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OM DENNE PUBLIKATION

Hvordan kan testresultater både indgå i kvalitets-
rapporten og samtidig være fortrolige? Det er et 
af de spørgsmål, mange kommuner har stillet i 
arbejdet med de nationale test.

Denne publikation handler om brug af testresultater 
i praksis i kommunen. Den handler om lovgivnin-
gen på området og giver dig inspiration til at bruge 
testene som et værktøj til skoleudvikling på kom-
munalt niveau.

Publikationen er henvendt til de medarbejdere i den 
kommunale forvaltning, som arbejder med kvali-
tetsrapporten og resultaterne fra de nationale test. 

På Skolestyrelsens hjemmeside på www.skolesty-
relsen.dk finder du mere information om testene 
målrettet mod kommuner. Der er for eksempel links 
til den relevante lovgivning og en lille folder Kort og 
godt om de nationale test.

Du er velkommen til at 
kontakte Skolestyrelsen  

på telefon 33 92 62 00 eller  
e-mail: nationaletest@skolestyrelsen.dk, 

hvis du har spørgsmål til brugen af de  
nationale test.

Du kan få hjælp til spørgsmål af teknisk 
karakter hos UNI•C på telefon 89 37 66 00 eller 

e-mail: support@uni-c.dk.
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OM DE NATIONALE TEST

De nationale test er it-baserede test, der tegner 
et billede af, hvad eleverne kan inden for cen-
trale områder i udvalgte fag. Hver test er inddelt 
i tre faglige områder – de såkaldte profilområder. 
Testene er adaptive og tilpasser sig elevens niveau. 
Hvis eleven svarer rigtigt på et spørgsmål, bliver 
spørgsmålene sværere. Svarer eleven forkert, bliver 
spørgsmålene lettere. Testene tester kun områder, 
som er velegnede til en it-baseret testform.

De nationale test er udviklet som et pædagogisk 
værktøj for læreren til den løbende evaluering. Test-
resultater på skole- og kommuneniveau skal også 
indgå i kommunalbestyrelsens helhedsvurdering 
af skolernes faglige niveau i kommunen. På den 
måde udvides testenes betydning som pædagogisk 
værktøj til også at omfatte det overordnede arbejde 
med kvaliteten af kommunens skolevæsen.

De nationale test i kvalitetsrapporten
Resultaterne fra de nationale test skal indgå i kvali-
tetsrapporten som en del af grundlaget for kommu-
nalbestyrelsens arbejde med kvalitetsudviklingen 
af skolevæsenet. I denne publikation kan du læse 
mere om brug af de nationale test i kvalitetsrap-
porten.

Obligatoriske og frivillige test
De nationale test er obligatoriske for alle elever i 
folkeskolen. Skolerne skal gennemføre de nationale 
test hvert år i foråret. I løbet af et skoleforløb skal 
en elev tage ti obligatoriske test. Eleverne skal gen-
nemføre de obligatoriske test i de fag og klassetrin, 
som er vist i skemaet herunder.

Ud over de obligatoriske test er det muligt at tage 
test på frivillig basis i efteråret. En frivillig test kan 
tages på det klassetrin, hvor testen er obligatorisk, 
og på klassetrinnet under og over. For eksempel 
kan engelsktesten, som er obligatorisk for 7. klasse, 
bruges frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. Så vil den 
gruppe elevers udvikling kunne følges over de tre år. 
Ud over den obligatoriske test kan testen tages to 
gange på frivillig basis.

Fag og klassetrin 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dansk, læsning x x x x

Matematik x x

Engelsk x

Geografi x

Biologi x

Fysik/kemi x

Oversigt over, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der gennemføres obligatoriske nationale test 
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DET TESTER DE NATIONALE TEST

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Hver test er inddelt i tre faglige områder – de 
såkaldte profilområder. For eksempel siger testen 
i geografi noget om elevernes faglige niveau i 
profilområderne “naturgrundlaget”, “kulturgeografi” 
og “at bruge geografien”, men ikke om alt inden for 
geografien. 

Testene hverken kan eller skal teste alt. Det er kun 
færdigheder, der er egnede til en it-baseret test, 
som testes. Selvstændig formulering i skrift og tale 
kan for eksempel ikke evalueres med denne type 
it-baserede test. Her er andre evalueringsmetoder 
mere egnede. Du kan finde en samling af evalu-
eringsværktøjer på www.skolestyrelsen.dk.

Fag/klasse Profilområde 1 Profilområde 2 Profilområde 3

Matematik Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse

Dansk, læsning Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse

Fysik/kemi Energi og
energiomsætning

Fænomener, stoffer og 
materialer

Anvendelser og 
perspektiver

Biologi Den levende 
organisme

Levende organismers 
samspil med hinanden og 
deres omgivelser

At bruge biologien: 
Biologiens anvendelse, 
tankegange og arbejds-
metoder

Geografi Naturgrundlaget Kulturgeografi At bruge geografien

Engelsk Læsning Ordforråd Sprog og sprogbrug

Følgende profilområder indgår i testene

På Skolestyrelsens hjemmeside, www.skolestyrel-
sen.dk, finder du link til indgangen til testsystemet 
for de nationale test. I testsystemet kan kommunen 
hente testresultater fra de nationale test. 
For at få adgang til testresultaterne skal du have 
et UNI•login, som indeholder rettigheder til at se 
testresultater. UNI•C administrerer UNI•login. Ifølge 
folkeskoleloven er det kommunalbestyrelsen, der 
har adgang til at bruge testresultater på kommunalt 
niveau. I praksis varetages opgaven ofte af forvalt-
ningen, for eksempel af skolechefen.

Du kan finde hjælp til at bruge testsystemet i 
“Brugervejledning til de nationale test for kommu-
ner”. Den findes på Skolestyrelsens hjemmeside på 
www.skolestyrelsen.dk. 
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ADGANG TIL TESTRESULTATER

Elevernes sociale baggrund
Kommunen får også tal for kommunens skoler, der 
tager hensyn til elevernes sociale baggrund. De 
tal er baseret på en analyse af sammenhængen 
mellem testresultater og forskellige baggrundsfak-
torer hos eleverne. Tallene fortæller, hvordan elever 
på landsplan med lignende baggrundsforhold har 
klaret testene. Tallene er udarbejdet for at gøre 
det muligt for skolerne og kommunerne at vur-
dere skolernes testresultater i forhold til skolernes 
elevgrundlag. Tallene er ligesom testresultaterne 
fortrolige. 

Årsresultater for kommunens skoler
I testsystemet vil kommunen også få adgang til 
testresultater for kommunens skoler fra tidligere år 
– årsresultater og tal, der tager hensyn til elevernes 
sociale baggrund. Årsresultaterne viser, hvordan 
kommunens skoler klarede de obligatoriske natio-
nale test et givet år. De gør det muligt at sammen-
ligne testresultater over en årrække. Skolelederne 
får adgang til årsresultater for egen skole.

Den nationale præstationsprofil
Hvert år offentliggøres en national præstations-
profil for de nationale test. Den viser, hvordan alle 
elever i folkeskolen samlet set har klaret de ti ob-
ligatoriske nationale test. Kommunen og skolerne 
kan bruge landsgennemsnittene i den nationale 
præstationsprofil til at sammenligne egne testre-
sultater med resultaterne på landsniveau. 
 

Niveau Testresultater Bemærkninger 

Kommunen Skolernes gennemsnitresultater for hver 
test (fag/klassetrin).

Kommunens samlede gennemsnitsresul-
tater for hver test (fag/klassetrin).

Antal elever, der har deltaget i hver test 
på hver skole og i alt i kommunen.

Tal for kommunens skoler, der tager hen-
syn til elevernes sociale baggrund.

Kommunalbestyrelsen skal som del af 
kvalitetsrapporten have testresultater på 
skole- og kommuneniveau.

Skolelederen Klassens gennemsnit i de enkelte test. 

Skolens gennemsnitresultater for hver 
test (fag/klassetrin).

Antal elever, der har deltaget i testene på 
skolen.

Liste over de enkelte elevers resultat i 
hver klasse.

Tal for skolen, der tager hensyn til elever-
nes sociale baggrund.

Skolebestyrelsen vil som led i tilsyns-
beføjelserne med skolens virksomhed 
kunne få oplysninger på skole- og klas-
seniveau, men ikke på individniveau.

Læreren Resultater for hver elev og klassen samt 
hver elevs testforløb. 

Elever og forældre vil få oplyst testre-
sultater for eleven og ikke for klassens 
øvrige elever. 

Oversigt over, hvilke testresultater der er adgang til i testsystemet på kommunalt niveau, skoleniveau og 
lærerniveau
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FORTROLIGhED

Testresultater er, jævnfør folkeskolelovens § 55b, 
fortrolige bortset fra resultater på landsplan. Ansat-
te og kommunalpolitikere, som modtager oplysnin-
ger om testresultater, er underlagt tavshedspligt. 

Videregivelse af testresultater
Testresultater kan berettiget gives videre til medar-
bejdere, i det omfang de har brug for oplysningen 
i deres arbejde, for eksempel til ansatte i kommu-
nale forvaltninger, medlemmer af kommunalbe-
styrelser, ansatte i folkeskolen og medlemmer af 
skolebestyrelser.

Videregivelsen af testresultater kan ske, når det er 
sagligt begrundet, og når adgangen til testresul-
tater er nødvendig for udførelsen af en arbejdsop-
gave. Der kan være en række forskellige situationer, 
hvor det er sagligt begrundet, og hvor det er rele-
vant for løsningen af en arbejdsopgave at videre-
give testresultater. Om videregivelsen af testresul-
tater er berettiget beror på en konkret vurdering af 
den enkelte situation.

Brug af testresultater i tværgående  
samarbejde
Der kan også være forskellige situationer, hvor det 
er pædagogisk relevant at inddrage testresultater i 
et tværgående samarbejde. Ved brugen af test-
resultater på tværs skal man være opmærksom 
på forvaltningslovens regler om fortrolighed. Det 
vil være afhængigt af den konkrete situation, om 
der er en saglig begrundelse for, at testresultater 
bruges i det arbejde. Her er nogle eksempler på 
tilfælde, hvor der efter en konkret vurdering af 
situationen kan være tale om en berettiget videregi-
velse af testresultater mellem for eksempel lærere 
og skoleledere. 

 

Et eksempel – brug af test-
resultater i klasseteamet

En elev i 8. klasse har nogle sær-
lige faglige udfordringer. Lærerne 
i klasseteamet arbejder sam-
men om, hvordan de pædagogisk 
bedst muligt kan støtte eleven. I 
samarbejdet gennemgår lærerne 
elevens testresultater i de fag, 
hvor eleven har gennemført test, 
for at se, hvordan eleven har kla-
ret de forskellige typer af testop-
gaver. Her kan det således være 
relevant, at lærerne ser testresul-
taterne for eleven i de fag, hvor 
eleven har gennemført test.  

Et eksempel – brug af test-
resultater i lærersamarbejde  
på årgangen
To matematiklærere på 6. klas-
setrin samarbejder på tværs af 
klasserne om at afprøve forskel-
lige undervisningsmetoder i 
matematik og søger i fællesskab 
at vurdere metodernes anvende-
lighed. Her kan det være relevant, 
at lærerne ser testresultaterne i 
matematik for hinandens klasser, 
det vil sige på klasseniveau, men 
ikke i andre fag. 
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Et eksempel – brug af testresul-
tater i læsenetværk

Den kommunale læsekonsulent 
holder møder i læsenetværket, 
hvor kommunens udvikling på 
læseområdet følges, og læseind-
satsen tilrettelægges. I møderne 
deltager læsevejledere fra kom-
munens skoler. Her kan det være 
relevant, at testresultaterne i 
dansk, læsning på skoleniveau og 
eventuelt på klasseniveau bruges 
som et værktøj til at følge udvik-
lingen,  vurdere, hvilke indsatser 
der virker, og vurdere behov for 
fremtidige indsatser. I det tilfælde 
kan det være relevant og sagligt 
begrundet at bruge testresulta-
terne fra dansk, læsning som et 
værktøj i arbejdet. Det vil derimod 
som udgangspunkt ikke være 
berettiget at videregive testresul-
taterne i for eksempel matematik 
til denne personkreds.

Et eksempel – brug af test i sko-
leledergruppen

I kommunen samarbejder sko-
lechefen og skoleledergruppen 
om at tilrettelægge indsatser for 
udviklingen i elevernes faglige 
niveau i matematik i kommunen. 
Skolechefen har observeret i test-
resultaterne, at der på kommunalt 
niveau er bedre resultater i ma-
tematiktesten for 3. klasse end 
i matematiktesten for 6. klasse. 
Testresultaterne på skoleniveau 
og kommunalt niveau i de to 
matematiktest kan her være rele-
vante at inddrage som et værktøj 
i skolechefens og skoleledergrup-
pens samarbejde om at udvikle 
elevernes faglige niveau i mate-
matik i kommunen som helhed. 
Andre testresultater vil derimod 
ikke kunne inddrages.
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TESTRESULTATER I KVALITETSRAPPORTEN

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test skal 
indgå i den årlige kvalitetsrapport om kommunens 
skolevæsen. 

Testresultaterne skal indgå i kvalitetsrapporten i 
den forstand, at de skal indgå i det grundlag, som 
kommunalbestyrelsen baserer sine vurderinger af 
kommunens skoler og samlede skolevæsen på. De 
skal indgå som en blandt flere indikatorer, der kan 
sige noget om undervisningens kvalitet, for eksem-
pel karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver og 
eventuelle resultater af andre typer af evalueringer. 

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter skal 
kvalitetsrapporten omfatte relevante oplysninger 
om resultater for hver af kommunens folkeskoler og 
for det samlede skolevæsen, herunder oplysninger 
om resultater fra de nationale test. I kvalitetsrap-
porten skal indgå:

– resultater fra de nationale test på skoleniveau
–  resultater fra de nationale test på kommune-

niveau.

Inddragelsen af testresultater i kvalitetsrapporten 
skal tage hensyn til, at testresultater er fortrolige 
bortset fra opgørelser på landsplan. 

For at opfylde begge krav – at testresultater er for-
trolige og samtidig skal indgå i kvalitetsrapporten –
kan testresultater for eksempel fremlægges for 
kommunalbestyrelsen i et selvstændigt, fortroligt 
dokument som bilag til kvalitetsrapporten. Der kan 
også udarbejdes to udgaver af kvalitetsrapporten, 
en fortrolig og en offentlig. Testresultaterne kan 
kun gennemgås på en lukket del af et kommunal-
bestyrelsesmøde. 

Testresultater til intern brug
Oplysninger om testresultater skal indgå i det 
fortrolige bilag eller den fortrolige udgave af kvali-
tetsrapporten, som er til intern brug i forvaltningen 
og kommunalbestyrelsen. Ud over de samlede 
testresultater på skoleniveau kan det også vælges 
at fremlægge resultater i de enkelte profilområder 
inden for testene, for eksempel i testen i geografi 
for 8. klasse for de tre profilområder “naturgrundla-
get”, “kulturgeografi” og “at bruge geografien”, hvis 
kommunalbestyrelsen ønsker det. 
 

Kvalitetsrapport til offentliggørelse
Konkrete testresultater må ikke indgå i den offent-
lige udgave af kvalitetsrapporten. Den offentlige del 
af kvalitetsrapporten må altså kun inddrage testre-
sultater på den måde, at de indgår i grundlaget for 
kvalitetsrapportens vurdering af det faglige niveau 
og den faglige udvikling på kommunens skoler og i 
kommunens samlede skolevæsen. 

Hvis forvaltningen og kommunalbestyrelsen ønsker 
at henvise mere direkte til testresultaterne i vurde-
ringen, er retningslinjen, at formuleringer ikke må 
kunne bruges til at rangordne skoler eller kommu-
ner på baggrund af testresultaterne. Vurderingen i 
kvalitetsrapporten må, når der fremover kan følges 
en udvikling over årene, gerne indeholde for eksem-
pel formuleringer som “resultaterne ligger højere 
end sidste år”, “resultaterne er i store linjer tilfreds-
stillende” eller “testresultaterne ligger anderledes 
end forventet”. De formuleringer vil ikke kunne 
bruges til at rangordne mellem skoler og kommu-
ner. Derimod vil formuleringen “en stor gruppe af 
eleverne ligger i midten” kunne bruges til at sam-
menligne med en anden skole eller kommune, hvor 
“en stor gruppe ligger i toppen”. 

“Vi inddrager testre-
sultaterne i kvalitetsrap-

porten i sammenhæng med 
for eksempel resultaterne fra 
de kommunale læseprøver til 

at drage konklusioner.”

(Skolechef)  
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BEhANDLING I KOMMUNALBESTYRELSEN

hvilke testresultater må kommunal-
bestyrelsen få?
Som del af kvalitetsrapporten skal kommunalbe-
styrelsen have testresultater på skoleniveau og 
på kommuneniveau. Kommunalbestyrelsen kan få 
testresultater på for eksempel klasseniveau eller 
elevniveau, hvis der er en saglig begrundelse for 
det. Vurderingen af, om kommunalbestyrelsen 
skal have oplysninger om testresultater på et mere 
detaljeret niveau end skoleniveau, hører ind under 
persondataloven. Der gælder de samme regler for 
videregivelse af testresultater som for andre fortro-
lige oplysninger. 

Præsentation af resultater for kommunal-
bestyrelsen
Forvaltningen kan på et lukket møde fremlægge 
konkrete resultater fra de nationale test for kom-
munalbestyrelsen og for de relevante politiske 
udvalg. Her kan resultaterne for eksempel indgå i 
en drøftelse af hidtidige indsatser eller bruges til at 
pege på behov og ideer til indsatser fremover. I en 
fremlæggelse kan det være relevant at fremhæve 
for eksempel: 
–  kommunens resultater sammenlignet med 

landsgennemsnittet
–  særlige forhold på skolerne, der kan have en 

betydning for resultaterne
–  andelen af eleverne, der har deltaget i de natio-

nale test
–  tallene for skolerne, der tager hensyn til elever-

nes sociale baggrund
–  opmærksomhedspunkter i form af særligt iøjne-

faldende gode eller dårlige resultater.

“I vores 
fremlæggelse 

gennemgår vi over-
sigtsskemaet fra test-

systemet.”

(Skolechef)

“Vi fremlægger test-
resultaterne for vores politikere 

sammen med kvalitetsrapporten. 
Hvis resultaterne viser særlige udfor-

dringer på nogle af skolerne, fremlæg-
ger vi samtidig en vurdering af, hvordan 

de kan forbedres.”

(Skolechef)
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ELEVER MED SÆRLIGE BEhOV

De nationale test er obligatoriske for alle elever i 
folkeskolen. Det gælder for alle elever, der bliver 
undervist i henhold til folkeskoleloven, også elever 
i for eksempel specialklasser, på specialskoler og i 
dagbehandlingstilbud.

Testene er velegnede til de fleste elever med sær-
lige behov. Det skyldes, at testene tilpasser sig ele-
vernes niveau undervejs, og på den måde får elever 
med særlige behov samme vilkår og muligheder, 
som deres jævnaldrende kammerater.

Elever, der undervises på klassetrin under 
det alderssvarende
De nationale test indeholder opgaver af forskellige 
sværhedsgrader, og opgaverne udvælges auto-
matisk, så sværhedsgraden tilpasser sig eleven. 
Der kan dog være udfordringer forbundet med test 
af elever, som undervises flere klassetrin under 
det klassetrin, der svarer til deres skolealder, fordi 
testene ikke altid indeholder opgaver, der spænder 
så bredt. 

Testsystemet er indrettet sådan, at en elev tager 
testen i forhold til det klassetrin, eleven er indskre-
vet på i det skoleadministrative system. Hvis eleven 
får undervisning på et lavere klassetrin end det, 
eleven er indskrevet på, får eleven resultater, der er 
beregnet i forhold til elever på samme alder i stedet 
for undervisningsklassetrinnet. Disse resultater vil 
ofte ligge under middel. 

Specialklasser er medregnet i gennemsnits-
resultaterne
De gennemsnitsresultater, der beregnes for skoler-
ne, og som skolelederen og kommunen får adgang 
til, vil være baseret på alle skolens elever. Er der i 
kommunen en skole, der har en større procentdel 
specialelever end andre skoler i kommunen, er det 
en god idé at være opmærksom på dette i tolknin-
gen af testresultaterne for skolerne. Resultater fra 
elever i specialtilbud indgår også i gennemsnitsre-
sultaterne for hele landet i den nationale præstati-
onsprofil.

§ Da testene er adaptive og tilpas-
ser sig den enkelte elevs niveau, er det 
forventningen, at fritagelse kun vil være 

nødvendig i ganske få tilfælde. 

(Bemærkninger til L101 Forslag til lov om  
ændring af folkeskolen)
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hVORDAN KAN RESULTATERNE LÆSES?

Bag om skalaerne
Resultaterne bliver vist på en skala fra 1-100, der vi-
ser selv små forskelle i, hvordan eleverne klarer sig.
1-100-skalaen er dannet på baggrund af cirka 
10.000 elevers resultater inden for hver test i de 
første tre uger af de nationale test i foråret 2010. 
Kommunen kan også holde sine elevers resultater 
op imod landsgennemsnittet for hvert år, som bli-
ver offentliggjort i den nationale præstationsprofil. 

Sammenhæng mellem 100-skalaen og  
5-skalaen
Fordelingen af elevernes resultater vises på en 
skala på 1-5 i søjlediagrammer. 100-skalaen ligger 
til grund for 1-5-skalaen. 

1 point 10 point 35 point 65 point 90 point 100 point

1 2 3 4 5

Sammenhæng mellem elevernes resultat i testen på to skalaer.    
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Det fremgår af kommunens resultater på 100-ska-
laen i geografitesten, at kommunen ligger lidt over 
gennemsnittet på skalaen i alle tre profilområder, 
nemlig på henholdsvis 54, 53 og 55 i de tre profil-
områder samt 54 i den samlede vurdering. 

I søjlediagrammerne kan man se nogle flere nu-
ancer i fordelingen af elevernes resultater. Her kan 
man se, at kommunens elevers resultater centrerer 
sig mere omkring midten end landsgennemsnittet. 
Færre elever ligger i niveau 5, ligesom der også er 
færre, der ligger i niveau 1. Derudover viser forde-
lingen af resultaterne i søjlediagrammerne, at der i 

profilområdet “kulturgeografi” er elever, der ligger 
i niveau 5. I profilområderne “naturgrundlaget” og 
“at bruge geografien” er der derimod ingen elever, 
som ligger i niveau 5. Dette billede genspejles i 
den samlede vurdering. Den samlede vurdering er 
baseret på hver elevs gennemsnitsresultat for hele 
testen på 100-skalaen.

Den fordeling på landsplan, som er vist med de blå 
søjler, er en normalfordeling. De endelige landsre-
sultater findes i den nationale præstationsprofil.  
Du finder den nationale præstationsprofil på  
www.skolestyrelsen.dk.

Eksempel på en kommunes resultat i testen i geografi på 100-skalaen og på 5-skalaen vist i søjlediagrammer

Geografi 8. klasse
Naturgrundlaget

Resultat
1-100

Kulturgeografi
Resultat

1-100

At bruge geografi
Resultat

1-100
Samlet vurdering

Hele kommunen 54 53 55 54

1

Elevgruppens resultat

Elever 01. Naturgrundlaget

2 3 4 5
0

10

20

30

Landsgennemsnittet

1

Elevgruppens resultat

Elever 03. At bruge geografi

2 3 4 5
0

10

20

30

Landsgennemsnittet

1

Elevgruppens resultat

Elever 02. Kulturgeografi

2 3 4 5
0

10

20

30

Landsgennemsnittet

1

Elevgruppens resultat

Elever 04. Samlet vurdering

2 3 4 5
0

10

20

30

Landsgennemsnittet
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SPØRGSMÅL OG SVAR OM, hVORDAN 
TESTRESULTATER KAN LÆSES

Spørgsmål: 

Hvis testresultatet for kommunen i en-
gelsk ligger fem point højere i 2011, end 
det lå i 2010, betyder det så, at den nye 
årgang af elever i kommunen er dygti-
gere til engelsk, end den tidligere?

Svar: 

En af testenes styrker er, at resultater 
inden for profilområder kan sammenlig-
nes. Hvis en årgang har klaret sig bedre 
i testen end en anden, kan det derfor 
være en god indikation på, at eleverne er 
bedre til engelsk. Her er måske et godt 
eksempel på en udvikling i engelskun-
dervisningen i kommunen. Man skal dog 
være opmærksom på, at testene kun 
dækker udvalgte dele af fagene. 

Spørgsmål: 

Hvis kommunens skoler tre år i træk 
systematisk benytter både de obligato-
riske og de frivillige test til for eksempel 
matematik i 3. klasse, kan man så måle 
de samme elevers udvikling fra 2. til 3. til 
4. klasse?

Svar: 

Ja, fordi det er den samme test, kan 
resultaterne bruges til at måle udvikling. 
De nationale test er meget velegnede til 
netop dette formål. 

Spørgsmål: 

En skoles elever på 6. klassetrin har 65 i 
gennemsnit i “tal og algebra” i matema-
tiktesten, og en anden skoles elever på 
6. klassetrin har 48 i gennemsnit i “tal og 
algebra” i matematiktesten. Hvad viser 
det? 

Svar: 

Det kan være en god indikation af, at den 
første skoles elever er bedre til at regne 
end den anden skoles. Det kan være en 
god idé at supplere billedet med elever-
nes resultater fra andre dele af testen, 
for eksempel “matematik i anvendelse”. 

Spørgsmål: 

Hvis gennemsnittet i engelsk fortsætter 
med at stige med fem point i 2012 og i 
2013, kan vi så med sikkerhed sige, at 
skolerne er blevet bedre til at undervise 
i engelsk?

Svar: 

Det kan være en god indikation på, at 
engelskundervisningen er blevet bedre. 
Vær dog opmærksom på, at der også 
kan være forskelle i elevbaggrunden på 
årgangene, som kan forklare forskel-
len. Men en jævnt stigende tendens i 
resultaterne vil være en god indikation 
af, at der er en fagligt god udvikling. For 
at få et mere nuanceret billede kan det 
også være en god idé at se på tallene, 
der tager hensyn til elevernes sociale 
baggrund, og som kan pege på even-
tuelle forskelle i elevbaggrund mellem 
årgangene.
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TOLKNING AF RESULTATER

Resultaterne fra de nationale test kan bruges til 
at lokalisere særlige udfordringer på skolerne eller 
særligt interessante positive resultater. Sam-
menligner kommunen resultater over flere år, kan 
de bruges til at vise, om kommunen er på rette 
vej med en udvikling. Måske er kommunen i den 
situation, at flere af testresultaterne bekræfter en 
viden, der allerede er i kommunen. Så kan resulta-
terne bruges som en sikker dokumentation for det 
faglige niveau. Det er vigtigt at holde sig for øje, at 
testene hverken kan eller skal teste alt. Det er kun 
færdigheder, der er egnede til en it-baseret test, 
som testes. Selvstændig formulering i skrift og tale 
kan for eksempel ikke evalueres med denne type 
it-baserede test. Her er andre evalueringsmetoder 
mere egnede.

Aktuel status
Testene kan give en aktuel status på nogle konkrete 
områder, som er vigtige for forvaltning og kom-
munale politikere at vide noget om. Men de kan ikke 
fortælle, hvad årsagen til eventuelle problemer er, 
og endnu mindre, hvad der er den rigtige løsning. 
Det beror på fortolkningen af resultaterne, viden om 
eleverne og skolerne og andre evalueringsresulta-
ter. 

Følge resultater fra år til år
Fremskridt kan følges ved at se på testresultater fra 
de obligatoriske test på et klassetrin år efter år, for 
eksempel 6. klassernes resultater i dansk, læsning. 
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der i små 
grupper – én skole eller en lille kommune – kan 
være variation, blandt andet fordi elevgrundlaget 
ændrer sig fra år til år. Kommunen kan bestemme, 
hvordan skolerne skal bruge de frivillige nationale 
test. Hvis kommunen benytter den mulighed, kan 
det faglige fremskridt følges tættere for en gruppe 
af elever på de områder, som testene tester. Kom-
munen kan få resultaterne fra de frivillige test fra 
skolelederen.

Spørgsmål til at tolke kommunens samlede 
resultater
Aktuelle spørgsmål til at tolke testresultater:
–  Ser vi nogle mønstre i resultaterne for kommu-

nen og skolerne?
–  Er der noget, der springer i øjnene eller over-

rasker, for eksempel et særligt godt eller dårligt 
resultat?

–  Er der påfaldende afvigelser mellem skolerne?
–  Hvordan er resultaterne set i forhold til lands-

gennemsnittet?
–  Hvordan ser tallene, der tager hensyn til elever-

nes sociale baggrund, ud?
–  Indikerer resultaterne fra de nationale test, at 

der er behov for yderligere kortlægning?
–  Har vi nogen anden type information, som 

bekræfter eller afkræfter resultaterne fra de 
nationale test?

–  Hvad kan vi gøre for at forbedre resultater, som 
vi ikke er tilfredse med?

hvordan forholder jeg mig til et resultat, der 
undrer?
–  Tjek rammerne for testen, for eksempel om 

der har været særlige tekniske vanskeligheder 
ved gennemførelsen af testen, og hvor mange 
elever der har været med til testen. 

–  Undersøg, hvilke klasser der har deltaget i 
testen, om der for eksempel har været en spe-
cialklasserække. Det kan også være en god idé 
at se på, om der er særlige forhold i elevernes 
baggrund. Her kan det også være relevant at se 
på tallene, der tager hensyn til elevernes sociale 
baggrund.

–  Undersøg, om det er et tilbagevendende resultat 
over flere år, eller om det er særligt for det på-
gældende år.

–  Spørg andre, der kan vide noget om årsagerne 
til det særlige resultat, for eksempel skolelede-
ren.

–  Sammenlign med andre data eller andre 
oplysninger, som kommunen har, for eksem-
pel prøver eller evalueringer, og se, om de kan 
nuancere det billede, testresultatet tegner.
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LOVGIVNING

–  Folkeskoleloven § 13 og § 55b samt L101 Forslag 
til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket 
evaluering og anvendelse af nationale test som 
pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver 
m.v.). I bemærkningerne til lovforslaget uddybes 
fortrolighed om testresultater og berettiget 
videregivelse af testresultater.

–  Bekendtgørelse om anvendelse af test i 
folkeskolen mv. (Bekendtgørelse nr. 1000 af 
26/10/2009). Bekendtgørelsen fastlægger de 
nærmere vilkår for anvendelse af test, herunder 
berettiget videregivelse af testresultater.

–  Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrap-
porter og handlingsplaner i kommunalbestyrel-
sernes arbejde med evaluering og kvalitetsud-
vikling af folkeskolen (Bekendtgørelse nr. 162 af 
22/02/2007). Bekendtgørelsen præciserer, at 
testresultater skal indgå i kvalitetsrapporten.

–  Vejledning om folkeskolens specialundervis-
ning og anden specialpædagogisk bistand 
(Vejledning nr. 4 af 21/01/2008). Vejledningen 
præciserer, at de nationale test er obligatoriske 
for elever, der undervises i en specialklasse, en 
specialskole, et regionalt undervisningstilbud 
eller på en intern skole i et dagsbehandlingstil-
bud eller i et anbringelsessted.

–  Forvaltningsloven § 28 og § 32. Paragrafferne 
præciserer reglerne for berettiget videregivelse 
af fortrolige oplysninger. 

–  Persondataloven. Persondataloven præciserer 
reglerne for behandling af oplysninger.
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Du er velkommen til at kontakte Skolestyrelsen  
på telefon 33 92 62 00 eller e-mail:  
nationaletest@skolestyrelsen.dk,  
hvis du har spørgsmål til brugen af de nationale 
test.

Du kan få hjælp til spørgsmål af teknisk karakter 
hos UNI•C på telefon 89 37 66 00 eller  
e-mail: support@uni-c.dk.


