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Teorien bag moderne test - 
spørgsmål og svar!



Item Response Theory

● Ikke alle opgaver er 
lige svære

● Opgaver har 
sværhedsgrader

● Elever har 
dygtigheder

● Dygtigheder og 
sværhedsgrader er 
på samme skala



Man kan begå fejl selvom man godt 
normalt ville kunne løse opgaven



Definition

● En elev med dygtighed beta har 50% 
sandsynlighed for at svare rigtigt på en opgave 
med sværhedsgrad delta, hvor delta og theta er 
det samme.
– Hvis elevens dygtighed er lavere, er 

sandsynligheden mindre, hvis den er større, er 
sandsynligheden større.

– Man kan godt svare rigtigt på opgaver som er 
sværere end man er dygtig til. Man kan godt svare 
forkert på opgaver man er dygtigere end.



Et items sværhedsgrad



Virker et item?



Virker et item?



Virker et item?



Elevdygtighed ifht. items sværhedsgrader



Er én opgave nok?

● Hvis ikke en elev med dygtighed theta har 
100% sandsynlighed for at svare rigtigt på en 
opgave med sværhedsgrad delta...
– Så skal der mere end én opgave til. Jo flere, des 

bedre.

– Opgaverne skal helst ligge tæt på elevens 
dygtighed

– Derfor er adaptive test i teorien smarte



Standard Error of Measurement

● SEM er et udtryk for hvor præcist estimatet for 
elevens dygtighed er.

● SEM i nationale test er typisk omkring 0,55.
● Sikkerheden for et givent estimat beregnes 

med udgangspunkt i normalfordelingskurven. 
– Hvis man vil have 95% sikkerhed, så er intervallet 

for estimatet: ±0,55*1,96. Dvs. ca. ±1 logit

– Hvis man vil have 67% sikkerhed, så er intervallet 
for estimatet: ±1*0,55. Dvs. ca. ±0,55 logit



Hvad betyder en SEM på 0,45?



Hvor mange opgaver skal der til?

Beregning af Morten Puck



Hvad er indholdet i opgaverne?



Opgaver i nationale test



Eksempelopgaver 
Nationale test, matematik



Hvilke områder af faget testes?



PISA

● “Mathematical literacy”
● ”... en persons formåen til at formulere, udføre og fortolke 

matematik i en mangfoldighed af sammenhænge. Det omfatter at 
kunne ræsonnere matematisk og gøre brug af matematiske 
begreber, procedurer, kendsgerninger og redskaber til at beskrive, 
forklare og forudsige fænomener.

● Det er en hjælp til at erkende den rolle, som matematik spiller i 
verden og til at foretage og træffe velfunderede vurderinger og 
beslutninger som konstruktive, engagerede og reflekterende 
borgere” (OECD, 2013, s. 25, Lena Lindenskov og Uffe Jankvists 
oversættelse)

● Bemærk, at dette ikke adskiller sig væsentligt fra KOM-rapportens 
begreb matematisk kompetence



Matamatiske kompetencer



Sovs



Vindmøller



Fritidsjob



Eksempel fra ICILS



Test kan godt bruges!

● Man kan godt skabe standardiserede tests som 
måler avancerede kompetencer

● Men det kræver gennemtænkte og grundigt 
afprøvede opgaver

● Nationale test kan ikke bruges, for 
– de måler alt for upræcist, og 

– de måler noget der er alt for teknisk – ikke 
matematiske kompetencer


