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„Hvordan etablere "objektive" 

standarder ved eksamen?»  



Oversikt 

– Kort om et testteoretisk perspektiv på prøver 

– Kort om skalaverdier 

– Kort om ulike tilnærminger 
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”…standard setting is the proper 

following of a prescribed, rational system 

of rules or procedures resulting in the 

assignment of a number to differentiate 

between two or more states or degrees 

of performance” 
                                                             

(Cizek 1993) 
 



Oversikt 

“Bestått = 65 % av maksimal skår på en prøve” 
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”…standard setting is the proper 

following of a prescribed, rational system 

of rules or procedures resulting in the 

assignment of a number to differentiate 

between two or more states or degrees 

of performance” 
                                                             

(Cizek 1993) 
 

• Noen fag er kanskje vanskeligere enn andre? 

• Noen eksamener er kanskje innrettet annerledes 

• f.eks dekke hele bredden av kompetanser eller definere en 

minimumskompetanse? 

• Noen oppgaver og hele prøvesett er vanskeligere enn andre 

• Noen elevgrupper er på et høyere nivå enn andre 



Å måle det ikke direkte observerbare 

• Educators are interested in how well students understand speed, distance 

and time, not in what they know about runners or powerboats or people 

walking along corridors.  Paradoxically, however, there is no other way of 

describing and testing understanding than through such specific examples.  

(Ramsden et al, 1993, p. 312) 
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Begrep: 

Elevens trivsel, 

dyktighet i 

algebra,… 

Observasjoner 

eksempler på 

adferd hvor 

begrepet er 

involvert 

Tolkning 

Forårsaker 



Testteori: Å kombinere informasjon fra 

flere enkeltspørsmål 

Begrep 
1 

2 

4 

3 
5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Begrep 
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Ferdigheter og 

kunnskaper i 

matematikk 

Lesing 

Muntlig 

 

Systematiske målefeil, et eksempel: 

Måling av dyktighet i matematikk 

Problemløsing i en 

praktisk kontekst 

 To kilder til systematiske 

målefeil: 

 Enhver test får kun med 

seg deler av begrepets 

bredde 

 Enhver test får med seg 

andre begreper som er 

irrelevante/ forstyrrende 

for det begrepet vi 

ønsker å måle 

Holdninger 

Digital kompetanse 

Skriving  

Test Praktisk innsikt 



Ha en idé om kjennetegn på ulike nivå 

 Mer kunnskaper i kjemi 

Mindre kunnskaper i kjemi 

Relatere Eleven er i stand til å bruke generelle 
lover og regler for å beskrive 
observasjoner som diffusjon og osmose 

Representere Eleven kan forstå enkle kjemiske 
symboler og kan bruke begreper som 
atomer for å forstå at gjenstander 
har masse 

Beskrive 

Eleven kan skille mellom væsker og gass, 
og bruke disse begrepene for å beskrive 
hva som skjer ved f.eks. koking 

Elev Svar på oppgaver 



Student og oppgave på samme skala 
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Person 4 has a 50 % probability to 

give a correct response on items 3 

and 4, and has an even higher 

probability of success on items 1 

and 2 



Oppgaver møter personer! 
Skala 

Personer 

Oppgaver 



Ideelt ønsker man standard(er) som… 

• Er basert på et kvalitativt kriterium om hva 

som kjennetegner det laveste nivået man er 

villig til å anerkjenne 

• Behandler alle studenter likt 

• Er allment anerkjent 

• Er mulig å holde konstant over tid 

• Billig og enkel å gjennomføre 



Generell oversikt over standard-setting 

prosedyrer 

1. Rent empirisk oppgavesentrert 

2. Bedømmerbasert 

1. Oppgavesentrert: 
– Angoff’s method  

– Ebel’s method  

– Bookmark method 

2.   Personsentrert 
– Borderline Group method  

– Contrasting Groups method  
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Zieky, Perie & Livingston, 2008  



25 % 

50% 

25 % 



Generell oversikt over standard-setting 

prosedyrer 

1. Rent empirisk oppgavesentrert 

2. Bedømmerbasert 

1. Oppgavesentrert: 
– Angoff’s method  

– Ebel’s method  

– Bookmark method 

2.   Personsentrert 
– Borderline Group method  

– Contrasting Groups method  
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Zieky, Perie & Livingston, 2008  

- Trening av bedømmerne 

- Definere kompetansen til en 

borderline student 

- Avgjøre antall iterasjoner 



Generell oversikt over standard-setting 

prosedyrer 

1. Rent empirisk oppgavesentrert 

2. Bedømmerbasert 

1. Oppgavesentrert: 
– Angoff’s method  

– Ebel’s method  

– Bookmark method 

2.   Personsentrert 
– Borderline Group method  

– Contrasting Groups method  
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Zieky, Perie & Livingston, 2008  



Være klar over at … 

• enhver standard er (delvis) basert på 

(subjektive) bedømmelser 

• den perfekte kutt-skåren finnes ikke 

• det alltid vil være feilklassifiseringer 

• noen feilklassifiseringer kan oppfattes som 

verre enn andre 

 

 


