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Noe å tenke på før neste flervalgsoppgave... 

Flervalgstester er mye i bruk i skolen. En grunn er at de er enkle i den forstand at man 

får entydige svar, men det finnes mange utfordringer knyttet til dem også f.eks i hvordan 

de skal utformes (se også Lage gode digitale tester1). Med teknologien som ligger i bl.a 

læringsplattformene kan slike oppgaver bli løst automatisk, en stor fordel rent tidsmessig 

– men også med sine ulemper. I dag har jeg raskt oversatt et hefte om slike tester 
(Multiple Chocie Tests: Thinking handcuffs2) som kanskje kan være til ettertanke: 

Å misforstå et spørsmål kan resultere i “feil” svar selv om svaret er gyldig – kanskje man 

bør tillate at eleven kan argumentere for sitt synspunkt og få noen poeng selv om det 

ikke var akkurat det svaret du hadde tenkt var korrekt. Litt avhengig av antall mulige 

svar kan eleven gjette rett svar. De kan også velge galt svar ut fra rette forutsetninger 
eller rett svar ut fra gale forutsetninger. Resultatet er derfor omgitt av usikkerhet og tvil. 

Selv om en elev har noe kunnskap rundt tema får de likevel ikke poeng om de velger galt 

svar. Åpne svar (der eleven selv skriver inn svaret uten å ha svaralternativ) gir eleven 

mulighet til å demonstrere sin forståelse av emnet og få delpoeng for dette. Pensum kan 

være stort og kanskje deler av pensumet bare dekkes av et spørsmål – og dersom man 

velger feil; betyr det at de skal dømmes som om de ikke forstod noe – er det mulig å 
dømme at eleven ikke har forstått noe av tema i det hele tatt? 

Elevene læres opp til å fylle ut alle svar i besvarelsen og for mange betyr dette å haste 

igjennom (særlig de siste) i rekordfart. Det gjøres ikke forskjeller mellom svar som er 

gjettet og svar elevene har tenkt nøye gjennom før de har valgt. Gjetting er et problem, 

og mange løser dette gjennom å gi “straffepoeng” for feil svar. Denne løsningen stopper 

gjetting, men for de som har tidsnød og som ville klart flere oppgaver med lenger tid – 

de får heller ikke poeng for dette. 

Hvordan bestemmer man lengde på eksamen? Hvor mange spørsmål er nødvendig for å 

vise hva slags kunnskap (kompetanse) eleven har innenfor tema? Hvor mye tekst skal 

det være, og hva vil naturlig lengde på tekst være? Noen leser raskt, andre leser sent. 

Hvor mange svaralternativ skal man ha? Hva skal måles? Hva skal ikke tas med? Hva 

skal vektes mer enn det andre? 

Flervalgsoppgaver tester bare om man har rett eller galt svar. De måler ikke om man 

faktisk forstår innholdet. Tema kan være svart/hvitt, f.eks i matematikk så vil alltid 2+2 

være 4 – men er det ikke også interessant å vite hvordan eleven kom fram til svaret, at 

de faktisk forstod hvordan man adderer? 

Enkelte lærere fokuserer veldig på å oppnå gode resultater på slike tester, og dette 

presset kan medføre dårligere undervisning – bl.a i utslag av memorering framfor 

forståelse. Samtidig brukes resultatet på test som en indikator på hva man faktisk kan – 
og både lærer og elever vil framstå som kunnskapsrike, kanskje uten grunn. 

Flervalgsoppgaver krever et sett med “test”-ferdigheter, og noen elever har bedre 

ferdigheter enn andre. Noen lærere lærer elevene strategier for hvordan man skal løse 

flervalgsoppgaver – f.eks at svaralternativer med ord som alltid eller aldri vanligvis ikke 

er korrekt fordi det er sjelden svar er så svart/hvitt. Dessverre har noen elever lagt seg 

til dårlige strategier, f.eks at det finnes et mønster i hvilke svar som er korrekte – og 

myter som; er du i tvil velger du alternativ C. Hvordan skal man håndtere slike elever? 

                                           
1
 http://evabra.files.wordpress.com/2009/10/gode-digitale-tester.pdf 

2
 http://www.youblisher.com/p/9375-Multiple-Choice-Tests-Thinking-Handcuffs 

http://evabra.files.wordpress.com/2009/10/gode-digitale-tester.pdf
http://www.youblisher.com/p/9375-Multiple-Choice-Tests-Thinking-Handcuffs
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Flervalgsoppgaver baserer seg på ett rett svar for hvert spørsmål.På denne måten vil 

man alltid kunne være enige om hvor mange poeng som er oppnådd – men prisen er 
stiv; autentisitet er ofret for oppfattet sikkerhet. 

Tradisjonelt teller man opp antall rette svar og deler på antall spørsmål for å få et 

gjennomsnitt. Men hva betyr dette gjennomsnittet? Hva forteller dette tallet oss? Hvis vi 

forestiller oss at vi får tre spørsmål for hvert emne, og så kunne vi se på hva eleven 

svarte. Dersom det var to spørsmål og eleven fikk først 1 av 3 korrekte, men for det 

andre fikk han 2 av 3. Dvs han forstod 33% i første tema og 66% i andre tema da vil 

gjennomsnittet være 50% – hva betyr så dette? Og tenk på at disse tallene kan ha 

betydning for karaktergivning og videre utdanning… 

Samarbeid = juks? Å samarbeide er en av ferdighetene vi ser er nødvendige i 

arbeidslivet, og spør man foreldre vil nok også de si at det å lære seg å samarbeide er en 

viktig ferdighet. Hvor ofte får man lov til det i skolen? Hvor mange ganger i arbeidslivet 
får du ikke lov å bruke hjelpemidler eller spørre andre dersom du skal løse en oppgave? 

Hvis vi virkelig var interessert i å måle hva elevene lærte skulle vi da ikke oppmuntre 

dem til å vise hva de faktisk tenker framfor å redusere læring til tall og bokstaver og 

øvelser. Flervalgsoppgaver gjør ikke til at man tenker selv; andre stiller spørsmål, andre 

gir svaralternativene – man utstyrer elevene nærmest med mentale håndjern, håndjern 
som hindrer tankevirksomheten. 

Lærere ser at det må brukes ulike læringsstrategier ut fra den enkelte elevs evner og 

ferdigheter, vi har ulike måter å lære på. Samtidig bruker man samme standardiserte 
måleverktøy for alle. 

Det er stor forskjell mellom å måle enkle målbare ting og det å måle det som faktisk er 

viktig. Flervalgstester måler innenfor et begrenset område når det gjelder hva som er 
lært – hvordan skal du måle humor, moral, kreativitet, egenart, motivasjon, empati osv 

 


