
De nationale test 
 



De nationale test - formål 

• Pædagogisk analyseværktøj for skolerne, især for 

lærerne – anvendes til planlægning af undervisningen 

• Dokumentation af det faglige niveau og mulighed for at 

følge udviklingen 

• Styrke skole-hjem-samarbejdet 



 

 

Klassetrin 

Fag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dansk / læsning  X  X  X  X  

Matematik   X   X    

Engelsk       X   

Geografi        X  

Biologi        X  

Fysik/kemi        X  

Dansk som andetsprog          

 X obligatorisk anvendelse af testene  

    frivillige anvendelse af testene  

Test til klassetrin og fag  

– frivillig og obligatorisk anvendelse 

 



Kendetegn ved de nationale test 

 

• De tages på en computer  

• Resultatet beregnes automatisk  

• De er adaptive, hvilket er det helt særlige ved disse 

test 



Adaptive test 

 
• Adaptiv = Tilpasser sig eleven  

  - Rigtige svar  Sværere spørgsmål 

 - Forkerte svar  Lettere spørgsmål 

 

 
 

 



Test af profilområder 

 Tre test i én 



Dansk, læsning, 2. klasse (sprogforståelse) 



Dansk, læsning, 6. klasse ( sprogforståelse) 



Dansk, læsning, 2. klasse (afkodning) 



Dansk, læsning, 6. klasse (tekstforståelse) 



Matematik, 3. klasse (tal og algebra) 



Matematik, 3. klasse (tal og algebra) 



Matematik, 3. klasse (geometri) 



www.testogprøver.dk 

www.uvm.dk/nationaletest 

 

http://www.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/nationaletest


Hjælp undervejs i testen 

 De nationale test gennemføres som en del af 
den løbende evaluering. Det betyder, at: 

   

• Adgang til hjælpemidler bør være som i den 
daglige undervisning. 

• Elever med særlige behov skal have adgang til 
de hjælpemidler, som de på grund af deres 
specifikke vanskeligheder bruger i den daglige 
undervisning i det fag, der testes i.  



Hvem får testresultaterne? 

• Kun de personer, som direkte har brug for elevens 
testresultater, kan få dem.  

• Det vil sige barnet selv, forældrene, elevens lærer i faget 
og skoleledelsen. 

• Kommunen får resultater for skolen som helhed. 

• Skolebestyrelsen vil blive orienteret om resultaterne af 
skolelederen.  

• Undervisningsministeriet vil indsamle og opbevare 
testresultaterne fra samtlige elever i et administrativt 
register, indtil elevens undervisningspligt ophører, og 
eleven forlader skolen.  



Hvordan formidles testresultaterne? 

• Til forældre 

En kort skriftligt beskrivelse af elevens resultat fx 

udleveret sammen med elevplanen 

 

• Til elever 

En mundtlig tilbagemelding fra læreren 



Plan for anvendelse   

• Eksempler på, hvordan vi her på skolen vil bruge 
resultaterne af de nationale test 

 

• Lærerens planlægning af undervisningen 

• Daglig sparring mellem lærere 

• Ledelsens sparring med lærere 

• Samarbejde med bestyrelsen om skolens faglige mål 

• Skole-hjem-samarbejdet 

• Ledelsens interne evaluering af skolens undervisning 

• . . . . . . . . .  

 

 


