Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Til hjemmet
Information om nationale test i folkeskolen
Dit barn skal tage ti nationale test i løbet af sin skoletid. Hver test varer
45 minutter. De ti test er:
 dansk, læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse
 matematik i 3. og 6. klasse
 engelsk i 7. klasse
 geografi, biologi og fysik/kemi i 8. klasse.
Alle ti test kan også tages på frivillig basis, hvis skolen vælger det. De
frivillige test kan tages på de klassetrin, som er vist ovenfor, og på klassetrinnet over og under. Hver test kan højst tages tre gange. Der findes
også to test i dansk som andetsprog, som kun afholdes på frivillig basis.
De nationale test er et evalueringsværktøj
De nationale test er et pædagogisk værktøj, som dit barns lærere kan
anvende i tilrettelæggelsen af undervisningen. Testene kan også give dig
et indtryk af, hvordan det går dit barn inden for udvalgte områder af
fagene.
Testene er ét af flere værktøjer, som undervejs i dit barns skolegang kan
give et billede af, om han eller hun er på rette vej. Det er ikke alt i fagene,
der kan testes. Det er udvalgte dele af fagene, som er egnede til at blive
testet på computer.
På www.testogprøver.dk findes demoudgaver af alle test, som du kan
prøve kræfter med, hvis du ønsker at få indtryk af testenes indhold.
Testen tilpasser sig dit barns faglige niveau
Opgaverne i de nationale test indretter sig efter dit barns niveau, således
at de bliver sværere, hvis der svares rigtigt på de foregående opgaver og
lettere, hvis der svares forkert på de foregående opgaver. Alle elever vil
få opgaver, de kan svare rigtigt på, og opgaver de ikke kan svare rigtigt
på.
Forældre får brev om resultater
Når dit barn har taget en test, får du en kort skriftlig tilbagemelding om
resultatet. For de frivillige test kan skolen dog vælge ikke at sende rapporten til forældrene.
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Læreren kan vælge at følge op på testen med en samtale med dig om
resultaterne og dit barns faglige udvikling. Det kan for eksempel være i
forbindelse med skole-hjem-samtalen.
Hvad viser testresultaterne?
Resultaterne fra de nationale test kan vises på to forskellige måder:
 I forhold til gennemsnittet på landsplan
 I forhold til faglige niveauer.
Når rapporten viser testresultatet i forhold til landsresultatet, kan du se,
om dit barns resultat er en del over gennemsnittet, over gennemsnittet,
omkring gennemsnittet, under gennemsnittet eller en del under gennemsnittet.
Når rapporten viser testresultatet i forhold til faglige niveauer, kan du se,
om dit barns resultat er fremragende, rigtig godt, godt, jævnt, mangelfuldt eller ikke tilstrækkeligt.
Det er kun resultaterne for testene i dansk, læsning og matematik, der
kan vises i forhold til faglige niveauer. Skolen beslutter, hvilken rapport I
får udleveret.
Testresultater er fortrolige
Testresultater for elever, klasser, skoler og kommuner er fortrolige. Det
betyder, at resultaterne ikke må offentliggøres, og at kun de personer,
som direkte har brug for elevens testresultater, kan få dem. Det skyldes
blandt andet, at det ikke må være muligt at lave en offentlig rangordning
af skoler eller kommuner på baggrund af resultaterne.
De nationale test er obligatoriske
De nationale test er obligatoriske. Det betyder, at dit barn skal gennemføre testene, hvis han eller hun går på en skole under folkeskoleloven.
Testene er også obligatoriske for elever på specialskoler og i specialklasser.
Med venlig hilsen
Undervisningsministeriet
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Center for Prøver, Eksamen og Test

