
 

 

Den adaptive algoritme i de nationale test 

Dette dokument beskriver, hvordan den adaptive algoritme fungerer i de nati-
onale test, og hvordan elevdygtigheden bliver beregnet ved anvendelse af 
Rasch modellen. Til sidst i dokumentet gives et eksempel på et testforløb. 

De nationale test 
Der er ti obligatoriske nationale test i folkeskolen og yderligere fire frivillige 
nationale test. En test kan gennemføres på 45 minutter. 

Til hver test er knyttet en opgavebank. Opgavebanken består af opgaver fra 
tre faglige hovedområder kaldet profilområder. 

De nationale test er: 

 It-baserede 
 Selvscorende  
 Adaptive 

 
At testene er it-baserede og selvscorende indebærer, at testene gennemfø-
res digitalt via testogprøver.dk, og at elevernes testresultater bestemmes di-
rekte i testsystemet og ikke fx af lærere eller censorer. 

 
At testene er adaptive betyder, at opgaverne i et testforløb udvælges, så de 
bedst muligt passer til elevens dygtighedsniveau undervejs i forløbet. Dygtige 
elever får de sværeste opgaver, mens elever med større faglige udfordringer 
får de lettere opgaver. I dette dokument beskrives den adaptive algoritme i de 
nationale test nærmere. 

Rasch-modellen og de nationale test 
De nationale test er baseret på Rasch-modellen1,2.  Rasch-modellen er en 
sandsynlighedsmodel, der i den simpleste udgave, kaldet det dikotome til-
fælde, giver sandsynligheden for, at elev nummer n med dygtighedsparame-

teren n svarer rigtigt (svarende til scoringen Xni=1) på item3 nummer i med 
item sværhedsparameteren βi:  

𝑃{𝑋𝑛𝑖 = 𝑥} =
𝑒𝑥(𝑛−𝛽𝑖)

1 + 𝑒(𝑛−𝛽𝑖)
,        𝑥 ∈ [0,1] 

                                                      
1 Rasch, G.: Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Danish Na-
tional Institute for Educational Research, Mesa Press. Copenhagen 1960. 

2 Christensen K.B., Kreiner S., Mesbah M. (editors): Rasch Models in Health. John Wiley & 
Sons, Inc., USA. 2013. 

3 I Rasch-modellen anvendes begrebet item i stedet for opgave. 

https://testogprøver.dk/
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Sandsynligheden for, at en elev svarer rigtigt på et item, afhænger således kun 

af elevens dygtighed  (theta) og opgavens sværhedsgrad β (beta). 

I Rasch-modellen optræder items-sværheder og elevdygtigheder på samme 
skala. Skalaen kaldes logit-skalaen4. 

Rasch-modellen kan udvides til at inkludere items med flere subitems, således 
at scoringen x kan antage højere heltalsværdier end 1 svarende til, at flere 
subitems er besvaret korrekt. Items med flere subitems kaldes polytome 
items.   

Det polytome tilfælde resulterer i en lidt mere kompliceret matematisk model 

med flere parametre, de såkaldte tærskelværdier og en størrelse mi, der an-

giver den maksimale scoring for det polytome item: 

                𝑃{𝑋𝑛𝑖 = 𝑥} =
𝑒−𝜏1𝑖−𝜏2𝑖…−𝜏𝑥𝑖+𝑥(𝑛−𝛽𝑖)

∑ 𝑒−𝜏1𝑖−𝜏2𝑖…−𝜏𝑧𝑖+𝑧(𝑛−𝛽𝑖)𝑚𝑖
𝑧=0

,        𝑥 ∈ [0, . , . , . , 𝑚𝑖]       

I de nationale test anvendes en blanding af dikotome og polytome items.  

Opgavernes sværhedsgrad beregnes som gennemsnittet af tærskelværdierne. 
Tærskelværdierne for de enkelte items i opgavebanken er beregnet ved an-
vendelse af data fra elevernes besvarelser fra de afholdte nationale test i pe-
rioden 2015-2019. 

Ved at anvende de estimerede tærskelværdier for opgaverne i opgavebanken 

beregnes elevernes dygtighed. Denne beregnes som weighted maximum like-

lihood5 estimatet af person-parameteren, .Desuden beregnes den statistiske 
usikkerhed, Standard Error of the Measurement (SEM), på elevdygtigheden. 

Algoritmen i testsystemet til valg af opgaver fra opgavebanken og beregning 
af elevernes dygtighed samt tilhørende usikkerhed er programmeret i C#, og 
beregningen af elevdygtigheden foregår iterativt ved anvendelse af bisektion 
metoden. 

Den adaptive algoritme og de tre faser i de nationale test 
Afviklingen af et testforløb i de nationale test består af tre faser: 

 Run-in 
 Adaptivt testforløb 
 Afslutning af testforløb 

                                                      
4 Logits er en transformation med den naturlige logaritme af odds, p/(1-p), hvor p er sand-
synligheden for at svare rigtigt på et item.  

5 Warm, T.A.: Weighted likelihood estimation of ability in item response theory. Psychome-
trika volume 54, pages 427–450, 1989. 



 

Side 3 af 6 

Run-in 

Hvis en elev skal have 70 procents sandsynlighed for at svare korrekt på en 
dikotom opgave, da skal der gælde: 

𝑃{𝑋 = 1} =
𝑒(𝜃−𝛽)

1 + 𝑒(𝜃−𝛽)
= 0,70 

Ved at indsætte den gennemsnitlige elevdygtighed6,  , kan opgaver med den 
rigtige sværhedsgrad, β, findes i hver test. 

I run-in perioden vælges opgaverne simpelt tilfældigt i et mindre interval. In-
tervallet defineres ved en nedre grænse på 80 procents sandsynlighed for kor-
rekt svar og en øvre grænse på 60 procents sandsynlighed for korrekt svar. 

I run-in perioden vælges én opgave fra hver af de tre faglige hovedområder, 
profilområder, som en test består af. 

Efter besvarelse af tredje opgave beregnes elevens dygtighed og den tilhø-
rende statistiske usikkerhed for første gang. Beregningen er baseret på ele-
vens besvarelser på de tre opgaver. 

Adaptivt testforløb 
I det adaptive testforløb beregnes elevens dygtighed og den statistiske usik-
kerhed efter hver besvarelse. Beregningen baseres på elevens besvarelser af 
alle foregående opgaver samt på disse opgavers sværhedsgrad.  

                                                      
6 Den gennemsnitlige elevdygtighed i hver test er beregnet som gennemsnittet af elevdygtig-
hederne i skoleåret 2018/19. 

Boks 1 

Run-in perioden defineres ved de tre første opgaver i testen. Der anvendes 
udelukkende dikotome opgaver i run-in perioden. 

De første tre opgaver vælges simpelt tilfældigt således, at en elev med en 
middel dygtighed skal have 70 procents sandsynlighed for at svare korrekt. 

Boks 2 

Valg af opgaver fra opgavebanken til elevernes testforløb foregår efter det 

adaptive princip. Hvis eleven svarer rigtigt på en opgave, da vil næste op-
gave have en større sværhedsgrad. Hvis eleven svarer forkert, vil næste op-
gave have en mindre sværhedsgrad. 
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Valg af den næste opgave i en elevs testforløb i de nationale test foregår ved, 
at vælge den opgave, der har en sværhedsgrad7, der er lig med eller ligger så 
tæt som muligt på elevens dygtighed. Derved opnås den højeste statistiske 
informationsværdi og den mindst mulige statistiske usikkerhed på beregnin-
gen af elevens dygtighed. 

I den adaptive algoritme søges efter opgaver i et interval omkring elevens ak-
tuelt beregnede dygtighed i følgende rækkefølge:  

1. Elevens beregnede dygtighed ± 0,1 logit 
2. Elevens beregnede dygtighed ± 0,2 logit 
3. Elevens beregnede dygtighed ± 0,5 logit 

4. Elevens beregnede dygtighed ± 1,0 logit 
5. Elevens beregnede dygtighed ligger tættest muligt på opgavens svær-

hedsgrad 
 

Blandt de opgaver, der ligger i intervallet, vælges den aktuelle opgave simpelt 
tilfældigt. Der kan ikke vælges opgaver, eleven allerede har fået i samme test-
forløb. 

Søgning efter den næste opgave starter således i et lille interval (± 0,1 logit) 
omkring elevens dygtighed. Findes ingen opgaver her, eller har eleven allerede 
fået alle de opgaver, der lå i intervallet, da udvides intervallet til ± 0,2 logit. 
Findes heller ingen opgaver her, da udvides søgeintervallet til ± 0,5 logit og 

endelig til ± 1,0 logit. Kan der stadig ikke findes en opgave, som eleven ikke 
har besvaret tidligere i testforløbet, da vælges den opgave, der har en svær-
hedsgrad tættest på elevens dygtighed. 

I testsystemet skiftes mellem opgaver i de tre profilområder, testen består af. 
Eleven får således stillet opgaverne i rækkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, …, hvor 1, 

2 og 3 står for de tre profilområder.  

Der anvendes såvel dikotome som polytome opgaver i det adaptive forløb. 

Afslutning af testforløb 

Elevens teststatus ved start er sat til rød (tabel 1). 

                                                      
7 Der anvendes opgavens ’Optimal Target’, som er det punkt på Rasch skalaen, hvor der op-
nås maksimal information for eleven med den tilsvarende elevdygtighed. 

Boks 3 

Efter besvarelse af 60 opgaver, eller når den statistiske usikkerhed, SEM, på 
elevens dygtighed er under 0,35, og der er gået mindst 40 minutter, kan 
elevens test afsluttes. 
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Efter besvarelse af 9 opgaver, svarende til 3 opgaver fra hvert profilområde, 
ændres elevens teststatus til gul.  

Når der er gået mindst 40 minutter efter start af testen, og eleven har svaret 
på mindst 60 opgaver, eller den statistiske usikkerhed på elevdygtigheden er 
mindre end 0,35, ændres elevens teststatus til grøn. 

Tabel 1. Elevstatus i testsystemet 

Elevens status Definition 

Rød Antal opgaver < 9 

Gul Testtid < 40 minutter ELLER (9 <= Antal opgaver <= 59 OG SEM > 0,35) 

Grøn Testtid > 40 minutter OG (Antal opgaver >=60 ELLER SEM <= 0,35) 
Kilde: Styrelsen for it og læring 

Elevens test kan afsluttes, når elevens teststatus er grøn. Elevens test kan li-
geledes afsluttes, hvis der er gået mindst 40 minutter, men status endnu ikke 
er grøn, da der endnu ikke er besvaret mindst 60 opgaver eller den statistiske 
usikkerhed på elevdygtigheden fortsat er over grænsen på 0,35. Alternativt 
kan eleven bookes igen og testen fortsættes. 

Eksempel på testforløb 
I nedenstående figur (figur 1) ses et eksempel på et adaptivt testforløb. Opga-
verne i testforløbet er markeret med et ’x’, mens den beregnede elevdygtig-
hed er markeret med den blå kurve og den tilhørende statistiske usikkerhed 

(SEM) med den røde kurve.  

Figur 1. Eksempel på et adaptivt elevforløb. Elevdygtigheden og opgavernes 
sværhedsgrad (y-aksen) i forhold til opgavenummer (x-aksen) i elevforløbet 

 
Kilde: Styrelsen for it og læring 

Efter besvarelse af de tre første opgaver, der alle er relativt lette, beregnes 
elevdygtigheden og SEM første gang. 
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Eleven har svaret rigtigt på de tre første opgaver og elevdygtigheden beregnes 
derfor til 2,18. Herefter findes en opgave med en sværhedsgrad, der bedst 
muligt passer til den beregnede dygtighed. Eleven svarer forkert på opgave 
nummer fire, og elevdygtigheden beregnes til 1,58. Den efterfølgende opgave 
i testforløbet, som eleven svarer rigtig på, har en mindre sværhedsgrad. Op-
gave nummer fem har efterfølgende en større sværhedsgrad. Beregning af 
elevdygtighed og valg af næste opgave i testforløbet fortsætter således indtil 
afslutning af forløbet. 

Efter 45 minutter har eleven i alt svaret på 50 opgaver og den beregnede usik-
kerhed (SEM) på elevdygtigheden er 0,29. Da SEM er kommet under 0,35 på 

de 45 minutter, der er afsat til testen, er elevens teststatus blevet grøn, og 
testen kan afsluttes (tabel 1). 

I det konkrete tilfælde svarer eleven korrekt på 23 ud af de 50 opgaver. 

 


