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Om lenking av prøver:

Hvordan sikrer vi at samme tall fra 

nasjonale prøver betyr samme 

ferdighet hvert år



Å måle endring over tid

• Fra 2014 måler nasjonale prøver måle endring over tid for 

grunnskolen. (regning og engelsk-lesing fra 2016)

• For å få det til, brukes et NEAT («Non-Equivalent groups with Anchor Test») 

ankerdesign, hvor ankeroppgaver administreres til et lite 

(>6%) utvalg av alle de elevene som tar hver prøve.

• I både engelsk og regning er ankeroppgavene omtrent 20% 

av hele prøven og i lesing er de like mange som en hel 

prøve.

• Dette er nødvendig fordi to (eller flere) helt like prøver måler 

aldri nøyaktig det samme. – skalaen blir ikke den samme.

– Selv om de er laget på samme måte, av samme personer, basert på 

samme prøvespesifikasjon.

• Prøvene fra forskjellige år må derfor ekvivaleres – lenkes.

• Innenfor IRT snakker man vanligvis om lenking, som da også 

er en ekvivalering.



NP trenger et ankerdesign:

• Nasjonale prøver bruker en IRT kalibrering av alle oppgaver.

• Elevenes prestasjon er basert på en estimering av hele 

svarmønstret til hver elev (EAP).  Denne estimeringen leverer 

en Theta skåre som så er transformert til en skalert skåre, 

såkalte skalapoeng med gjennomsnitt 50 og standardavvik 

10 (det første året).

• NP bruker en såkalt 2PL modell for dikotome oppgaver hvor 

vanskegrad og diskriminering bestemmes for hver oppgave 

og en «graded response» modell for polytome oppgaver.

• Men det er ikke nok å standardisere tallene fra forskjellige år 

for å gjøre dem sammenliknbare, de må ekvivaleres/lenkes 

slik at samme ferdighet ligger bak samme tall.  Dvs. skalaen 

begge årene må være den samme.



Metoden i NP og vedlikehold av ankeret:



Hvorfor det er viktig å estimere lenkefeilen

• Ingen ekvivalering/lenking er helt feilfri.

• Ankeroppgaver kan «drifte», blir ofte lettere over tid.

• Sammenhengen oppgavene er i er viktig og de er brukt hvert 

år sammen med nye kohortoppgaver som kan ha en effekt.

• Prøvedesign hvor ankeret IKKE endres over tid, finnes ikke 

og når en gjennomsnittsendring over tid skal evalueres må 

ikke bare usikkerheten til gjennomsnittene tas med i 

beregningen men også usikkerheten i lenkingen.

• LSA bruker disse metodene for å få fram endring over 

tid/trend. Alle storskala undersøkelser og prøvesystemer som 

er ment å produsere trender, bruker lenking basert på en IRT 

analyse av alle oppgaver.  Metodene kan være litt forskjellige 

men i grunnen baseres de på det samme.



Forskningsspørsmål

1. Hvordan fungerer den ekvivaleringsmetoden som nasjonale 

prøver bruker? 

2. Hvilke ekvivaleringsmetoder fungerer best med nasjonale 

prøver? 

3. Hvor stor er lenkefeilen fra år til år? 

4. Gir dagens metoder for å beregne lenkingen systematiske 

feil som kan reduseres? 



Datagrunnlag

• Resultater fra alle nasjonale prøver i regning og engelsk for 

5. og 8. trinn, fra 2014, 2015 og 2016.

• Omtrent 60.000 elever hvert år på hver prøve

• Rundt 120.000 elever for hvert fag, sammenlagt omtrent 

240.000 elever hvert år.

• Sammenlagt rundt 720.000 elever og 12 

prøvegjennomføringer.

• Lesing ikke med, dersom leseprøvene har et annet design, 

men analyse av dem kommer senere.

• Analyse utført med tillatelse fra Utdanningsdirektoratet.



Ankringsmetoden i NP

• Er basert på IRT

• Både vanskegrad og diskriminering (b- og a-parameterne) 

blir beregnet i en prosess hvor både ankerprøven og 

kohortprøven for det samme året inngår samtidig i 

beregningene. 

• På denne måten får man verdier for a- og b-parameterne for 

ankeroppgavene som man oppfatter som kjente for senere 

års prøver. 

• Det neste året beregnes derfor ikke disse på nytt for 

ankeroppgavene, men inngår som forhåndsbestemte verdier 

i analysen av neste års resultater. 

– (Men det blir grundig sjekket om parametrene har endret seg 

vesentlig)

• Denne metoden kalles FCIP (Fixed Common Item 

Parameters) og setter to år på samme skala.



Lenkefeil fra ankerparametre

• Finnes mange forskjellige metoder for å estimere lenkefeilen:

• En vanlig metode som bygger på kun ankerparametrene fra 

to gjennomføringer er:
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Effekt av forskjeller mellom gjennomføringer
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Hvordan beregne endring over tid?

• For eksempel for to gjennomsnitt

• Da må standardfeilen for hvert gjennomsnitt finnes.

• Og følgende formel brukes hvor lenkefeilen er inkludert:

• Dette gir standardfeil for forskjellen mellom år 1 og år 2 og 

brukes for å estimere om endringen er signifikant eller ikke.

• Og det sier seg selv at hvis lenkefeilen er betydelig, da spiller 

den en stor rolle og vi trenger en større forskjell for å få 

signifikante endringer mellom år.



Endringer i ankeret- regning 2014 og 2016



Lenkefeil i skalapoeng med FCIP-metoden 

• Mange metoder for ble prøv ut, eldre metoder basert på endringer i selve 

ankeret og nyere metoder som inkluderer hele datasettet.

• Det viste seg at enten FCIP metoden eller en samkalibrering hvor alle 

oppgaver og alle elver ble inkludert, leverte de mest stabile resultatene og 

heldigvis også den laveste lenkefeilen.



Er forskjeller mellom år signifikante?



Hvor mye må endres for at endringen blir signifikant

• Endring over tid på NP domineres av lenkefeilen som er 

omtrent 10 ganger større enn standardfeilen på selve 

gjennomsnittene for nasjonalt nivå.

• En enkel beregning viser at en endring må være på nesten 2 

skalapoeng for å være signifikant, nasjonalt.

• Derfor er det overordnet viktig å holde lenkefeilen så lav som 

mulig.



Har lenkingen noen BIAS?
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BIAS - Konsekvenser

• Høyest Bias på øverste og nederste nivå

• Avrunning til hele tall fjerner dette stort sett



Konklusjoner

• Lenkefeilen bør inkluderes i alle beregninger av 

trendsignifikans-ellers er det fare for feil konklusjoner.

• Lenkefeilen er relativt stor sammenliknet med PISA og 

TIMSS, men FCIP metoden gir resultater tilsvarende en 

samkalibrering.

• FCIP overvurderer de svakeste og undervurderer de 

flinkeste, men dette er ganske lite (≤ 1 skalapoeng).

• Metoder som anvender hele datasettet (Samkalibrering-

FCIP) gir bedre og mer stabile resultater enn eldre metoder 

som er basert kun på endringer i ankerparametre.

• Ankeroppgavene må passes på, men også fornyes over tid.

• Ankeret i engelsk og regning bør kanskje være større, det 

ville sannsynligvis redusere lenkefeilen, men fører med seg 

andre problemer.

• Utvalget elever som tar ankerprøven må også muligens bli 

større, men det fører også med seg problemer.
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