
Å lage gode digitale tester 

Hvorfor skal man lage digitale tester? 

Digitale tester kan være effektive hvis man bruker tid på å lage gode spørsmål og holder 
høy kvalitet. Noen stikkord er: 

• Automatisk retting (hvis ønskelig, typisk gloseprøver) 
• Umiddelbar respons/tilbakemelding (hvis ønskelig, dette er motiverende) 
• Gjenbruk (hvis man lager gode spørsmål kan man bruke dem senere, evt dele via 

spørsmålsbank med andre lærere) 
• Støtte i læringsprosess (dekker pensum, man får tilfeldig utvalg av spørsmål om 

det er ønsket, objektiv retting hvis man velger automatisk retting) 
• Repetisjon (lage test som repetisjonsoppgave – evt at eleven kan prøve flere 

ganger for å kunne bedre resultat) 
• Elevene kan ta testen når man vil – gir pekepinn på kunnskap og kan virke 

motiverende (dersom det er ønsket, alternativt setter man en tid som testen er 
åpen for å tidsbegrense den) 

• Lærer får god oversikt dersom testen er laget i LMS (oversikt over hvem som har 
tatt testen og hvilket resultat de har oppnådd hvis det er valgt automatisk retting, 
alt se hvor mange ganger eleven har gått gjennom hvis det er 
repetisjonsoppgave. I tillegg kan man få et overblikk over hvilke tema elevene har 
mye og lite kunnskap om – og tilrettelegge videre undervisning etter dette) 

• flervalgsprøver kan brukes til mer enn å bare teste ren faktakunnskap (de nye 
retningslinjene sier jo også at man skal teste kompetanse og ikke kunnskap) 

Det er også noen hensyn man skal ta: 

• Man skal lage gode spørsmål av høy kvalitet – hvordan gjør man dette 
• Når skal testen deles ut 
• Hva slags informasjon skal testen gi 
• Hvordan skal man bruke testen for å støtte opp under læring 
• Skal den brukes kreativt (læringsaktivitet) 
• Hvordan skal tilbakemelding gis og hva slags form skal den ha 

Å lage gode tester: 
 
Delene i et typisk spørsmål er  
 

• Stimuli (ressurs rundt spørsmålet, eks bilde) 
• Spørsmål 
• Alternativer 

o Distraktører (de alternativene som er feil) 
o Nøkkel (rett svar)  

 
Lag gode distraktører og ikke bare gode spørsmål! Man kan gjerne først lage åpne 
spørsmål uten svaralternativ, men ber om at elevene skriver inn sitt svar. Deretter tar 
man resultatet og bruker de feilalternativene som har høyest svarprosent som 
distraktører når man skal lage selve testen. 
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Det er fire iterative faser som henger sammen når man skal lage gode digitale 
tester: 
 
 

• Utforming; gode spørsmål, nivå, 
testegenskaper… 

• Distribusjon; utdeling, juks, antall forsøk, 
informasjon… 

• Vurdering; beregne poeng, karaktergrenser, 
tilbakemelding 

• Forbedring; analyse, identifisere dårlige 
spørsmål…. 

 

Hva vil vi teste? 
 

• ferdigheter, kunnskap og forståelse – ikke evne til å ta flervalgstest 
• ikke gi bort svaret eller lure ved dårlig formulerte spørsmål 
• la alle alternativer være like sannsynlige og ikke lag “tullesvar” 
• unngå systematiske tendenser (lag alle alternative svar, og bytt om tilfeldig 

hvilken rekkefølge svarene står i slik at ikke alle rette svar er svar nr 1 osv – i 
Fronter kan man velge at man både kan stokke om spørsmål og svarrekkefølge) 

•  ikke la et spørsmål avsløre svaret på et annet 
• la spørsmål bli vanskeligere utover i testen 
• varier spørsmålstyper rundt samme tema (eleven må vise at man forstår pensum) 
• reduser sjansen for gjetting (bruk flere nesten like spørmål om samme tema) 
• variasjon (unngå bruk av alle spørsmålstyper i en og samme test, ikke bruke både 

avkryssing, tekstfelt, tekstboks, radioknapper, nedtrekksmeny osv – men gjerne 
faktaspørsmål i kombinasjon med drøfting, varier derimot på tvers av tester, bruk 
av bilder/video kan bidra til variasjon – gir en ”knagg å henge det på”,  interaktive 
spørsmålstyper kan hjelpe elever til å se større linjer/”rød tråd”) 

• tilbakemelding (motiverende å ikke bare få vite om man har rett/feil – men også 
hvorfor, alt velge å ikke gi tilbakemelding og heller gjennomgå fasit i plenum) 

• kontekst (eks skrive “Aristoteles var en gresk filosof ….” framfor å bare skrive 
“Aristoteles…”, stimuli, lettere å sette seg inn i problemstillingen og svare riktig) 
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• unngå nesten like ord, dobbel nekting (eks: gir ikke feil resultat – bedre: gir riktig 
resultat), pronomen (at det ikke er tvil om hvem f.eks han viser tilbake til i 
spørsmålet – kan bli feil brukt; min personlige favoritt på feil setningsstilling 
forøvrig er “Hengende i skapet fant han frakken”) , subjektive synspunkter (eks 
hvilket fotball-lag er best av…..) 

http://evabra.wordpress.com/2009/04/22/liveblog-nye-nettfenomen-i-undervisningen-del-3/iterativefaser/
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