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Om Folkeskolens Nationale 
Overgangstest  
 

 

I efteråret 2021 blev der indgået en politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessy-

stem, som betyder, at der fra skoleåret 2026/27 indføres helt nye obligatoriske test i folkeskolen, som 

erstatter de hidtidige nationale test. Disse nye test kommer til at hedde Folkeskolens Nationale Fær-

dighedstest. Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal samlet set bidrage til en endnu 

stærkere evalueringskultur i folkeskolen, ligesom der skal etableres en stærkere opfølgningskultur.  

 

Det tager flere år at udvikle Folkeskolens Nationale Færdighedstest med en høj faglig kvalitet og i et 

nyt testsystem, og derfor skal skoler og elever i en overgangsperiode fra og med skoleåret 2022/23 til 

og med skoleåret 2025/26 gennemføre Folkeskolens Nationale Overgangstest. 

 

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres på alle landets folkeskoler. Folkeskolens 

Nationale Overgangstest er et supplement til de øvrige test- og evalueringsværktøjer, som i dag 

anvendes i folkeskolen. Resultaterne fra testene giver læreren et generelt indblik i, om der er særlige 

områder, klassen kan arbejde mere med i undervisningen, men resultaterne kan ikke stå alene.  

 

Testene er ens for alle – de er lineære  

Testene er lineære, og det betyder, at alle elever på et klassetrin får de samme opgaver i den samme 

rækkefølge. Der er både nemme og svære opgaver. Derfor vil de fleste elever få opgaver, de kan løse, 

og opgaver, de ikke kan løse. Testene er indrettet sådan, at det ikke er forventningen, at eleverne kan 

nå at svare på alle opgaverne.  

 

Fag og klassetrin  

Folkeskolens Nationale Overgangstest er obligatoriske i fagene dansk (læsning) på 2., 3., 4., 6. og 8. 

klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8 klassetrin. Testene på 2. klassetrin varer 30 minutter, mens 

testene på de andre klassetrin varer 45 minutter. 

 

Testene er digitale og selvrettende. Derfor er det ikke læreren, der retter besvarelserne. Det gør 

testsystemet automatisk. Testene skal gennemføres på www.testogprøver.dk, og dit barn skal bruge sit 

Unilogin for at gennemføre testene. 

 

 Test i læsning 

 Gennemføres i 2., 3., 4., 6. og 8. klasse.  

 Tester dit barn inden for de faglige områder afkodning, sprogforståelse og 

tekstforståelse. 

 

 

Test i matematik 

 Gennemføres i 2., 4., 6., 7. og 8. klasse.  

 Tester dit barn inden for de faglige områder tal og algebra, geometri og måling 

samt statistik og sandsynlighed. Testen i matematik på 2. klassetrin tester dog 

kun inden for tal og algebra.  

http://www.testogprøver.dk/
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Tilbagemelding til dig og dit barn om 
resultatet og opgavebesvarelserne  
 

 

Tilbagemelding om resultatet 

Læreren skal fortælle dit barn om testresultatet. Det kan gøres i en samtale, der handler om, hvilke 

faglige områder dit barn klarer godt, og hvilke faglige områder dit barn eventuelt skal arbejde mere 

med i undervisningen med hjælp fra læreren.  

 

Du skal som forælder have en skriftlig tilbagemelding om dit barns testresultat. Det kan være 

forskelligt, hvordan lærerne informerer dig som forælder. Hvis du har spørgsmål til testresultatet, kan 

du spørge dit barns lærer. Desuden kan I tale om resultaterne til en skole-hjem-samtale. 

 

Dit barns resultat er fortroligt og bliver ikke offentliggjort  

Den enkelte elevs resultat i testen er fortroligt og bliver ikke offentliggjort. 

 

Som udgangspunkt er det kun dit barns lærer og skolelederen, der må se dit barns testresultat. De kan 

dog vælge at drøfte en elevs resultat med fx en anden lærer eller en faglig vejleder, hvis der er en 

pædagogisk eller faglig grund til det. 

 

Du kan få dit barns svar i testen udleveret 

Du kan få udleveret dit barns svar på opgaverne i testen. Hvis du ønsker at få besvarelserne udleveret, 

skal du bede skolen om det.  

 

Du kan tidligst få udleveret besvarelsen, når den tre ugers gennemførelsesperiode for den pågældende 

test er slut i hele landet, og senest den sidste skoledag i det skoleår, testen er gennemført. 

 

Da opgaverne er omfattet af ophavsret, må de ikke gøres tilgængelige for andre. Det betyder, at du 

ikke må dele opgaverne med andre eller vise opgaverne offentligt, fx på internettet eller på sociale 

medier. 
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