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Abstract 
The essay has retrospectively studied potential effects of a new educational model with 
continuous examination in the form of weekly electronic tests. The material consists of final 
exam scores in a course in basic statistics during the period of 2015 to 2017 and selected 
background factors of the students. In three course occasions out of five the new model was 
used. In the other two a traditional non-electronic midcourse test was used. 
 
Possible approaches to estimate the effect of the new educational model on students exam 
scores is examined through a simulation wherein different potential models are evaluated 
regarding bias, precision of point estimates and reliability of confidence intervals. 
 
Besides estimating effects and interaction effects of the new educational model the essay 
discusses methodological difficulties in analysis of retrospective data.  

 
Sammanfattning 
Uppsatsen har retroaktivt studerat möjliga effekter av en ny undervisningsmodell med 
kontinuerlig examination i form av elektroniska veckovisa duggor. Materialet avser 
sluttentamensresultat på en kurs i grundläggande statistik under perioden 2015 till 2017 och 
utvalda bakgrundsfaktorer för studenterna. Vid tre av materialets totalt fem kurstillfällen 
användes den nya modellen och vid två kurstillfällen en traditionell ej elektronisk 
mittkursdugga. 
 
Möjliga val av angreppssätt för att skatta effekt av det nya duggasystemet på studenternas 
examenspoäng undersöks genom en simulering i vilken olika modeller utvärderas avseende 
systematiska fel, precision i punktskattningar samt tillförlitlighet i beräknade osäkerhetstal.  
 
Utöver att skatta effekter och interaktionseffekter av det nya duggasystemet diskuteras i 
uppsatsen metodologiska svårigheter vid analys av retrospektiva data.
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Inledning 
Uppsatsens första inledande stycken är av självbiografisk karaktär. Syftet med detta är att 
beskriva hur uppsatsens ämnesval gick till och att därigenom deklarera att jag som uppsatsens 
författare inför arbetet hade en positiv förförståelse av det nya duggasystemet. Därför kan, en 
för mig till sin beskaffenhet och omfattning okänd, confirmation bias1 inte uteslutas avseende 
uppsatsens angreppssätt, resonemang och slutsatser. 
 
Vårterminen 2017, två terminer innan denna uppsats skrivs, läste jag som fristående kurs 
Grundläggande statistik vid Handelshögskolan Örebro universitet. Som en del av 
undervisningen användes ett veckovis elektroniskt webbaserat duggasystem2. Systemet bestod 
av uppgifter slumpade ur en databas vars ämnesinnehåll motsvarade kommande veckas 
undervisning. Som ett incitament att göra duggorna kunde resultatet ge maximalt fem 
bonuspoäng vilka inför betygssättning räknades som extra poäng utöver antal uppnådda poäng 
på kursens avslutande tentamen. 
 
Innan detta elektroniska duggasystem infördes hade kursen en icke elektronisk traditionell 
”mittkursdugga” . Det uttalade syftet med det nya duggasystemet är att motverka 
prokrastinering (Pettersson 2017), det vill säga i detta sammanhang att studenter skjuter 
angelägna statistikstudier till morgondagen. Systemets innehåll liksom dess övergripande 
utformning såg jag som student som spännande och utöver en personlig inte oansenlig 
erfarenhet av prokrastinering var min subjektiva upplevelse att duggorna hade en mer 
generellt motiverande effekt även på mina kurskamrater. Överraskande många tycktes mig väl 
förberedda och insatta inför kursens ordinarie undervisningstillfällen. 
 
I planeringsstadiet av denna kandidatuppsats meddelades från institutionen att det fanns ett 
datamaterial avseende det elektroniska duggasystemet och att statistikstudenter uppmuntrades 
att skriva sin uppsats utifrån detta. Min inställning var först avvaktande. Min tveksamhet 
berodde på att jag fann att det mest intressanta med duggasystemet var om det bidrar till 
studenternas lärande. Ur ett nyttoperspektiv skulle frågeställningen som jag uppfattade 
situationen vara nästintill omöjlig att meningsfullt belysa med traditionella statistiska 
metoder, åtminstone utifrån då tillgängligt datamaterial. Efter en tids övervägande och 
diskussioner med uppsatsens handledare om förutsättningar för att få tillgång till diverse 
bakgrundsfaktorer för studenterna kom jag fram till att materialet var intressant helt oavsett 
om skattning av faktisk effekt på lärande skulle vara möjlig eller inte. 
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i att dels – min inledande skepsis till trots – försöka skatta 
effekter av nya duggasystemet, dels belysa de metodologiska avvägningar som gjorts i den 
process som lett fram till uppsatsens resultat och slutsatser. 
 

                                                 
1 Confirmation bias sammanfattas av Nickerson (1998) som de systematiska fel som kan uppkomma när fakta 
söks och tolkas utifrån befintliga övertygelser, förväntningar eller hypoteser. 
2 Dugga kan beskrivas som en mindre omfattande examination. 
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Jag vill här i uppsatsens inledning, passa på att rikta ett tack till min handledare Nicklas 
Pettersson som inte bara har inspirerat genom oförtröttlig optimism och kreativa idéer utan 
därutöver manuellt har kodat det material av bakgrundsfaktorer vilka jag inför uppsatsen 
efterfrågade och som utgjort en förutsättning för arbetet. Vill också betona att felaktigheter i 
uppsatsen, i den omfattning de förekommer, på intet sätt är inspirerade av min handledare 
utan uteslutande resultatet av mina egna misstag och missuppfattningar. 
  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skatta relationer av möjlig kausal natur i det retrospektiva 
material som studeras samt att belysa metodologiska svårigheter vid en sådan analys. 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i tre frågeställningar: 

 Finns en observerbar relation mellan kurs- och tentamenstillfällen med nya 
duggasystemet och studenternas examenspoäng? 

 Finns observerbara interaktionseffekter mellan nya duggasystemet och tillgängliga 
bakgrundsfaktorer?  

 Hur kan osäkerheten för en skattad relation mellan kurs- och tentamenstillfällen med 
nya duggasystemet och studenternas examenspoäng kvantifieras med hänsyn tagen till 
slumpmässig variation mellan enskilda kurs- och tentamenstillfällen? 

 

Disposition 
I avsnittet Tidigare studier presenteras ett urval av tidigare studier avseende effekter på 
lärande av bedömnings- och examinationsformer relaterade till nya och gamla duggasystemet. 
Därefter ges exempel från artiklar som behandlar ämnen relaterade till svårigheter med att 
skatta kausalitet från retrospektiva data. Under avsnittet Metod redogörs för hur uppsatsen har 
närmat sig det retrospektiva datamaterial som studeras samt vilka statistiska metoder som 
använts för att besvara uppsatsens frågeställningar. I avsnittet Data beskrivs hur materialet 
erhållits, den bearbetning som skett av materialet samt deskriptiv statistik över använt 
material. I avsnittet Modeller beskrivs de modeller som har definierats samt vilken/vilka 
parametrar de avser att studera. Här redogörs även för hur uppsatsen ur ett teoretiskt 
perspektiv valt att förhålla sig till de parametrar som skattas. Därefter följer avsnittet Resultat 
i vilket skattade modeller presenteras samt analys av desamma. Uppsatsen innehåller till följd 
av att vissa modeller har specificerats inför arbetet, vissa under arbetets gång samt slutligen en 
avslutande modell utifrån resultatet av en modell som specificerats under arbetets gång tre 
modellavsnitt samt tre resultatavsnitt. Avslutningsvis avhandlas i avsnittet Diskussion och 
slutsatser övergripande frågeställningar för uppsatsen samt slutsatser från skattade modeller. 

Tidigare studier 
I detta avsnitt redogörs först kortfattat för hur respektive duggasystem är respektive har varit 
utformat. Därefter belyses skillnader och gemensamma drag hos systemen ur ett 
lärandeteoretiskt perspektiv mot bakgrund av ett urval av tidigare studier. Avslutningsvis ges 
som bakgrund till uppsatsens ansats att skatta relationer av möjlig kausal natur i retrospektiva 
data exempel från artiklar som har inspirerat genom att belysa frågans komplexitet.  
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Det nya duggasystemet kan schematiskt beskrivas som en kontinuerligt återkommande 
veckovis examination med omedelbar återkoppling till studenterna i form av poäng. Om 
studenterna inte vid första försöket uppnår maximal poäng har de under den period 
duggasystemet är öppet, vanligen fredag till måndag, möjlighet att göra ett nytt försök upp till 
maximalt 20 gånger (Pettersson 2017). Den återkoppling studenterna får i form av poäng kan, 
trots att återkopplingen ges i just poäng, beskrivas som i huvudsak formativ3. Detta eftersom 
studenterna direkt får veta vilka uppgifter de inte fått poäng på samt ges möjlighet att genom 
upprepade nya försök, med eventuella avbrott för självstudier, förbättra sitt resultat. Därutöver 
finns också ett summativt4 inslag i form av den poäng studenterna slutgiltigt får på testet. 
 
Det tidigare duggasystemet kan beskrivas som en interimsexamination vid ett tillfälle med en 
icke omedelbar återkoppling till studenterna i form av rättad dugga. Återkoppling i detta 
tidigare system kan betraktas som i huvudsak summativ till följd av att det saknades möjlighet 
att genom fortsatt lärande förbättra sitt resultat. 
 
Sett som didaktiska verktyg för studenternas lärande har utöver ovan beskrivna skillnader 
respektive system något olika inriktning avseende ämnesinnehåll. Det nya systemet fokuserar 
på i kursen kommande ämnesinnehåll och det gamla systemet på tidigare ämnesinnehåll 
(Pettersson 2017). På detta sätt har det nya duggasystemet till sin utformning inslag av vad 
som brukar benämnas ”flipped classroom”, att studenterna lär sig grundläggande material 
inför lärarledd undervisning och att den lärarledda undervisningen fokuserar på diskussion 
och att utveckla studenternas kritiska tänkande. 
 

Effekter av interimsbedömning på examenspoäng 
Både nya och gamla duggasystemets utformning innebär att bedömning av studenterna sker 
under kursens gång. Olde Bekkink et al. (2012) har i en randomiserad studie visat att i en fyra 
veckors biomedicinkurs på grundnivå för läkar- och biomedicinstudenter resulterade 
interimsbedöming i signifikant högre examenspoäng på kursens avslutande tentamen jämfört 
med ingen bedömning. Inga signifikanta skillnader uppmättes dock mellan de studenter som 
fick interimsbedömning vid ett respektive flera tillfällen under kursens gång. Resultatet 
indikerar att positiva effekter kan förväntas av såväl gamla- som nya duggasystemet till följd 
av att interimsbedömning sker. Däremot ger resultaten av nämnda studie inte stöd för att den 
högre frekvens av testtillfällen som används i det nya systemet i sig skulle vara en fördel. 
 
En betydande skillnad, utöver ämnesinnehåll och studentsammansättning, mellan den 
biomedicinkurs som Olde Bekkink et al. studerade och den kurs i grundläggande statistik som 
studeras i denna uppsats är att biomedicinkursen var fyra veckor lång, d.v.s. knappt hälften så 
lång som kursen i grundläggande statistik är.  
 

                                                 
3 Formativ bedömning – bedömning som syftar till att stärka framtida lärande. 
4 Summativ bedömning – bedömning som syftar till att sammanfatta befintliga kunskaper, till exempel som 
underlag inför betygssättning. 
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Effekter av summativ respektive formativ bedömning 
Butler (1988) har i en studie med randomiserad experimentell design visat att 
grundskoleelever i årskurs fem och sex som fick formativ bedömning presterade signifikant 
bättre på efterföljande uppgifter än elever som fick summativ eller samtidig summativ och 
formativ bedömning. Den formativa bedömningen var inte individuellt utformad från 
elevernas faktiska prestationer utan gemensam för alla elever och av allmän karaktär där 
elevernas insats erkändes samtidigt som fortsatt utveckling uppmuntrades. Den observerade 
fördelen för enbart formativ bedömning var ungefär lika stark för svag- som högpresterande 
elever5. Butler menar att summativ bedömning riskerar att göra eleverna mer fokuserade på 
sitt ego än på uppgifterna och att summativ bedömning därav kan stå i vägen för lärande. 
Studien utfördes på grundskoleelever i Israel på 1980-talet och går därför inte att direkt 
översätta till kontextuella förhållanden för universitetsstudenter i statistik i Sverige på 2010-
talet. Detta till trots kan den ge en indikation om allmänmänskliga positiva psykologiska 
effekter av formativ bedömning för framtida lärande. 
 
Dlaska och Krekeler (2013) har studerat effekter av olika former av återkoppling till en grupp 
tyska universitetsstudenter. Dlaska och Krekeler kom till slutsatsen att studenterna drog fördel 
av formativ återkoppling oavsett om de samtidigt fick betyg eller inte. Resultatet indikerar 
således att formativ bedömning är fördelaktigt även för universitetsstudenter. Till skillnad 
från Butlers resultat eliminerades dock inte de positiva effekterna av formativ bedömning för 
de tyska universitetsstudenterna om betyg, d.v.s. en form av summativ bedömning, gavs 
samtidigt. 
 
Mer generellt finns inom pedagogisk och didaktisk forskning ett stöd för positiva effekter på 
lärande av formativ bedömning. Eventuella positiva respektive negativa effekter på lärande av 
summativ bedömning är mer omstritt och forskningsresultaten mindre kongruenta, vilket 
framgår av en systematisk forskningsöversikt från början av 2000-talet avseende effekter av 
summativ bedömning på lärande (Harlen & Deakin Crick 2002). 
 

Effekter av ”flipped classroom” 
Nya duggasystemet har till skillnad från gamla duggasystemet vissa inslag av vad som brukar 
benämnas ”flipped classroom”. Tidigare forskning visar inte på entydiga effekter av flipped 
classroom på lärande. I en utvärdering av flipped classroom i en preklinisk mikrobiologikurs 
för medicinstudenter (Boslett et al. 2015) framkom att studenterna uppskattade konceptet men 
att genomsnittligt resultat i relation till tidigare kurstillfälle utan flipped classroom var 
oförändrat på identiska tentamensfrågor. 
 
I en annan studie av Balaban, Gilleskie och Tran (2016) avseende studenter på en kurs i 
ekonomi iakttogs en statistiskt signifikant förbättring på avslutande tentamen kontrollerat för 
bakgrundsfaktorer. Av refererad artikel framgår att Balaban själv undervisade på kursen och 

                                                 
5 Respektive grupp hade definierats utifrån senaste summativa betygsresultat i språk och matematik där 
svagpresterande elever utgjorde den nedersta kvartilen och högpresterande elever den översta kvartilen. 
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var drivande för en förändring gentemot flipped classroom, en omständighet vilken kan ha 
bidragit till confirmation bias avseende studiens resultat. 
 

Svårigheter relaterade till att skatta samband av kausal natur 
Smith, Phillips och Neaton (1992) diskuterar utifrån ett epidemiologiskt perspektiv 
svårigheter med att dra slutsatser om kausalitet. Enligt författarna ger statistiska kriterier för 
kausalitet som ofta används i många fall inte svar på om det utifrån observerade samband 
verkligen är rimligt att dra kausala slutsatser. I sin artikel exemplifierar de med 
frågeställningen om det finns stöd för att rökning skulle vara en ”självständig” riskfaktor för 
självmord. Trots att sambandet både är av dosresponskaraktär och oberoende av tillgängliga 
data avseende andra riskfaktorer ifrågasätter författarna rimligheten i att dra slutsatsen att 
rökning orsakar självmord. Motiveringen är att det enligt Smith, Phillips och Neaton ligger 
betydligt mer nära till hands att tänka sig att rökning är korrelerat med en eller flera, icke 
observerbara, riskfaktorer vilka är predisponerande för ett mentalt tillstånd som ökar risken 
för självmord än att rökning i sig skulle vara en kausal riskfaktor. Både före och efter deras 
artikel finns ett stort antal publicerade studier som drar slutsatser avseende rökning som 
kausal riskfaktor för självmord. 
 
En annan artikel som belyser vikten av att hålla isär korrelation och kausalitet samt ett kritiskt 
förhållningssätt vid tillämpning av statistisk teori är Jain och Cleves (2012). De resonerar, 
utifrån ämnesfältet datorstödd molekylärdesign, kring olika former av systematiska fel som 
enligt författarna löper stor risk att uppträda om inte ett metodologiskt angreppssätt används 
där risker med framförallt confirmation bias aktivt uppmärksammas. 
 

Metod 
Primära analyser definierades innan datamaterialet var tillgängligt. Definition av dessa 
analyser samt val av variabler som önskades finns dokumenterade i ett ursprungligt e-brev 
daterat 2018-03-27 och i en reviderad version i e-brev 2018-04-29 efter det att det blev känt 
vilka variabler som skulle bli tillgängliga. Kopia av detta senare e-brev, med listade använda 
primära modeller, återfinns i Appendix i. Att de primära modellerna definierades innan 
materialet studerades var för att undvika risken att val av modeller, medvetet eller omedvetet, 
skulle ”riggas” utifrån subjektivt förväntade eller önskade egenskaper hos materialet. 
 
I de primära analyserna studeras materialet med hjälp av två regressionsmodeller skattade 
med minsta kvadratmetoden. Regressionsmodellerna skattas med robusta standardfel, White 
heteroscedasticity-consistent (White 1980). I den första modellen, benämnd P1A, skattas 
kurs- och examenstillfällens relation till examenspoäng kontrollerat för tillgängliga 
bakgrundsfaktorer. I modell P2 skattas interaktionseffekter mellan tillgängliga 
bakgrundsfaktorer och nya duggasystemet. Utöver modell P1A och P2 definierades initialt en 
tredje modell benämnd P1B. Modell P1B utgår till följd av att den bedöms vara redundant i 
relation till P1A men återges för kännedom, inklusive skattade parametrar, i Appendix ii. 
Uppsatsens första frågeställning, om det finns en observerbar relation mellan kurs- och 
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tentamenstillfällen med nya duggasystemet och studenternas examenspoäng, besvaras av 
resultatet från den primära modellen P1A (samma frågeställning besvaras av modell P1B). 
 
Efter att de primära modellerna skattats och dess resultat analyserats har materialet ytterligare 
analyserats med hjälp av sekundära modeller, formulerade med utgångspunkt i resultaten av 
primära analyser och med tillgång till faktiska data. Till sist har utifrån resultat i tidigare 
modeller en avslutande sekundär modell valts för att besvara uppsatsens sista frågeställning. 
 
Uppsatsens första sekundära modell, S1, skattas för att vidare utreda en i modell P2 
observerad interaktionseffekt. Uppsatsens andra frågeställning, om interaktionseffekter finns 
mellan det nya duggasystemet och bakgrundsfaktorer, besvaras av resultat från modell P2 i 
kombination med resultat från denna uppföljande modell S1. Därefter skattas ytterligare en 
sekundär modell, S2, i syfte att undersöka grad av överensstämmelse mellan registrerade 
poängresultat i respektive duggasystem och examenspoäng. Både modell S1 och S2 är, i 
likhet med de primära modellerna, regressionsmodeller med robusta standardfel. 
 
Uppsatsens tredje och sista frågeställning, hur osäkerheten kan kvantifieras för en relation 
mellan nya duggasystemet och studenternas examenspoäng med hänsyn tagen till 
slumpmässig variation mellan enskilda kurstillfällen, bedöms vara mer komplicerad än 
uppsatsens övriga frågeställningar och behandlas i metodavsnittets resterande del. 
 
Ett möjligt angreppssätt för att kvantifiera osäkerheten för en relation mellan nya 
duggasystemet och studenternas examenspoäng är att använda mixed effects-modeller. I en 
mixed effects-modell kan dels fixed effects skattas vilka antas ha samma effekt i hela 
modellen, dels random effects vars effekt kan skilja sig åt mellan i modellen definierade 
grupper. För studerat material kan en mixed effects-modells gruppindelning representera kurs- 
och examenstillfälle, dess fixed effects variabler kontroll av bakgrundsfaktorer och en random 
effect variation till följd av slumpmässiga skillnader mellan olika tentamenstillfällen. 
Eftersom den slumpmässiga variationen representeras av en random effect kan osäkerhetstal 
för en systematisk skillnad mellan kurstillfällen med nya respektive gamla duggasystemet i en 
mixed effects-modell skattas med en fixed effect-dummyvariabel som representerar kurs- och 
examenstillfälle med nya respektive gamla duggasystemet. 
  
Det finns olika former av mixed effects-modeller vilka skattas med beräkningar utförda på 
olika sätt. I denna uppsats har mixed effects-modeller skattade med maximum likelihood, 
restricted maximum likelihood samt restricted maximum likelihood med osäkerhetstal enligt 
Kenward och Roger (1997) beaktats. Restricted maximum likelihood är en variant av 
maximum likelihood som försöker ta hänsyn till den förlust av frihetsgrader som sker när 
fixed effects skattas med maximum likelihood (Patterson & Thompson 1971). Harville 
(1977, 320) formulerar fenomenet som att: “The maximum likelihood estimators of the 
variance components take no account of the loss in degrees of freedom resulting from the 
estimation of the model's fixed effects.” Utifrån Pattersson och Thompson (1971) och 
Harville (1977) framstår det som att restricted maximum likelihood kan ge mer tillförlitliga 
osäkerhetsskattningar när mixed effects-modeller används än maximum likelihood. Kenward 
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och Roger (1997) menar att även restricted maximum likelihood kan resultera i systematiskt 
underdimensionerade osäkerhetsskattningar och föreslår en alternativ beräkning av 
osäkerhetstal med justerade antal frihetsgrader. Kenward och Rogers motivering till sin 
föreslagna justering är att restricted maximum likelihood utan justering inte fullt ut tar hänsyn 
till effekter av den osäkerhet som finns avseende skattning av varians för mellan grupper 
slumpmässigt varierande effekter, en osäkerhet vilken framförallt blir ett problem vid små 
stickprov avseende antal grupper i modellen.6  
 
En fördel med att använda mixed effects-modeller för att skatta osäkerheten är att hela 
materialet kan användas som underlag för att beräkna både punktskattningar och 
osäkerhetstal. Nackdelen är att det går att skatta mixed-effects-modeller på olika sätt och att 
det utifrån den forskning som har studerats i arbetet med denna uppsats inte är självklart vilket 
av dessa sätt som ger mest precisa punktskattningar och tillförlitligaste osäkerhetsskattningar 
för ett material såsom det föreliggande duggasystemsmaterialet. Ett uttryck för frågans 
komplexitet är att osäkerhetsskattningar enligt Kenward och Rogers (1997) har kritiserats av 
Rukhin (2012) för att vid många tillämpningar vara för försiktiga med för konservativa 
osäkerhetstal och därmed systematiskt för stora konfidensintervall. 
 
Ett annat sätt än mixed effects-modeller att närma sig problemet med att kvantifiera 
osäkerheten för effekter av det nya duggasystemet är att betrakta materialet som inte fler 
observationer än antal studerade kurs- och examenstillfällen, vilka i uppsatsen är fem stycken. 
Varje observation utgörs då av beräknad förväntad ordinarie tentamenspoäng vid ett visst 
kurstillfälle. Dessa fem observationer studeras därefter i en regression utan robusta 
standardfel7 och med en förklarande variabel i form av en dummy representerade gamla- 
respektive nya duggasystemet.8 
 
Nackdelen med ett sådant angreppssätt är att materialet reduceras på ett sätt som riskerar att 
inte till fullo utnyttja informationen i tillgängliga data. Fördelen är att det är ett mindre 
komplicerat tillvägagångssätt där färre antaganden behöver göras och att teorin som används i 
huvudsak baseras på t-fördelningen enligt Student9 (1908), vilken ur ett såväl teoretiskt som 
praktiskt perspektiv har genomlysts i elva decennier. 
 
Vid ett angreppssätt där materialet betraktas som fem observationer kan värdet på var och en 
av de fem observationerna antingen beräknas som förväntad examenspoäng utan kontroll för 
bakgrundsfaktorer, d.v.s. som ett aritmetiskt medelvärde av examenspoäng från varje kurs- 
och examenstillfälle, eller med kontroll för bakgrundsfaktorer. Med kontroll kan de beräknas 
som predicerade värden från en regressionsmodell som skattar skillnader mellan enskilda 
kurs- och examenstillfällen kontrollerat för bakgrundsfaktorer.10 Eftersom det är den inbördes 

                                                 
6 I uppsatsens studerade material finns fem stycken kurs- och examenstillfällen och således fem grupper. 
7 Utifrån ett antagande om lika varians inom de två grupperna om två respektive tre observationer. 
8 En enkel linjär regression utan robusta standardfel och med förklarande variabel i form av en dummy 
representerade två grupper är en direkt motsvarighet (med identiska punktskattningar och osäkerhetstal) till ett  
t-test för jämförelse av medelvärden mellan grupper av oparade observationer under antagande om lika varians. 
9 Pseudonym för William Sealy Gosset.  
10 Modell P1A är en sådan regressionsmodell. 
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relationen mellan de fem värdena som är av betydelse spelar det för skattad differens och 
osäkerhetstal ingen roll om de fem värdena beräknas från parameterpunktskattningar för 
enskilda kurs- och examenstillfällen eller från fem predicerade värden, ett per 
tentamenstillfälle, för en fiktiv student med godtycklig uppsättning bakgrundsfaktorer11. 
 
En nackdel med att inte kontrollera för bakgrundsfaktorer är att skattningen i så fall förväntas 
ha en större osäkerhet till följd av en förväntad större slumpmässig varians mellan enskilda 
examenstillfällen. En viss fördel med att inte kontrollera för bakgrundsfaktorer är att det 
innebär minsta möjliga modellspecificering och subjektiva bearbetning av data. Oavsett om 
kontroll sker för bakgrundsfaktorer eller inte är en förutsättning att observationerna om fem 
stycken förväntade värden för examenspoäng vid varje kurs- och examenstillfälle i materialet 
kan betraktas som normalfördelade, med lika underliggande teoretisk varians och oberoende.  
 
Eventuellt kan hänsyn också tas till att de fem observationerna härstammar från något 
skiftande antal studenter per kurs- och examenstillfälle genom att utföra regressionerna med 
analytiska vikter avseende antal underliggande observationer per kurs- och examenstillfälle. 
Med analytiska vikter avses här den definition StataCorp använder (StataCorp 2015, 92) där 
begreppet analytiska innebär vikter vilka ses som omvänt proportionella mot en observations 
varians och i typfallet används när observationerna representerar medelvärden och vikterna 
antal underliggande element som respektive medelvärde representerar. Vikterna behandlas 
som omvänt proportionella mot variansen till följd av att lägre varians förväntas avseende ett 
medelvärde beräknat från många observationer än ett medelvärde beräknat från få 
observationer. Utöver att på detta sätt förändra beräknade osäkerhetstal vid en regression med 
analytiska vikter påverkas punktskattningarna till följd av att varje observation ges tyngd 
utifrån sin definierade vikt (här givetvis ej omvänd). 
 
Sammanfattningsvis är det inte självklart vilket av ovanstående föreslagna angreppssätt som 
är bäst lämpat för att kvantifiera osäkerheten i ett material som duggasystemsmaterialet. Att 
analytiskt härleda vilken metod som är att föredra bedöms vara komplicerat. Anledningen är 
att den bakomliggande process som genererar studenternas resultat utöver okänd antas vara 
komplex. Det är dock möjligt att med utgångspunkt i observerade data i kombination med 
subjektiva antaganden om hur en process som genererat dessa schematiskt skulle kunna se ut 
utföra en simulering i syfte att utvärdera vilken eller vilka metoder som, utifrån en sådan 
simulering, ger högst precision i punktskattningar och störst tillförlitlighet i beräknade 
osäkerhetstal. Därför har en sådan simulering utförts i modell S3. Även om simuleringen inte 
fullt ut motsvarar den förmodade komplexiteten i hur faktiska data har genererats försöker den 
att modellera vad som uppfattats vara dess viktigaste karakteristik. Utifrån simuleringens 
resultat valdes en avslutande sekundär modell benämnd S4 för att besvara uppsatsens tredje 
och sista frågeställning: Hur kan osäkerheten för en skattad relation mellan kurs- och 
tentamenstillfällen med nya duggasystemet och studenternas examenspoäng kvantifieras med 
hänsyn tagen till slumpmässig variation mellan enskilda kurs- och tentamenstillfällen? 

                                                 
11 Predicering utifrån godtyckligt valda bakgrundsfaktorer påverkar lokalisering av skattade värden med +/- ett 
visst antal examenspoäng men lämnar inbördes förhållande, d.v.s. vad som här är av betydelse för punktskattning 
av differens samt beräkning av osäkerhetstal, oförändrat. 
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Data 
Datamaterialet som studeras har tillhandahållits av uppsatsen handledare12 . Materialet 
levererades anonymiserat i en excel-fil.  
 
Filen innehöll data för studenter som varit registrerade på kursen grundläggande statistik samt 
skrivit tentamen vid ordinarie eller resttillfälle under höstterminen 2015 (HT15), VT16, 
HT16, VT17 eller HT17. Studenter som var registrerade vid dessa kurstillfällen men inte 
skrev tentamen finns således inte med i materialet. Studenter som var registrerade vid tidigare 
kurser men skrev omtentamen vid något av materialets kurstillfällen är exkluderade från 
studien. Detta eftersom studenter från tidigare kurser inte är representativa för det kurstillfälle 
som hållits i anslutning till respektive tentamen. 
 
Att första termin i materialet är HT15 beror på att terminer före HT15 hade andra 
undervisande lärare på kursen. Undervisande universitetslärare har därmed varit desamma för 
samtliga kurstillfällen i materialet vilket bedömdes som en förutsättning för att en 
grundläggande överensstämmelse skulle kunna anses föreligga mellan de olika kurstillfällena. 
Därutöver har såväl kurslitteratur som kursplan varit oförändrade för samtliga i materialet 
studerade kurstillfällen (Örebro universitet 2015). 
 
Filen som erhölls från institutionen innehöll ett material om totalt 542 studenter. För varje 
observation fanns 11 variabler. (Tabell 1) 
 
Tabell 1. Förteckning över variabler i erhållen excel-fil 

Variabel Eventuell kommentar 
Individuellt id Anonymiserat 
Kön Kvinna respektive man 
Ålder vid kursstart Av anonymitetsskäl klassindelat i fyra åldersklasser: under 20, 20-25, 25-

30 respektive över 30 
Gymnasieinriktning Indelat i natur, ekonomi, samhälle, teknik/el/data samt övriga 
Gymnasiebetyg matematik C/3 Beskrivning av hur olika betygssystem fanns kodats och i begränsad 

omfattning har omkodats finns i avsnittet ”Bearbetning av data”. 
Gymnasiebetyg svenska B/2 - 
Uppgift om betyg i svenska avser 
svenska som andraspråk 

- 

Universitetsinriktning Indelat i statistik, ekonomi samt övriga inriktningar 
Duggapoäng Registrerad duggapoäng från gamla eller nya duggasystemet  
Examenstillfälle - 
Examenspoäng Poäng på tentamen utan bonuspoäng från duggasystemet. 

 
Materialet innehöll data såväl för ordinarie tentamenstillfällen som resttillfällen. Som på 
förhand definierats i primära modeller studerades enbart data för de studenter som skrev 
tentamen vid respektive kurs ordinarie tentamenstillfälle (n=503). 
 

                                                 
12 Nicklas Pettersson, universitetslektor Handelshögskolan vid Örebro universitet. 
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Bearbetning av data 
Erhållna data genomsöktes för uppenbara kodningsfel. Då inga kodningsfel upptäcktes 
lämnades materialet i stort sett obearbetat med undantag från en justering av ett underkänt 
gymnasiebetyg hos en enskild observation vilket bedömdes vara kodat med ett värde orimligt 
långt från godkända steg. Vidare utfördes en skalning av kodade betygs värden, för att 
underlätta tolkning av skattade parametrar för gymnasiebetygens roll i modellerna. 
 
Tabell 2. Erhållen ursprunglig kodning av variablerna för gymnasiebetyg i matematik C/3 och svenska B/2 

 

Betyg i skalan 1-5: Kodat som ursprungligt värde 
IG-MVG: IG=0, G=3, VG=4, MVG=5 
A-F: F=0, E=3, D=3,5 , C=4, B=4,5 , A=5 
Utländska betyg: Enligt uppgift i erhållen excel-fil beräknade genom: ”Använt 

omräkningstal/20*4 +1 och sedan avrundat till närmaste halva” 
 
Samtliga gymnasiebetyg förutom ett i matematik hade i levererad kodning värden mellan 3 
och 5. Det betyg som hos en enda student befann sig utanför intervallet 3 till 5 var ett 
matematikbetyg kodat som 0, det vill säga underkänt13. Med levererad kodning blev avståndet 
mellan betyg E och underkänt 150 % av avståndet mellan betyg E och betyg A. Detta 
bedömdes som orimligt då betyg E och betyg F (underkänt) är angränsande betygsteg 
samtidigt som det är inte mindre än 4 betygsteg från betyg E till betyg A. Att avståndet mellan 
F och E tidigare motsvarade ett avstånd mellan E och två betygsteg över det högsta betyget A 
korrigerades därför vilket skedde genom att koda om det underkända betyget till vad som med 
ursprunglig kodning i halvtalssteg skulle motsvara ett betygssteg under 3, det vill säga 2,5. 
 
I syfte att få en mer lättöverskådlig representation av gymnasiebetygen utan halva steg 
kodades därefter betygsvärdena om genom linjär skalning där det tidigare intervallet 2,5 till 5 
byttes till intervallet 0 till 5. Nytt värde definierades således som = tidigare värde ∗ 2 − 5 . 
 
Tabell 3. Ny kodning gymnasiebetyg 
0 = F / IG / Underkänt (Det underkända betyget hos en observation skulle utan modifiering här ha antagit värdet -5.) 

1 = E / G / 3:a  
2 = D  
3 = C / VG / 4:a  
4 = B  
5 = A / MVG / 5:a  
 
För att representera de kurstillfällen där det nya duggasystemet använts (d.v.s. HT16 eller 
senare) skapades en dummyvariabel benämnd newdug. Interaktionsvariabler mellan denna 
dummyvariabel och variabler för tillgängliga bakgrundsfaktorer genererades. 
 

                                                 
13 Detta trots att godkänt gymnasiebetyg i matematik C/3 är ett behörighetskriterium för kursen i grundläggande 
statistik (Örebro universitet 2015). 
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Modifierade variabler avseende duggapoäng genererades. Se beskrivning (av tydlighetsskäl 
placerad) efter Tabell 14. 
 

Deskriptiv statistik 
I detta avsnitt följer en deskriptiv redogörelse för de variabler som studeras i uppsatsens 
modeller. Data avser genomgående de studenter som skrev tentamen vid respektive 
kurstillfälles ordinarie tentamenstillfälle (n=503). Variabler med nominalskala, d.v.s. vars 
värden saknar en inbördes naturlig ordning, har kodats i storleksordning där värdet med högst 
frekvens kommer först och utgörs av följande variabler: svenska som andraspråk, 
gymnasieinriktning, universitetsinriktning samt kön. Till exempel kodas därför variabel för 
kön som 0=man och 1=kvinna då något fler män finns i materialet. Syftet med denna kodning 
är att utförda regressionsanalyser ska få en så överskådlig tolkning som möjligt där den till 
antalet största gruppen utgör referensgrupp. 
 
Tabell 4. Examenstillfälle 
exam Frekvens Procent 

   151106 103 20,48 % 
160323 91 18,09 % 
161104 97 19,28 % 
170324 111 22,07 % 
171103 101 20,08 % 

   Total 503 100,00 % 
 
Examensdatum avser ordinarie tentamenstillfällen för respektive kurs. Vid de kurstillfällen 
som hade föregått de två första tentamenstillfällena, 151106 (HT15) respektive 160323 
(VT16), hade det tidigare duggasystemet använts. Vid kurstillfällena tillhörandes de därefter 
följande tre tentamenstillfällena hade det nya duggasystemet använts. Som tidigare nämnts 
avser dummyvariabel newdug kurs- och examenstillfälle med ordinarie examen, d.v.s. 
161104, 170324 samt 171103. 
 
Tabell 5. Sammanfattande statistik examenspoäng, grupperat per ordinarie tentamenstillfälle 
Variabel exam_score     

Antal observationer Medelvärde  Standardavvikelse Min K1 Median K3 Max 
Tentamen tillhörande kurs  
med tidigare duggasystem: 

    

-> exam = 151106 103 15,20 8,45 0 9 16 21 37 
-> exam = 160323 91 14,85 9,03 0 9 15 22 34 
Tentamen tillhörande kurs  
med nuvarande duggasystem: 

    

-> exam = 161104 97 16,09 9,04 0 9 16 24 36 
-> exam = 170324 111 17,11 10,42 0 10 18 25 38 
-> exam = 171103 101 19,57 8,70 0 14 20 26 38 

    
Totalt 503 16,61 9,30 0 10 16 24 38 
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Möjlig maxpoäng vid varje enskilt tentamenstillfälle var 40 poäng exklusive duggapoäng. 
32 observationer (6,36 %) av de totalt 503 hade ett registrerat examensresultat om 0 poäng. 
 

 
(bin=10, start=0, width=3.8) 
Figur 1. Histogram över fördelning examenspoäng exklusive duggapoäng vid ordinarie tentamenstillfällen 

(n=503) 

 
Tabell 6. Gymnasiebetyg matematik C/3 

ma_c3 Frekvens Procent  

   
 

0 (F / IG / U) 1 0,20 %  

1 (E / G / 3:a) 257 51,09 %  

2 (D) 48 9,54 %  
3 (C / VG / 4:a) 149 29,62 %  
4 (B) 23 4,57 %  
5 (A / MVG / 5:a) 25 4,97 %  

   
 

Total 503 100,00 %  
 
Tabell 7. Gymnasiebetyg svenska B/2 

swe_b2 Frekvens Procent 

   1 (E / G / 3:a) 71 14,12 % 
2 (D) 19 3,78 % 
3 (C / VG / 4:a) 251 49,90 % 
4 (B) 55 10,93 % 
5 (A / MVG / 5:a) 107 21,27 % 

   Total 503 100,00 % 
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Tabell 8. Svenska B/2 som andraspråk 

swe2_share Frekvens Procent 

   Ej andraspråk 480 95,43 % 
Andraspråk 23 4,57 % 

   Total 503 100,00 % 
 
Tabell 9. Gymnasieinriktning 

gym_focus Frekvens Procent 

   Ekonomi 194 38,57 % 
Samhälle 127 25,25 % 
Natur 88 17,50 % 
Teknik/el/data 50 9,94 % 
Övriga 44 8,75 % 

   Total 503 100,00 % 
 
Tabell 10. Universitetsinriktning 

uni_focus Frekvens Procent 

   Ekonomi 377 74,95 % 
Statistik 77 15,31 % 
Övriga 49 9,74 % 

   Total 503 100,00 % 
 
Tabell 11. Åldersklass vid kursstart 

age_c Frekvens Procent 

   <20 år 23 4,57 % 
20-25 410 81,51 % 
25-30 51 10,14 % 
>30 19 3,78 % 

   Total 503 100,00 % 
 
Materialet avseende ålder vid kursstart levererades från institutionen klassindelat för att 
bevara anonymiteten hos enskilda studenter.14  

                                                 
14 Exakt ålder vid kursstart hade gett något ökad precision i skattningar av ålders relation till tentamenspoäng 
men det uppskattas att materialet levererades med reellt bevarad anonymitet. 
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Tabell 12. Kön 

sex Frekvens Procent 

   Man 273 54,27 % 
Kvinna 230 45,73 % 

   Total 503 100,00 % 

   Tabell 13. Duggapoäng, studenter från kurs- och ordinarie examenstillfälle med gamla duggasystemet 

olddug_score Frekvens Procent 

   0 28 15,56 % 
1 82 45,56 % 
2 58 32,22 % 
3 93 5,00 % 
4 3 1,67 % 

   
Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Totalt 180 100,00 % 1,32 0,86 0 4 
 
Tabell 13 visar fördelning för de 180 studenter som hade registrerad duggapoäng och skrev 
tentamen vid ett ordinarie tentamenstillfälle för kurs med gamla duggasystemet. Studenter vid 
kurstillfälle med gamla duggasystemet som saknade registrerat duggaresultat representeras av 
variabel olddug_noscore (Tabell 15). 
 
Tabell 14. Duggapoäng, studenter från kurs- och ordinarie examenstillfälle med nya duggasystemet 

newdug_score Frekvens Procent 

   0 20 6,58 % 
1 9 2,96 % 
2 19 6,25 % 
3 41 13,49 % 
4 49 16,12 % 
5 166 54,61 % 

   
Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Totalt 304 100,00 % 3,93 1,50 0 5 
 
Poängfördelning för de 304 studenter som hade en registrerad duggapoäng och skrev 
tentamen vid ett ordinarie tentamenstillfälle för kurs med nya duggasystemet. Studenter vid 
kurstillfälle med nya duggasystemet som saknade registrerat duggaresultat representeras av 
variabel newdug_noscore (Tabell 16). 
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För att erhålla jämförbara variabler för duggapoängresultat, skalade utifrån spridning inom 
respektive grupp, genererades variabel olddug_score_sd genom att dividera olddug_score 
med standardavvikelsen (icke avrundad) för registrerade duggaresultat i gamla duggasystemet 
(n=180, Tabell 13) samt variabel newdug_score_sd genom att dividera newdug_score med 
standardavvikelsen (icke avrundad) för registrerade duggaresultat i nya duggasystemet 
(n=304, Tabell 14). Samtliga studenter som saknade värde på variabel olddug_score_sd 
respektive newdug_score_sd kodades därefter som 0 på respektive variabel15. 
 
Tabell 15. Inget registrerat duggaresultat, studenter från kurs- och ordinarie examenstillfälle med gamla 

duggasystemet 

olddug_noscore Frekvens Procent 

   0 Registrerat duggaresultat 180 92,78 % 
1 Ingen registrerat duggaresultat 14 7,22 % 

   Total 194 100,00 % 
 
Samtliga studenter vid kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet har kodats som 0 på 
variabeln men inkluderas av illustrativa skäl inte i ovanstående tabell. 
  
Tabell 16. Inget registrerat duggaresultat, studenter från kurs- och ordinarie examenstillfälle med nya 

duggasystemet 

newdug_noscore Frekvens Procent 

   0 Registrerat duggaresultat 304 98,38 % 
1 Ingen registrerat duggaresultat 5 1,62 % 

   Total 309 100,00 % 

   Samtliga studenter vid kurs- och examenstillfälle med gamla duggasystemet har kodats som 0 
på variabeln men inkluderas av illustrativa skäl inte i ovanstående tabell. 
 

Modeller 
I detta avsnitt redogörs först för gemensamma egenskaper hos uppsatsens fyra 
regressionsmodeller P1A, P2, S1 och S2. Därefter anges hur uppsatsen på ett teoretiskt plan 
förhåller sig till modellernas parameterskattningar. Under egna rubriker beskrivs sedan först 
de primära på förhand definierade modellerna och därefter, efter resultat av primära modeller, 
sekundära modeller definierade med tillgång till resultat av primära modeller och med tillgång 
till det datamaterial som uppsatsen studerar. 
 

                                                 
15 I regressionsmodell S2 där olddug_score_sd och newdug_score_sd används som förklarande variabler 
balanseras de observationer som för någon variabel kodats som 0, då de ursprungligen saknade värde, av 
dummyvariabler för att undvika påverkan på punktskattade lutningskoefficienter. 
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Gemensamt för regressionsmodellerna P1A, P2, S1 och S2 
Regressionsmodellerna P1A, P2, S1 och S2 har skattats med minsta kvadratmetoden (OLS-
regressionsmodeller) och robusta standardfel, White heteroscedasticity-consistent (White 
1980). Syfte med robusta standardfel är att beräkna osäkerhetsskattningar vilka tillåts ta 
hänsyn till möjlig heteroskedasticitet i materialet. Detta har för dessa modeller bedömts vara 
en fördel av marginell betydelse men har använts då materialets omfattning och beskaffenhet 
har ansetts ge tillräckligt tillförlitliga skattningar av sådana osäkerhetstal. 
 
Samtliga OLS-regressionsmodeller har analyserats avseende multikollinearitet. Problematisk 
multikollinearitet definierades på förhand, i samband med att uppsatsens primära modeller 
definierades, som en variance inflation factor16 (VIF) över 5,0 för en eller flera förklarande 
variabler17. Huruvida – och i så fall när och varför multikollinearitet – blir ett problem vid 
regressionsanalys kan diskuteras. Detsamma gäller huruvida VIF är ett adekvat mått för att 
mäta problematik som kan associeras med multikollinearitet (Chennamanenia et al. 2016). 
Dessa frågeställningar är förvisso intressanta men avhandlas inte i denna uppsats. Helt oavsett 
är VIF ett relevant mått för att mäta självständighet hos förklarande variabler och efter 
skattning av uppsatsens OLS-regressionsmodeller har VIF beräknats för samtliga. Därutöver 
har sedvanlig residualanalys skett där residualer plottats mot predicerade värden för att 
undersöka om mönster kan iakttas som antyder icke oberoende. Kvantiler av residualer mot 
kvantiler av normalfördelning har plottats för att undersöka om fördelningen har en betydande 
avvikelse från antagande om normalfördelade residualer. Detta eftersom större avvikelser kan 
antyda ogiltigheten i modellernas osäkerhetstal. Till sist har också för samtliga skattade 
lutningskoefficienter dels component plus residual plots, dels added variable plots18 studerats 
för att undersöka om ett antagande om linjärt samband upplevs som rimligt samt för att 
upptäcka eventuella observerbara avvikande mönster i residualernas fördelning kring skattade 
lutningskoefficienter. 
 

Teoretiskt förhållningssätt till modellernas parameterskattningar 
Tolkningen av samtliga regressionsmodeller utgår från att de inte utgör ”sanna” förklarande 
modeller. Mer precist kan detta definieras genom att beskriva hur tolkning av använda 
modeller skiljer sig från en klassisk tolkning av en linjär regressionsmodell. En klassisk linjär 
regressionsmodell med det traditionella anspråket att vara en ”sann” förklarande modell kan 
beskrivas som: Y = β0 + β1 X1 +…+ βm Xm  + ϵ  där ϵ antas vara oberoende och ~ N ( 0 , σ2 ). 
 
Vid ett något svagare antagande som tillåter heteroskedasticitet är σ2

ϵ inte längre med 
nödvändighet oberoende av X1, … , Xm men feltermen ϵ måste fortfarande vara okorrelerad 
med X1, … , Xm . Detta är ett nödvändigt antagande för att modellen ska kunna betraktas som 

                                                 
16 Variance inflation factor (VIF) definieras som 1 / (1 - andel av variationen inom en förklarande variabel som 
kan förklaras av övriga förklarande variabler i en linjär regression). VIF om till exempel 5,0 motsvarar således 
att 80 % av variationen inom en förklarande variabel förklaras av övriga förklarande variabler. 
17 Undantaget eventuella variabler genererade för skattning av interaktionseffekter (och 
momenttransformationer) då sådana variabler till sin natur har inneboende osjälvständighet till följd av att de 
genereras genom att multiplicera befintliga variabler med varandra (eller sig själva vid momenttransformering). 
18 Se utförligare beskrivning i samband med att de i figur 4 och figur 5 plottas för modell P1A. 
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en korrekt specificerad ”sann” modell utan omitted variable bias. Använda modeller i denna 
uppsats gör inte anspråk på att vara sådana korrekt specificerade ”sanna” förklarande 
modeller. För att symbolisera detta kan tillämpade modeller istället beskrivas som: 
Y = b0 + b1 X1 +…+ bm Xm  + e  Observera här att traditionella β har bytts ut mot b och att ϵ har 
bytts mot e. Modellerna bör inte tolkas som att dess parameterskattningar utgör skattningar av 
i vilken utsträckning de förklarande variablerna X1 , …, Xm kausalt förklarar den beroende 
variablen Y. Detta eftersom det bedöms troligt att X1 , …, Xm och feltermen, här betecknad e, 
(för åtminstone vissa X) är korrelerade. I de fall X och e inte är korrelerade blir dock b = β. 
Eftersom b behöver skattas i modellerna, helt oavsett om b = β, används för OLS-
regressionsmodellerna robusta standardfel (White 1980) för att i osäkerhetsskattningarna 
bejaka eventuell heteroskedasticitet. Omfattningen av eventuell korrelation med feltermen är 
till sin natur okänd men anledningarna till att sådan korrelation i materialet antas vara påtaglig 
är flera. Ett exempel är att social bakgrund inte finns med som förklarande variabel i 
modellerna samtidigt som social bakgrund kan antas vara korrelerad både med den beroende 
variabeln exam_score och med flera i modellerna redan existerande förklarande variabler; 
exempelvis variabeln för svenska som andraspråk swe2_share. Det finns parameterskattningar 
i modellerna som inte bedöms lida av påtaglig omitted variable bias. Ett exempel är 
parameterskattningar för kurs- och examenstillfälle givet att tolkningen av dessa 
parameterskattningar är att de inte representerar annat än just kurs- och examenstillfälle. Om 
däremot tolkningen vore att parameterskattningarna representerade till exempel nya 
dyggasystemet eller svårighetsgrad på enskild tentamen förmodas de istället lida av en högst 
påtaglig omitted variable bias. Detta eftersom kurstillfällen med nya duggasystemet kan antas 
vara korrelerade med skiftande svårighetsgrad mellan enskilda tentamen och/eller med 
diverse andra okända skillnader mellan olika kurstillfällen, skillnader vilka inte finns 
representerade i de primära regressionsmodellerna men som antas kunna vara korrelerade med 
modellernas beroende variabel avseende examenspoäng exam_score. Parameterskattningar 
för kurs- och examenstillfälle tolkas således som en skattad effekt av att ha skrivit ordinarie 
tentamen vid ett visst kursstillfälle men tolkas utan kännedom om exakt hur en sådan 
underliggande (förmodad komplex) kausalitet ser ut. 
 
Sammantaget är utgångspunkten för tolkning av skattade parametrar i använda modeller att de 
av försiktighet snarare betraktas som skattningar av förklarande variablers relation till 
beroende variabel i respektive modell än som traditionella skattningar av kausalitet. 
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Primära modeller 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens primära, på förhand definierade, modeller. 
 

Modell P1A 
Skattning av kurs- och tentamenstillfällens relation till examenspoäng kontrollerat för 
tillgängliga bakgrundsfaktorer. 

Tabell 17. Modell P1A 

Beroende variabel:  exam_score (examenspoäng utan duggapoäng) 
Förklarande variabler: exam (kurs- och tentamenstillfälle) 
   ma_c3 (gymnasiebetyg matematik C/3), lutningskoefficient 
   swe_b2 (gymnasiebetyg svenska B/2), lutningskoefficient 
   swe2_share (svenska som andraspråk) 

gym_focus (gymnasieinriktning) 
uni_focus (universitetsinriktning) 

   age_c (åldersklass vid kursstart) 
   sex (kön) 
 
 

Modell P1B (utgår) 
 

Modell P2 
Skattning av interaktionseffekter mellan tillgängliga bakgrundsfaktorer och nya 
duggasystemet. 
 
Tabell 18. Modell P2 

Beroende variabel:  exam_score (examenspoäng utan duggapoäng) 
Förklarande variabler: exam (kurs- och tentamenstillfälle) 
   ma_c3 (gymnasiebetyg matematik C/3), lutningskoefficient 
   ma_c3 * newdug 
   swe_b2 (gymnasiebetyg svenska B/2), lutningskoefficient 
   swe_b2 * newdug 
   swe2_share (svenska som andraspråk) 
   swe2_share * newdug 

gym_focus (gymnasieinriktning) 
gym_focus * newdug 
uni_focus (universitetsinriktning) 
uni_focus * newdug 

   age_c (åldersklass vid kursstart) 
   age_c * newdug 
   sex (kön) 
   sex * newdug 
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Resultat primära modeller  
I detta avsnitt presenteras resultat av parameterskattningar för uppsatsens primära modeller. 
 

Modell P1A 
Skattning av enskilda kurs- och tentamenstillfällens relation till examenspoäng, kontrollerat 
för tillgängliga bakgrundsfaktorer. 
 
Tabell 19. Parameterskattningar modell P1A 

 

Analys av multikollinearitet och residualer19 

VIF beräknades. Ingen problematik observerades utan istället en hög grad av självständighet 
mellan förklarande variabler. (Tabell 20) 
 

                                                 
19 Analys av multikollinearitet och residualer ges för modell P1A större utrymme än övriga modeller då P1A 
bedöms vara den mest centrala för uppsatsen. Samtliga modeller har dock analyserats på motsvarande sätt men 
för övriga beskrivs analysen kort som utan anmärkning i de fall ingenting anmärkningsvärt har observerats. 

                                                                                        
                 _cons     6.646133   2.160243     3.08   0.002     2.401542    10.89072
                        
               Kvinna      .9734736   .7851518     1.24   0.216    -.5692454    2.516193
                  Man             0  (base)
                   sex  
                        
                  >30      4.371683   2.927994     1.49   0.136    -1.381436     10.1248
                25-30      5.818376   1.952863     2.98   0.003      1.98126    9.655493
                20-25      1.644572   1.681037     0.98   0.328    -1.658441    4.947586
               <20 år             0  (base)
                 age_c  
                        
               Övriga     -2.483871      1.398    -1.78   0.076    -5.230755    .2630122
            Statistik     -2.119567   1.185556    -1.79   0.074    -4.449027     .209894
              Ekonomi             0  (base)
             uni_focus  
                        
               Övriga     -1.193143   1.435884    -0.83   0.406    -4.014463    1.628178
       Teknik/el/data     -1.104139   1.365313    -0.81   0.419    -3.786799     1.57852
                Natur     -1.082126   1.198671    -0.90   0.367    -3.437355    1.273104
             Samhälle     -.4411423   .9713058    -0.45   0.650    -2.349629    1.467345
              Ekonomi             0  (base)
             gym_focus  
                        
           Andraspråk     -5.291193   1.601306    -3.30   0.001    -8.437547    -2.14484
        Ej andraspråk             0  (base)
            swe2_share  
                        
                swe_b2     1.124276   .3626352     3.10   0.002     .4117464    1.836806
                 ma_c3     2.213817   .3544452     6.25   0.000     1.517379    2.910255
                        
  171103 (nya duggan)      3.436724   1.140832     3.01   0.003      1.19514    5.678309
  170324 (nya duggan)      .9083555   1.317708     0.69   0.491    -1.680765    3.497476
  161104 (nya duggan)      .3693178   1.232212     0.30   0.765    -2.051815    2.790451
160323 (gamla duggan)      -1.69861   1.262669    -1.35   0.179    -4.179586    .7823657
151106 (gamla duggan)             0  (base)
                  exam  
                                                                                        
            exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                       Robust
                                                                                        

                                                       Root MSE      =  8.4175
                                                       R-squared     =  0.2081
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 17,   485) =    8.80
Linear regression                                      Number of obs =     503
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Tabell 20. Variance inflation factor (VIF), modell P1A

 

 

Figur 2. Residuals versus fitted plot för modell P1A (n=503) 

Ett residuals versus fitted-diagram plottades over residualerna. (Figur 2) Diagrammet 
bedömdes vara utan anmärkning. Den skarpa linje som lutande avgränsar molnet av residualer 
i dess nedre vänstra del härrör från att en residual aldrig kan ha ett lägre (eller högre) värde än 
avståndet mellan predicerat värde och möjligt min- eller maxvärde. I materialet finns en icke 
oansenlig mängd observationer med tentamenspoäng vars värde ligger på den nedre möjliga 
minimigränsen om 0 poäng. D.v.s. vid ett predicerat värde om 10 kan observationens residual 
i detta material aldrig blir lägre -10 (och aldrig högre än +30) till följd av att faktisk 
tentamenspoäng inte kan vara lägre än 0 (och inte högre än 40), vid ett predicerat värde om 5 
inte lägre än -5 o.s.v. Den i övrigt något grafiskt ”yxiga” representationen inom själva 
residualmolnet är ett resultat av att inte en enda av modellens förklarande variabler har en 
kontinuerlig fördelning. 
 

    Mean VIF        1.66
                                    
       1.sex        1.04    0.957604
          3         1.90    0.526310
          2         3.22    0.310167
          1         3.91    0.256070
       age_c  
          2         1.16    0.860367
          1         1.26    0.791180
   uni_focus  
          4         1.21    0.827902
          3         1.25    0.800648
          2         1.38    0.723495
          1         1.28    0.781143
   gym_focus  
1.swe2_share        1.07    0.935517
      swe_b2        1.28    0.782440
       ma_c3        1.21    0.827410
     171103         1.67    0.600008
     170324         1.89    0.528133
     161104         1.66    0.603015
     160323         1.75    0.572322
        exam  
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  
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Figur 3. Kvantiler av residualer mot kvantiler av normalfördelning, modell P1A (n=503) 
 
Kvantiler av residualer mot kvantiler av normalfördelning plottades för att upptäcka eventuell 
kraftig avvikelse från normalitet (Figur 3). En teoretisk underliggande normalfördelning av 
modellens felterm bedöms som osannolik – dels utifrån plottat diagram, dels utifrån 
materialets beskaffenhet med till exempel en ansenlig andel av observationernas 
examenspoäng=0. Observerade avvikelser i stickprovets residualer bedöms dock inte vara 
anmärkningsvärda med avseende på approximativ giltighet för modellens osäkerhetstal. 
 
 

 

Figur 4. Component plus residual- samt added variable plot för variabel ma_c3 i modell P1A (n=503) 

 

 

Figur 5. Component plus residual- samt added variable plot för variabel swe_b2 i modell P1A (n=503) 
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Component plus residual plots20 samt added variable plots21 studerades för modellens två 
variabler med lutningskoefficienter (figur 4 & figur 5). I component plus residual plots 
iakttogs i stort sett inga tecken på avvikelse från ett linjärt samband. Möjligen ser 
residualfördelningen kring ett variabelvärde av 2 något märklig ut för variabel swe_b2 
(gymnasiebetyg svenska B/2). En förklaring skulle kunna vara systematiska skillnader mellan 
olika historiska betygssystem och hur dessa är kodade i materialet. Värden för 
gymnasiebetygsvariablerna härstammar från olika betygssystem där kodade variabelvärden 
om 2 respektive 4 representerar betygssteg enbart från nuvarande A-F-skala medan övriga 
värden är kodade från såväl A-F-skalan som övriga betygsskalor, se tabell 4 och tabell 5 
under avsnitt ”Deskriptiv statistik”.  En annan möjlig förklaring till det något avvikande 
mönstret vid steg 2 är att det helt enkelt beror på slumpmässig variation då betyg i svenska 
B/2 kodat som värde 2 inte omfattar fler än 19 observationer. Mönstret noterades men 
bedömdes inte vara av större betydelse. Inga oväntade eller problematiska residualmönster 
observerades i någon added variable plot. 

Kommentar parameterskattningar modell P1A 

Parameterskattningar för respektive kurs- och examenstillfälle antyder ett svagt mönster om 
högre förväntad poäng för examenstillfällen med det nya duggasystemet, d.v.s. från och med 
exam = 161104. Den i modellen inkluderade kategorivariabel exam kan därmed ur ett 
explorativt perspektiv anses ge viss indikation på effekt av kurs- och examenstillfällen med 
det nya duggasystemet.22 Utöver att vara intressant i sig, ger kategorivariabel exam en 
balansering av systematiska skillnader mellan olika kurs- och examenstillfällen vid skattning 
av bakgrundsfaktorers roll i modell P1A – såsom balansering för till exempel nytt respektive 
tidigare duggasystem samt skiftande svårighetsgrad mellan individuella tentamen. 
 
Ett tydligt samband syns i modellen mellan gymnasiebetyg i matematik C/3 och förväntad 
examenspoäng. Skattad lutningskoefficient för varje steg på A-F-skalan, eller i 
förekommande fall översatta betyg från andra betygssystem, ligger på 2,21 poäng per 
betygssteg med ett standardfel för skattningen om 0,35 poäng per betygssteg. För 
gymnasiebetyg i svenska B/2 är skattad effekt per betygssteg ungefär hälften av den för 
matematik och beräknat standardfel för skattningen ungefär densamma som för matematik. 
Svenska som andraspråk har en tydlig förväntad negativ effekt med en skattning om minus 
5,29 examenspoäng och ett beräknat standardfel om 1,60 poäng. Inga tydliga skillnader syns 
avseende förväntad examenspoäng mellan olika gymnasieprogram. 
 
En antydan om något lägre förväntat resultat finns för studenter som på universitetet läser 
statistik- eller övriga inriktningar jämfört med studenter som läser en ekonomiutbildning. 

                                                 
20 Spridningsdiagram i vilka observationernas avstånd på y-axeln till lutningskoefficientslinjen representerar 
modellens residualer och x-axeln representerar faktiska värden på observationernas förklarande variabel. 
21 Spridningsdiagram i vilka observationernas avstånd på y-axeln till lutningskoefficientslinjen representerar 
modellens residualer och x-axeln representerar observationernas avvikelse på förklarande variabel från förväntat 
värde på förklarande variabel beräknat utifrån övriga förklarande variabler i modellen. 
22 Detta utvecklas genom att i simuleringsmodell S3 utvärdera olika möjliga modeller för att kvantifiera 
relationen. Därefter kvantifieras stödet för en sådan relation med hjälp av ”vinnande” modell i simuleringen. 
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Modellens parameterskattningar når dock med t-värden om knappt -1,8 inte dubbelsidig 
signifikans på 5 procents signifikansnivå. 
 
Avseende åldersklass vid kursstart syns en tydlig trend där högre ålder är förknippad med 
högre förväntad tentamenspoäng. Detta skulle kunna förklaras av att studenter i de högre 
åldersklasserna i allmänhet har större erfarenhet från tidigare studier. Den positivt skattade 
effekten av ålder skulle därför eventuellt reduceras om en variabel för tidigare studier (till 
exempel antal högskolepoäng) fanns representerad i modellen. 
 
Kvinnor har enligt modellens parameterskattningar, med hänsyn taget till övriga förklarande 
variabler, ett förväntat resultat som ligger ca en poäng högre än män. Den i modellen skattade 
skillnaden är dock inte signifikant. 
 

Modell P1B (utgår) 
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Modell P2 
Skattning av interaktionseffekter mellan tillgängliga bakgrundsfaktorer och nya 
duggasystemet. 
 
Tabell 21. Parameterskattningar modell P2 

 

Analys av multikollinearitet och residualer 

Analys av residualer utan anmärkning. Modellens högre VIF-värden (Tabell 22) är en följd av 
materialets beskaffenhet i kombination med mängden skattade interaktionsvariabler där 
interaktionsvariabler till sin natur, skapade genom att multiplicera befintliga variabler, innebär 
en lägre grad av självständighet mellan förklarande variabler. 

                                                                                        
                 _cons     8.567737   2.907385     2.95   0.003     2.854717    14.28076
                        
                    1      1.305872     1.7149     0.76   0.447    -2.063912    4.675655
                    0             0  (base)
             sexnewdug  
                        
               Kvinna     -.2679574   1.271986    -0.21   0.833    -2.767414    2.231499
                  Man             0  (base)
                   sex  
                        
                    3     -4.747313   5.724084    -0.83   0.407    -15.99515    6.500527
                    2     -3.797232   4.035744    -0.94   0.347    -11.72748    4.133017
                    1      -.851054   3.513007    -0.24   0.809    -7.754123    6.052015
                    0             0  (base)
           age_cnewdug  
                        
                  >30      8.339474    3.98499     2.09   0.037     .5089584    16.16999
                25-30      7.677686   2.575012     2.98   0.003      2.61778    12.73759
                20-25      2.122671   2.157169     0.98   0.326    -2.116172    6.361514
               <20 år             0  (base)
                 age_c  
                        
                    2     -1.113387   2.803392    -0.40   0.691    -6.622059    4.395285
                    1     -2.101601    2.45474    -0.86   0.392    -6.925172    2.721969
                    0             0  (base)
       uni_focusnewdug  
                        
               Övriga     -1.944123   2.009307    -0.97   0.334    -5.892417     2.00417
            Statistik     -1.112448   1.844873    -0.60   0.547    -4.737628    2.512731
              Ekonomi             0  (base)
             uni_focus  
                        
                    4      1.212457   2.684097     0.45   0.652    -4.061801    6.486715
                    3      .0536776   2.827083     0.02   0.985    -5.501548    5.608903
                    2      5.584786   2.418276     2.31   0.021     .8328672    10.33671
                    1      -.607428   1.982067    -0.31   0.759    -4.502195    3.287339
                    0             0  (base)
       gym_focusnewdug  
                        
               Övriga     -1.784872   1.630431    -1.09   0.274    -4.988674    1.418929
       Teknik/el/data     -.9016364   2.050873    -0.44   0.660    -4.931607    3.128334
                Natur     -4.346105    1.92242    -2.26   0.024    -8.123665   -.5685446
             Samhälle     -.0246851   1.479919    -0.02   0.987     -2.93273    2.883359
              Ekonomi             0  (base)
             gym_focus  
                        
                    1      1.804934   3.159983     0.57   0.568     -4.40444    8.014309
                    0             0  (base)
      swe2_sharenewdug  
                        
           Andraspråk     -6.021356   2.513277    -2.40   0.017    -10.95995    -1.08276
        Ej andraspråk             0  (base)
            swe2_share  
                        
          swe_b2newdug     .7449334   .7624004     0.98   0.329    -.7531855    2.243052
                swe_b2      .611061   .5571855     1.10   0.273      -.48381    1.705932
           ma_c3newdug     .0679555   .7116393     0.10   0.924    -1.330418    1.466329
                 ma_c3     2.061769   .5158578     4.00   0.000     1.048107    3.075431
                        
  171103 (nya duggan)      1.124499   4.695726     0.24   0.811    -8.102615    10.35161
  170324 (nya duggan)      -1.39563   4.716429    -0.30   0.767    -10.66342    7.872165
  161104 (nya duggan)     -1.832058   4.565426    -0.40   0.688    -10.80313    7.139016
160323 (gamla duggan)     -1.165243   1.359481    -0.86   0.392    -3.836626     1.50614
151106 (gamla duggan)             0  (base)
                  exam  
                                                                                        
            exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                       Robust
                                                                                        

                                                       Root MSE      =  8.4162
                                                       R-squared     =  0.2295
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 30,   472) =    5.62
Linear regression                                      Number of obs =     503
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Tabell 22. Variance inflation factor (VIF), modell P2 

 
 

Kommentar parameterskattningar modell P2 

Inga betydande interaktionseffekter med nya duggasystemet observerades utöver kombination 
av nya duggasystemet och gymnasieinriktning natur. Detta genererade en parameterskattning 
för skillnad mellan duggasystemen vid gymnasieinriktning natur om 5,58 högre 
examenspoäng vid tentamenstillfällen med nya duggasystemet och ett standardfel om 2,42 
poäng. Vid denna mängd av studerade parameterskattningar blir förekomst av signifikanta 
skattningar till följd av slumpmässig variation förväntat. Den skattade interaktionseffekten 
med gymnasieinriktning natur noterades, gav upphov till den efterhand specificerade 
modellen S1 samt kommenteras i diskussionsavsnittet.  
 

Sekundära modeller 
Utifrån de resultat som erhölls i primärt skattade modeller definierades sekundära modeller 
för att ytterligare analysera materialet. Specificering av de sekundära modellerna skedde, till 
skillnad från specificering av primära modeller, med tillgång till det studerade datamaterialet. 
 

Modell S1 
Modell S1 skattar en reducerad modell för interaktionseffekt mellan nya duggasystemet och 
gymnasieinriktning natur för att undersöka hur sambandet från modell P2 står sig i en modell 
med färre parameterskattningar. Kontroll sker för systematiska skillnader mellan respektive 
kurs- och tentamenstillfälle samt bakgrundsfaktorer. 
 
 

    Mean VIF        7.54
                                    
 1.sexnewdug        4.02    0.248910
       1.sex        3.09    0.323544
          3         6.83    0.146427
          2         7.58    0.131848
          1        26.85    0.037249
 age_cnewdug  
          3         5.77    0.173348
          2         6.05    0.165231
          1         7.37    0.135635
       age_c  
          2         2.58    0.387219
          1         3.45    0.290208
uni_focusn~g  
          2         2.63    0.380442
          1         3.40    0.293902
   uni_focus  
          4         3.37    0.296363
          3         3.13    0.319911
          2         3.83    0.261418
          1         4.10    0.243879
gym_focusn~g  
          4         3.19    0.313403
          3         3.03    0.330121
          2         3.50    0.285899
          1         3.64    0.274818
   gym_focus  
1.swe2_sha~g        1.99    0.502606
1.swe2_share        2.09    0.479544
swe_b2newdug       12.90    0.077508
      swe_b2        3.49    0.286327
 ma_c3newdug        6.33    0.157929
       ma_c3        2.95    0.339007
     171103        29.22    0.034221
     170324        30.76    0.032510
     161104        26.97    0.037077
     160323         2.09    0.479501
        exam  
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  
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Tabell 23. Modell S1 

Beroende variabel:  exam_score (examenspoäng utan duggapoäng) 
Förklarande variabler: gym_focusNatur  * newdug (nya duggasystemet och gymnasieinriktning natur) 
   exam (kurs- och tentamenstillfälle) 
   ma_c3 (gymnasiebetyg matematik C/3), lutningskoefficient 
   swe_b2 (gymnasiebetyg svenska B/2), lutningskoefficient 
   swe2_share (svenska som andraspråk) 

gym_focus (gymnasieinriktning) 
uni_focus (universitetsinriktning) 

   age_c (åldersklass vid kursstart) 
   sex (kön) 

 

Modell S2 
Modell S2 skattar grad av överensstämmelse mellan standardiserade poängresultat i 
respektive duggasystem och examenspoäng. Kontroll sker för systematiska skillnader mellan 
enskilda kurs- och tentamenstillfällen. 
 
Tabell 24. Modell S2 

Beroende variabel:  exam_score (examenspoäng utan duggapoäng) 
Förklarande variabler: olddug_score_sd (poäng gamla duggasystemet dividerad med beräknad standardavvikelse för 

duggapoäng gamla systemet, därefter 0 om ingen registrerad poäng eller nya systemet) 

newdug_score_sd (poäng nya duggasystemet dividerad med beräknad standardavvikelse för 

duggpoäng nya systemet, därefter 0 om ingen registrerad poäng eller gamla systemet) 

   olddug_noscore (gamla duggasystemet och ingen registrerad duggapoäng) 
   newdug_noscore (nya duggasystemet och ingen registrerad duggapoäng) 
   exam (kurs- och tentamenstillfälle) 
 

De grupper av observationer som initialt saknar värde på variabel olddug_score_sd  och/eller 
newdug_score_sd  balanseras i modellen av kategoridummyvariabler för kurs- och 
tentamenstillfälle samt variablerna olddug_noscore och newdug_noscore. 
 

Modell S3 
Simulering för att utvärdera möjliga modeller för uppgiften att skatta relation mellan kurs- 
och tentamentillfällen med nya duggasystemet och studenternas examenspoäng med hänsyn 
tagen till slumpmässig variation mellan enskilda kurstillfällen. Utvärderingen sker med 
avseende på systematiskt fel i punktskattningen, precision i punktskattningen samt 
systematiska fel i beräknade osäkerhetstal. 
 
Simuleringen använder en datagenererande process definierad med utgångspunkt i 
observerade data i kombination med subjektiva antaganden om hur en förmodat komplex 
process som genererat dessa schematiskt skulle kunna se ut. 
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Tabell 25. Generering av data för simuleringsmodell S3 

Variabel Beskrivning 
exam Kurs- och examenstillfälle 

 
Antal studenter för respektive kurs- och examenstillfälle genereras för 
att direkt motsvara sammansättning i uppsatsens faktiska 
datamaterial: 
exam = 1, kurstillfälle med gamla duggan (n=103) 
exam = 2, kurstillfälle med gamla duggan (n=91) 
exam = 3, kurstillfälle med nya duggan (n=97) 
exam = 4, kurstillfälle med nya duggan (n=111) 
exam = 5, kurstillfälle med nya duggan (n=101) 
 
Totalt n=503  
 

newdug Duggasystem 
 
newdug = 0 om kurstillfälle med gamla duggan 
newdug = 1 om kurstillfälle nya duggan 
 

background Simulerade underliggande bakgrundsfaktorer 
 
Av simuleringstekniska skäl representeras summan av samtliga 
bakgrundsfaktorer av en enda variabel.23 Denna variabel är i 
simuleringen normalfördelad med väntevärde 15 och 
standardavvikelse 5, d.v.s. ~ N ( 15, 5 ) 
 
I ett försök att simulera att bakgrundsfaktorer i viss utsträckning 
förväntas skifta systematiskt mellan kurstillfällen, till exempel till 
följd av skiftande antagningskrav, modifieras variabeln med en per 
examenstillfälle stokastisk process som är ~ N ( 0 , 1 )  
 

backgroundint Observerbara bakgrundsfaktorer 
 
I simuleringen representeras observerbara bakgrundsfaktorer av ett 
från variabel background till heltal avrundat värde mellan 0 och 30. 
Mätfel, utöver avrundning och begränsning mellan 0 och 30 avseende 
bakgrundsfaktorer har valts att inte direkt simuleras i modellen. 
Denna osäkerhet representeras istället av en övergripande osäkerhet i 
den process som genererar examenspoäng. 
 

                                                 
23 Att bakgrundsfaktorer i simulerade data reducerats till en variabel innebär en felkälla i relation till verkliga 
data i form av något fler frihetsgrader i simulerade modeller. Eftersom bakgrundsfaktorer, i både verkliga och 
simulerade data, skattas i relation till materialets 503 observationer har denna felkälla bedömts vara begränsad. 
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intentionalzero Avsiktligt nollad tentamen 
 
En aspekt av studerat material som har bedömts att komplicera 
detsamma är att vissa studenter avsiktligt tycks skriva nollresultat 
med förhoppning om bättre resultat på framtida omtentamen. För att 
representera detta fenomen i simuleringen har en variabel benämnd 
intentionalzero definierats som bernoullifördelad med 
p = 0,06-0,05*backgroundint/30 
 
Detta innebär att sannolikheten att avsiktligt nolla ordinarie tentamen 
bland de studenter som skriver densamma i simuleringen varierar 
mellan 1 % och 6 % beroende på bakgrundsfaktorer där studenter 
med gynnsamma bakgrundsfaktorer löper lägre sannolikhet att 
avsiktligt nolla tentamen. 
 

exam_score Examenspoäng 
 
För de observationer där intentionalzero = 1 sätts variabel 
exam_score till 0. 
 
För övriga observationer definieras exam_score som: 
0,75*(backround-15) 
+ 2,5*newdug  
+ en per observation stokastisk process ~ N ( 15,25 , 8 ) 
+ en per examenstillfälle stokastisk process ~ N ( 0 , 1 ) 
 
Variabel exam_score avrundas till närmaste heltal24 samt begränsas 
till värden mellan min 0 och max 40. 
 

Den datagenererande process som beskrivs i Tabell 25 finns som Stata-script i Appendix iii. 
 
Andel studenter som avsiktligt nollar tentamen blir med en datagenererande process enligt 
ovan ca 3,5 % i genomsnitt (utöver variation mellan enskilda studenter varierar andelen något 
till följd av att väntevärdet för bakgrundsfaktorer varierar stokastiskt mellan enskilda 
tentamenstillfällen). Andelen studenter som i simuleringen förväntas få exam_score = 0 blir 
högre än 3,5 % eftersom vissa simulerade studenter skriver nollresultat till följd av simulerad 
låg prestation vid examenstillfället. Total andel studenter som i simuleringen får exam_score 
= 0 varierar med simuleringsmodellens stokastiska processer men ligger i genomsnitt nära det 
faktiska datamaterialets andel om 6,36 % (jämför Tabell 5). 
 
Effekten av nya duggasystemet har satts till en fix positiv effekt om 2,5 poäng för de studenter 
som inte avsiktligt nollar tentamen. Värdet är valt utifrån att punktskattad effekt av tillfällen 

                                                 
24 Några studenter i det faktiska materialet har examenspoäng i halvtal. Detta har valts att inte simuleras. 
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med nya duggasystemet blir +2,42 poäng om mixed effects-modeller skattas utifrån det 
faktiska datamaterialet25 (oavsett val av typ mixed effects-modell). Det viktiga i simuleringen 
är dock inte det vad det exakta värdet sätts till. Detta eftersom syftet med 
simuleringsmodellen är att utreda hur väl olika möjliga modeller punktskattar samt skattar 
osäkerhet för en i simuleringen känd skillnad (oavsett vad denna skillnad är). Däremot bör 
den simulerade effekten vara av samma storleksordning som förväntad effekt i faktiska data. 
 
Den valda fixa positiva effekten i simuleringen om +2,5 för de studenter som inte avsiktligt 
nollar tentamen gör dock inte att effekten av nya duggasystemet på examenspoäng blir exakt 
+2,5 poäng. Anledningen är att examenspoäng i simuleringen, i ett försök att spegla 
verkligheten, genereras av en komplex process26. Den viktigaste förklaringen till att effekten 
inte blir +2,5 poäng är att en stokastiskt varierande andel av studenterna avsiktligt skriver 
nollresultat. Den ”sanna” simulerade effekten av nya duggasystemet på tentamensresultat i 
simuleringen blir därför komplicerad att härleda analytiskt27. Däremot kan simuleringens 
”sanna” effekt beräknas genom en separat simulering för detta ändamål. Genom att simulera 
5 miljoner körningar om 503 studenter vardera (totalt 2,515 miljarder simulerade studenter) 
har effekten skattats till +2,324605 poäng med ett standardfel om 0,0006033 poäng. 
 
Tabell 26. Estimering av sann effekt i simuleringsmodell S3 

 
Det Stata-script som har använts finns i Appendix iv. 
 
+2,324605 poäng används sedan som – bästa gissning på och som – ”sann” känd effekt av 
nya duggasystemet i de utvärderingar som görs i simuleringsmodell S3. 
 
Den per examenstillfälle stokastiska process ~ N ( 0 , 1 ) som finns i simuleringen 
representerar slumpmässiga systematiska skillnader mellan olika kurs- och examenstillfällen 
som inte är relaterade till studenternas sammansättning28. Den viktigaste orsaken till en sådan 
förmodad process i uppsatsens faktiska data är skiftande svårighetsgrad mellan olika 
tentamina. Processen ska dock betraktas som summan av möjliga skillnader vilka för olika 
kurs- och tentamenstillfällen kan vara av skiftande natur. Processens standardavvikelse om 1 
är subjektivt vald men med inspiration från att olika former av mixed effects-modeller utifrån 
det faktiska datamaterialet, med kontroll för bakgrundsfaktorer, punktskattar variansen för en 

                                                 
25 Skattningar av sådana mixed effects-modeller avseende det faktiska datamaterialet finns i Appendix vii.  
26 Såsom processen definieras i Tabell 25. 
27 Komplicerat till följd av att effektens genomslag i simuleringen påverkas av normalfördelade processer som 
varierar stokastiskt både per observation och per examenstillfälle samt avrundas till heltal och begränsas till ett 
intervall varefter även själva examenspoängen avrundas till heltal och begränsas till ett intervall. 
28 Systematiska skiftningar i studentsammansättning representeras istället av den separata stokastiska process 
som per kurstillfälle förskjuter väntevärdet för variabeln background, se Tabell 25. 

                                                              
    estimate     2.324605   .0006033      2.323423    2.325788
                                                              
                     Mean   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                              

Mean estimation                   Number of obs   =  5,000,000
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sådan random effect till att vara mellan 0,53 och 1,48 = en punktskattad standardavvikelse 
mellan 0,73 och 1,22 examenspoäng.29 
 
Att exam_score har valts att beräknas som just 0,75 * (background-15) och med en per 
observation stokastisk process som är ~ N ( 15,25 , 8 ) är för att simulerade data approximativt 
ska motsvara faktiska data avseende medelvärde och spridning i materialet samt 
förklaringsgrad i regressionsmodeller skattade med minsta kvadratmetoden30. 
 
I syfte att ge en känsla för i vilken utsträckning karakteristiken i simulerat material 
överensstämmer med faktiska data finns i Appendix v deskriptiv statistik över en uppsättning 
simulerade data för 503 studenter.31 
 
Simuleringsmodell S3 utvärderar sju stycken möjliga modeller för att skatta relation mellan 
kurs- och tentamentillfällen med nya duggasystemet och studenternas examenspoäng med 
hänsyn tagen till slumpmässig variation mellan enskilda kurstillfällen. Utvärderingen sker 
med avseende på systematiskt fel i punktskattningen, precision i punktskattningen samt 
systematiska fel i beräknade osäkerhetstal. Fel beräknas i relation till skattat approximativt 
”sant” värde om +2,324605 poäng. 
 

 Systematiska fel i punktskattningarna mäts som genomsnitt av punktskattade värden. 

 Precision i punktskattningarna mäts som medelkvadratfel (MSE).  

 Systematiska fel i beräknade osäkerhetstal mäts i andel 95-procentiga 
konfidensintervall som i simuleringen inte täcker känt ”sant” värde. 

 
Tabell 27. De sju modeller som genom simuleringsmodell S3 utvärderas i ovanstående tre avseenden 
 

1. Mixed effects-modell skattad med maximum likelihood  
Beroende variabel:  exam_score  
Fixed effects:   newdug 
   backgroundint 
Random effect  Slumpmässig variation mellan examenstillfällen –  
    d.v.s. mellan olika värden på gruppvariabel exam 
 

2. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood 
Beroende variabel:  exam_score  
Fixed effects:   newdug 
   backgroundint 
Random effect  Slumpmässig variation mellan examenstillfällen –  
    d.v.s. mellan olika värden på gruppvariabel exam 
 

                                                 
29 Som tidigare nämnts återfinns skattningar av sådana mixed effects-modeller avseende det faktiska 
datamaterialet i Appendix vii. 
30 I det faktiska materialet ligger R2 på ca 0,20 när OLS-modeller skattas med examenstillfälle och 
bakgrundsfaktorer som förklarande variabler. I simulerade data hamnar R2 ibland över och ibland under 0,20. 
31 Läsare som mer i detalj önskar studera i vilken utsträckning simulerade data motsvarar faktiska data 
uppmuntras att göra detta med hjälp av det Stata-script för data-generering som finns i Appendix iii. 
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3. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood och osäkerhetstal enligt Kenward 
och Roger (1997) 
Beroende variabel:  exam_score  
Fixed effects:   newdug 
   backgroundint 
Random effect  Slumpmässig variation mellan examenstillfällen –  
    d.v.s. mellan olika värden på gruppvariabel exam 
 

4. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material reducerat till fem observationer, 
med kontroll för bakgrundsfaktorer 
 
Steg 1: Reducering till fem observationer 
OLS-regression avseende samtliga 503 simulerade observationer 
Beroende variabel   exam_score  
Förklarande variabler:  dummyvariabler för exam  
    backgroundint 
 
Fem värden, ett per examenstillfälle prediceras till variabel pr_exam_score_controlled från OLS-
modellen som använts i steg 1. För denna predicering skapas fem nya observationer, två observationer 
avseende gamla och tre avseende nya duggasystemet. Värde på variabel backgroundint hos dessa fem 
nya observationer påverkar inte inbördes bredd mellan predicerade värden utan endast lokalisering av 
samtliga. Eftersom sidledes förskjutning är ovidkommande med avseende på vad som studeras i steg 2 
kan backgroundint hos dessa nya observationer sättas till ett godtyckligt värde. (I simuleringen används 
värdet 0.) 
  
Steg 2: Skattning av effekt av kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet 
OLS-regression avseende de fem predicerade observationerna  
Beroende variabel   pr_exam_score_controlled 
Förklarande variabel:  newdug  
 

5. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material reducerat till fem observationer, 
med kontroll för bakgrundsfaktorer och med analytiska vikter32 
 
Steg 1: Reducering till fem observationer  
OLS-regression avseende samtliga 503 simulerade observationer 
Beroende variabel   exam_score 
Förklarande variabler:  dummyvariabler för exam  
    backgroundint 
 
Fem värden, ett per examenstillfälle prediceras till variabel pr_exam_score_controlled från OLS-
modellen som använts i steg 1. För denna predicering skapas fem nya observationer, två observationer 
avseende gamla och tre avseende nya duggasystemet. Värde på variabel backgroundint hos dessa fem 
nya observationer påverkar inte inbördes bredd mellan predicerade värden utan endast lokalisering av 
samtliga. Eftersom sidledes förskjutning är ovidkommande med avseende på vad som studeras i steg 2 
kan backgroundint hos dessa nya observationer sättas till ett godtyckligt värde. (I simuleringen används 
värdet 0.) Variabel benämnd weight för analytiska vikter avseende antal underliggande observationer 
genereras där examenstillfälle 1 ges värdet 103, examenstillfälle 2 värdet 91, examenstillfälle 3 värdet 
97, examenstillfälle 4 värdet 111 och examenstillfälle 5 värdet 101. 
  
Steg 2: Skattning av effekt av kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet 
OLS-regression med analytiska vikter avseende de fem predicerade observationerna  

                                                 
32 Analytiska vikter enligt den definition StataCorp använder. (StataCorp 2015, 92) 
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Beroende variabel   pr_exam_score_controlled 
Förklarande variabel:  newdug  
Variabel för analytiska vikter weight 
 

6. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material reducerat till fem observationer, 
utan kontroll för bakgrundsfaktorer 
 
Steg 1: Reducering till fem observationer  
OLS-regression avseende samtliga 503 simulerade observationer 
Beroende variabel   exam_score  
Förklarande variabler:  dummyvariabler för exam  
 
Fem värden, ett per examenstillfälle prediceras till variabel pr_exam_score från OLS-modellen som 
använts i steg 1. För denna predicering skapas fem nya observationer, två observationer avseende gamla 
och tre avseende nya duggasystemet. 
 
Steg 2: Skattning av effekt av kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet 
OLS-regression avseende de fem predicerade observationerna  
Beroende variabel   pr_exam_score  
Förklarande variabel:  newdug 
 

7. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material reducerat till fem observationer, 
utan kontroll för bakgrundsfaktorer men med analytiska vikter 
 
Steg 1: Reducering till fem observationer  
OLS-regression avseende samtliga 503 simulerade observationer 
Beroende variabel   exam_score  
Förklarande variabler:  dummyvariabler för exam  
Variabel för analytiska vikter weight 
 
Fem värden, ett per examenstillfälle prediceras till variabel pr_exam_score från OLS-modellen som 
använts i steg 1. För denna predicering skapas fem nya observationer, två observationer avseende gamla 
och tre avseende nya duggasystemet. Variabel benämnd weight för analytiska vikter avseende antal 
underliggande observationer genereras där examenstillfälle 1 ges värdet 103, examenstillfälle 2 värdet 
91, examenstillfälle 3 värdet 97, examenstillfälle 4 värdet 111 och examenstillfälle 5 värdet 101. 
  
Steg 2: Skattning av effekt av kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet 
OLS-regression med analytiska vikter avseende de fem predicerade observationerna  
Beroende variabel   pr_exam_score  
Förklarande variabler:  newdug 
 

Stata-script för simulering enligt modell S3 finns i Appendix vi. 
 
Simulering enligt modell S3 utfördes med punkt- och osäkerhetsskattningar för ovanstående 
sju modeller avseende 50 000 uppsättningar av simulerade data, vardera avseende 503 
tentamensresultat. I de fall en eller flera av maximum likelihood-modellerna för en simulerad 
uppsättning data inte nådde konvergens uteslöts denna körning från att utvärderas avseende 
samtliga sju modeller. 
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Resultat sekundära modeller 

Modell S1 
Skattning av interaktionseffekt mellan nya duggasystemet och gymnasieinriktning natur 
kontrollerat för systematiska skillnader mellan respektive kurs- och tentamenstillfälle samt 
tillgängliga bakgrundsfaktorer. 
Tabell 28. Parameterskattningar modell S1 

 

Analys av multikollinearitet och residualer 

Analysen var utan anmärkning. Beräknad VIF för modell S1 (Tabell 29) visas i syfte att 
illustrera ökad grad av självständighet mellan förklarande variabler i den, jämfört med modell 
P2, reducerade modell S1. 
 

                                                                                        
                 _cons     7.367757   2.199365     3.35   0.001     3.046274    11.68924
                        
               Kvinna      .9502564    .779648     1.22   0.224    -.5816564    2.482169
                  Man             0  (base)
                   sex  
                        
                  >30      4.806599   2.935374     1.64   0.102    -.9610515    10.57425
                25-30      5.887006   1.987603     2.96   0.003      1.98161    9.792402
                20-25      1.742612   1.707366     1.02   0.308    -1.612152    5.097376
               <20 år             0  (base)
                 age_c  
                        
               Övriga     -2.365315   1.398883    -1.69   0.092    -5.113949     .383319
            Statistik     -2.410438   1.184799    -2.03   0.042    -4.738424   -.0824532
              Ekonomi             0  (base)
             uni_focus  
                        
               Övriga     -1.176119   1.436515    -0.82   0.413    -3.998695    1.646457
       Teknik/el/data     -1.189256   1.371429    -0.87   0.386    -3.883946    1.505435
                Natur     -4.448773   1.857797    -2.39   0.017    -8.099117   -.7984292
             Samhälle     -.4483159   .9702775    -0.46   0.644    -2.354792     1.45816
              Ekonomi             0  (base)
             gym_focus  
                        
           Andraspråk     -5.086264   1.660624    -3.06   0.002    -8.349187    -1.82334
        Ej andraspråk             0  (base)
            swe2_share  
                        
                swe_b2     1.101484   .3597599     3.06   0.002     .3946003    1.808368
                 ma_c3     2.145124   .3499368     6.13   0.000     1.457541    2.832707
                        
  171103 (nya duggan)      2.407203   1.157419     2.08   0.038     .1330173    4.681389
  170324 (nya duggan)      .0418788    1.32839     0.03   0.975    -2.568245    2.652002
  161104 (nya duggan)     -.6245978   1.255447    -0.50   0.619    -3.091397    1.842202
160323 (gamla duggan)      -1.59928   1.262656    -1.27   0.206    -4.080245     .881684
151106 (gamla duggan)             0  (base)
                  exam  
                        
  gym_focusnaturnewdug     5.607681   2.206043     2.54   0.011     1.273077    9.942285
                                                                                        
            exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                       Robust
                                                                                        

                                                       Root MSE      =  8.3614
                                                       R-squared     =  0.2202
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 18,   484) =    8.79
Linear regression                                      Number of obs =     503
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Tabell 29. Variance inflation factor (VIF), modell S1 

 

Kommentar parameterskattningar modell S1 

Parameterskattningen för interaktionseffekt mellan gymnasieinriktning natur i kombination 
med kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet, variabel gym_focusnaturnewdug, är 
signifikant med en parameterskattning om 5,61 examenspoäng och t-värde om 2,54. Noteras 
kan att det inte är gruppen som läst inriktning natur på gymnasiet och skrivit tentamen vid 
kurstillfälle med nya duggasystemet som sticker ut i en påtagligt positiv bemärkelse. Istället är 
det gruppen som läst natur på gymnasiet och skrivit tentamen vid kurstillfälle med gamla 
duggasystemet som sticker ut i negativ bemärkelse. Punktskattad parameter för den senare 
gruppen är -4,45 examenspoäng med ett t-värde om -2,39. Sammanlagd effekt för de två 
skattningarna, representerandes gymnasieinriktning natur i kombination med nya 
duggasystemets relation till referensgruppen, blir därmed +1,16 examenspoäng. Ett p-värde 
avseende stöd för att denna grupp med gymnasieinriktning natur och nya duggasystemet 
skulle skilja sig från referensgruppen av gymnasieinriktning ekonomi och nya duggasystemet 
blir beräknat med ett f-test (ej redovisat i uppsatsen) p=0,4005. Det vill säga oerhört långt från 
signifikant samt i linje med en eventuell förväntan om att studenter med gymnasieinriktning 
natur inte borde särskilja sig i påtagligt negativ riktning avseende examenspoäng på ordinarie 
tentamen i grundläggande statistik. Eftersom parameterskattningen för skillnad mellan 
gruppen som läst natur och sedan gått kurstillfälle med gamla- respektive nya duggasystemet 
är starkt signifikant utreddes materialet ytterligare. Kvantiler av residualer för dessa grupper 
mot kvantiler av normalfördelning plottades isolerat33 för att undersöka eventuell kraftig 
avvikelse från normalitet. Inga konstigheter observerades. En påtaglig variation mellan olika 
kurs- och examenstillfällen noterades men bedömdes vara ett uttryck för naturlig variation. 
 

Modell S2 
Skattning av relation mellan resultat i respektive duggasystem och examenspoäng, 
kontrollerat för kurs- och examenstillfälle. 

                                                 
33 Detta kan göras eftersom residualer för dessa två grupper i modellen balanseras av en egen dummy kring 
vilken residualerna för respektive grupp bör härstamma från en teoretisk underliggande normalfördelning om 
skattade osäkerhetstal ska kunna tolkas med oinskränkt giltighet. 

    Mean VIF        1.83
                                    
       1.sex        1.04    0.957487
          3         1.91    0.524497
          2         3.22    0.310128
          1         3.91    0.255979
       age_c  
          2         1.16    0.859494
          1         1.27    0.784678
   uni_focus  
          4         1.21    0.827887
          3         1.25    0.800251
          2         2.94    0.339640
          1         1.28    0.781137
   gym_focus  
1.swe2_share        1.07    0.933989
      swe_b2        1.28    0.781980
       ma_c3        1.22    0.822977
     171103         1.83    0.546731
     170324         2.02    0.495848
     161104         1.81    0.553970
     160323         1.75    0.571866
        exam  
gym_~rnewdug        2.83    0.353312
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  
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Tabell 30. Parameterskattningar modell S2 

 
 

Analys av multikollinearitet och residualer 

Utan anmärkning. 

Kommentar parameterskattningar modell S2 

Parameterskattningen om 2,33 examenspoäng per standardavvikelse duggapoäng från gamla 
duggasystemet och 4,35 för nya dyggasystemet antyder en påtagligt bättre överensstämmelse 
mellan examenspoäng och nya duggasystemet. Ett med f-test (ej redovisat i uppsatsen) 
beräknat p-värde för att grad av överensstämmelse med examenspoäng skiljer sig mellan 
duggasystemen blir klart signifikant med p=0,0131. 
 
Variabler för att sakna registrerat duggaresultat i gamla- respektive nya duggasystemet är 
primärt inkluderade i modellen för att balansera dessa grupper gentemot övrigt material. Det 
noterades dock att punktskattning av att sakna resultat på gamla duggan (n=14) var negativ 
med en punktskattning om -7,22 examenspoäng och ett t-värde om -4,01. Skattningen avser 
förväntad skillnad i relation till att ha gjort duggan med noll-resultat. Skattningen av effekt att 
sakna resultat på nya duggan (n=5) var dock positiv med en punktskattning om +6,24 poäng. 
Underlaget utgörs av få observationer och skattningen är inte signifikant med ett t-värde om 
+1,08. En tänkbar förklaring till att materialet ser ut att skilja sig åt mellan de två 
duggasystemen avseende de studenter som saknar ett registrerat resultat, p=0,0262 (beräknat 
med ett i uppsatsen ej redovisat f-test), kan vara att få studenter helt avstår från att göra nya 
duggan och att de som av olika skäl ändå helt saknar poäng kan tänkas utgöra en grupp vars 
sammansättning väsentligen skiljer sig från de studenter som avstod från att göra den mer 
traditionella icke elektroniska duggan i gamla systemet. 
 
Variabel exam finns representerad i denna modell för att balansera för systematiska 
nivåskillnader mellan olika tentamenstillfällen (och därmed även olika duggasystem). Även 
om dess parameterskattningar inte är avsedda att tolkas direkt kan noteras att skillnader 
mellan tentamen inom respektive grupp av duggasystem i stort sett följer resultaten i övriga 
skattade modeller. Bakgrundsfaktorer kontrolleras inte för i denna modell eftersom de bedöms 
förklara såväl duggapoäng som examenspoäng och därmed kontaminera en jämförelse. 

                                                                                                                          
                                                   _cons     12.88671   1.105148    11.66   0.000     10.71534    15.05808
                                                          
                                    171103 (nya duggan)     -5.616254   1.865561    -3.01   0.003    -9.281667    -1.95084
                                    170324 (nya duggan)     -7.361224   1.757232    -4.19   0.000    -10.81379   -3.908653
                                    161104 (nya duggan)     -6.753146   1.724652    -3.92   0.000     -10.1417   -3.364589
                                  160323 (gamla duggan)     -1.389773   1.208806    -1.15   0.251    -3.764808    .9852623
                                  151106 (gamla duggan)             0  (base)
                                                    exam  
                                                          
  Nya duggasystemet och inget registrerat duggaresultat      6.239053   5.762479     1.08   0.279    -5.082937    17.56104
                                                 Annars             0  (base)
                                          newdug_noscore  
                                                          
Gamla duggasystemet och inget registrerat duggaresultat     -7.219669   1.800769    -4.01   0.000    -10.75778   -3.681558
                                                 Annars             0  (base)
                                          olddug_noscore  
                                                          
                                         newdug_score_sd     4.346457   .4541851     9.57   0.000     3.454084    5.238829
                                         olddug_score_sd     2.326032   .6726226     3.46   0.001     1.004478    3.647586
                                                                                                                          
                                              exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                         Robust
                                                                                                                          

                                                Root MSE          =     8.2917
                                                R-squared         =     0.2173
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                F(8, 494)         =      23.35
Linear regression                               Number of obs     =        503
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Modell S3 
Simulering för att utvärdera val av modell för att skatta relation mellan kurs- och 
tentamentillfällen med nya duggasystemet och studenternas examenspoäng med hänsyn tagen 
till slumpmässig variation mellan enskilda kurstillfällen. Utvärderingen sker med avseende på 
systematiskt fel i punktskattningen, precision i punkskattningen samt systematiska fel i 
beräknade osäkerhetstal. 
 
Simuleringen utfördes med 50 000 upprepningar. Vid 220 stycken av dessa nådde en eller 
flera av maximum likelihood-modellerna inte konvergens. Avseende 49 780 stycken 
simulerade uppsättningar data nådde samtliga maximum likelihood-modeller konvergens och 
data från dessa 49 780 körningar redovisas nedan. 
 
Tabell 31. Resultat simulering modell S3, mean error (n=49 780) 
I simulering utvärderad modell Mean error [95 %-konfidensintervall] 

1. Mixed effects-modell skattad med maximum likelihood -0,0021720 -0,0121503 0,0078063 
2. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood -0,0021874 -0,0121652 0,0077903 

3. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood och 
osäkerhetstal enligt Kenward och Roger (1997) 

-0,0021874 -0,0121652 0,0077903 

4. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
med kontroll för bakgrundsfaktorer 

-0,0022572 -0,0122372 0,0077228 

5. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
med kontroll för bakgrundsfaktorer och med analytiska vikter 

-0,0019420 -0,0119246 0,0080406 

6. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
utan kontroll för bakgrundsfaktorer 

-0,0006683 -0,0125515 0,0112149 

7. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
utan kontroll för bakgrundsfaktorer men med analytiska vikter 

-0,0005913 -0,0124877 0,0113051 

 
Ingen av de utvärderade modellerna visar tecken på systematiska fel i punktskattningarna 
eftersom inget mean error är signifikant skilt från noll. (Identiska värden för modell 2 och 3 
beror på att vad som skiljer dessa två modeller åt enbart är hur deras osäkerhetstal beräknas.) 
 
Tabell 32. Resultat simulering modell S3, MSE (n=49 780) 
I simulering utvärderad modell MSE [95 %-konfidensintervall] 
1. Mixed effects-modell skattad med maximum likelihood 1,290164 1,274062 1,306265 
2. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood 1,290024 1,273926 1,306121 

3. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood och 
osäkerhetstal enligt Kenward och Roger (1997) 

1,290024 1,273926 1,306121 

4. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
med kontroll för bakgrundsfaktorer 

1,290602 1,274502 1,306703 

5. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
med kontroll för bakgrundsfaktorer och med analytiska vikter 

1,291278 1,275156 1,307401 

6. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
utan kontroll för bakgrundsfaktorer 

1,829774 1,806958 1,852590 

7. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem observationer, 
utan kontroll för bakgrundsfaktorer men med analytiska vikter 

1,833831 1,810973 1,856688 
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Avseende precision i punktskattningarna, mätt i form av MSE, finns ingen signifikant skillnad 
mellan modell 1,2,3,4 och 5. Modell 6 och 7 uppvisar som förväntat högre MSE till följd av 
att ingen kontroll för bakgrundsfaktorer har skett. 
 
Tabell 33. Resultat simulering modell S3, andel av utvärderade modellers beräknade 
konfidensintervall som inte täcker ”sant” värde (n=49 780) 
I simulering utvärderad modell Andel [ 95 %-konfidensintervall ] 

Binomial exact (Clopper & Pearson 1934) 
1. Mixed effects-modell skattad med maximum likelihood 13,44315 % 13,14463 % 13,74594 % 

2. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood 9,56207 % 9,3051 % 9,82377 % 
3. Mixed effects-modell skattad med restricted maximum likelihood 
och osäkerhetstal enligt Kenward och Roger (1997) 

1,38007 % 1,27943 % 1,48644 % 

4. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem 
observationer, med kontroll för bakgrundsfaktorer 

5,09241 % 4,90090 % 5,28917 % 

5. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem 
observationer, med kontroll för bakgrundsfaktorer och med 
analytiska vikter 

5,00804 % 4,81806 % 5,20328 % 

6. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem 
observationer, utan kontroll för bakgrundsfaktorer 

5,07834 % 4,88709 % 5,27485 % 

7. OLS-regression utan robusta standardfel avseende fem 
observationer, utan kontroll för bakgrundsfaktorer men med 
analytiska vikter 

4,99799 % 4,80820 % 5,19305 % 

 
I linje med Pattersson och Thompson (1971) och Harville (1977) underskattar mixed effects-
modellen skattad med maximum likelihood systematiskt osäkerheten i utförda 
punktskattningar. 13,44 % av de 95-procentiga konfidensintervallen täcker inte det sanna 
värdet. Andelen är signifikant skild från 5 %. 
 
Mixed effects-modellen skattad med restricted maximum likelihood presterar i detta avseende 
signifikant bättre än den skattad med maximum likelihood. Men med 9,56 % av 
konfidensintervallen som inte täcker det sanna värdet underskattas fortfarande osäkerheten i 
utförda punktskattningar systematiskt eftersom andelen är signifikant skild från 5 %. Detta är 
i linje med de invändningar Kenward och Roger (1997) har framfört mot osäkerhetstal 
beräknade med restricted maximum likelihood utan justering. 
 
Mixed effects-modellen skattad med restricted maximum likelihood och osäkerhetstal enligt 
Kenward och Roger (1997) underskattar inte systematiskt osäkerheten i utförda 
punktskattningar. Men med 1,38 % av konfidensintervallen som inte täcker det sanna värdet 
överskattas istället systematiskt osäkerheten eftersom andelen är signifikant lägre än 5 %. 
Detta är i linje med den invändning som Rukhin (2012) framfört mot osäkerhetstal enligt 
Kenward och Roger (1997). 
 
För samtliga övriga modeller ligger andelen konfidensintervall som inte täcker det sanna 
värdet nära 5 % och ingen av modellerna uppvisar en signifikant över- eller underskattning i 
beräknade osäkerhetstal. 
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Sammantaget tycks ingen av de utvärderade modellerna ha problem med systematiska fel i 
sina punktskattningar. Modell 1,2,3,4, och 5 tycks prestera signifikant bättre än modell 6 och 
7 avseende precision i punktskattningarna och modell 4,5,6 och 7 signifikant bättre än modell 
1,2 och 3 avseende tillförlitlighet i beräknade osäkerhetstal. Modell 4 och 5 är därmed de två 
modeller som presterar starkt avseende samtliga utvärderade aspekter. Dessa modeller 
presterar likvärdigt men modell 4 har en fördel i att vara en något mindre komplicerad modell. 
 
För att utesluta att de 220 simuleringar vilka inte ingått i underlaget, till följd av att en eller 
flera maximum likelihood-modeller inte nådde konvergens, skulle ha haft en signifikant 
påverkan på utvärderingen beräknades för modell 4,5,6 och 7 mean error, MSE samt andel 
konfidensintervall som inte täcker sant värde för dessa 220 simuleringar. Inga tecken på att de 
uteslutna simuleringarna i dessa tre avseenden signifikant skiljer sig från övriga data 
observerades. 
 
För säkerhets skull undersöktes även respektive modells fördelning av fel i punktskattningar 
avseende normalitet. Samtliga modeller uppvisade fördelningar av sina fel som låg nära en 
normalfördelning. Inte oväntat utifrån hur simuleringens datagenererande process är 
konstruerad men kontrollen utfördes för att kunna upptäcka eventuella oväntade egenskaper. 
Nedan visas utförd normalitetsundersökning av fördelning av fel i punkskattningar (variabel 
error) för modell 4. Samtliga sju undersökta modeller uppvisade en liknande fördelning. 
 
Tabell 34. Shapiro-Wilk test avseende variabel error, modell 4 (n=49 780)  

 

   
Figur 6. Kvantiler av variabel error mot kvantiler av normalfördelning samt histogram, modell 4 (n=49 780) 

Den sammantagna slutsatsen från resultatet av simuleringsmodell S3 blev att utse utvärderad 
modell 4 – OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material reducerat till fem 
observationer, med kontroll för bakgrundsfaktorer – till ”vinnare”. Osäkerhet för en relation 
mellan kurs- och tentamentillfällen med nya duggasystemet och studenternas examenspoäng 
med hänsyn tagen till slumpmässig variation mellan enskilda kurstillfällen, skattas därför för 
det faktiska datamaterialet i en avslutande sekundär modell som motsvarar simuleringens 
modell 4. 
 

       error       49,780    0.99997      0.639    -1.243    0.89311
                                                                    
    Variable          Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data
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Övriga 6 simulerade modeller finns för kännedom i Appendix vii, skattade utifrån uppsatsens 
faktiska data. Till följd av att modell nummer 4 av illustrativa skäl i uppsatsen redovisas i 
form av ett t-test återfinns även modell 4 i sin motsvarande regressionsform i Appendix vii. 

Avslutande sekundär modell 
Utifrån resultatet i simuleringsmodell S3 valdes en modell för att med osäkerhetstal skatta en 
relation mellan kurs- och tentamentillfällen med nya duggasystemet och studenternas 
examenspoäng med hänsyn tagen till slumpmässig variation mellan enskilda kurstillfällen. 
Vald modell benämndes i simuleringsmodell S3 för ”modell 4”. När motsvarande modell i 
uppsatsens avslutande modell- och resultatavsnitt skattas för faktiska data benämns den S4. 
 

Modell S4 
Vald modell definierades som: ”4. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett 
material reducerat till fem observationer, med kontroll för bakgrundsfaktorer” (Tabell 27).  
 
Modellen har två steg: 

1. Reducering till fem observationer 
Förberedande steg som redovisas i detta avsnitt. 

2. Skattning av effekt av kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet 
Redovisas i avsnittet Resultat avslutande sekundär modell 

 
Reducering till fem observationer, enligt definition i Tabell 27 
Enligt modellens specificering ska en OLS-regression utföras avseende samtliga 503 
observationer med examenspoäng som beroende variabel och med förklarande variabler i 
form av dels dummyvariabler för examenstillfälle, dels variabler för bakgrundsfaktorer. För 
verkliga data är den primära modellen P1A exakt en sådan OLS-regressionsmodell. 
 
Därefter ska – fortfarande enligt definition i Tabell 27 – fem värden, ett per examenstillfälle, 
prediceras från skattad modell. För denna predicering skapas fem nya observationer, två 
observationer avseende gamla och tre avseende nya duggasystemet. Bakgrundsfaktorer kan 
för dessa fem observationer sättas till godtyckliga värden eftersom de endast påverkar 
predicerade värdens lokalisering genom sidledes förflyttning av samtliga. Predicerade värden 
beräknas här utifrån materialets typstudent vilken utgörs av en man mellan 20 och 25 år med 
ekonomiinriktning såväl på universitetet som gymnasiet, E i gymnasiebetyg matematik, C i 
gymnasiebetyg svenska samt ej svenska som andraspråk.34  
 
  

                                                 
34 Noteras kan att över hälften av studenterna i materialet, 51 %, har E (eller motsvarande betyg) i matematik 
från gymnasiet (Tabell 6).  
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Tabell 35. Fem predicerade värden från modell P1A, ett per examenstillfälle och med 
bakgrundsfaktorer enligt materialets typstudent 
 

Examenstillfälle Predicerad förväntad poäng för materialets typstudent 
151106 (gamla duggan) 13,87735 
160323 (gamla duggan) 12,17874 
161104 (nya duggan) 14,24667 
170324 (nya duggan) 14,78571 
171103 (nya duggan) 17,31408 
 

Därefter ska (enligt definition i Tabell 27) i steg 2 en OLS-regression (utan robusta 
standardfel) utföras på de fem nya observationerna där deras variabel för predicerade värden 
är beroende variabel och en dummyvariabel för duggasystem är enda förklarande variabel. 
Resultatet av en sådan regression är en direkt motsvarighet35 till ett t-test för jämförelse av 
medelvärden mellan grupper av oparade observationer under antagande om lika varians. Av 
illustrativa skäl36 redovisas modell S4 i uppsatsen i form av ett sådant t-test. 

Resultat avslutande sekundär modell 

Modell S4 
Skattning, med osäkerhetstal, av systematiska effekter av kurs- och examenstillfällen med nya 
duggasystemet på studenternas examenspoäng med hänsyn tagen till slumpmässig variation 
mellan enskilda kurstillfällen. 
 
Tabell 36. Parameterskattningar modell S4, t-test mellan grupper av predicerade väntevärden för 
examenspoäng, kontrollerat för tillgängliga bakgrundsfaktorer enligt modell P1A. Använda 
predicerade väntevärden finns i Tabell 35. (n=5) 

 

Kommentar parameterskattningar modell S4 

Punktskattad differens är +2,42 examenspoäng. Skattningen är inte signifikant med ett 
dubbelsidigt p-värde om p=0,1765. Vid en ensidig alternativhypotes om positiv relation 
mellan kurs- och examenstillfälle med nya duggasystemet och examenspoäng är p=0,0883. 
Ensidig signifikans nås därmed på 10 %-nivån. Resonemang kring giltighet för och slutsatser 
från detta explorativt utförda test återfinns under diskussionsavsnittet. 

                                                 
35 Direkt motsvarande avseende punktskattning, t-teststatistika och konfidensintervall. Regressionsformen av 
modell S4 finns i Appendix vii under namnet ”4. OLS-regression utan robusta standardfel”. 
36 I Stata redovisas t-test i vissa avseenden mer utförligt än regressioner (enkel- och dubbelsidiga p-värden, fler 
decimaler avseende t-teststatistikan samt utförligare stickprovsvariansberäkningar).  

 Pr(T < t) = 0.9117         Pr(|T| > |t|) = 0.1765          Pr(T > t) = 0.0883
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        3
    diff = mean(Newdug) - mean(Olddug)                            t =   1.7605
                                                                              
    diff              2.420771    1.375046               -1.955238    6.796781
                                                                              
combined         5    14.48051    .8318312    1.860031    12.17097    16.79004
                                                                              
  Olddug         2    13.02805    .8493052    1.201099      2.2366    23.81949
  Newdug         3    15.44882    .9455215    1.637691    11.38057    19.51707
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances
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Diskussion och slutsatser 
Poängen med att i denna uppsats referera Smith, Phillips och Neaton (1992) är inte att göra ett 
inlägg i debatten huruvida rökning orsakar självmord37. Poängen är istället att så länge data 
inte härrör från en strikt experimentell studiedesign med randomiserad kontrollgrupp är 
skattningar av orsakssamband komplicerat. Trots att detta förstås är väl känt har frågan getts 
stort utrymme i uppsatsen. Bakgrunden är att min erfarenhet är att statistiska verktyg inom 
olika ämnesfält alltför ofta används i syfte att göra anspråk på kausalitet trots att kriterier för 
underliggande teori skäligen inte kan anses vara ens avlägset uppfyllda.38 
 
Uppsatsens grundläggande utgångspunkt kan beskrivas som ett försök att vid analys av 
retrospektiva data beakta en försiktighet avseende slutsatser. Risken vid ett sådant 
förhållningssätt, där till exempel skattade regressionsmodeller inte ses som ”sanna” 
förklarande, är dock att de resultat som genereras kan uppfattas som ointressanta. 
 
Helt oavsett om uppsatsen valt en rimlig utgångspunkt är metodologiska frågeställningar en 
balansgång. Denna uppsats har i ett försökt till pragmatisk avvägning landat i att resultat av 
utförda analyser av duggamaterialet räcker som underlag för en diskussion om effekter på 
lärande, men inte till stöd för slutsatser kring kausalitet. 
 

Diskussion och slutsatser utifrån uppsatsens modeller 
I detta avsnitt följer en uppföljande diskussion utifrån skattade modeller. 

Modell P1A, modell S2, modell S3 och modell S4 

Att i modell S4, i ett första steg med hjälp av modell P1A, reducera materialet till inte fler än 
fem observationer kan ses som nödvändigt eftersom OLS-regressionsmodeller endast har en 
felterm och därför inte samtidigt kan ta hänsyn till en stokastisk process på individnivå och en 
på gruppnivå, d.v.s. utöver en slumpmässig variation mellan enskilda studenter även en 
slumpmässig systematisk variation mellan kurstillfällen. När materialet reduceras och 
förväntad poäng vid varje examenstillfälle behandlas som en observation kan respektive 
stokastiska process hanteras och skattas i respektive steg. En teoretisk nackdel med detta 
angreppssätt är att skattningarna av respektive felterm sker sekventiellt och en naturlig 
invändning är att fråga sig varför inte istället en mixed effects-modell används eftersom en 
sådan kan hantera flera feltermer parallellt, såsom sker i modell 1,2 och 3 i simuleringsmodell 
S3 med en felterm för stokastiska effekter på observationsnivå och en för stokastiska 
systematiska effekter på gruppnivå. Det enkla svaret varför modell S4 används är att dess 
motsvarighet, modell 4, i simulerad utvärdering med simuleringsmodell S3 trots – eller 
kanske tack vare – sitt sekventiella angreppssätt ger klart bättre osäkerhetsskattningar än 
någon av mixed effects-modellerna. Exakt varför modell 4, med OLS-modeller i sekvens, 
presterar bättre än mixed effects-modellerna utreds inte i denna uppsats. Däremot betraktas 
iakttagelsen som ett möjligt uppslag för framtida uppsatser. 
 

                                                 
37 Även om författaren till denna uppsats inte tror att rökning orsakar självmord.  
38 En vanlig felkälla inom all typ av forskning är s.k. selection bias vid publicering (Egger & Smith 1998). 
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En intuitiv förklaring skulle kunna vara att mixed effects-modeller med sin större komplexitet 
har större möjligheter att gå vilse i sina skattningar av osäkerhetstal. En vanlig t-teststatistika 
däremot skulle kunna ha en fördel tack vare sin relativa enkelhet. Om en uppsättning 
observationer kan betraktas som normalfördelade, med lika varians och oberoende så fungerar 
ett t-test. För det studerade faktiska, ej simulerade, duggasystemsmaterialet har ingenting 
observerats som talar mot ett antagande om att skattade väntevärden per kurs- och 
examenstillfälle skulle vara just normalfördelade, med lika varians och oberoende. Om dessa 
antaganden är uppfyllda är villkoren för modell S4:s t-test uppfyllda. Om de av någon 
anledning däremot kraftigt skulle avvika från dessa antaganden kan det förmodas att detta 
skulle vara ett problem även för övriga utvärderade modeller. 
 
Att antal studenter i materialet per ordinarie examenstillfälle (Tabell 4) varierar marginellt, 
och därmed också osäkerheten för skattade väntevärden vid respektive tillfälle, är ytterligare 
en omständighet som skulle kunna tala emot användning av modell S4. Utförd simulering i 
modell S3 visar dock att effekter av denna skillnad i antal studenter inte tycks vara tillräckligt 
stor för att mixed effects-modeller eller regression med analytiska vikter ska resultera i bättre 
precision.39 
 
Simuleringsmodell S3 visar att en modell som S4 approximativt väntesvärdesriktigt, med 
godtagbar precision och med tillförlitliga osäkerhetstal tycks skatta en systematisk relation 
mellan kurs- och tentamenstillfällen med det nya duggasystemet och studenternas 
examenspoäng med hänsyn tagen till slumpmässig systematisk variation mellan enskilda 
kurstillfällen. Om en sådan skattad relation de facto också är ett uttryck för kausala effekter av 
det nya duggasystemet går dock tyvärr inte att uttala sig om. Det kan till exempel inte 
uteslutas att det finns okända, i modell P1A icke kontrollerade faktorer, som systematiskt 
förklarar resultatutveckling efter bytet till nya duggasystemet. Vad som däremot talar för att 
skattningen kan vara ett uttryck för kausala effekter är att många faktorer utöver duggasystem 
inte har förändrats mellan kurstillfällena. Känt är att för varje kurstillfälle i studerat material 
har kurslitteratur, kursplan och inte minst undervisande lärare varit desamma. 
 
Mot bakgrund av tidigare forskning kring didaktiska verktyg vilka har gemensamma drag 
med det nya duggasystemet framstår det också som rimligt att det nya systemet kan ha 
positiva effekter på studenternas lärande, utöver en positiv effekt av interimsbedömning som 
det nya systemetet delar med det gamla systemet. Att inslag av formativ bedömning och 
flipped classroom förekommer i det nya digitala duggasystemet, men inte i det gamla, kan tala 
för fler positiva effekter på lärande och i förlängningen en mer positiv inverkan på 
studenternas examenspoäng. Till stöd för det nya duggasystemets förmodade fördel kan även 
anföras att skattningarna i uppsatsens modell S2 visar att studenternas resultat på nya 
duggasystemet har en bättre överensstämmelse med studenternas senare examenspoäng än 
resultat från det gamla duggasystemet. Detta trots att det nya duggasystemet sker elektroniskt 
och därmed sannolikt med större möjligheter för studenter att otillbörligt ”hjälpa” varandra 

                                                 
39 Till både mixed effects-modellernas och en modell med analytiska vikters fördel bör nämnas att om antal 
studenter per examenstillfälle hade skilt sig mer markant mellan examenstillfällen presterar dessa modeller 
signifikant bättre än övriga modeller (utrett genom separat simulering vars resultat ej inkluderats i uppsatsen). 
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med den nya duggan än med den gamla. En tänkbar hypotes är att sådant eventuellt ”fusk” 
genom samarbete faktiskt kan bidra till ett ökat lärande. Även om vad som mäts i modell S2 
inte är ett direkt mått på duggans effekt, eller ens funktion, kan graden av överensstämmelse 
betraktas som visst stöd till en sammantagen bild av ett troligt kausalt samband avseende 
studenternas lärande och användning av det nya duggasystemet. 
 
Uppsatsens övergripande slutsats avseende skattad effekt av nya duggasystemet är att 
resultaten indikerar fördelar med nya duggasystemet avseende studenternas lärande i form av 
en bättre överensstämmelse med tentamensresultaten samt därutöver även en trolig positiv 
effekt på desamma. Trolig till följd av ett kvantifierat ensidigt stöd på 10 %-nivån i modell S4 
i kombination med att tidigare studier ger stöd för att komponenter i det nya duggasystemet 
kan ha fler positiva effekter på lärande än vad det gamla systemet hade. Omständigheter vilka 
bedöms som nog så viktiga som om kvantifierad relation hade nått traditionell statistisk 
signifikans. 

Modell P2 och modell S1 

Parameterskattningen för en interaktionseffekt mellan gymnasieinriktning natur och nya 
duggasystemet i modell S1 var starkt signifikant (med ett t-värde om 2,54 och p=0,011). Trots 
detta tolkas den i denna uppsats som ett troligt uttryck för helt slumpmässig variation bland 
studenterna snarare än ett troligt bakomliggande orsakssamband. Motiveringen är det höga 
antalet skattade parametrar i modell P2 i vilken sambandet ”upptäcktes” i kombination med 
att det inte har bedömts finna en rimlig förklaring som kan motivera en bakomliggande 
kausalitet. Utförligare resonemang kring sambandets beskaffenhet finns under avsnitt 
Resultat, Modell S1, rubrik Kommentar parameterskattningar. 
 
Enligt min uppfattning är det observerade, statistiskt signifikanta, förhållandet ett bra exempel 
på varför analyser är i behov av sunda teorier och en restriktiv metodologisk design. En 
design vilken med fördel, om möjligt, bör definieras på förhand utan tillgång till det material 
som ska studeras. Även fast modell P2 på ett sådant sätt faktiskt definierades på förhand, utan 
kännedom om faktiska data, kan den med sitt hagelbösseliknande närmande av materialet inte 
anklagas för att vara restriktiv. 
 
Uppsatsens slutsats avseende interaktionseffekter mellan nya duggasystemet och kända 
bakgrundsfaktorer är att det i materialet finns en statistiskt signifikant indikation på en positiv 
interaktionsseffekt mellan nya duggasystemet och gymnasieinriktning natur men att det 
bedöms som osannolikt att skattningen skulle vara ett uttryck för underliggande kausalitet. 

Ej utförda logistiska regressionsmodeller 
I den ursprungliga planering av analyser som skedde inför uppsatsen40 fanns två logistiska 
regressioner vilka inte har utförts. Den första av dessa bestod i att skatta en effekt av nya 
duggasystemet med avseende på sannolikhet att skriva tentamen vid ordinarie 
tentamenstillfälle kontrollerat för tillgängliga bakgrundsfaktorer, den andra av att skatta 

                                                 
40 Dokumenterade i e-brev 2018-03-27 (ej inkluderat i Appendix). 
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interaktionseffekter mellan kände bakgrundsfaktorer och nya duggasystemet avseende 
sannolikhet att skriva tentamen vid ordinarie tentamenstillfälle. Till följd av att studenter som 
var registrerade vid respektive kurstillfälle men inte skrev tentamen inte fanns med i det 
material som fanns att tillgå har dessa logistiska regressioner inte ingått som en del av 
uppsatsen. 
 
Även om föreslagna regressioner å ena sidan skulle mäta en kanske mindre angelägen 
frågeställning än effekt på examenspoäng skulle de å andra sidan ha följande fördel: Eftersom 
det är rimligt att anta att systematiska skillnader mellan svårighet på individuella tentamen 
inte alls påverkar studenternas benägenhet att skriva tentamen vid första tillfället skulle 
effekter av nya duggasystemet kunna skattas direkt, som en vanlig parameter i en logistisk 
regression. Om en effekt, här förmodat svagt positiv, skulle finnas av nya duggasystemet 
avseende benägenhet att registrera sig och skriva tentamen vid ordinarie tentamenstillfälle 
förmodas en signifikant skattning vara betydligt enklare att uppnå till följd av att antalet 
observationer utgörs av totala antalet studenter istället för antal kurs- och tentamenstillfällen. 
Oavsett vad en sådan logistisk regressionsansats skulle visa bedöms den som en intressant 
aspekt av en helhetsbild av nya duggasystemets effekter. Inte minst eftersom även en 
numerärt marginellt förändrad sammansättning av vilka studenter som skriver ordinarie 
tentamen kan tänkas ha en betydande påverkan på skattade väntevärden för tentamensresultat. 
Detta eftersom sannolikhet att skriva tentamen vid ordinarie tentamenstillfälle med säkerhet 
kan antas vara korrelerat med fler bakgrundsfaktorer än vad som i dessa modeller 
kontrollerats för – eller i de allra flesta fall ens är möjligt att kontrollera för41. 
 
Om nya duggasystemet har lett till en högre sannolikhet att skriva tentamen kontrollerat för 
tillgängliga bakgrundsfaktorer förmodas detta, till följd av avsaknad av kontroll för ej 
tillgängliga bakgrundsfaktorer i uppsatsens befintliga modeller, ha lett till en systematisk 
underskattning av nya duggasystemets positiva effekter på tentamenspoäng. Detta eftersom 
den grupp som väger mellan att skriva och inte skriva förmodas vara överrepresenterad med 
avseende på för tentamenspoäng negativa, men ej kontrollerade, bakgrundsfaktorer. 
  

                                                 
41 Studieovan bakgrund, livsstilsvanor i form av skiftande alkohol- och narkotikakonsumtion, psykisk ohälsa 
m.fl. för goda studieresultat negativa faktorer. 
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E-brev 2018-04-29 
 
Från: fredrik.upmark@gmail.com <fredrik.upmark@gmail.com> för Fredrik Upmark <fredrik@upmark.se> 
Skickat: den 29 april 2018 15:42 
Till: Nicklas Pettersson 
Kopia: Ann-Marie Flygare 
Ämne: {SPAM} Re: {SPAM} Re: VB: Uppsatsämne 
  
Hej Nicklas och Ann-Marie! 
 
Stort TACK Nicklas! Kul! :) 
 
En fråga bara: är variabel för kön kodad som 0=kvinna och 1=man? 
 
Innan jag tittar närmare på själva materialet vill jag inför detta i dokumentationssyfte maila en uppdaterad version av planerade primära 
analyser. Följande är därmed ingenting ni behöver läsa. Skillnaderna är också marginella i relation till tidigare utkast och består primärt i en 
anpassning till vilket material som är tillgängligt. 
 
Utöver vad som listas nedan tillkommer säkerligen explorativa analyser utformade utifrån iakttagelser av det faktiska materialet. :) 
 
Förberedande databehandling 
Avser att använda omräkning av betyg samt indelning i åldersklasser såsom de har levererats av Nicklas. 
 
I de på förhand planerade analyserna kommer enbart observationer avseende ordinarie tentamenstillfälle vid varje kurs att användas.  
 
Hantering av eventuell multikollinearitet 
Problematisk multikollinearitet är inte alls förväntad i materialet. Om det mot all förmodan ändå skulle visa sig finnas problematisk 
multikollinearitet, där ”problematisk” här på förhand definieras som en variance inflation factor för en eller flera variabler över 5,0 (d.v.s. att över 80 
% av variationen inom en eller flera förklarande variabler kan förklaras av övriga förklarande variabler i en multipel linjär regression) kommer detta 
att hanteras genom att den minst förklarande variabeln av flera sinsemellan problematiskt korrelerade utesluts. 
 
(Gäller inte interaktionseffekter vilka till sin natur ofta har en hög grad av multikollinearitet.) 
  
Planerade linjära regressionsmodeller: 
 
1a 
Beroende variabel: 
Poäng tentamen grundläggande statistik (utan duggapoäng) 
  
Förklarande variabler: 
Kurs- och tentamenstillfälle (d.v.s. HT15, VT16, HT16, VT17 respektive HT17). 
Universitetsinriktning stat/ekonomi/övriga 
Gymnasiebetyg Matematik C / Matematik 3 
Gymnasiebetyg Svenska B / Svenska 2 (respektive Svenska som andraspråk) 
Uppgift om gymnasiebetyg i Svenska avser svenska som andraspråk 
Gymnasieprogram 
Åldersklass vid kursstart 
Kön 
  
1b 
Samma som 1a men med dummys för kurs- och tentamenstillfälle utbytta till en dummy avssende tidigare duggasystem (HT15 / 
VT16) eller aktuellt duggasystem (HT16 / VT17 / HT17)   
 
2. Interaktionseffekter 
Beroende variabel: 
Poäng tentamen grundläggande statistik (utan duggapoäng) 
  
Förklarande variabler: 
Förklarande variabler utan skattad interaktionseffekt med duggasystemet:  
Kurs- och tentamenstillfälle (d.v.s. HT15, VT16, HT16, VT17 respektive HT17) – för att försöka balansera systematiska skillnader mellan olika 
tentamenstillfällen såsom olika duggasystem, olika svårighetsgrad på tentor etc etc etc 
Förklarande variabler med skattad interaktionseffekt med duggasystemet i dess nuvarande form (”* duggadummy”):  
Universitetsinriktning stat/ekonomi/övriga 
Universitetsinriktning stat/ekonomi/övriga  * duggadummy  
Gymnasiebetyg Matematik C / Matematik 3 
Gymnasiebetyg Matematik C / Matematik 3  * duggadummy   
Gymnasiebetyg Svenska B / Svenska 2 (respektive Svenska som andraspråk) 
Gymnasiebetyg Svenska B / Svenska 2 (respektive Svenska som andraspråk)  * duggadummy   
Uppgift om gymnasiebetyg i Svenska avser svenska som andraspråk 
Uppgift om gymnasiebetyg i Svenska avser svenska som andraspråk  * duggadummy   
Gymnasieprogram 
Gymnasieprogram  * duggadummy   
Åldersklass vid kursstart 
Åldersklass vid kursstart  * duggadummy   
Kön 
Kön * duggadummy   
   
Logistiska regressionsmodeller 
Utgår till följd av att de studenter som inte skrev tentan inte finns representerade i materialet. 
 
 
Bästa hälsningar 
Fredrik 
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Modell P1B (på förhand definierad men struken från uppsatsen) 
Skattning av nya duggasystemets relation till examenspoäng kontrollerat för tillgängliga 
bakgrundsfaktorer. Struken från uppsatsen då den bedöms vara överflödig men redovisas 
under Appendix till följd av att det ses som lämpligt när den specificerats på förhand. 

Beroende variabel:  exam_score (examenspoäng utan duggapoäng) 
Förklarande variabler: newdug (nya duggasystemet) 
   ma_c3 (gymnasiebetyg matematik C/3), lutningskoefficient 
   swe_b2 (gymnasiebetyg svenska B/2), lutningskoefficient 
   swe2_share (svenska som andraspråk) 

gym_focus (gymnasieinriktning) 
uni_focus (universitetsinriktning) 

   age_c (åldersklass vid kursstart) 
   sex (kön) 
 

Parameterskattningar 

 

  

                                                                                                                       
                                                _cons     5.341559   2.150672     2.48   0.013     1.115838     9.56728
                                                       
                                              Kvinna      1.200935   .7677791     1.56   0.118    -.3076256    2.709496
                                                 Man             0  (base)
                                                  sex  
                                                       
                                                 >30      4.067158   2.962574     1.37   0.170    -1.753817    9.888133
                                               25-30       6.09128   1.957928     3.11   0.002      2.24427    9.938289
                                               20-25      1.726607   1.669657     1.03   0.302    -1.553997    5.007212
                                              <20 år             0  (base)
                                                age_c  
                                                       
                                              Övriga     -2.406135    1.39539    -1.72   0.085    -5.147848    .3355782
                                           Statistik      -1.43645   1.171033    -1.23   0.221    -3.737339    .8644392
                                             Ekonomi             0  (base)
                                            uni_focus  
                                                       
                                              Övriga     -.6638974   1.410085    -0.47   0.638    -3.434484     2.10669
                                      Teknik/el/data     -1.186851   1.388078    -0.86   0.393    -3.914198    1.540496
                                               Natur     -.9899312   1.196808    -0.83   0.409    -3.341463    1.361601
                                            Samhälle     -.4070002    .981716    -0.41   0.679    -2.335912    1.521912
                                             Ekonomi             0  (base)
                                            gym_focus  
                                                       
                                          Andraspråk     -4.817898   1.639155    -2.94   0.003    -8.038569   -1.597226
                                       Ej andraspråk             0  (base)
                                           swe2_share  
                                                       
                                               swe_b2     1.119818   .3625863     3.09   0.002     .4073948    1.832241
                                                ma_c3     2.262675   .3566566     6.34   0.000     1.561902    2.963447
                                                       
Tentamen 161104, 170324 & 171103 - nya duggasystemet      2.426961   .7706838     3.15   0.002     .9126927    3.941229
      Tentamen 151106 & 160323 - gamla duggasystemet             0  (base)
                                               newdug  
                                                                                                                       
                                           exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                      Robust
                                                                                                                       

                                                       Root MSE      =  8.4672
                                                       R-squared     =  0.1937
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 14,   488) =    9.22
Linear regression                                      Number of obs =     503



 

Appendix iii 
 

Stata-script för datagenererande process i simuleringsmodell S3 
 
datagenerate.do 
 
 
clear 
set obs 503 
 
*exam=1, gamla duggan kurstillfälle 1 (n=103) 
*exam=2, gamla duggan kurstillfälle 2 (n=91) 
*exam=3, nya duggan kurstillfälle 1 (n=97) 
*exam=4, nya duggan kurstillfälle 2 (n=111) 
*exam=5, nya duggan kurstillfälle 2 (n=101) 
 
gen exam=. 
replace exam=1 in 1/103 
replace exam=2 in 104/194 
replace exam=3 in 195/291 
replace exam=4 in 292/402 
replace exam=5 in 403/503 
 
label define exam 1 "(olddug) 1" 2 "(olddug) 2" 3 "(newdug) 3" 4 "(newdug) 4" 5 "(newdug) 5" 
label values exam exam 
 
gen newdug=exam>2 
 
gen background=rnormal(15,5) 
 
tempvar temp 
 
*Systematisk skillnad i bakgrundsfaktorer per examenstillfälle: 
gen `temp' = rnormal(0,1) 
foreach i of num 1/5 { 
replace background=background+`temp'[`i'] if exam==`i' 
} 
 
gen backgroundint=round(background) 
replace backgroundint=0 if backgroundint<0 
replace backgroundint=30 if backgroundint>30 
 
*Sannolikhet att avsiktligt nolla tentamen: 
gen intentionalzero=rbinomial(1,.06-.05*(backgroundint/30)) 
gen exam_score=0 if intentionalzero==1 
 
*Examenspoäng, där `temp' motsvarar per examenstillfälle stokastiskt skiftande svårighetsgrad på tentamina etc 
replace `temp' = rnormal(0,1) 
foreach i of num 1/5 { 
replace exam_score=round(.75*(background-15)+2.5*newdug+rnormal(15.25,8)+`temp'[`i']) if intentionalzero==0 & exam==`i' 
} 
 
replace exam_score=0 if exam_score<0 
replace exam_score=40 if exam_score>40 
 
drop `temp' 
*END 

 
  



 

Appendix iv 
 

Stata-script för skattning av ”sann” simulerad effekt av newdug i 
simuleringsmodell S3 
 
true_simulated_newdug_effect.do 
 
 
args m 
if ("`m'" != "") { 
local r = `m' 
} 
else { 
local r = 5000000 
} 
 
local q = 0 
local v = 0 
 
tempfile file 
 
qui postfile results estimate using "`file'", replace 
 
forvalues i=1/`r' { 
 
*Här körs det datagenererande script som återfinns i Appendix iii: 
qui do "datagenerate.do" 
 
qui reg exam_score i.newdug, allbaselevels 
qui mat A = r(table) 
qui mat li A 
post results (A[1,2]) 
 
*progress counter 
local q=`q'+1 
local v=`v'+1 
 
if (`v' == 10) { 
display `q' " gjorda av " `r' 
local v=0 
} 
else { 
} 
 
} 
 
postclose results 
use "`file'", clear 
 
mean estimate 
*END 
  



 

Appendix v 
 

Exempel från en körning av simulerade data i simuleringsmodell S3 
 

Sammanfattande statistik för en körning av simulerade examenspoäng. SIMULERADE DATA. 
Tabell 5 på sida 11 visar motsvarande statistik för faktiska data. 

Examenspoäng, variabel exam_score        

 Antal observationer Medelvärde  Standardavvikelse Min K1 Median K3 Max 

Tentamen tillhörande simulerad kurs  
med gamla duggasystemet: 

      

-> exam = 1 103 17,46 9,15 0 10 18 24 40 

-> exam = 2 91 15,38 8,90 0 9 15 22 35 

Tentamen tillhörande simulerad kurs  
med nya duggasystemet: 

      

-> exam = 3 97 17,71 9,34 0 11 18 24,5 37 

-> exam = 4 111 15,27 7,96 0 11 15 20 36 

-> exam = 5 101 16,79 9,70 0 10 18 23,5 40 

         

Totalt 503 16,51 9,03 0 10 17 23 40 

 
36 observationer (7,16 %) av totalt 503 simulerade har ett examensresultat om 0 poäng. 
 
Histogram över fördelning examenspoäng exklusive duggapoäng vid ordinarie tentamenstillfällen 
(n=503). SIMULERADE DATA. Figur 1 på sida 12 visar motsvarande histogram för faktiska data. 
 

 
(bin=10, start=0, width=4) 
 
Parameterskattningar OLS-regressionsmodell samt residuals versus fitted plot. SIMULERADE 
DATA. Tabell 19 på sida 19 och figur 2 på sida 20 visar motsvarande tabell/figur för faktiska data.  

 
  
                                                                               
        _cons     7.236209    1.40554     5.15   0.000     4.474677     9.99774
backgroundint     .6225136   .0721918     8.62   0.000     .4806749    .7643523
               
  (newdug) 5      .6619385   1.228403     0.54   0.590    -1.751565    3.075442
  (newdug) 4      -.658696    1.10404    -0.60   0.551    -2.827856    1.510464
  (newdug) 3      .7074438    1.20447     0.59   0.557    -1.659037    3.073925
  (olddug) 2     -1.059322   1.195047    -0.89   0.376    -3.407289    1.288645
  (olddug) 1             0  (base)
         exam  
                                                                               
   exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                              Robust
                                                                               

                                                Root MSE          =     8.4691
                                                R-squared         =     0.1297
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                F(5, 497)         =      16.18
Linear regression                               Number of obs     =        503



 

Appendix vi 
 

Stata-script simuleringsmodell S3 – utvärdering av sju modeller 
modell_S3.do 
args m 
if ("`m'" != "") { 
local r = `m' 
} 
else { 
local r = 50000 
} 
local q = 0 
local v = 0 
 
tempfile file 
qui postfile results model estimate l_ci u_ci converged counter using "`file'", replace 
 
set maxiter 50, permanently 
 
forvalues i=1/`r' { 
qui do "datagenerate.do" 
 
qui mixed exam_score i.newdug backgroundint || exam: R.exam, allbaselevels 
qui mat A = r(table) 
qui mat li A 
post results (1) (A[1,2]) (A[5,2]) (A[6,2]) (e(converged)) (`q') 
 if ((e(converged)) == 1) { 
 qui mixed exam_score i.newdug backgroundint || exam: R.exam, allbaselevels reml 
 qui mat A = r(table) 
 qui mat li A 
 post results (2) (A[1,2]) (A[5,2]) (A[6,2]) (e(converged)) (`q')  
  if ((e(converged)) == 1) { 
  qui mixed exam_score i.newdug backgroundint || exam: R.exam, allbaselevels reml dfmethod(kroger) 
  qui mat A = r(table) 
  qui mat li A 
  post results (3) (A[1,2]) (A[5,2]) (A[6,2]) (e(converged)) (`q') 
  } 
  else { 
  post results (3) (.) (.) (.) (0) (`q') 
  } 
 } 
 else { 
 post results (2) (.) (.) (.) (0) (`q') 
 post results (3) (.) (.) (.) (0) (`q') 
 } 
qui set obs 508 
 
foreach i of num 1/5 { 
local p =503+`i' 
qui replace exam=`i' in `p' 
} 
qui replace newdug=0 in 504/505 
qui replace newdug=1 in 506/508 
qui replace backgroundint=0 in 504/508 
 
qui gen weight=. 
qui replace weight=103 in 504 
qui replace weight=91 in 505 
qui replace weight=97 in 506 
qui replace weight=111 in 507 
qui replace weight=101 in 508 
 
qui reg exam_score i.exam backgroundint, allbaselevels 
qui predict pr_exam_score_controlled 
 
qui reg pr_exam_score_controlled newdug if exam_score==. 
qui mat A = r(table) 
qui mat li A 
post results (4) (A[1,1]) (A[5,1]) (A[6,1]) (1) (`q') 
 
qui reg pr_exam_score_controlled newdug if exam_score==. [aweight=weight] 
qui mat A = r(table) 
qui mat li A 
post results (5) (A[1,1]) (A[5,1]) (A[6,1]) (1) (`q') 
 
qui reg exam_score i.exam, allbaselevels 
qui predict pr_exam_score 
 
qui reg pr_exam_score newdug if exam_score==. 
qui mat A = r(table) 
qui mat li A 
post results (6) (A[1,1]) (A[5,1]) (A[6,1]) (1) (`q') 
 
qui reg pr_exam_score newdug if exam_score==. [aweight=weight] 
qui mat A = r(table) 
qui mat li A 
post results (7) (A[1,1]) (A[5,1]) (A[6,1]) (1) (`q') 
 
local q=`q'+1 
local v=`v'+1 
 
if (`v' == 10) { 
display `q' " gjorda av " `r' 
local v=0 
} 
else { 
} 
} 
postclose results 
use "`file'", clear 
 
qui gen outside_ci=(l_ci>2.324605 | u_ci<2.324605) 
qui gen error=estimate-2.324605 
qui gen sqerror=error^2 
 
*allconverged=1 för de 7 modellerna om samtliga modeller converged, annars 0 
qui gen allconverged=1 
qui sum counter, meanonly 
local u = r(max) 
forvalues i=0/`u' { 
qui sum converged if counter==`i', meanonly 
 if (r(min) == 0) { 
 qui replace allconverged=0 if counter==`i' 
 } 
 else { 
 } 
} 
*FÖLJANDE SCRIPT-RAD ÄR INTE “HEMLIG”. Har liten storlek för att möjliggöra kopiering från pdf-fil utan radbyte! :)  
label define model 1 "1. Mixed effects ML" 2 "2. Mixed effects RML" 3 "3. Mixed effects RML df Kroger (1997)" 4 "4. OLS-regression, controlled" 5 "5. OLS-regression, controlled and with analytic weights " 6 "6. OLS-regression, no control" 7 "7. OLS-regression, no control but with analytic weights" 

label values model model 
by model, sort : ci outside_ci if allconverged==1, binomial 
*END 



 

Appendix vii 
 

Parameterskattningar avseende faktiska data för de sju utvärderade modellerna 
 

1. Mixed effects-modell skattad med maximum likelihood 2. Mixed effect- modell skattad med restricted maximum likelihood 

 

 
 

3. Mixed effect- modell skattad med restricted maximum likelihood  4. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material  
och osäkerhetstal beräknade enligt Kenward och Roger (1997) reducerat till fem observationer, med kontroll för bakgrundsfaktorer 

 
 
 
 
 
 
 

5. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material 
reducerat till fem observationer, med kontroll för bakgrundsfaktorer 
och med analytiska vikter 
 
 
 
 
 
 
 
6. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material 
reducerat till fem observationer, utan kontroll för bakgrundsfaktorer  
 
 
 
 
 
 

 

7. OLS-regression utan robusta standardfel avseende ett material reducerat till fem observationer, utan kontroll för bakgrundsfaktorer  
men med analytiska vikter 
 

 

LR test vs. linear model: chibar2(01) = 0.84          Prob >= chibar2 = 0.1791
                                                                              
               var(Residual)     69.04361      4.378      60.97467    78.18033
                                                                              
                 var(R.exam)     .5324353   .8166765      .0263421    10.76176
exam: Identity                
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                                                                             
                                                      _cons     5.541905   2.412916     2.30   0.022     .8126754    10.27113
                                                             
                                                    Kvinna       1.10957   .7556098     1.47   0.142    -.3713984    2.590538
                                                       Man             0  (base)
                                                        sex  
                                                             
                                                       >30      4.181134   2.669539     1.57   0.117    -1.051066    9.413335
                                                     25-30      5.968265   2.196945     2.72   0.007     1.662332     10.2742
                                                     20-25      1.680803   1.875668     0.90   0.370    -1.995439    5.357044
                                                    <20 år             0  (base)
                                                      age_c  
                                                             
                                                    Övriga     -2.437171   1.344476    -1.81   0.070    -5.072295    .1979527
                                                 Statistik     -1.708687   1.127389    -1.52   0.130     -3.91833    .5009548
                                                   Ekonomi             0  (base)
                                                  uni_focus  
                                                             
                                                    Övriga     -.8825502   1.434781    -0.62   0.538    -3.694669    1.929569
                                            Teknik/el/data     -1.149516   1.382087    -0.83   0.406    -3.858357    1.559324
                                                     Natur     -1.029077   1.142615    -0.90   0.368    -3.268562    1.210407
                                                  Samhälle     -.4174772   .9630443    -0.43   0.665    -2.305009    1.470055
                                                   Ekonomi             0  (base)
                                                  gym_focus  
                                                             
                                                Andraspråk     -5.010612   1.828926    -2.74   0.006    -8.595241   -1.425984
                                             Ej andraspråk             0  (base)
                                                 swe2_share  
                                                             
                                                     swe_b2     1.119819   .3387633     3.31   0.001     .4558552    1.783783
                                                      ma_c3     2.243321   .3383186     6.63   0.000     1.580229    2.906413
                                                             
  Ordinarie tentamenstillfälle, kurs med nya duggasystemet      2.423681   1.020692     2.37   0.018     .4231615    4.424202
Ordinarie tentamenstillfälle, kurs med gamla duggasystemet             0  (base)
                                                     newdug  
                                                                                                                             
                                                 exam_score        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                                                             

Log likelihood = -1780.1973                     Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(14)     =     116.52

                                                              max =        111
                                                              avg =      100.6
                                                              min =         91
                                                Obs per group:

Group variable: exam                            Number of groups  =          5
Mixed-effects ML regression                     Number of obs     =        503

LR test vs. linear model: chibar2(01) = 2.49          Prob >= chibar2 = 0.0573
                                                                              
               var(Residual)     70.85741   4.550354      62.47732    80.36152
                                                                              
                 var(R.exam)     1.477208    1.84086      .1284385    16.98979
exam: Identity                
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                                                                             
                                                      _cons      5.65144   2.541922     2.22   0.026     .6693653    10.63352
                                                             
                                                    Kvinna       1.05435   .7672647     1.37   0.169    -.4494608    2.558162
                                                       Man             0  (base)
                                                        sex  
                                                             
                                                       >30      4.255539   2.708102     1.57   0.116    -1.052245    9.563322
                                                     25-30      5.902788   2.228546     2.65   0.008     1.534917    10.27066
                                                     20-25      1.661612   1.904399     0.87   0.383    -2.070941    5.394165
                                                    <20 år             0  (base)
                                                      age_c  
                                                             
                                                    Övriga     -2.456092   1.363124    -1.80   0.072    -5.127766    .2155822
                                                 Statistik     -1.874656   1.154146    -1.62   0.104    -4.136741    .3874278
                                                   Ekonomi             0  (base)
                                                  uni_focus  
                                                             
                                                    Övriga     -1.010715   1.456189    -0.69   0.488    -3.864792    1.843362
                                            Teknik/el/data     -1.129653   1.400868    -0.81   0.420    -3.875304    1.615998
                                                     Natur     -1.051303   1.159196    -0.91   0.364    -3.323286     1.22068
                                                  Samhälle     -.4259598   .9763755    -0.44   0.663    -2.339621    1.487701
                                                   Ekonomi             0  (base)
                                                  gym_focus  
                                                             
                                                Andraspråk     -5.125392   1.854768    -2.76   0.006    -8.760672   -1.490113
                                             Ej andraspråk             0  (base)
                                                 swe2_share  
                                                             
                                                     swe_b2     1.121003   .3437391     3.26   0.001     .4472871     1.79472
                                                      ma_c3     2.231442   .3429485     6.51   0.000     1.559275    2.903608
                                                             
  Ordinarie tentamenstillfälle, kurs med nya duggasystemet      2.422222   1.358274     1.78   0.075    -.2399459     5.08439
Ordinarie tentamenstillfälle, kurs med gamla duggasystemet             0  (base)
                                                     newdug  
                                                                                                                             
                                                 exam_score        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                                                             

Log restricted-likelihood = -1766.3178          Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(14)     =     110.82

                                                              max =        111
                                                              avg =      100.6
                                                              min =         91
                                                Obs per group:

Group variable: exam                            Number of groups  =          5
Mixed-effects REML regression                   Number of obs     =        503

                                                                              
       _cons     15.03608    1.05441    14.26   0.001     11.68048    18.39168
      newdug     2.559387   1.345284     1.90   0.153    -1.721908    6.840682
                                                                              
expectedsc~l        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    14.1920414         4  3.54801036   Root MSE        =    1.4642
                                                   Adj R-squared   =    0.3957
    Residual    6.43196455         3  2.14398818   R-squared       =    0.5468
       Model    7.76007688         1  7.76007688   Prob > F        =    0.1533
                                                   F(1, 3)         =      3.62
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         5

(sum of wgt is   5.0300e+02)

                                                                              
       _cons     13.02805   1.065106    12.23   0.001     9.638403    16.41769
      newdug     2.420771   1.375046     1.76   0.177    -1.955238    6.796781
                                                                              
expectedsc~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    13.8388637         4  3.45971593   Root MSE        =    1.5063
                                                   Adj R-squared   =    0.3442
    Residual    6.80670341         3  2.26890114   R-squared       =    0.5081
       Model    7.03216031         1  7.03216031   Prob > F        =    0.1765
                                                   F(1, 3)         =      3.10
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         5

                                                                              
       _cons     13.08058   1.080741    12.10   0.001     9.641179    16.51998
      newdug     2.362339    1.37888     1.71   0.185    -2.025872     6.75055
                                                                              
expectedsc~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    13.3683997         4  3.34209992   Root MSE        =    1.5008
                                                   Adj R-squared   =    0.3260
    Residual    6.75722508         3  2.25240836   R-squared       =    0.4945
       Model    6.61117459         1  6.61117459   Prob > F        =    0.1852
                                                   F(1, 3)         =      2.94
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         5

(sum of wgt is   5.0300e+02)

LR test vs. linear model: chibar2(01) = 2.49          Prob >= chibar2 = 0.0573
                                                                              
               var(Residual)     70.85741   4.550354      62.47732    80.36152
                                                                              
                 var(R.exam)     1.477208    1.84086      .1284385    16.98979
exam: Identity                
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                                                                             
                                                      _cons      5.65144   2.549654     2.22   0.029     .5809519    10.72193
                                                             
                                                    Kvinna       1.05435   .7706086     1.37   0.172    -.4597702    2.568471
                                                       Man             0  (base)
                                                        sex  
                                                             
                                                       >30      4.255539    2.71504     1.57   0.118    -1.079082    9.590159
                                                     25-30      5.902788   2.234064     2.64   0.009     1.513205    10.29237
                                                     20-25      1.661612   1.912348     0.87   0.385    -2.095841    5.419064
                                                    <20 år             0  (base)
                                                      age_c  
                                                             
                                                    Övriga     -2.456092   1.365216    -1.80   0.073    -5.138536    .2263521
                                                 Statistik     -1.874656   1.176295    -1.59   0.112    -4.186416    .4371027
                                                   Ekonomi             0  (base)
                                                  uni_focus  
                                                             
                                                    Övriga     -1.010715   1.461227    -0.69   0.489    -3.881789     1.86036
                                            Teknik/el/data     -1.129653   1.402272    -0.81   0.421    -3.884913    1.625607
                                                     Natur     -1.051303   1.162365    -0.90   0.366    -3.335165    1.232559
                                                  Samhälle     -.4259598   .9778025    -0.44   0.663    -2.347194    1.495275
                                                   Ekonomi             0  (base)
                                                  gym_focus  
                                                             
                                                Andraspråk     -5.125392   1.858462    -2.76   0.006    -8.776981   -1.473803
                                             Ej andraspråk             0  (base)
                                                 swe2_share  
                                                             
                                                     swe_b2     1.121003   .3447752     3.25   0.001     .4435757    1.798431
                                                      ma_c3     2.231442   .3433486     6.50   0.000     1.556813    2.906071
                                                             
  Ordinarie tentamenstillfälle, kurs med nya duggasystemet      2.422222   1.358324     1.78   0.175    -1.959559    6.804003
Ordinarie tentamenstillfälle, kurs med gamla duggasystemet             0  (base)
                                                     newdug  
                                                                                                                             
                                                 exam_score        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                                                             

Log restricted-likelihood = -1766.3178          Prob > F          =     0.0000
                                                F(14,   138.92)   =       7.56

                                                              max =     488.00
                                                              avg =     425.43
DF method: Kenward-Roger                        DF:           min =       2.93
                                                              max =        111
                                                              avg =      100.6
                                                              min =         91
                                                Obs per group:

Group variable: exam                            Number of groups  =          5
Mixed-effects REML regression                   Number of obs     =        503

                                                                              
       _cons     15.02502    1.03884    14.46   0.001     11.71897    18.33107
      newdug     2.566697   1.341137     1.91   0.152    -1.701398    6.834792
                                                                              
expectedsc~l        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    14.3806527         4  3.59516318   Root MSE        =    1.4691
                                                   Adj R-squared   =    0.3996
    Residual    6.47512982         3  2.15837661   R-squared       =    0.5497
       Model    7.90552289         1  7.90552289   Prob > F        =    0.1516
                                                   F(1, 3)         =      3.66
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         5


