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STRATEGI 2020-2030

AMBISJON
I perioden fram til 2030 har CEMO en ambisjon om å 
bidra til å løse grunnleggende samfunnsutfordringer 
knyttet til læring og utvikling. Dette skal vi oppnå 
gjennom fremragende og relevant forskning innen 
pedagogiske målinger og psykometri, forskningsba-
sert undervisning og målrettet formidling. Senteret 
skal også bidra til at sektorens bruk av resultater fra 
prøver og andre målinger i skolen er kunnskapsbasert  
og oppdatert.

Senterets mål er å bli det ledende europeiske miljøet 
innen pedagogiske målinger og psykometri innen 
2030. For å oppnå dette arbeider senteret målrettet 
med publisering på høyt internasjonalt nivå, tverr-
faglig samarbeid, nettverksbygning, karriereutvikling 
og tiltak som fremmer et godt arbeidsmiljø.

FORSKNING
CEMO skal bidra til innovasjon av metoder for peda-
gogisk måling og videre til at disse metodiske inno-
vasjonene blir anvendt for å framskaffe ny kunnskap 
om substansielle utdanningsvitenskapelige spørsmål. 
Ambisjonen er å ha en tydelig, internasjonalt unik og 
lett gjenkjennelig forskningsprofil. Sentrale strategiske 
prioriteringer er “Modern test design», “Statistical 
methods for innovative assessments”, “International 
large-scale assessments” og “Educational measure-
ment in the Norwegian context”. Vår ambisjon er å 
opprettholde en god balanse mellom grunn- og bruker-
orientert forskning. Forskning på de nye muligheter 
som åpner seg med ny teknologi, spiller en stor rolle i 
alle fire strategiske satsinger. 

Innen 2030 skal vi spisse forskningsporteføljen ytter-
lige for å fremme synergi, samt å samarbeide med 
andre miljøer ved UV og i Norden. Forskningen vår er 
primært rettet mot den internasjonale konteksten, 
men skal samtidig ivareta nasjonale behov. Statistisk 
modellering av nye typer data og måling av nye og 
svakt definerte begreper er to viktige eksempler på 
det første, forskningsbasert videreutvikling av nasjo-
nale prøver og summativ vurdering innenfor medisin-
utdanning er to viktige eksempler på det siste.

UTDANNING
Pedagogiske målinger har stor betydning for 
samfunnet og enkeltmennesker: Læringsutfordringer 
hos barn bør kartlegges så tidlig som mulig, lærere 
forventes å gjennomføre reliabel, valid og rettferdig 
vurdering av elevene, de internasjonale storskal-
aundersøkelsene er hele tiden i utvikling og evne-, 
ferdighets- og personlighetstester ved rekrutterings-
prosesser, statsborgerprøven o.l. tillegges stadig 
større vekt og tyngde – bare for å nevne noen eksem-
pler. Den raske teknologiske utviklingen endrer i 
tillegg rammevilkårene for å arbeide med og forstå 
hvordan målinger griper inn i og har en formaterende 
kraft for livene til hver av oss og for samfunnet som 
helhet. Dette er også utfordringer som beslutnings-
takere må forstå og kunne håndtere. Det er derfor et 
stort behov for personer med spesifikk kompetanse 
innen fagområdet pedagogiske målinger. 

CEMOs ambisjon er å utdanne spesialister i feltet som 
kan utvikle, bruke og kritisk evaluere denne typen 
målinger. Utdanningen skal være forskningsbasert 
og preget av tverrfaglighet. Vi skal tilby studentene i 
vårt masterprogram og PhD-kandidater ved UV fakul-
tetet utdanning som både gir oppdatert kunnskaper 
og ferdigheter om hvordan avanserte metoder kan 
benyttes for å samle, analysere og tolke resultater fra 
målinger. Samtidig skal utdanningen bidra til å utvikle 
en kritisk kompetanse. På denne måten skal studenter 
ved CEMO utvikle både villighet og kompetanse som 
gjør dem i stand til både å følge og delta i faglig og 
offentlig debatt om aktuelle og kontroversielle sider 
ved pedagogiske målinger.


