematikblockens placering i PISA-testen. Det här tas i beaktning i 
studien för att se hur antalet överhoppade uppgifter per matematikblock skiljer sig 
beroende på var i provhäftet som matematikblocken är placerade. På så vis undersöks 
om elevers ansträngning är konstant under hela testet, eller om den skiljer sig åt.  
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        Den frågeställning som kommer att besvaras är ”Hur påverkar elevers        
ansträngning - mätt genom självuppskattad ansträngning samt matematikblockens 
placering i provhäftet - antalet överhoppade uppgifter i PISA:s kunskapstest år 2003 
och år 2012?” 
        Studien avgränsas till att enbart undersöka matematikuppgifter i PISA-testen 
år 2003 och år 2012. Det är inom matematik som svenska elever har haft den sämsta 
resultatutvecklingen och år 2003 samt år 2012 var matematik huvudämne i PISA. 
Det här innebär att dessa två testomgångar innehöll fler uppgifter gällande matema-
tik än naturvetenskap och läsförståelse, vilket således leder till att det finns mer in-
formation gällande matematik att basera analyser på.  
        PISA-testen genomförs som nämnt i ett stort antal länder, men i denna studie 
kommer endast Sverige att undersökas.  
        Det finns 13 olika versioner av PISA-testen år 2003 och år 2012. Varje elev till-
delas ett av dessa 13 möjliga provhäften. Ett provhäfte består av fyra provblock, där 
varje specifikt provblock innehåller uppgifter rörande antingen matematik, läs-
förståelse eller naturvetenskap. Eftersom fokus i studien ligger i att undersöka mate-
matik, kommer studien avgränsas till att endast undersöka de sex provhäften i PISA-
testen där tre av fyra provblock innehåller matematikuppgifter. 
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2. Tidigare studier inom området  
 
Denna studie har en infallsvinkel som inte tidigare har undersökts. Infallsvinkeln be-
rör effekten av ansträngning på antal överhoppade uppgifter. Studier som tidigare har 
gjorts och tas upp i detta avsnitt berör istället huvudsakligen ansträngningens effekt 
på elevernas resultat.  
        Skolverkets aktuella analyser gav år 2015 ut publikationen ”Att svara eller inte 
svara – Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet”, som består av två 
olika delstudier gällande PISA-testet. Den första delstudien undersöker hur svenska 
elever besvarar frågor gällande motivation och ansträngning samt innehåller en jäm-
förelse med andra länder. Skolverket tittar här också på hur elevernas själv-
uppskattade ansträngningsnivå kan relateras till provresultaten i PISA-testet. Den 
andra delstudien fokuserar mer på hur elever besvarar uppgifter i PISA-testet år 2012 
och jämför det med tidigare års tester. Här läggs fokus på att studera om resultat-
nedgången signalerar en avtagande kunskapsnivå eller om testresultaten åtminstone 
till viss del kan härledas ur bristande engagemang att genomföra testet efter bästa 
förmåga. Av publikationen från  Skolverkets aktuella analyser (2015) framgår att det 
finns flertalet indikationer på att motivation och ansträngning är viktiga faktorer att 
beakta. Det syns också att svenska elevers rapporterade ansträngning är förhållande-
vis låg relativt andra länder samt att motivationen har sjunkit under åren som har 
gått. Däremot verkar inte nedgången i motivation helt och hållet kunna förklara de 
avtagande prestationerna i testet.  
        I en studie av Hopfenbeck och Kjærnsli (2016) undersöks testmotivation i 
PISA-testen för norska elever. Mer specifikt undersöks hur motiverade eleverna var 
när de genomförde PISA-testet samt till vilken grad den angivna motivationen korre-
lerar med prestationen i testet. Man använde sig dels av ett 40-tal intervjuer med 
elever som har genomfört testet, dels tittade man på provresultat för drygt 9000 ele-
ver från tre olika PISA-testomgångar. Hopfenbeck och Kjærnsli kommer fram till att 
norska elever generellt sett har angivit en hög grad av motivation, trots att testet 
inte får användas som underlag vid betygsbedömning. Hopfenbeck och Kjærnsli kon-
staterar också att det finns ett tydligt samband mellan hur motiverade eleverna är 
och hur väl de presterar på testet. De ser också att sambandet är signifikant starkare 
för killar än vad det är för tjejer.  
        Eklöf (2007) studerar svenska elevers självuppskattade motivation i den inter-
nationella och icke-betygsgrundande studien TIMSS (Trends in International Mathe-
matics and Science Study). TIMSS genomförs för elever i årskurs 8 och de deltagande 
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eleverna anger även ett mått av motivation som har investerats i testet. Resultatet 
av regressionsanalysen som Eklöf genomför visar ett positivt samband mellan själv-
uppskattad motivation och elevernas testresultat i matematik. 
        Wise och DeMars (2005) tar likväl utgångspunkt i motivations- och ansträng-
ningsfrågan, vad gäller olika internationella tester som inte är betygsgrundande. För-
fattarna undersöker också vad det subjektiva värdet, självuppskattad ansträngning, 
har för påverkan på testresultat. Wise och DeMars ställer sig frågande till vilken gil-
tighet analyser av provresultaten har då testen inte påverkar individens betyg. Det är 
av stor vikt enligt författarna att skilja på faktisk kunskap (vad en elev kan prestera) 
från demonstrerad kunskap (vad en elev presterar) i ett test. Wise och DeMars menar 
att ett välkonstruerat test anses kunna generera en relativt bra bild över elevers fak-
tiska kunskap, men att tester som påverkar elever (exempelvis de som är betygsgrun-
dande) i allmänhet avspeglar den faktiska kunskapsnivån bättre än tester som inte 
gör det. De menar också att det egentliga problemet med dessa internationella studier 
är just gällande giltigheten för analyser av elevers kunskapsnivå. En möjlig lösning 
som författarna har på problemet med giltigheten av nuvarande icke-
betygsgrundande test är att på något sätt öka den påverkan som testen har på ele-
verna som skriver dem. I resultaten framgår även att en högre grad av självuppskat-
tad motivation också associeras med bättre testresultat. 
        Brookover, Thomas och Paterson (1964) undersöker hur självbild och själv-
uppskattad förmåga hos elever i sjunde klass är kopplad till deras skolrelaterade ut-
veckling. Författarnas generella teori kring elevernas självbild är att denna utvecklas 
genom interaktion med andra människor och att interaktionen i sin tur avspeglar ele-
vernas beteende. När detta appliceras på skolsituationen menar författarna att själv-
bild är en viktig aspekt för hur väl elever bedömer sin förmåga att prestera i skolan. 
Studien fokuseras sedan i att avgöra om elevers självuppskattade förmåga korrelerar 
med hur väl de presterar i skolan. Eleverna som deltog i studien fick ange sina upp-
skattade förmågor att prestera i skolan rent generellt, men också inom specifika äm-
nen. I studien framkommer att tydliga positiva samband finns mellan elevers själv-
uppskattade förmåga och hur väl de presterar i skolan. Sambandet visade sig tydli-
gare inom vissa ämnen, men överlag finns en signifikant positiv korrelation för alla 
ämnen. Brookover, Thomas och Paterson tar även upp att elevernas IQ kan vara 
korrelerat med självuppskattad förmåga och i sin tur prestation. Författarna har 
därav kontrollerat resultaten genom att ta hänsyn till IQ.   
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3. Statistisk metod och teori  
 
För att genomföra studien konstrueras två Poissonregressioner som båda förklarar 
antalet överhoppade matematikuppgifter. Regressionsmodellerna konstrueras både för 
år 2003 och för år 2012, så att jämförelser däremellan ska kunna genomföras. Den 
första regressionsmodellen belyser hur den självuppskattade ansträngningen hos ele-
verna förklarar det totala antalet överhoppade matematikuppgifter och den andra 
modellen rör hur matematikblockens placering i provhäftet förklarar antalet överhop-
pade uppgifter i ett givet matematikblock. 
        Antalet överhoppade matematikuppgifter kan endast anta heltal och är således 
diskret data. Figur 1 nedan visar hur stor andel elever (av denna studies inkluderade 
observationer) som har hoppat över ett visst antal matematikuppgifter totalt sett i 
testet, både år 2003 och år 2012. Figur 2 och 3 visar istället hur stor andel elever som 
har hoppat över ett visst antal matematikuppgifter per matematikblock  i  en viss 
provhäftesplacering, år 2003 respektive år 2012. I Figur 1, 2 och 3 kan avläsas att det 
är en högre andel individer vid ett lägre antal överhoppade uppgifter, och en lägre 
andel individer vid ett högre antal överhoppade uppgifter (se avsnitt 4. för vidare 
beskrivning av datamaterialet). Att det ser ut på det här sättet är typiskt för 
Poissonfördelad data, när väntevärdet är relativt lågt (Winkelmann 2008). 
 

Figur 1: Antal överhoppade matematikuppgifter per individ för år 2003 och år 2012 
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Figur 2: Antal överhoppade matematikuppgifter per matematikblock och individ i en viss  

provhäftesplacering år 2003 
 

 
Figur 3: Antal överhoppade matematikuppgifter per matematikblock och individ i en viss  

provhäftesplacering år 2012 
 
        Poissonregression är en vanlig och väl passande regressionsmodell att använda 
när den beroende variabeln är diskret samt då man antar att händelserna inträffar 
inom en viss tidsram (Winkelmann 2008). Användning av Poissonregression förutsät-
ter att data är Poissonfördelad. Data är Poissonfördelad när de summerade händel-
serna, som är oberoende av varandra, sker med en viss frekvens inom en viss tidsram 
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(Gujarati och Porter 2009), vilket är rimligt att anta att antalet överhoppade mate-
matikuppgifter i PISA-testen uppfyller. Poissonfördelningen är en fördelning med en 
enda parameter, $, och parametern är även definitionen av fördelningens väntevärde 
samt varians, vilka måste anta ett positivt tal (Winkelmann 2008). 
        De förklarande variablerna kan vara både kategoriska och kontinuerliga i 
Poissonregression (Barnett och Dobson 2008). Poissonregression är enkel att använda 
och används inte nödvändigtvis bara för diskret data, utan har ett brett använd-
ningsområde (Winkelmann 2008).   
        Regressionerna i denna studie genomförs i programvaran SAS, genom 
GENMOD-proceduren. 
 

3.1. Antaganden för Poissonregression 
 
Poissonregression kopplar samman en sannolikhetsfunktion av en beroende variabel yi 
med en vektor av k förklarande variabler xi. Det inkluderas vanligtvis även en kon-
stant.  
        Följande tre antaganden ska vara uppfyllda för att Poissonregression ska vara 
genomförbar (Winkelmann 2008):  
 
Antagande 1: Det krävs att y1,…,yn (där n är antalet observationer i stickprovet) ska 
vara Poissonfördelade och sannolikheten att händelsen yi inträffar uttrycks genom: 
  
% & =

(
)
*
+,

-!

, y=0, 1, 2,… och $ > 0.                                              (1) 

 
Antagande 2: Poissonregressionen bygger på en Poissonprocess, där varje individ 
(i=1,…,n) har ett eget väntevärde. Den generaliserade linjära modellen är följande: 
 
$
2
= exp(7

8
+ 7

:
;
2,:
+ ⋯+ 7

=
;
2,=
)                    (2) 

 
Detta kan även skrivas på vektorform som: 

  
$
2
= exp(;

2

?
7),                                                                               (3) 

 



 

 12 

där 7 är en vektor av parametrar (inklusive en konstant) med dimensionen 
(@ + 1)×1  och där xi är de olika förklarande variablerna. En annan vanlig formule-

ring av regressionsmodellen är den logaritmerade formuleringen: 
 
ln$

2
= ;

2

?
7                  (4) 

 
Antagande 3: Alla observationspar (yi,xi), i=1,…,n är oberoende fördelade.  
 

3.2. Parameterestimering   
 
För att estimera parametrar i Poissonregressionen är maximum likelihood-metoden 
vanligast att använda (Greene 2002). Log-likelihood-funktionen uttrycks enligt föl-
jande: 
 
EFG(7) = &

2
;
2

?
7 − exp(;

2

?
7) − EF&

2
!

I

2J:
                                     (5) 

 
Likelihood-ekvationen för 7 fås genom att derivera log-likelihood-funktionen med av-
seende på 7 och sedan sätta derivatan lika med noll:  
 
KLIM

KN

= &
2
− exp(;

2

?
7) ;

2

I

2J:
= 0                               (6) 

 
        För att utvärdera om likelihood-skattaren för 7 är ett maxiumum ser man till 
hessianen. Hessianen är en matris som består av andraderivator, där varje rad och 
kolumn i matrisen omfattar andraderivatan för alla variabler, med avseende på 
varandra. Hessianmatrisen är i detta fall negativ för alla värden på x och 7, vilket 
enligt andra ordningens villkor definierar att detta är ett maximum.  
 

3.3. Tolkning av parameterestimat   
                                     

Effekten av de förklarande variablerna på den beroende variabeln är i Poisson-
regressionen modellerad genom parametern $. Ekvation 3 visar den generaliserade 
linjära modellen, där en enhets ökning i xi ändrar väntevärdet $

2
, med faktorn ONP 

(j=0,…,k där ONQ utgör interceptet), om man håller alla andra förklarande variabler 
konstanta. Alternativt om man har kategoriska variabler, ändras värdet på $

2
 med 
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faktorn ONP jämfört med väntevärdet om referenskategorin varit aktuell och om man 
håller alla andra förklarande variabler konstanta.  
        Om $

:
 är det ursprungliga väntevärdet (alternativt väntevärdet för referens-

kategorin) och $
R
 är väntevärdet efter förändringen betyder ovan sagt att:  

1. Om 7
S
= 0, blir O8 = 1 och värdet på $

R
 är detsamma som värdet på $

:
. Med 

det menas att T U  inte påverkas av x.   
2. Om 7

S
> 0, blir ONP > 1 och $

R
 är ONP gånger större än $

:
. 

3. Om 7
S
< 0, blir 0 < O

NP < 1 och $
R
 är ONP gånger mindre än $

:
. 

  
3.4. Utvärdering av modellen  

 
3.4.1. Goodness of fit 

 
Deviansen och Pearsons !R-statistika är båda mått för goodness of fit, och mäter 
skillnaden mellan observerade och skattade värden. De är alltså mått för att se hur 
väl modellen är anpassad. I denna studie är inte syftet att undersöka antalet över-
hoppade uppgifter, utan målet är att estimera effekten av ansträngningsvariabler på 
antal överhoppade uppgifter. Deviansen och Pearsons !R-statistika är alltså inget som 
kommer att användas i denna studie för att utvärdera modellen, men kan dock vara 
intressanta att ha med för att veta hur väl modellen är anpassad.  
        Om deviansen är lika med noll betyder det att man har en fullt anpassad mo-
dell. Detta är dock omöjligt i praktiken när &

2
 är ett heltal och när det skattade vär-

det $
2
 är ett kontinuerligt tal (Greene 2002). Summan av devianserna mäts enligt 

följande:  
 
X = 2 &

2
EF

-Y

(Y

− (&
2
− $

2
)

I

2J:
                               (7) 

 
Dock är ∑&

2
=∑$

2
 för de flesta modeller, när det ingår en konstantterm. När man ge-

nomför en Poissonregression i SAS, med GENMOD-proceduren, ingår alltid denna 
konstantterm. Därav kan uttrycket förenklas till följande:  
 
X = 2 &

2
EF

-Y

(Y

I

2J:
                 (8) 

 
Pearsons !R-statistika räknas ut på följande vis: 
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[ =
(-Y\(Y)

]

(Y

I

2J:
                (9) 

 
        Om modellen är korrekt specificerad är T

(-Y\(Y)
]

(Y

= 1 och därav är 

T
(-Y\(Y)

]

(Y

I

2J:
= F. I praktiken justerar man P för antal frihetsgrader (n-k). Om 

P≠n-k, vilket är detsamma som om P/(n-k)	≠ 1, tyder det på att det är ett felspecifi-
cerat medelvärde eller att man kan ha gjort fel antagande om fördelningen (se avsnitt 
3.4.2. om överspridning) (Greene 2002). 

 
3.4.2. Överspridning 

 
Som nämnt är Poissonregression relativt enkel att använda och har många använd-
ningsområden. Metoden har dock även vissa nackdelar. 
        Under avsnitt 3.1. presenterades tre antaganden som ska vara uppfyllda för 
Poissonregression; fördelningsantagandet, väntevärdesfunktionen samt antagandet om 
oberoende stickprov. En felspecificering av modellen riskerar att hota ett eller flera av 
dessa antaganden. Det hot som har fått mest uppmärksamhet är överspridning, vilket 
föreligger när variansen överstiger väntevärdet. Som nämnt är ett av antagandena för 
Poissonregression att observationerna ska vara oberoende av varandra. I fallet för 
denna studie skulle observationerna kunna tänkas vara beroende om eleverna på nå-
got sätt påverkas av varandra under testtillfället. Om det existerar ett beroende mel-
lan eleverna finns det en risk att överspridning finns i regressionsmodellen (Winkel-
mann 2008). Överspridning tenderar att leda till att medelfelen blir underestimerade 
och att teststatistikor blir överestimerade, vilket leder till att inferens baserat på 
dessa är opålitlig (exempelvis Walds !R-test, som presenteras i avsnitt 3.4.3.) (Littell, 
Stroup och Freund 2002). 
        För att justera för överspridning inför man vanligtvis en spridningsparameter 
`, vilket ger en quasi-Poissonregression. Det finns flera olika alternativ för att räkna 
ut värdet på spridningsparametern. En av de vanligaste metoderna är att räkna ut ` 
genom att ta värdet av Pearsons !R-statistika dividerat med dess frihetsgrader. Vid 
överspridning är ` > 1. Den justerade modellens betingade varianser tillåts vara 
större än de betingade väntevärdena. På så vis blir medelfelen (som baseras på vari-
anserna) större än i den ursprungliga modellen. Medelfelen i den justerade modellen 
förändras med faktorn `. Det som kan förändras av justeringen är medelfel, konfi-
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densintervall, teststatistikor och p-värden. Värdena på parameterskattningarna berörs 
alltså inte av justeringen (Aiken, Coxe och West 2009). 
        Det finns även andra sätt att justera för överspridning, se exempelvis Greene 
(2002), Littel, Stroup och Freund (2002) samt Barnett och Dobson (2008). En metod 
är att använda en annan fördelning som passar aktuell data bättre, vanligtvis negativ 
binomialfördelning (se avsnitt 3.5. om alternativa metoder) (Barnett och Dobson 
2008).  
 

3.4.3. Walds ab-test  
 
Det finns flera olika test att använda sig av om man vill testa om enskilda variabler 
bidrar till att förklara modellen. Med Walds !R-test testar man om de enskilda vari-
ablerna bidrar till att förklara skillnader i väntevärdet för modellen. En av fördelarna 
med detta test är att inga andra parametrar än maximum likelihood-skattaren behö-
ver räknas ut (Frees 2010). Man testar hypoteserna:  
 
c
8
:	7

S
= 0 mot c

:
:	7

S
≠ 0, med signifikansnivå #.1 

 

Teststatistikan !R = NP

ef(NP)

R

 följer under nollhypotesen en  !R-fördelning med n-k 

frihetsgrader, där gT(7
S
) är det skattade medelfelet för 7

S
. 

 
 

3.5. Alternativa metoder till Poissonregression  
 
Då Poissonregressionens enkelhet kan vändas till problem med överspridning, bör 
man utvärdera om en annan regressionsmetod ska användas istället. Ett alternativ är 
att använda sig av multipel linjär regression (OLS). En multipel linjär regression 
skrivs på följande form:  
 
U
2
= 7

8
+ 7

:
;
2:
+ ⋯+ 7

S
;
2=
+ h

2
, i=1,…,n             (10) 

 
Ett problem med att använda OLS är att modellen kan predicera värden på den be-
roende variabeln som är negativa. Antal överhoppade matematikuppgifter är ofta 

                                                
1 I denna studie används standardnivån # = 0,05 
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noll, men emellertid aldrig ett negativt tal. Det här är en av anledningarna till att 
Poissonregression används istället, då väntevärdet aldrig är negativt i Poissonregress-
ion. 
        Ett annat alternativ är att använda sig av negativ binomialregression, där den 
beroende variabeln antas vara negativt binomialfördelad. Negativ binomialfördelning 
används, precis som Poissonfördelning för data som är diskret och antar positiva vär-
den. Det är som nämnt vanligt att göra antagandet att den beroende variabeln är 
negativt binomialfördelad om det finns överspridning i Poissonregressionsmodellen. 
Detta är vanligt eftersom variansen tillåts överstiga väntevärdet i negativ binomial-
fördelning.  En fördel med att använda denna regressionsmodell är att den inte är 
lika restriktiv som Poissonregressionen. Den negativa binomialfördelningen baseras 
inte bara på en, utan på två parametrar (Frees 2010). Sannolikhetsfunktionen ut-
trycks enligt följande (Cameron och Trivedi 1998):  
 

% & =
j(-kl

+m
)

j(-k:)j(l
+m
)

l
+m

l
+m
k(

l
+m

(

l
+m
k(

-

, y=0, 1, 2,… och # ≥ 0                           (11) 

 
Γ(. ) är en gammafunktion som definieras i Appendix avsnitt 9.1. # kallas i den nega-
tiva binomialregressionen för spridningsparametern. Varians och väntevärde definie-
ras i negativ binomialfördelning enligt T &|# = 	$ och q(&|$, #) = $ 1 + #$ > $, om 
# > 0. Är # = 0 finns ingen överspridning och väntevärdet blir detsamma som vari-
ansen. Då reduceras den negativa binomialregressionen till en Poissonregression, som 
endast har parametern $. 
        För att skatta parametrarna i negativ binomialregression används vanligtvis 
maximum likelihood-metoden. Formuleringen av regressionsmodellen är densamma 
som för Poissonregression (se den generaliserade linjära modellen i Ekvation 3) och 
tolkningarna av parameterskattningarna är likaså desamma (Cameron och Trivedi 
1998).   
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4. Datamaterial  
 
Det material som används i denna studie är hämtat från OECD. Datamaterialet är 
publikt och finns således tillgänglig för allmänheten på OECD:s hemsida.  
        Initialt innehåller dataseten från PISA-testen fullständig information gällande 
samtliga deltagarländer. Intresset i denna studie berör svenska elever och deras ge-
nomförande av matematikuppgifter i PISA-testerna. Data som används i studien som 
genomförs här har därav reducerats till att innehålla information om svenska elevers 
matematikuppgifter för år 2003 och för år 2012. Efter reduceringen återstår totalt 
2134 observationer för år 2003 och 2024 observationer för år 2012. 
        Då denna studie avser att undersöka hur ansträngning påverkar antalet över-
hoppade matematikuppgifter, används data på två olika sätt för ändamålet. Det 
första tillvägagångssättet berör hur självuppskattad ansträngning (mätt genom an-
strängningstermometern) påverkar antalet överhoppade matematikuppgifter. Genom 
det andra tillvägagångssättet studeras istället hur matematikblockens placering i 
provhäftet påverkar antalet överhoppade matematikuppgifter i ett givet matematik-
block. I Tabell 1 presenteras studiens inkluderade förklarande variabler och kontroll-
variabler, med en variabelbeskrivning. De inkluderade förklarande variablerna i stu-
dien är termometervärden, placeringar i provhäftet samt kontrollvariablerna kön, 
mammans och pappans utbildning, antal timmar som eleven studerar matematik ut-
anför skoltid samt specificeringar av matematikblocken.  

 
Tabell 1: Studiens inkluderade förklarande variabler och kontrollvariabler 
Variabel Variabelbeskrivning 
Termometervärde 1-9 Nio dummyvariabler 

1=Individens självuppskattade värde på ansträngningstermometern är 1-9, 
0=Annars 

Placering 1-3 Tre dummyvariabler 
1=Specifikt matematikblock ligger i placering 1-3 i provhäftet, 0=Annars 

Tjej (Kontrollvariabel) 1=Individen är tjej, 0=Annars 
Mamma_utb (Kontrollvariabel) 1=Individens mamma har minst två års universitets- eller högskoleutbild-

ning, 0=Annars 

Pappa_utb (Kontrollvariabel) 1=Individens pappa har minst två års universitets- eller högskoleutbildning, 
0=Annars 

Timmar (Kontrollvariabel) Antal timmar per vecka som individen studerar matematik utanför skoltid 

Matematikblock 1-6  
(Kontrollvariabler) 

Sex dummyvariabler 
1=Individens aktuella provblock är matematikblock 1-6, 0=Annars 

Se frekvenser och andelar för de kategoriska variablerna i Appendix Tabell 1 och se medelvärden och standardav-
vikelser för de kontinuerliga variablerna samt Termometervärde 1-9 i Appendix Tabell 2 
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4.1. Ansträngningstermometern  
 
Ansträngningstermometern har använts i PISA sedan man införde testerna. Första 
gången testet genomfördes, år 2000, använde sig Tyskland, Norge och Australien av 
mätinstrumentet. År 2003 använde sig däremot samtliga deltagande länder av an-
strängningstermometern och den har även varit använd i senare testomgångar. An-
strängningstermometern är en subjektiv mätning där eleverna själva får bedöma hur 
mycket de ansträngde sig i det nyligen genomförda testet. Mätningen ligger sist i 
provhäftet och mäts på en tiogradig skala eller också kallad termometer, vari siff-
rorna 1 och 10 anger minimal respektive maximal uppskattad ansträngning. Tabell 2 
visar hur stor andel av de svenska eleverna (av denna studies inkluderade observat-

ioner) som har angivit de olika värdena på 
ansträngningstermometern, år 2003 och år 
2012. Även medelvärden av den självrap-
porterade ansträngningen är inkluderade 
och det går att avläsa att medelvärdet för 
år 2012 är något lägre än medelvärdet för 
år 2003.  
        Figur 4 och 5 visar lådagram för 
antal överhoppade matematikuppgifter och 
de olika självuppskattade värdena på an-
strängningstermometern år 2003 och år 
2012. Figurerna visar hur spridningen för 
antal överhoppade matematikuppgifter ser 
ut för de olika värdena på ansträngnings-
termometern (för denna studies inklude-
rade observationer). Ett samband kan ses i 

figurerna för de båda åren. Om man i figurerna studerar de högre termometervärdena 
syns att eleverna generellt sett i dessa kategorier har hoppat över ett lägre antal upp-
gifter och det är där även generellt sett en mindre spridning för de överhoppade upp-
gifterna. Värt att tillägga, som syns i Tabell 2, är att en större andel elever har rap-
porterat de högre värdena på ansträngningstermometern, vilket även bredden på 
boxarna representerar. Som nämnt är också det rapporterade värdet på ansträng-
ningstermometern i genomsnitt högre år 2003.  
         

Tabell 2: Andelen individer som har valt ett 
visst värde på ansträngningstermometern 
för denna studies inkluderade observationer 
för år 2003 och för år 2012  

 

Termometer-
värde 

År 2003 År 2012  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,07 
0,09 
0,19 
0,26 
0,19 
0,12 

0,02 
0,02 
0,03 
0,05 
0,08 
0,12 
0,20 
0,23 
0,16 
0,08 

 

Medelvärde 7,43 6,98  
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        Medelvärdeslinjerna i Figur 4 och 5 visar att medelvärdet för antal överhop-
pade uppgifter generellt sett sjunker mer ju högre värde på ansträngningstermome-
tern som är angivet. Detta gäller för båda åren. Medelvärdet för totalt antal över-
hoppade uppgifter per individ sett till hela testet är 3,98 uppgifter år 2003 och 5,56 
uppgifter år 2012. 

 

 
Figur 4: Lådagram för värde på ansträngningstermometern och antal överhoppade matematikuppgifter 

år 2003 
 

 
Figur 5: Lådagram för värde på ansträngningstermometern och antal överhoppade matematikuppgifter 

år 2012 
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        Eleverna får även besvara en ytterligare fråga i ansträngningstermometern an-
gående hur mycket de skulle ha ansträngt sig i PISA-testet om det hade varit betygs-
grundande. Denna del av termometern är mer hypotetisk än den första och gäller inte 
det aktuella PISA-testet och kommer således inte att tas i beaktning i denna studie. 
Däremot rapporterar de svenska eleverna en relativt stor skillnad mellan de två olika 
frågorna på ansträngningstermometern. Generellt sett uppger de svenska eleverna att 
de skulle ha ansträngt sig mer om testet hade varit betygsgrundande (Skolverkets 
aktuella analyser 2015). Observera att när begreppet ansträngningstermometern an-
vänds i denna studie, refereras enbart till den fråga i termometern som rör ansträng-
ningen i det nyss genomförda testet.  
 

4.2. Provblock  
 
För såväl år 2003 som för år 2012 finns 13 olika provhäften som delas ut till de olika 
eleverna. Ett provhäfte består i sin tur av fyra mindre provblock. Varje elev får ett 
slumpmässigt provhäfte vid testtillfället. Som nämnt fokuserar studien på matema-
tikuppgifter och därmed har de provhäften som innehåller flest matematik-uppgifter 
använts. För såväl år 2003 som för år 2012 finns det sex av 13 provhäften, där tre av 
fyra provblock är matematikblock. Studien fokuserar därmed på just dessa sex prov-
häften för de gällande åren. Se Appendix avsnitt 9.3. för en överblick av provhäftes-
designen år 2003 och år 2012. 
        Notera att de specifika matematikblocken år 2003 inte nödvändigtvis ligger i 
samma ordning som de gör år 2012. Det behöver heller inte vara samma provhäften 
som innehåller tre matematikblock mellan åren. Matematikuppgifterna i sig är upp-
byggda på liknande sätt de båda åren och en del uppgifter är återkommande trend-
uppgifter som finns med både år 2003 och år 2012. I denna studie undersöks inte ma-
tematikuppgifterna enskilt, utan snarare de olika matematikblocken bestående av 
matematikuppgifter. Det är inte lika många elever av denna studies inkluderade ob-
servationer som skriver matematikblock i de olika provhäftesplaceringarna och det 
skiljer sig även åt mellan åren, se Appendix Tabell 1. 
        I Figur 6 syns medelvärdeslinjer (för denna studies inkluderade observationer) 
för antal överhoppade uppgifter i respektive matematikblock i de specifika provhäf-
tesplaceringarna för år 2003 och för år 2012. Medelvärdeslinjerna för antal överhop-
pade uppgifter reser sig för båda åren och medelvärdet är högre ju senare i provhäftet 
som matematik skrivs. År 2012 syns emellertid att medelvärdet stiger något mer i 
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slutet av provhäftet än år 2003. Det är högst medelvärde i provhäftesplacering 4 för 
båda åren och precis som i övriga delar av provhäftet är där medelvärdet högre för år 
2012 än för år 2003. Figur 2 och 3 i avsnitt 3. visar likt Figur 6 deskriptiv statistik av 
de olika provhäftesplaceringarna. En deskriptiv analys av dessa figurer visar att en 
klar majoritet inte hoppar över någon, eller endast ett fåtal uppgifter, speciellt i de 
första provhäftesplaceringarna. Man kan också se att det är fler elever som hoppar 
över fler uppgifter i den sista provhäftesplaceringen, vilket även medelvärdeslinjerna i 
Figur 6 nedan bekräftar. Detta gäller för båda åren.  
 

 
Figur 6: Medelvärdeslinjer för antal överhoppade uppgifter i respektive matematikblock i de specifika 

provhäftesplaceringarna år 2003 och år 2012 
 
        År 2003 och år 2012 fanns det 35-38 matematikuppgifter i vardera provhäfte 
som är inkluderat i studien. I datamaterialet som har använts i studien finns det två 
olika sätt att definiera hur eleven har valt att inte besvara matematikuppgifter i 
PISA-testet. Det första sättet utgår från att eleven aktivt har valt att hoppa över 
uppgiften. Det andra sättet utgår istället från att individen inte hunnit till aktuell 
uppgift i testet. I denna studie är den beroende variabeln antal överhoppade matema-
tikuppgifter och är då en summering av dessa två sätt att inte besvara matematik-
uppgifter. De båda varianterna av hur elever har hoppat över uppgifter är inklude-
rade i denna studie under antagandet att just ansträngning kan vara en del av förkla-
ringen till båda definitionerna som finns i datamaterialet. Att inte hinna fram till alla 
uppgifter i testet kan exempelvis bero på att eleven inte har ansträngt sig sitt yt-
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tersta vid testtillfället. Liknande förklaring kan appliceras på elever som har hoppat 
över uppgifter i testet, men fortsatt med senare uppgifter. Här skulle förklaringen 
exempelvis kunna vara att eleven har tittat på uppgiften, men bedömt den vara för 
jobbig eller tidskrävande att avklara och därmed bestämt sig för att gå vidare i 
testet. Det finns med stor sannolikhet även andra centrala orsaker till att uppgifter 
hoppas över i testen, såsom bristande kunskap, men de exempel som nämns ovan ut-
går från ett ansträngningsperspektiv.  
 

4.3. Kontrollvariabler  
 
När man genomför en studie likt denna är det viktigt att rätt analyser genomförs 
baserat på resultatet som studien genererar. Ett vanligt problem i regressionsanalys 
är något som ofta benämns omitted variable bias. Detta fenomen tillkännages då en 
eller flera relevanta och korrelerade variabler utelämnas från modellen (Sessions och 
Stevans 2006). Det kan vara enklare att tänka på det som att en utelämnad variabel 
förklarar den beroende variabeln samtidigt som den är korrelerad med någon av de 
förklarande variablerna som är inkluderade i modellen (Stock och Watson 2011). 
        Om man inte kontrollerar för sådana variabler finns det en risk att felaktiga 
slut-satser av parameterestimaten dras. På så vis är det av stor vikt att ta hänsyn till 
variabler som kan ha en påverkan på variablerna i den ursprungliga modellen. Det 
finns olika sätt att kontrollera för omitted variable bias. Ett vanligt sätt att adressera 
problemet är att testa modellen genom att inkludera variabler som tros vara ”sak-
nade” i modellen för det specifika fallet, eller genom att inkludera bakgrunds-
variabler. På så vis kan man se hur parameterestimaten förändras och konstatera om 
det finns problem med utelämnade variabler. Genom att kontrollera för variabler kan 
man på så vis även se om de ursprungliga estimaten är under- eller överestimerade 
(Stock och Watson 2011). �

        Beroende på vad för studie som genomförs bör också kontrollvariabler väljas 
därefter. I denna studie har kontrollvariablerna kön, om mamman och/eller pappan 
har studerat i mer än två år på universitet eller högskola samt hur många timmar 
eleven studerar matematik utanför skoltid införts, se variabelbeskrivning i Tabell 1. 
Elevernas socioekonomiska bakgrund kan tänkas korrelera med ansträngning och an-
tal överhoppade uppgifter i testen. Därav har kontrollvariablerna gällande föräldrar-
nas utbildning inkluderats. Exempelvis kan elever som har högre utbildade föräldrar 
tänkas ha blivit formade under uppväxten på ett sådant vis att de anstränger sig mer 
och hoppar över färre uppgifter i testen. Även studietimmar utanför skoltid skulle 
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kunna säga någonting om hur mycket elever anstränger sig och om hur många upp-
gifter som elever hoppar över i testen. En elev som är van att studera utanför skoltid 
kan tänkas vara mer van att anstränga sig i skolrelaterade områden. Detta skulle 
kunna resultera i att eleven också är benägen att anstränga sig mer i PISA-testet. 
Kön är medtagen som kontrollvariabel under antagandet att ansträngning och antal 
överhoppade uppgifter kan korrelera med samt se olika ut mellan kön, i PISA-testen. 
Även Hopfenbeck och Kjærnsli kommer fram till att det finns skillnader mellan kö-
nen, vilket är ett ytterligare argument till att kontrollera för detta. De fyra nämnda 
kontrollvariablerna testas i båda modellerna, för att se om och i sådana fall hur de 
påverkar estimaten av de ursprungliga förklarande variablerna. 
        I studiens andra del som rör placering i provhäftet har även sex dummyvariab-
ler inkluderats som specificerar vilket av de sju möjliga matematikblocken som skrivs. 
Denna del av studien undersöker som nämnt hur konstant ansträngningen är genom 
testet och hur den påverkar antal överhoppade uppgifter i en given provhäftesplace-
ring. Hypotetiskt sett skulle matematikblocken kunna vara olika svåra och de ligger 
inte heller i samma placering i olika provhäften. Därav kan de olika matematikblock-
en påverka hur mycket eleverna anstränger sig och hur många uppgifter de hoppar 
över i olika provhäftesplaceringar.  
 

4.4. Urval  
 
Urvalen till PISA-testen sker med ett stratifierat tvåstegsurval. Skolorna som finns 
med i urvalsramen i det första urvalet är uppdelade efter olika karaktärsdrag (exem-
pelvis geografisk placering), i olika stratum. Skolor väljs sedan systematiskt ur re-
spektive stratum, där även storleken på skolorna påverkar sannolikheten att komma 
med i urvalet. När skolorna är utvalda förbereds listor inför det andra urvalet, med 
alla 15-åriga elever som går på dessa skolor. För de aktuella skolorna görs sedan ett 
slumpmässigt urval av elever som ska skriva testet. Är någon utvald skola väldigt 
liten får dock alla 15-åriga elever skriva testet (OECD 2014). Eleverna som skriver 
PISA-testen är anonyma och får inte heller någon återkoppling på resultaten (Skol-
verkets aktuella analyser 2015).  
        Eftersom urvalet sker på detta sätt, använder bland annat Skolverket sig van-
ligtvis av designvikter när de analyserar resultaten av PISA-testen, för att alla elever 
i slutänden ska ha samma inklusionssannolikhet och för att inferens ska bli korrekt 
(OECD 2014). Då PISA-data finns offentlig finns även speciella program och makron 
som OECD har utvecklat vilka tar hänsyn till designen i testen. Dessa makron om-
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fattar inte Poissonregression, då det inte är en modell som är standard till denna 
data. Vid genomförandet av denna studie finns veterligen inte heller några andra fär-
diga metoder för att implementera designvikterna i Poissonregression och således an-
vänds inte vikterna i studien. Att designvikterna utesluts i denna studie kan leda till 
att en del presenterade frekvenser och dylikt inte motsvarar de som finns i andra 
rapporter.  
        När data väljs ut till denna studie sker det, som nämnt i avsnitt 4.2., under de 
särskilda villkoren att provhäftena ska innehålla minst tre matematikblock. Det är 
alltså endast en delmängd av det ordinarie urvalet som används här. Däremot får 
eleverna som skriver testet ett slumpmässigt provhäfte och därav kan delmängden 
ändå bedömas representera urvalet.   
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5. Resultat och analys 
 
Resultatet presenteras här i två delar, där den första delen rör ansträngnings-
termometern och där den andra delen handlar om matematikblockens placering i 
PISA-testet. Här används GENMOD-proceduren i SAS för att genomföra de olika 
regressionerna.   
        Det skapas två olika Poissonregressionsmodeller för respektive år. Den första 
modellen innehåller de självuppskattade ansträngningstermometervärdena som förkla-
rande variabler. Dessa är definierade som nio dummyvariabler. Det kommer även att 
kontrolleras för kontrollvariablerna kön, föräldrarnas utbildning och antal timmar för 
matematikstudier utanför skoltid. Se den fulla modellen med kontrollvariabler i Ek-
vation 12.  
        Den andra modellen innehåller provblockens placering som förklarande variab-
ler. Dessa är definierade som tre dummyvariabler. Det kommer att i en omgång kon-
trolleras för samma kontrollvariabler som i första delen av studien. Sedan kommer 
det även att adderas en ytterligare omgång kontrollvariabler som definierar de speci-
fika matematikblocken. Se den fulla modellen med alla kontrollvariabler i Ekvation 
13.                 
        Båda modellernas resultat kommer att redovisas för respektive provår, både 
med och utan kontrollvariabler. Resultaten från Poissonregressionerna kommer att 
framföras, men även resultaten från modellerna under antagandet att den beroende 
variabeln är negativt binomialfördelad kommer att inkluderas (se avsnitt 5.1. om 
kontroll för överspridning).   
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        Väntevärdet i studiens första del (se Ekvation 12) kommer i genomsnitt att 
vara högre än väntevärdet i studiens andra del (se Ekvation 13), då studiens andra 
del endast undersöker väntevärdet i ett givet matematikblock med hänsyn taget till 
dess provhäftesplacering. I studiens första del ser man istället till väntevärdet av an-
tal överhoppade uppgifter för en individ i hela testet.  
 

5.1. Kontroll för överspridning 
 
I Tabell 3 åskådliggörs goodness of fit för regressionsmodellen i den första delen av 
studien rörande ansträngningstermometern, för år 2003 och för år 2012. I Tabell 4 
finns istället goodness of fit för regressionsmodellen i den andra delen av studien, be-
träffande provblockens placering för år 2003 och för år 2012. 
 

Tabell 3: Goodness of fit för regressionsmodellen rörande ansträngningstermometern för år 2003 och för 
år 2012 

 

2003 2012 

f.g.  Värde  Värde/f.g. f.g.  Värde Värde/f.g. 

Devians 2124 9955,8308 4,6873 2014 10914,7559 5,4194 

Devians efter justering1) 2124 2012,1999 0,9474 2014 2023,9828 1,0050 

Pearsons ab-statistika 2124 10508,9878 4,9477 2014 10860,9214 5,3927 

Persons ab-statistika efter justering1) 2124 2124,0000 1,0000 2014 2014,0000 1,0000 

1) Se regressioner efter justering i Tabell 5, kolumn (1) och kolumn (5)  
 

Tabell 4: Goodness of fit för regressionsmodellen rörande provblockens placering för år 2003 och för år 
2012. 

 

2003 2012 

f.g.  Värde  Värde/f.g. f.g.  Värde Värde/f.g. 

Devians 6398 15203,4142 2,3763 6068 16489,7352 2,7175 

Devians efter justering1) 6398 5643,3066 0,8829 6068 5764,3365 0,9500 

Pearsons ab-statistika 6398 17236,6044 2,6941 6068 17358,4094 2,8606 

Persons ab-statistika efter justering1) 6398 6398,0000 1,0000 6068 6068,0000 1,0000 

1) Se regressioner efter justering i Tabell 6, kolumn (1) och kolumn (7)  
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        I Tabell 3 avläses att värdet på Pearsons !R-statistika är 4,9477 i modellen för 
år 2003, samt 5,3927 för år 2012, vilka båda är större än 1. I Tabell 4 observeras att 
värdet på Pearsons !R-statistika är 2,6941 i modellen för år 2003, samt 2,8606 för år 
2012, vilka också är större än 1. Detta innebär att det förekommer överspridning i 
dessa fyra regressionsmodeller. En justering för överspridning görs genom att införa 
spridningsparametern `, och de justerade goodness of fit-värdena finns likaså redovi-
sade i Tabell 3 och i Tabell 4. De estimerade parametervärdena är desamma före och 
efter denna justering, då de som nämnt inte påverkas av justeringen, och finns till-
gängliga i Tabell 5 och i Tabell 6. De övriga regressionsresultaten (medelfel,        
konfidensintervall, teststatistikor och p-värden) har justerats med `. Det är             
alltså resultat från de överspridningsjusterade Poissonregressionerna (quasi-
Poissonregressionerna) som presenteras i följande avsnitt, i Tabell 5 och i Tabell 6. I 
regressionsresultaten redovisas även den alternativa justeringen för överspridning, de 
negativa binomialregressionerna. Detta tas med för att se eventuella skillnader i esti-
maten mellan justeringsmetoderna.  
 

5.2. Del 1: Ansträngningstermometern 
 
Här presenteras resultaten från den första delen av studien; regressionsmodellerna 
rörande individernas självuppskattade ansträngning och dess påverkan på antal över-
hoppade uppgifter, för år 2003 och för år 2012 (se Ekvation 12). De olika värdena på 
ansträngningstermometern är hanterade som dummyvariabler, se variabelbeskrivning 
i Tabell 1. I Tabell 5 syns parameterestimat och medelfel (angivet i parentes), för 
samtliga modeller rörande ansträngningstermometern. I dessa modeller är Termome-
tervärde 10 referenskategori. Nedan följer analys av maximum likelihood-
skattningarna.  
        De ursprungliga Poissonregressionerna, det vill säga modellerna utan kontroll-
variabler, redovisas för år 2003 i kolumn (1) och för år 2012 i kolumn (5). Om man 
ser till Termometervärde 1-9 för år 2003, kolumn (1), är alla estimerade parameter-
värden positiva förutom för värde 9 på ansträngningstermometern, där det estime-
rade parametervärdet är negativt. För år 2012, kolumn (5), har även termometer-
värde 8 ett negativt estimerat parametervärde. De positiva parameterestimaten ger 
tolkningen att väntevärdet för antalet överhoppade matematikuppgifter är högre för 
värden 1-7, samt 8 för år 2003, på ansträngningstermometern än vad det är för Ter-
mometervärde 10 (som är referensvärdet). Hur mycket större väntevärdet är, beror 
på det estimerade parametervärdet. Exempelvis ger värde 1 på ansträngningstermo-
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metern för år 2003 ett e1,0531≈2,87 gånger större väntevärde för antal överhoppade 
matematikuppgifter än om värdet på ansträngningstermometern varit 10 och allt an-
nat hålls lika. För år 2012 är motsvarande faktor e0,6412≈1,99. Ett ytterligare exempel 
är att se till Termometervärde 5 för båda åren. Här är väntevärdet e0,6276≈1,87 gånger 
större för år 2003 och e0,4452≈1,56 gånger större för år 2012, om man jämför med vän-
tevärdet om Termometervärde 10 varit aktuellt och allt annat hålls konstant.  
 

Tabell 5: Regressionstabell för modeller gällande ansträngningstermometern  
 2003 2012 
 Poisson Negativ Binomial Poisson Negativ Binomial 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) 
Intercept 
 
Termometervärde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kontrollvariabler1) 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

1,0986 
(0,0792) 
1,0531 
(0,1595) 
0,6802 
(0,1960) 
0,8201 
(0,1463) 
0,7092 
(0,1324) 
0,6276 
(0,1093) 
0,5340 
(0,1068) 
0,2658 
(0,0969) 
0,1714 
(0,0938) 
-0,0273 
(0,1027) 

1,0562 
(0,0868) 
1,0722 
(0,1595) 
0,6741 
(0,1961) 
0,8200 
(0,1467) 
0,7410 
(0,1326) 
0,6414 
(0,1093) 
0,5510 
(0,1067) 
0,2681 
(0,0967) 
0,1870 
(0,0935) 
-0,0210 
(0,1023) 
� 

1,0986 
(0,0770) 
1,0531 
(0,2252) 
0,6802 
(0,2442) 
0,8201 
(0,1859) 
0,7092 
(0,1589) 
0,6267 
(0,1225) 
0,5340 
(0,1162) 
0,2658 
(0,0979) 
0,1714 
(0,0931) 
-0,0273 
(0,0995) 
 

1,0418 
(0,0873) 
1,1272 
(0,2252) 
0,6920 
(0,2443) 
0,8026 
(0,1859) 
0,7542 
(0,1592) 
0,6613 
(0,1224) 
0,5563 
(0,1161) 
0,2764 
(0,0982) 
0,2001 
(0,0930) 
-0,0216 
(0,0992) 
� 

1,5673 
(0,0839) 
0,6412 
(0,1491) 
0,5619 
(0,1418) 
0,4003 
(0,1365) 
0,3001 
(0,1220) 
0,4452 
(0,1064) 
0,3445 
(0,1015) 
0,1219 
(0,0974) 
-0,0456 
(0,0979) 
-0,1433 
(0,1050) 
 

1,6563 
(0,0897) 
0,6228 
(0,1488) 
0,5534 
(0,1488) 
0,3863 
(0,1362) 
0,2847 
(0,1214) 
0,4199 
(0,1061) 
0,3246 
(0,1011) 
0,1241 
(0,0968) 
-0,0465 
(0,0974) 
-0,1494 
(0,1046) 
� 

1,5673 
(0,0884) 
0,6412 
(0,1931) 
0,5619 
(0,1774) 
0,4003 
(0,1611) 
0,3001 
(0,1381) 
0,4452 
(0,1216) 
0,3445 
(0,1127) 
0,1219 
(0,1040) 
-0,0456 
(0,1026) 
-0,1433 
(0,1084) 

1,6714 
(0,0959) 
0,6287 
(0,1926) 
0,5657 
(0,1769) 
0,3797 
(0,1607) 
0,2789 
(0,1377) 
0,4103 
(0,1217) 
0,3228 
(0,1124) 
0,1175 
(0,1036) 
-0,0487 
(0,1022) 
-0,1566 
(0,1083) 
� 

N 
ã

2) 

#
3) 

 2134 
2,2244 

. 

2134 
2,2143 

. 

2134 
. 

1,2271 

2134 
 

1,2111 

2024 
2,3222 

. 

2024 
2,3090 

. 

2024 
. 

1,0405 

2024 
. 

1,0269 
1) Tjej, Mamma_utb, Pappa_utb och Timmar 

2) 
` är spridningsparametern i Poissonregression och medelfelen har justerats med ` 

3) 
# är spridningsparametern i negativ binomialregression och är skattad med hjälp av maximum likelihood-metoden 
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        De negativa parameterskattningarna ger tolkningen att väntevärdet för antal 
överhoppade uppgifter är mindre jämfört med vad väntevärdet hade varit om Ter-
mometervärdet 10 varit aktuellt och allt annat hålls lika. Om man exempelvis ser till 
Termometervärde 9, som hade negativa estimerade värden, ONP<1, för båda åren, är 
tolkningen att väntevärdet för år 2003 är e-0,0273≈0,97 gånger av vad väntevärdet hade 
varit om värdet på ansträngningstermometern hade varit 10 och allt annat hålls lika. 
För år 2012 är motsvarande faktor e-0,1433≈0,87.  
        I Figur 4 och 5 i avsnitt 4.1. visualiseras medelvärdeslinjer för antal överhop-
pade uppgifter för de olika värdena på ansträngningstermometern år 2003 och år 
2012. Där går att avläsa att väntevärdet sjunker i takt med att självuppskattad an-
strängning ökar. Bortsett från enstaka avvikelser, sjunker medelvärdet i jämn takt för 
båda åren, vilket även parameterestimaten i kolumnerna (1) och (5) bekräftar. Av 
Tabell 5 går även att se att det generellt sett är större skillnader i värdena på para-
meterestimaten mellan de olika termometervärdena och Termometervärde 10 för år 
2003, än vad det är för år 2012. De större skillnaderna i parameterestimaten för år 
2003 ger att skillnaderna i väntevärdet mellan de olika termometervärdena är större 
för detta år än för år 2012. Det här gäller för alla värden på ansträngningstermome-
tern, förutom för Termometervärde 9 där förändringen i väntevärde istället är större 
för år 2012 (värdet på faktorn är mindre, men parameterestimatet är negativt). Den 
självuppskattade ansträngningens påverkan på antal överhoppade matematikuppgif-
ter följer samma samband de båda åren, men de större skillnaderna i värdena på pa-
rameterestimaten år 2003 ger att ansträngningens påverkan på antal överhoppade 
uppgifter generellt sett är starkare här än år 2012. Medelvärdet för totalt antal över-
hoppade matematikuppgifter per individ (3,98 år 2003 och 5,56 år 2012) bedöms här 
som låga relativt de 35-38 matematikuppgifter som skrivs totalt per individ. Även om 
ansträngningens påverkan är starkare år 2003 så förändras inte väntevärdet här avse-
värt mycket mer jämfört med år 2012, då medelvärdena är låga för båda åren.  
        Värdena på parameterestimaten och medelfelen efter att kontrollvariabler har 
förts in i Poissonregressionsmodellerna redovisas i kolumn (2) och i kolumn (6) i Ta-
bell 5. De estimerade parametervärdena och medelfelen i kolumn (2) och i kolumn (6) 
visar inte några stora förändringar efter att kontrollvariablerna har införts, jämfört 
med de ursprungliga modellernas estimat. Då estimaten enbart påverkas marginellt 
när modellerna testas med kontrollvariablerna som rör kön, föräldrarnas utbildning 
och hur många matematikstudietimmar eleven spenderar utanför skoltid, innebär 
detta att kontrollvariablerna inte verkar korrelera med både den självuppskattade 
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ansträngningen och med antal överhoppade matematikuppgifter. Det här innebär att 
dessa variabler inte ger upphov till omitted variable bias. 
        Regressionerna med utgångpunkt i negativ binomialfördelning för år 2003 och 
för år 2012 finns också tillgängliga i Tabell 5. Kolumnerna (3) och (7) visar  de nega-
tiva binomialregressionerna utan kontrollvariabler. De ursprungliga negativa binomi-
alregressionernas parameterestimat för respektive år antar exakt samma värden som i 
Poissonregressionerna utan kontrollvariabler, kolumn (1) och kolumn (5). Tolkningen 
av parameterestimaten för modellerna utan kontrollvariabler under antagandet om 
negativ binomialfördelning blir därmed identiska som tolkningarna för motsvarande 
Poissonregressioner. Däremot är inte medelfelen helt lika. Medelfelen fluktuerar nå-
got, men de skiljer sig inte märkvärt mellan de ursprungliga negativa binomialregress-
ionerna i relation till motsvarande Poissonregressioner.  
        Parameterestimat och medelfel för modellerna där kontrollvariabler har adde-
rats till de negativa binomialregressionerna för år 2003 och för år 2012 redovisas i 
kolumnerna (4) och (8). Parameterestimaten för Termometervärde 1-9 är förhållan-
devis lika de parameterestimat som finns i de negativa binomialregressionerna utan 
kontrollvariabler för båda åren. Parameterestimaten för de negativa binomialregress-
ionerna med införda kontrollvariabler skiljer sig endast marginellt jämfört med para-
meterestimaten i motsvarande Poissonregressioner. Detta gäller för båda åren och 
innebär även här att dessa variabler inte ger upphov till omitted variable bias. 
        Medelfelen är marginellt större för de negativa binomialregressionerna jämfört 
med motsvarande Poissonregressioner. Detta gäller både med och utan kontrollvari-
abler och för båda åren. Spridningsparametern # är signifikant skild från 0, i alla ne-
gativa binomialregressioner. Se medelfel och konfidensintervall för # i Appendix Ta-
bell 5. Detta innebär återigen att en icke-överspridningsjusterad Poissonregressions-
modell inte bör användas på grund av överspridning.   
        Resultaten av Walds !R-test indikerar att skillnaderna mellan Termometer-
värde 8 och 10 samt mellan Termometervärde 9 och 10 inte är signifikanta i kolumn 
(1) och i kolumn (3), för år 2003. Efter att kontrollvariabler har adderats i regress-
ionsmodellerna år 2003, kolumn (2) och kolumn (4), är det endast skillnaderna mellan 
Termometervärde 9 och 10 som inte är signifikanta. Samma test indikerar att skill-
naderna mellan Termometervärde 7, 8 och 9 mot referenskategorin, Termometer-
värde 10, inte är signifikanta för alla modeller gällande år 2012. Att skillnaderna inte 
är signifikanta kan bero på att dessa termometervärden ligger närmare referenskate-
gorin på skalan och det blir således svårare att statistisk säkerställa skillnader. Att 
det är fler icke-signifikanta termometervärden år 2012 än år 2003, kan också bero på 
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att ansträngningens påverkan inte tenderar att vara lika stark detta år. Därav är det 
svårare att säkerställda signifikanta skillnader mellan de olika termometervärdena.  

 
5.3. Del 2: Matematikblockens placering i provhäftet 

 
Här presenteras resultaten från den andra delen av studien; regressionsmodellerna 
rörande matematikblockens placering och dess påverkan på antal överhoppade upp-
gifter i ett givet matematikblock, för år 2003 och för år 2012 (se Ekvation 13). De 
olika placeringarna i provhäftet är hanterade som dummyvariabler, se variabelbe-
skrivning i Tabell 1. I Tabell 6 syns parameterestimat och medelfel (angivet i paren-
tes), för samtliga modeller gällande matematikblockens placering i provhäftet. I dessa 
modeller är Placering 4 referenskategori. Nedan följer analys av maximum likelihood-
skattningarna. 
        Resultaten från Poissonregressionerna utan kontrollvariabler finns i kolumn (1) 
för år 2003 och i kolumn (7) för år 2012. Alla parameterestimat är negativa. Alltså är 
O
NP<1 och detta innebär att väntevärdet i genomsnitt är lägre för Placering 1-3 rela-

tivt väntevärdet för Placering 4. Det här går också att avläsa genom medelvärdeslin-
jerna i Figur 6 i avsnitt 4.2. Där visualiseras också att medelvärdet för antalet över-
hoppade uppgifter i respektive matematikblock ökar ju senare i provhäftet som block-
et ligger, vilket även parameterestimaten i kolumn (1) och i kolumn (7) i Tabell 6 
bekräftar. Parameterestimaten är minst (mest negativa) i Placering 1 och störst 
(minst negativa) i Placering 3. För år 2003 är parameterestimaten för Placering 1-2 
mer negativa än vad de är för år 2012. Hur mycket lägre väntevärdet är, relaterat till 
vad det skulle ha varit om Placering 4 varit aktuell, beror på de estimerade parame-
tervärdena. Exempelvis är parameterestimatet för Placering 1 år 2003 -0,9143 och för 
år 2012 är det -0,7826. Detta ger att väntevärdet för antal överhoppade uppgifter i 
ett givet matematikblock i Placering 1 för år 2003 är e-0,9143≈0,40 gånger av vad vän-
tevärdet hade varit om Placering 4 hade varit aktuell och allt annat hålls konstant. 
För år 2012 är motsvarande faktor e-0,7826≈0,46. Om vi istället ser till Placering 3 blir 
väntevärdet för år 2003 e-0,3783≈0,69 gånger av vad väntevärdet hade varit om Place-
ring 4 varit aktuell, allt annat lika. För år 2012 blir motsvarande faktor e-0,3865≈0,68. 
Här är det alltså marginellt mindre skillnad i väntevärdet för år 2003 än vad det är 
för år 2012. Överlag är dock förändringen i väntevärde för antal överhoppade uppgif-
ter i ett givet matematikblock mer markant för år 2003 än vad den är för år 2012. 
Likt första delen av studien indikerar resultaten här att ansträngningen alltså har en 
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större påverkan på väntevärdet år 2003 än år 2012. 
        Den första omgången av kontrollvariabler innehåller specificering av kön, för-
äldrarnas utbildningsnivå och antal matematikstudietimmar utanför skoltid. Efter att 
kontrollvariablerna har införts i regressionerna syns inga markanta skillnader, jämfört 
med de ursprungliga modellerna. Dessa regressioner finns i kolumn (2) för år 2003 och 
i kolumn (8) för år 2012. Då estimaten enbart påverkas marginellt när modellerna 
testas med kontrollvariablerna, innebär det att kontrollvariablerna inte heller i denna 
del av studien verkar korrelera med både den självuppskattade ansträngningen och 
med antal överhoppade uppgifter i en given provhäftesplacering. Detta innebär att 
nämnda variabler inte ger upphov till omitted variable bias i någon av delstudierna.               
        Den andra omgångens kontrollvariabler innehåller specificeringar av matema-
tikblock. Regressionerna innehållande dessa kontrollvariabler finns i kolumn (3) för år 
2003 och i kolumn (9) för år 2012. Efter införandet av dessa kontrollvariabler syns 
dock mer markanta skillnader för estimaten jämfört med tidigare nämnda modeller. I 
de ursprungliga modellerna har alltså utelämnandet av dessa variabler givit upphov 
till omitted variable bias. För år 2003 har parameterestimaten nu lägre värden (mer 
negativa) än i tidigare kolumner (1) och (2). För år 2012 har parameterestimaten 
istället nu högre värden (mindre negativa) än i tidigare kolumner (7) och (8). Den 
ursprungliga modellen år 2003 verkar alltså ha underskattat ansträngningens påver-
kan på antal överhoppade uppgifter i specifika provhäftesplaceringar, då parameter-
estimaten blir mer negativa efter att dessa kontrollvariabler har adderats. Den ur-
sprungliga modellen år 2012 verkar istället ha överskattat ansträngningens påverkan 
på antal överhoppade uppgifter, då parameterestimaten efter att kontrollvariabler har 
förts in blir mindre negativa. Man ser alltså att för år 2012, har ansträngningen inte 
en lika stor påverkan som estimerades i den ursprungliga modellen, och vice versa för 
år 2003. Emellertid är det större förändring i parameterestimaten för år 2003 efter 
införandet, än vad det är för år 2012. Det här betyder att magnituden av underskatt-
ningen för år 2003 var större än vad magnituden av överskattningen var för år 2012. 
Exempelvis blir väntevärdet i Placering 1 för år 2003 e-1,1972≈0,30 gånger av vad vän-
tevärdet hade varit om matematikblocket hade legat i Placering 4 och allt annat hålls 
konstant. För år 2012 är motsvarande faktor e-0,7419≈0,48. För modellerna utan kon-
trollvariabler, kolumn (1) för år 2003 och kolumn (7) för år 2012, är motsvarande 
faktorer 0,40 och 0,46.  
        År 2003 ökar storleken på medelfelen något efter att den andra omgången av 
kontrollvariabler som rör matematikblock har förts in. Detta sker inte för modellen år 
2012. Detta betyder att osäkerheten i skattningarna nu ökar något för år 2003.    



 

 33 

        Om man ser till kolumnerna (4)-(6) och (10)-(12), där antagandet har gjorts 
att den beroende variabeln är negativt binomialfördelad, har parameterestimat och 
medelfel liknande värden som för motsvarande Poissonregressioner. Det observeras 
alltså inte heller några stora skillnader i denna del av studien mellan Poisson-
regressionerna och de negativa binomialregressionerna. I de ursprungliga negativa 
binomialregressionerna för år 2003 och för år 2012, kolumnerna (4) och (10), är pa-
rameterestimaten återigen identiska som för de ursprungliga Poissonregressionerna, 
kolumnerna (1) och (7). Medelfelen är dock marginellt större i de negativa binomial-
regressionerna. Vid införandet av både första och andra omgångarna med kontrollva-
riabler reagerar parameterestimat och medelfel för de negativa binomialregressionerna 
på förändringarna på samma vis som i Poissonregressionerna. Vid första införandet 
av kontrollvariabler är det alltså inga stora förändringar i parameterestimaten, men 
vid införandet av dummyvariablerna som specificerar matematikblocken förändras 
parameterestimaten mer markant. I de ursprungliga negativa binomialregressionerna 
finns alltså problem med omitted variable bias. För år 2003 har parameterestimaten 
efter införandet av andra omgångens kontrollvariabler lägre värden (mer negativa) än 
i tidigare negativa binomialregressioner, men skillnaderna är dock inte lika stora som 
när motsvarande kontrollvariabler infördes i Poissonregressionen. För år 2012 har 
parameterestimaten efter införandet av den andra omgången med kontrollvariabler 
högre värden (mindre negativa) än i tidigare negativa binomialregressioner, men 
skillnaderna är även här något mindre än när motsvarande kontrollvariabler infördes 
i Poissonregressionerna.  
        Spridningsparametern # är även i studiens andra del signifikant skild från 0, i 
alla negativa binomialregressioner. Se medelfel och konfidensintervall för # i Appen-
dix Tabell 6. Detta innebär återigen att en icke-överspridningsjusterad Poisson-
regressionsmodell inte bör användas på grund av överspridning.   
        Walds !R-test indikerar att det för regressionsmodellerna i denna del av studien 
är signifikanta skillnader mellan Placering 1-3 och Placering 4. Detta gäller alltså för 
både de ursprungliga modellerna och efter det att kontrollvariabler har införts, under 
båda sannolikhetsantagandena.   



 

 

Tabell 6: Regressionstabell för modeller gällande provblockens placering 
  2003 2012 
 Poisson Negativ Binomial Poisson Negativ Binomial 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Intercept 
 
Placering         
 
 
 
 
 
Kontrollvariabler1) 

Kontrollvariabler2)  

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 

0,8510 
(0,0407) 
-0,9143 
(0,0548) 
-0,6717 
(0,0520) 
-0,3783 
(0,0531) 
 
 

0,8672 
(0,0464) 
-0,9113 
(0,0546) 
-0,6687 
(0,0519) 
-0,3738 
(0,0530) 
��

�

1,2567 
(0,0951) 
-1,1972 
(0,0722) 
-1,0180 
(0,0772) 
-0,7801 
(0,0846) 
��

��

0,8510 
(0,0515) 
-0,9143 
(0,0618) 
-0,6717 
(0,0609) 
-0,3783 
(0,0639) 
 
 

0,8692 
(0,0566) 
-0,9133 
(0,0617) 
-0,6703 
(0,0608) 
-0,3758 
(0,0637) 
� 

1,2327 
(0,0984) 
-1,1918 
(0,0732) 
-0,9973 
(0,0788) 
-0,7587 
(0,0875) 
��

��

0,9942 
(0,0229) 
-0,7826 
(0,0408) 
-0,5803 
(0,0441) 
-0,3865 
(0,0527) 
 
 

1,1319 
(0,0322) 
-0,7826 
(0,0407) 
-0,5819 
(0,0439) 
-0,3833 
(0,0525) 
� 

1,3879 
(0,0439) 
-0,7419 
(0,0413) 
-0,5144 
(0,0450) 
-0,1611 
(0,0683) 
��

��

0,9942 
(0,0277) 
-0,7826 
(0,0419) 
-0,5803 
(0,0464) 
-0,3865 
(0,0573) 

1,1476 
(0,0377) 
-0,7919 
(0,0417) 
-0,5869 
(0,0462) 
-0,3969 
(0,0570) 
� 

1,4199 
(0,0522) 
-0,7702 
(0,0435) 
-0,5202 
(0,0476) 
-0,1922 
(0,0724) 
��

��

N 
!3) 
"4) 

 6402 
1,6414 

. 

6402 
1,6373 

. 

6402 
1,6031 

. 

6402 
. 

1,4213 

6402 
. 

1,4052 

6402 
. 

1,3228 

6072 
1,6913 

. 

6072 
1,6845 

. 

6072 
1,6409 

. 

6072 
. 

1,1874 

6072 
. 

1,1641 

6072 
. 

1,0748 
1) Tjej, Mamma_utb, Pappa_utb och Timmar 
2) Specificering av matematikblock, se Appendix Tabell 3 och Appendix Tabell 4 
3) 	$ är spridningsparametern i Poissonregression och medelfelen har justerats med $ 
4)		" är spridningsparametern i negativ binomialregression och är skattad med hjälp av maximum likelihood-metoden 
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6. Diskussion  
 
Resultaten indikerar bland annat att elever som anger ett lägre värde på ansträng-
ningstermometern i genomsnitt hoppar över fler uppgifter än elever som anger ett 
högre värde. Markanta skillnader i väntevärde för antal överhoppade uppgifter kan 
ses mellan elever som angivit Termometervärde 1 istället för Termometervärde 10. 
Det blir dock mindre skillnader i väntevärde för termometervärden som är närmare 
Termometervärde 10, vilket intuitivt kan uppfattas som ett rationellt samband. No-
tera att skalstegen mellan de olika värdena på ansträngningstermometern inte nöd-
vändigtvis är lika stora och det har inte heller gjorts något formellt test för skalstegen 
i denna studie. Det syns också att elever i genomsnitt hoppar över fler matematik-
uppgifter i senare placeringar i provhäftet än i de tidigare. Det här påvisar att ele-
vernas ansträngningsnivå inte nödvändigtvis är konstant genom hela testet. Båda 
dessa resultat pekar på att minskad ansträngning är förknippad med ett ökat antal 
överhoppade matematikuppgifter.   
        Resultaten indikerar att kontrollvariablerna som rör kön, föräldrarnas utbild-
ning och antal matematikstudietimmar utanför skoltid inte ger upphov till omitted 
variable bias. Ser man till enbart dessa variabler verkar alltså inte estimaten i de ur-
sprungliga modellerna ha varit under- eller överskattade. Det här gäller för båda de-
larna av studien för såväl år 2003 som för år 2012. Däremot vid kontrollen av de spe-
cifika matematikblocken i den andra delen av studien verkar det finnas problem med 
omitted variable bias. Den ursprungliga modellen år 2003 verkar som nämnt ha un-
derskattat ansträngningens påverkan på antal överhoppade uppgifter i specifika 
provhäftesplaceringar. Den ursprungliga modellen år 2012 verkar istället ha överskat-
tat ansträngningens påverkan på antal överhoppade uppgifter i specifika provhäftes-
placeringar. Att ansträngningens påverkan under- och överskattades i de modeller där 
man inte tar hänsyn till specifika matematikblock indikerar att matematikblocken 
kan vara olika svåra. När man kontrollerar för matematikblock så tas effekten av va-
rierande svårigheter i matematikblock bort.  
        Vid jämförelse mellan år 2003 och år 2012 påvisas att det finns skillnader mel-
lan åren. Elever uppskattar att de anstränger sig mindre år 2012 och är inte heller 
lika uthålliga i slutet av provhäftet, som elever år 2003. Emellertid är ansträngning-
ens påverkan på hur många uppgifter de hoppar över inte heller lika stark år 2012 
som år 2003, trots att eleverna generellt sett hoppar över fler uppgifter detta år. I och 
med detta är det rimligt att anta att det är andra faktorer än ansträngning år 2012, 
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som till större grad än år 2003 påverkar ökningen av antalet överhoppade uppgifter. 
Exempelvis skulle den generella kunskapsnivån i matematik faktiskt kunna ha sjunkit 
mellan år 2003 och år 2012. En lägre kunskapsnivå kan ha gjort att eleverna hade 
svårare att lösa uppgifterna år 2012 och på grund av detta hoppade över uppgifterna. 
På så vis kan kunskap vara en större del av förklaringen för antal överhoppade upp-
gifter år 2012 och i sin tur minskar ansträngningens del av förklaringen. 
        Det kan även finnas andra förklaringar än ansträngning, samt ovan nämnda 
aspekter, till att elever hoppar över olika många uppgifter i PISA:s kunskapstest. Att 
elever hoppar över olika många uppgifter i olika delar av testet skulle exempelvis 
kunna vara på grund av att alla  inte nödvändigtvis gör uppgifterna i den ordning de 
kommer i provhäftet. Utöver detta skulle antalet överhoppade uppgifter, både i testet 
som helhet och i specifika provhäftesplaceringar, också kunna förklaras av faktorer 
såsom stress, fokus och välmående. Här finns utrymme för vidare studier.  
        Det huvudsakliga metodvalet i studien var Poissonregression. Då problem med 
överspridning upptäcktes, justerades Poissonregressionerna med två olika justerings-
metoder. Dels testades överspridningsjusterad quasi-Poissonregression och dels an-
vändes negativ binomialregression. Vid jämförelser av parameterestimat och medelfel 
mellan de överspridningsjusterade Poissonregressionerna och de negativa binomial-
regressionerna är det som nämnt väldigt små skillnader. Det finns vissa skillnader i 
parameterestimaten mellan Poissonregressionerna och de negativa binomialregression-
erna efter det att kontrollvariablerna som specificerar matematikblock har införts, 
jämfört med motsvarande ursprungliga modeller. Dessa skillnader är dock små och 
överlag reagerar Poissonregressionerna och de negativa binomialregressionerna på 
samma sätt. Det här pekar på att för denna studie spelar det en mindre roll vilken av 
dessa regressionsmetoder man väljer att använda, trots att Poissonregressionen är 
mer restriktiv. De negativa binomialregressionerna i studien är däremot stundtals 
förknippade med något större medelfel, vilket indikerar att det är något större osä-
kerhet i dessa skattningar.  
        Tidigare studier av Skolverkets aktuella analyser, Hopfenbeck och Kjærnsli, 
Eklöf samt Wise och DeMars lyfter frågan om hur ansträngning på ett eller annat 
sätt kan påverka resultat i PISA-testen eller i andra internationella studier. De finner 
alla samband mellan ansträngning och hur väl elever presterar i dessa tester. Som 
nämnt bidrar denna studie med att angripa ansträngningsfrågan från en ny infalls-
vinkel. Studien som genomförs här går inte in direkt på hur ansträngning påverkar 
resultaten i testen, utan snarare påverkan på antalet överhoppade matematik-
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uppgifter. Således ska jämförelser mellan denna studie och tidigare studier gällande 
ansträngning behandlas med viss försiktighet.  
        När det gäller jämförelser mellan denna studie och Skolverkets aktuella ana-
lysers rapport samt Hopfenbecks och Kjærnslis studie rörande PISA-tester, kan man 
komma närmare jämförbara analyser av likheter och skillnader. Detta på grund av 
att det är samma mätinstrument för självuppskattad ansträngning som används. 
Både Skolverkets aktuella analyser samt Hopfenbeck och Kjærnsli rapporterar att det 
finns ett samband mellan resultaten i PISA-testen och den rapporterade ansträng-
ningsnivån. Även om studien som genomförs här inte specifikt tittar på resultat i 
PISA-tester, skulle antalet överhoppade uppgifter ändå kunna säga någonting om 
elevernas förmåga att genomföra PISA-tester. Skolverkets aktuella analyser rapporte-
rar att sambandet som ansträngning har med resultat följer samma riktning i hur väl 
elever genomför testet, som denna studie indikerar att sambandet mellan ansträng-
ning och antal överhoppade uppgifter gör. Detta samband innebär att en högre an-
strängning är förknippat med ett bättre resultat i tidigare studier och ett lägre antal 
överhoppade uppgifter i studien som genomförs här. Hopfenbeck och Kjærnsli finner 
att norska elever rapporterar en hög ansträngning investerat i testet. De finner också 
ett samband mellan norska elevers motivation och resultat som följer samma riktning 
i hur väl elever genomför testet, som sambandet mellan svenska elevers ansträngning 
och antal överhoppade uppgifter gör i denna studie. I vidare studier hade det varit 
intressant att göra en mer ingående jämförelse mellan Sverige och Norge samt med 
exempelvis övriga nordiska länder. 
        I vidare studier skulle det vara intressant att kolla mer noggrant på sambandet 
mellan resultaten i PISA-tester och antal överhoppade uppgifter. Det skulle också 
vara intressant att studera om ansträngningen har en starkare eller svagare påverkan 
på resultat än vad den har på antal överhoppade uppgifter.  
        Resultaten från denna studie understryker en tydlig koppling mellan självupp-
skattad ansträngning och antalet överhoppade uppgifter i PISA:s kunskapstest. Trots 
detta bör analyser baserat på ansträngningstermometern behandlas med försiktighet. 
Denna del av ansträngning mäts genom att eleverna anger på en skala hur mycket de 
upplevde att de ansträngde sig i det nyss genomförda testet. Här kan det finnas pro-
blem med analyser av resultaten, då exempelvis upplevelsen över hur väl testet gick 
för eleven skulle kunna vara underlag för vilken siffra på ansträngningstermometern 
som anges. Det kan kännas rimligt att elever som upplevde att testet gick dåligt 
också anger en lägre siffra på den rapporterade ansträngningen och vice versa. Det 
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här innebär att den siffran som eleverna anger inte nödvändigtvis speglar den verk-
liga ansträngningsnivån.  
        Det ska också nämnas att den självuppskattade ansträngningen som anges av 
elever, gäller för ett test som inte är betygsgrundande. Det är enligt Wise och De-
Mars problematiskt att inte kunna skilja på faktisk och demonstrerad kunskap. Att 
svenska elever som nämnt rapporterar en stor skillnad mellan hur mycket de an-
strängde sig i det nyss genomförda PISA-testet och hur mycket de skulle ha an-
strängt sig om testet var betygsgrundande påvisar att det i denna studie kan finnas 
stora skillnader mellan elevernas faktiska och demonstrerade kunskap. För att 
komma åt den faktiska kunskapen skulle det vara av fördel att kunna kontrollera för 
individernas betyg. Den faktiska kunskapen skulle vara av intresse då man vill kon-
trollera för om individer hoppar över en fråga för att de inte anstränger sig, eller för 
att de inte kan. Det är dock inte möjligt att kontrollera för betyg i nuläget, då ele-
verna som skriver PISA-testen är helt anonyma.  
        Utöver detta bör man också reflektera över hur väl elever bedömer sina egna 
förmågor. Vissa elever kan ha svårt att utvärdera sina egna förmågor och också ha 
svårt att sätta en konkret siffra över hur mycket ansträngning som lades ner i testet. 
Brookover, Thomas och Paterson tar som nämnt upp att självbild är en viktig aspekt 
för hur väl elever värderar sina förmågor att prestera i skolan och att korrelation mel-
lan självbild och skolprestation finns. Det här är något som bör tas i beaktning när 
man gör analyser baserat på ansträngningstermometern, eftersom självbild rimligtvis 
även skulle kunna vara en viktig aspekt för vilket värde på ansträngningstermome-
tern som anges.  
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7. Slutsats  
 
Resultaten i denna studie pekar på att elever som anger en låg självuppskattad an-
strängningsnivå i genomsnitt hoppar över fler uppgifter i PISA:s kunskapstest. Resul-
taten indikerar också att fler uppgifter hoppas över i senare delar av provhäftet, som 
en förklaring av en icke-konstant ansträngning under testtillfället. Således kan ses att 
en lägre ansträngning hos elever är förknippat med ett högre antal överhoppade upp-
gifter. 
        År 2003 påvisas generellt sett större skillnader mellan de olika termometer-
värdena samt provhäftesplaceringarna mot referenskategorierna än vad det gör år 
2012. Det här innebär att förändringarna i väntevärden för antal överhoppade uppgif-
ter är generellt sett större för år 2003 än vad de är för år 2012. Dessa resultat är 
tecken på att ansträngningens påverkan - mätt genom självuppskattad ansträngning 
samt provblockens placering i provhäftet - på hur många uppgifter individerna hop-
par över är starkare år 2003 än vad den är år 2012.   
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9. Appendix 
 

9.1. Definition av gammafunktionen  
 
Gammafunktionen, här skrivet som Γ " , definieras enligt följande sätt:  
Γ " = $%&'(%)*'

+

,
, " > 0. 

 
9.2. Deskriptiv statistik 

 
Appendix Tabell 1: Frekvenser och andelar för kategoriska variabler 
 2003: N=2134 2012: N=2024 
Variabel Frekvens Andel Frekvens Andel 
Termometervärde 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

30 
26 
48 
72 
155 
188 
405 
551 
396 
263 

0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,07 
0,09 
0,19 
0,26 
0,19 
0,12 

39 
49 
65 
106 
168 
243 
407 
462 
325 
160 

0,02 
0,02 
0,03 
0,05 
0,08 
0,12 
0,20 
0,23 
0,16 
0,08 

Placering  
 
 

1 
2 
3 
4 

2134 
2134 
1438 
696 

0,33 
0,33 
0,23 
0,11 

2024 
1334 
690 
2024 

0,33 
0,22 
0,11 
0,33 

Tjej  1046 0,49 1042 0,51 
Mamma_utb 506 0,24 734 0,36 
Pappa_utb 357 0,17 467 0,23 
Matematikblock 
 
 
 
 
 
 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 

712 
1057 
717 
1083 
1070 
1058 
705 

0,11 
0,17 
0,11 
0,17 
0,17 
0,17 
0,11 

 1023 
1011 
659 
986 
679 
686 
1028 

0,17 
0,17 
0,11 
0,16 
0,11 
0,11 
0,17 
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Appendix Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser för kontinuerliga variabler samt Termometer-
värde 1-9  
 2003: N=2134 2012: N=2024 
Variabel Medelvärde Standard-

avvikelse 
Medelvärde Standard-

avvikelse 
Antal överhoppade uppgifter 3,98 4,61 5,56 5,65 
Timmar 1,19 1,72 2,30 3,07 

Termometervärde 1-9 7,43 1,94 6,98 2,08 

 
9.3. Provhäftesdesign 

 
I Appendix Tabell 3 och 4 nedan redovisas en överblick över provhäftesdesignen för 
PISA-testen år 2003 och år 2012. Här går även att avläsa vilka matematikblock som 
ligger i de olika placeringarna i provhäftet. De matematikblock som finns med i da-
tamaterialet för denna studie är fetmarkerade. De provhäften som är gråmarkerade är 
de provhäften som ingår i studien och innehåller alltså tre matematikblock vardera. 
Dessa provhäftesnummer är B1, B2, B3, B4, B5 och B6 för år 2003 samt provhäftes-
nummer B4, B5, B6, B7, B10 och B11 för år 2012.  
 

M=Matematik, R=Läsförståelse, S=Naturvetenskap 

 
  

Appendix Tabell 3: Provhäftesdesign år 2003  
 

Provhäftes- 
nummer 

Provblock 
Placering 

1 
Placering 

2 
Placering 

3 
Placering 

4 
B1 M1 M2 M4 R1 
B2 M2 M3 M5 R2 
B3 M3 M4 M6 PS1 
B4 M4 M5 M7 PS2 
B5 M5 M6 S1 M1 
B6 M6 M7 S2 M2 
B7 M7 S1 R1 M3 
B8 S1 S2 R2 M4 
B9 S2 R1 PS1 M5 
B10 R1 R2 PS2 M6 
B11 R2 PS1 M1 M7 
B12 PS1 PS2 M2 S1 
B13 PS2 M1 M3 S2 

Appendix Tabell 4: Provhäftesdesign år 2012 
 

Provhäftes- 
nummer 

Provblock 
Placering 

1 
Placering 

2 
Placering 

3 
Placering 

4 
B1 M5 S3 M6 S2 
B2 S3 R3 M7 R2 
B3 R3 M6 S1 M3 
B4 M6 M7 R1 M4 
B5 M7 S1 M1 M5 
B6 M1 M2 R2 M6 
B7 M2 S2 M3 M7 
B8 S2 R2 M4 S1 
B9 R2 M3 M5 R1 
B10 M3 M4 S3 M1 
B11 M4 M5 R3 M2 
B12 S1 R1 M2 S3 
B13 R1 M1 S2 R3 
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9.4. Medelfel och konfidensintervall för 1 
 
I Appendix Tabell 5 och 6 nedan redovisas medelfel och konfidensintervall för 2, för 
de negativa binomialregressionerna. Tillhörande regressionstabeller finns i Tabell 5, 
avsnitt 5.2., och i Tabell 6, avsnitt 5.3.  
 
 
Appendix Tabell 5: Medelfel och konfidensintervall för 2 för de negativa binomial-
regressionerna i kolumnerna (3)-(4) och (7)-(8) från Tabell 5, avsnitt 5.2.  
 2003 2012 

(3) (4) (7) (8) 
1 1,2271 1,2111 1,0405 1,0269 

Medelfel 0,0513 0,0509 0,0423 0,0419 
95% KI 1,1304:1,3319 1,1153:1,3151 0,9608:1,1268 0,9479:1,1125 

 
 
Appendix Tabell 6: Medelfel och konfidensintervall för 2 för de negativa binomialregressionerna i kolumner-
na (4)-(6) och (10)-(12) från Tabell 6, avsnitt 5.3.  
 2003 2012 

(4) (5) (6) (10) (11) (12) 
1 1,4212 1,4052 1,3228 1,1874 1,1641 1,0748 

Medelfel 0,0488 0,0485 0,0467 0,0382 0,0377 0,0359 
95% KI 1,3287:1,5204 1,3132:1,5035 1,2344:1,4177 1,1149:1,2647 1,0924:1,2404 1,0066:1,1476 

 
 


