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1 Indledning 

1.1 Om denne vejledning 
Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. 
Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperio-
de, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen afspejler 
testsystemet. Brugerfladen i testsystemet udvikles løbende for at optimere brugerven-
ligheden. 
 
Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste 
brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny ’knap’, som du ikke tidligere har stif-
tet bekendtskab med. Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i 
brugervejledningen. 
 
Du kan finde mere information om de nationale test, herunder information om hvad 
testene tester, fritagelsesregler og testresultater i kvalitetsrapporten på 
www.uvm.dk/nationaletest. 

1.2 De nationale test 
De nationale test omfatter følgende test: 
 

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 

 
Via statussiden i testsystemet kan kommunen følge med i, hvordan testaktiviteterne på 
kommunens skoler udvikler sig, herunder om skolerne overholder de obligatoriske for-
pligtelser, og hvordan skolernes praksis for fritagelse ser ud. 
 
Kommunerne får adgang til gennemsnitsresultater for kommunens skoler. Testresulta-
terne kan anvendes som en indikator blandt mange for det faglige niveau på skolerne og 
kan indgå i grundlaget for dialog i forbindelse med det kommunale tilsyn. Desuden skal 
resultaterne inddrages i arbejdet med den årlige kvalitetsrapport. 
 
I testsystemet kan der hentes forskellige resultatvisninger på kommune- og skoleniveau. 
Mens der gennemføres test har kommunen løbende adgang til skolernes testresultater 
for de elever, som aktuelt går på kommunens skoler. Det betyder, at resultaterne kan 
ændre sig, fx hvis en elev skifter skole og overgår til en anden kommune.  
 

http://www.uvm.dk/nationaletest
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Efter den obligatoriske testperiode er færdig, får kommunen adgang til årsresultater for 
kommunens skoler og kommunen samlet set. Årsresultaterne ændrer sig ikke, hvis en 
elev flytter skole. Årsresultaterne præsenteres sammen med en national præstations-
profil, som er landsgennemsnittene for den obligatoriske testperiode for det pågælden-
de år. Man kan også se årsresultater fra tidligere år. 

1.3 UNI•Login 

1.3.1 Adgang til testresultater på kommuneniveau 

Kommunens medarbejdere skal anvende et personligt UNI•Login, når de skal have ad-
gang til testresultaterne. Et UNI•Login består af et brugernavn og en adgangskode. 
 
Adgangen med UNI•Login styres af kommunens brugeradministrator. Brugeradministra-
tor kan oprette og vedligeholde de relevante brugeres UNI•Login ved hjælp af et admi-
nistrationsværktøj, https://ba.emu.dk, som UNI•C stiller til rådighed. 
 
Den eller de af kommunens medarbejdere, som skal have adgang til kommunens testre-
sultater, skal have et UNI•Login, som: 
 

 er tilknyttet kommunen med brugertypen ’lærer’ 

 er identificeret med cpr-nummer 

 har rettigheden ”Eval.kom” 

Navnet på kommunens nuværende brugeradministrator kan findes ved at indsætte 
kommunens navn her: https://brugerprofil.emu.dk/cgi/useradm/o 
 
Det er sædvane, at den nuværende brugeradministrator opretter sin eventuelle afløser 
selv. Kommuner kan eventuelt bestille ny brugeradministrator ved at skrive til: 
admsupporten@uni-c.dk.  
 
Administrationssupporten kan også træffes på telefon 35 87 85 50. Telefontid mandag – 
fredag kl. 8-15. 
 

1.3.2 Adgang til testresultater på lærerniveau 

I nogle tilfælde kan det være berettiget, at en kommunal læsekonsulent el. lignende 

vejleder får adgang til enkelte elevers detaljerede resultater i bestemte test. Her er det 

de enkelte skoler, der administrerer adgangen til resultaterne. 

Den eller de af kommunens medarbejdere, som skal have adgang til detaljerede resulta-
ter for bestemte elever i bestemte test, skal have et UNI•Login, som: 
 

 er tilknyttet hver af de enkelte elevers skoler med brugertypen ’lærer’ 

 er identificeret med cpr-nummer på hver skole 

 har rettigheder til at se resultater for de relevante elever i de relevante test – på 

samme måde som elevernes faglærere på skolen 

 

https://ba.emu.dk/
https://brugerprofil.emu.dk/cgi/useradm/o
mailto:admsupporten@uni-c.dk
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2 Rapporter 

2.1 Om testresultater 
I testsystemet kan der hentes forskellige resultatvisninger på kommune- og skoleniveau.  
Kommunen har i testsystemet adgang til følgende resultater: 
 

 Resultater for kommunen som helhed 

 Resultater for kommunens skoler 

 Årsresultater  

Mens der gennemføres test, har kommunen løbende adgang til skolernes testresultater 
for de elever, som aktuelt går på kommunens skoler. Det betyder, at resultaterne kan 
ændre sig, fx hvis en elev skifter skole og overgår til en anden kommune.  
 
Efter den obligatoriske testperiode, får kommunen adgang til årsresultater for kommu-
nens skoler og kommunen samlet set. Årsresultaterne ændrer sig ikke, hvis en elev flyt-
ter skole. Årsresultaterne præsenteres sammen med en national præstationsprofil, som 
er landsgennemsnittene for den obligatoriske testperiode for det pågældende år. Man 
kan også se årsresultater fra tidligere år. 
 
Normbaserede og kriteriebaserede tilbagemeldinger 
Der findes to former for tilbagemeldinger på ele-
vernes testresultater. 
De normbaserede tilbagemeldinger vurderer den 
enkelte elevs præstationer i forhold til andre ele-
ver. Elevernes testresultater scores fra 1-100 og 
fordeles derefter på en femtrins skala. 
 
De kriteriebaserede tilbagemeldinger supplerer inden for testene i matematik og 
dansk/læsning med en kvalitativ viden om, i hvilken grad eleven har nået 
det fornødne faglige niveau. Tilbagemeldingen finder sted vha. en tilba-
gemeldingsskala med seks trin. 
 
Yderligere informationer om de to typer tilbagemeldinger findes på 
uvm.dk/nationaletest 

  



2  Rapporter 

  
 

12  © Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 

 

2.2 Login 

 
Fra http://www.testogprøver.dk /menuen Kommune 

 
 
 Klik på De nationale test 
 Log in med UNI•Login 
 

 
 

 
 Indtast dit UNI•Login 
 

 

  

http://www.testogproever.dk/
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2.3 Menu - Forside 

 
Forsiden giver et her-og-nu billede af kommunens obligatoriske test. Grafen giver en 
oversigt over: 

 Ikke bookede 

 Bookede, ikke gennemførte 

 Gennemførte 

 Fritagede 
 

 
 

Ved klik på linket Vis detaljer kommer man over på statussiden, hvor man kan se status 

for de enkelte skoler. 

Fra resultatkolonnen er der adgang til: 

 Kommunens samlede testresultater 

 Skolernes testresultater 

 Årsresultater for tidligere skoleår 
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2.4 Menu – Status 
Via statussiden kan kommunen følge med i, hvordan testaktiviteterne på kommunens 
skoler udvikler sig, herunder om skolerne overholder de obligatoriske forpligtelser, og 
hvordan skolernes praksis for fritagelse ser ud. 
 
Statussiden viser til enhver tid en oversigt over kommunens aktuelle bookinger og test-
afviklinger. 
 
Man kan vælge at få en status på kommuneniveau og på skoleniveau. 

 

 

 

2.4.1 Grafisk visning 

Fra venstremenuen er der adgang til informationer om skolernes bookingstatus. Infor-
mationerne vises på kommuneniveau og på skoleniveau. 
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2.4.2 Kommunestatus 

Klik på Vis detaljer 
  

 
 

 

2.4.3 Skolestatus 
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2.5 Menu - Testresultater kommune 

Testresultater kommunen= Testresultater på kommuneniveau  

 
Resultaterne kan tilgås i kriteriebaseret visning for Dansk/læsning og Matematik samt 
normbaseret visning for alle 10 test. Defaultvisning er Kriteriebaseret visning. 
 

2.5.1 Kriteriebaseret visning 

2.5.1.1 Samlet oversigt 
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2.5.1.2 Skoleoversigt 

 
 

2.5.1.3 Fordeling på profilområder 
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2.5.2 Normbaseret visning 

2.5.2.1 Samlet oversigt 

Fra kolonnen Kommunens resultat 20xx/20yy Resultat 1-100 kan du tilgå resultaterne for 
den konkrete test fra skoler, der har testresultater. 
 

 
 
Fra kolonnen Resultatfordeling kan du tilgå den grafiske visning for en konkret skole. 
 

2.5.2.2 Skoleoversigt 

 
 

2.5.2.3 Fordeling på profilområder 
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2.6 Menu - Testresultater skole 

 

 
Resultaterne kan tilgås i kriteriebaseret visning for Dansk/læsning og Matematik samt 
normbaseret visning for alle 10 test. Defaultvisning er Kriteriebaseret visning. 
 

 

 
 

 Klik på skolen for at se skoleresultaterne 
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2.6.1 Kriteriebaseret visning 

2.6.1.1 Samlet resultat 

Skolens samlede resultat kan sammenlignes med kommuneresultatet 

 
 

2.6.1.2 Profilområderne 
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2.6.2 Normbaseret visning 

2.6.2.1 Samlet resultat 

 
 

2.6.2.2 Profilområderne 

Fra kolonnen Resultatfordeling kan du tilgå den grafiske visning for en konkret skole. 
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3 Årsresultater – trin for trin 

Efter den obligatoriske testperiode, får kommunen adgang til årsresultater for kommu-
nens skoler og kommunen samlet set. Årsresultater viser teststatus og testresultater for 
de enkelte obligatoriske test for det valgte skoleår. 
Årsresultater er et udtryk for, hvordan kommunens skoler har klaret de obligatoriske 
test et givent år sammenholdt med landsgennemsnittet for det samme år. Årsresulta-
terne er også dem, den socioøkonomiske reference holdes op imod.   
 
Årsresultaterne ændrer sig ikke, modsat de andre resultatvisninger i testsystemet, som 
ændrer sig, hvis elever flytter skole, eller nye kommer til.  
 
Årsresultaterne tilgås fra venstremenuen.  
 

 
 

1.  

 



 3.1  Årsresultater - teststatus 
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 Marker skoleår 

2.  

3.1 Årsresultater - teststatus 
Teststatus kan tilgås på testniveau og skoleniveau. 
 
Teststatus - kommunen 
Teststatus - kommunen viser for den enkelte test antal elever på klassetrinnet, antal 
elever som har afsluttet en test, samt antallet af elever som er fritaget til en test på 
kommunens forskellige skoler.  

 

 

 
 
 

3.  Teststatus – skoler 
Teststatus – skoler viser for den enkelte skole antal elever på klassetrinnet, antal elever 
som har afsluttet testen, samt antallet af elever som er fritaget til de forskellige test. 
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 3.2  Årseresultater - Testresultater 
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4.  

3.2 Årseresultater - Testresultater 

Kommunens testresultater 

 
Årsresultater – kommunen viser kommunens resultater for de enkelte obligatoriske 

test for det valgte skoleår. Resultaterne kan tilgås for: 

 de enkelte skoler 

 hele kommunen  

 hele landet 
 

5.  Resultatfordeling i grafik  
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6.  Skolens testresultater 

 

Årsresultater – skoler viser skolens resultater for alle obligatoriske test for det det valg-

te skoleår. Resultatsiden viser alle resultater for: 

 den valgte skole 

 hele kommunen  

 hele landet 

 

Fra tabellen kan man tilgå skolens: 

 resultatfordeling i grafik  

 socioøkonomiske reference (se nedenfor) 
 

7.  Resultatfordeling i grafik  
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8.  3.3 Socioøkonomisk reference 

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-

grundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til ele-

vernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges 

som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede resultater. 

 

Læs mere om, hvordan man finder den socioøkonomiske reference, aflæser og bruger 
den på www.uvm.dk  eller her: Vejledning.pdf 
 

 

 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test/Testresultater
http://uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110921_vejledning_sociooekonomisk_reference.ashx

