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Innhold 

• Norsk Test / Datakortet 

– Bakgrunn 

– Prosjekter 

• Metodikk / dokumentasjon av kvalitet 

• Bukken og havresekken 

– Integritet / 3.dje parts testleverandør 

• Nye partnere og tjenester 

– Hva vi ser av muligheter 
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Forhold til tester.. 
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Hva er en test? 

• En prøving som tilfredsstiller grunnleggende 
kvalitetskrav 

• Mange ulike former 

• Kunnskap / kompetanse / ferdigheter 

• Vi kan teste alt! 

– nesten... 

• En test viser det du kan –  
et kursbevis viser det du skulle ha lært 

• Sertifiserende test vs test-deg-selv 
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§ 3

Selskapets formål er å heve datakompetansen i det norske samfunn gjennom å tilby

en europeisk kompetansenorm med tilhørende prøver og kompetansebevis til det

norske markedet samt hva hermed står i forbindelse.

Selskapet har således et ideelt formål og eventuelt driftsoverskudd samt beholden

formue ved likvidasjon av selskapet skal benyttes til tiltak som hever

datakompetansen i det norske samfunn.

Utdeling av utbytte til aksjonærene skal ikke finne sted.

Eiere og formål 

DND samlet 320 000

Norsk Hydro 50 000

Telenor Bedrift 37 000

Sør-Varanger Invest 75 000

Sintef 10 000

Norsk Forbund for Fjernundervisning 15 000

Voksenopplæringsforbundet 33 000

Sum 540 000
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Historie 

• Etablert i 1996 

• HK Kirkenes, avd.kontor Oslo 

• Automatisert / elektronisk testing siden 1998 

• Totalt om lag 200.000 Datakortet og nærmere  
1 million sertifiserende tester 

• Prosjekter Dublin, EU, Tunisia, Russland... 

• Norsk Test nå større enn Datakortet 

• Omsetning 23 mill i 2015 

• 300.000 Båtførere 
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Er Kirkenes-adresse en ulempe? 

• Ikke hvis vi er fokusert på mulighetene.. 

– Fysisk avstand 

• 0,2 sekund 

• Direktefly Oslo 2 timer 3 ggr pr dag 

– Forventning om lavere servicegrad 

• Vi har lengst åpent 

• Vi tar telefonen i lunsjen 

• Ikke lov å si «nei»… 

• Vi bruker aktivt Kirkenes som salgsverktøy 

– For å få kunder 

– For å beholde kunder 
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Organisasjon 

Sven Inge 
Astrup 

 
Renate  
Lande 

 

Adm. dir 
Bernt Nilsen 

Terje  
Monsen 

Bjørn  
Pettersen 

DND Service 
Oslo 

Tore 
Rushfeldt 

Lise  
Mentyjærvi  

Hølvold 

 - 8 av 9 ansatte har 
høgskole/universitetsutdanning 

- IT/pedagogikk/marked/økonomi 

Erlend 
Dalen 

Siw Annie 
Kristensen 
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Sosialt ansvar 

• First Lego League 

• Lær Kidsa Koding 

• Sommerskole (Forskerfabrikken) 
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Datakortet 

• Testet over 200.000 personer i 
Norge 

• 80 ulike tester 

• 5.000 spørsmål 

• Digital Kompetanse er den  
fjerde basisferdighet – men 
INGEN obligatorisk skolering 
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ECDL / ICDL 
European/International Computer Driving Licence 

11 millioner 
Kandidater 

41 språk 

148 land 

24.000 
testsentre 
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Båtførerprøven 

• Oppdrag for Sjøfartsdirektoratet 

• Overtatt all drift av Båtførerprøven 

– 300.000 i egenutviklet database 

– 20.000 pr år 

– produksjon av kort 

– support testsenter og  
brukere 

• Forbedring tester 

– Fra 2% til 20 % stryk.. 

• Ny driftsmodell 



Aldersfordeling 

• Eldste kandidat født i 1936  
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Antall % 

Født før 1980 1918 10,9 

Født etter 1980 15663 89,1 



Født før/etter 1980 
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Autorisasjon av finansielle rådgivere 

• Autorisasjonsordningen av finansielle 
rådgivere ble etablert i 2009 

• Ulike tester integrert 

• 6.500 rådgivere i søkbart register 

• Fleksibelt, modulbasert byggekloss-system 
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Fotballdommer 

• Tester om lag 3.500 dommere hvert år 

• Meget gode tilbakemeldinger 

• Strøket erfarne  
instruktører 
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Hva med spillerne? 
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Spillertest 

• Basert på resultat fra faktiske tester... 

– 10 % visste ikke når ballen var ute 

– 30% fikk ikke rett på offside spørsmålene 

– 40% fikk ikke rett på rødt-kort spørsmålet 

• Utviklet en egen test for spillere, med 
veiledning underveis, som gruppe-test 

• Lansering av både dommertest og spillertest i 
Sverige, Danmark og England 
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IMEC 

• International Maritime Environment 
Certificate 

• Miljøsertifikat for  
sjøfolk 

• Partnere i England,  
Spania og Portugal 
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Patentstyret 
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Målgrupper Innkjøpskortet 

• Offentlige innkjøpere 

• Innkjøpere i privat sektor 

• Leverandører 

• Støtte fra NHO, Difi, 
LO osv 

• Eneste nøytrale  
sertifisering for  
innkjøpere 
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Medlemmer Fagrådet 

• Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, leder 

• Dag Strømsnes, DIFI 

• Henrik Bjørge, NHO Service 

• Per Bondevik, Initiativ for Etisk Handel 

• Harald Johnsen, HINAS 

• Hartvig Munthe-Kaas, Leverandørforening for  
Helsesektoren  

• Kjetil Marius Itad, Helse-Sørøst 

• Per Morten Hoff, IKT Norge 

• Grethe Fossli, Næringspolitisk avdeling, LO 

• Anders Skumsnes, styre, NIMA Forbund 

Riksrevisjonen; 
For oss som reviderer statlig sektor, vil det være verdifullt å bli 
holdt orientert om den videre utvikling for tiltaket med 
Innkjøpskortet og sertifisering for de som arbeider med innkjøp.  
Dersom det senere er aktuelt med seminarer/konferanser 
innenfor temaet innkjøp, ser vi gjerne at også noen fra 
Riksrevisjonen gis anledning til å delta.  
Dersom det er aktuelt kan det kanskje også være aktuelt at vi 
kan bidra med innlegg/foredrag. 
 
avd.dir Gunnar Melgaard, Riksrevisjonen 
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Statens strålevern 

• Ny forskrift 

• Alle solstudio skal være bemannet 

• Personalet skal være sertifisert 

• Vi leverer e-læring 

• Vi sertifiserer 
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Svindel med Båtførerprøven 

• Vi oppdager av og til ureglemessigheter 
gjennom overvåkning av 
testgjennomføring 

• Vi får klager fra publikum 

• Vi får klager fra konkurrenter 
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Kobling pensum og test 

1. FAGOMRÅDE 

 Mer eller mindre klart 
definert. 

2. FAGPLAN 

 Konsis, avgrenser 
fagområde, standardiserer 
terminologi 

 
3. TEST 

 Én til én kobling med 
fagplan, dekker fagområdet 
etter angitte kriterier. 

 

Fag-
plan test 
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Dokumentasjon av kvalitet 

• Validitet 

– Måler vi det vi har tenkt å måle? 

• Reliabilitet 

– Hvor pålitelig/konsistent er testen? 

• Vi måler ikke bare kandidatene – vi måler 
også oss selv! 
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Hva er målet? 

• Høy validitet og lav reliabilitet 

– God test  

– innimellom 

• Høy reliabilitet og lav validitet 

– God måling  

– av noe annet enn vi hadde tenkt 

• En god test har høy validitet og reliabilitet ! 
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Vanskelig og korrekt 

• Vanskelighetsgrad (p-verdi) 

• Diskrimineringsverdi (d-verdi) 

• Kvalitet på enkeltspørsmål – og på test 

• Mange gode spørsmål gir ikke nødvendigvis en 
god test! 
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Kontinuerlig  kvalitetsovervåkning 

Modul Antall spm. Tidsbegr. Gj. Snitt tid 
brukt 

Krav for 
bestått % 

Antall bestått 
i % 

1 30 30 min 16 min 12 sek 75% 68,12% 

2 30 30 min 19 min 6 sek. 75% 69,14% 

3 30 30 min 17 min 54 sek 75% 67,89% 

4 30 30 min 19 min 3 sek. 75% 67,54% 

5 30 30 min 18 min 11 sek 75% 68,48% 

6 30 30 min 17 min 26 sek 75% 74,41% 

7 30 30 min 16 min 53 sek 75% 75,18% 

 

 Modul1 Modul2 Modul3 Modul4 Modul5 Modul6 Modul7 

Total P-verdi 0,82 0,80 0,81 0,80 0,79 0,83 0,82 

Total variance 4,33 4,19 4,04 3,86 4,22 3,67 3,54 

Middelverdi 24,38 23,96 24,22 23,88 23,77 24,77 24,67 

Medianverdi 25,00 24,00 25,00 24,00 24,00 25,00 25,00 

Standardavvik 3,78 3,84 3,69 3,45 3,51 3,30 3,42 

Testvarians 14,28 14,72 13,70 11,90 12,34 10,85 11,82 

KR-20 0,75 0,74 0,73 0,70 0,68 0,69 0,72 

 

Middelverdi 

iX

N
 

  iX = resultat for person i . N= antall resultat. Standardavvik 

2
x

x
N

 
   Total testvarians 

2

2
x

x
N
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Hvordan gjør vi det? 
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Spørsmålstyper 

• Hvor mange typer finnes? 

 

• Alt for mange! 

• Fleste tester kan løses godt nok med MCQ.. 

 

• Kundene tror ikke det…. 
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Spørsmålstyper 

• Simulering  

• Dra og slipp 

• Fri tekst besvarelse  

• Fyll inn 

• Klikk på (Hotspot) 

• Samsvar (Matching) 

• Matrise 

• Flervalg (MCQ) 
 

• Flersvar (Multiple 
response) 

• Numerisk 

• Nedtrekksliste 

• Rangering 

• Velg fra liste 

• Muntlig svar 

• Tekst match 

• Riktig/galt 
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Pilot 2006 



• Kandidaten velger selv om man vil bruke 
det 

Lyd 
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Pilot 2006 
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Pilot 2006 
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Pilot 2006 



• Kan lage “hva som helst” 

 

 

 

 

 

 

 

Flash simuleringer 
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Pilot 2006 
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Tilbakemelding ut fra formål 

• Hvilken type test? Eksamen eller kartlegging? 

• Bestått / ikke bestått 

• Vise spørsmål med feil 
svar 

• Vise hva det riktige 
svaret er 

• Linke til opplæring 

• Veiledningsrapporter 
av ulik type 



Første del avgjør andre del 

Adaptiv test 

12 
spørsmål 
på ulikt 
nivå 

 
Resultat 
på disse 
ruter deg 
videre 

27 spørsmål 

Nivå 3 

27 spørsmål 

Nivå 2 

27 spørsmål 

Nivå 1 
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Fordeling av oppgaver 

• Noen gjør opplæringen 

• Andre lager testen 

• Gir høyest integritet 

Fag-
plan test 
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Større tillit til nøytral test 

• Bør ikke testes av den som har levert 
opplæringen... 
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Elektronisk testing fremover 

• Mer fokus på sertifisering – dvs overvåket test 

• Lyd 

• Video 

• Simulering 

• Adaptiv test 

• Gruppetest…. 

• Terminaluavhengig – og papir….. 

• Øyeblikkstester – ved innføring av nye regler 

• Andre forslag? 
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Større fokus på effekt...  

• OK, e-læring har lav kostnad pr person...men.. 

• Etterspørsel etter måling i forkant – og i 
etterkant 

• Nødvendig for å kunne dokumentere effekt  
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Web-basert kontroll 

• Alternativ til fysisk oppmøte hos 
Testsenter 

• Sparer reisetid 

• Mindre ventetid 

• Mere effektiv gjennomføring 

• Vi kontrollerer PC, tar opp live video og 
lyd 

• Større integritet enn med lokal testleder 
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Nasjonal booking av test 

• Vi lager en booking-sentral for 
gjennomføring av eksamener over hele 
landet 

– På testsentre 

– Web-overvåket test 



61 

Partnerskap 

• Vi har valgt partnere på ulike områder –  
fordi vi ser behovet, eller kundene ber om det  
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Junglemap 
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Dossier 
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Watchcom 
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Telenor 
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Andre som er interessert? 

• Vi ser fortsatt mange spennende muligheter 
for samarbeid! 
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Bernt Nilsen 

bn@norsktest.no 

Tlf. 09917 / 9010 3456 


