
 
 
 
Sådan læses landsresultaterne for matematik 
Tillæg til kapitel 5 i Vejledning om Folkeskolens 
Nationale Overgangstest. 

I testsystemet (testogprøver.dk) kan findes oversigt over fordelingen af testresultater på landsplan for Folkeskolens 

Nationale Overgangstest i matematik. Oversigten findes via menupunktet Obligatoriske test i testsystemet, hvor elevernes 

point (antal korrekte svar) også findes. 

Husk at Folkeskolens Nationale Overgangstest er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, som skolen allerede 

anvender til evaluering af eleverne. Testresultaterne fra Folkeskolens Nationale Overgangstest kan ikke stå alene, men bør 

ses i sammenhæng med den øvrige viden, som skolen har om eleverne. 

Hvad vises i oversigten over fordelingen af testresultater på landsplan?  
Landsresultaterne for Folkeskolens Nationale Overgangstest i matematik er opgjort for hvert klassetrin, der afvikles test i 

matematik på (2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin). 

Nedenfor kan ses eksempler på de oversigter, der fremgår i testsystemet. I oversigterne kan ses andele af landets elever 

(venstre kolonne), som har opnået et antal point inden for et bestemt pointinterval i testen (højre kolonne). I oversigten 

kan også ses det maksimale antal point, som en eller flere elever har opnået i testen i 2022. Nederst i oversigten kan ses 

medianen.  

Ved at sammenholde en elevs point (antal korrekte svar) med opgørelsen, kan I vurdere, hvordan eleven har klaret testen 

i matematik i forhold til, hvordan øvrige elever i landet har klaret testen. Det kan også være relevant at se på nogle 

elevers konkrete opgavebesvarelser i testforløbsrapporten, som kan findes i testsystemet. Her kan du få et mere 

detaljeret indblik i elevens besvarelse af opgaverne i testen.  

Sådan læses resultaterne for matematik (eksempel for 4. klassetrin) 
Nedenfor gennemgås, hvordan landsresultaterne for matematik skal læses. Gennemgangen tager afsæt i 

landsresultaterne for 4. klassetrin. Vær opmærksom på, at pointopgørelserne (højre kolonne) vil være forskellige på de 

forskellige klassetrin. Dette fremgår i testsystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel: Oversigt med fordeling af landsresultater for matematik (4. klasse, skoleåret 2022/23) 

Fordeling af testresultater på landsplan 

Matematik Point (antal korrekte svar) 

10 % af eleverne 0-38 

25 % af eleverne 39-53 

30 % af eleverne 54-64 

25 % af eleverne 65-72 

10 % af eleverne 73-80 

Maksimalt antal opnåede point 80 

Median 60 

 

Oversigten for matematik (4. klassetrin) kan læses således: 

 Hvis en elev har fået 0-38 point, er eleven blandt de 10 procent af eleverne i landet, der har fået færrest point i 

matematik på 4. klassetrin. 

 Hvis en elev har fået 39-53 point, har eleven fået flere point end de 10 procent, som har fået færrest point, og er 

blandt de 25 procent af eleverne i landet, der har fået næstfærrest point i matematik på 4. klassetrin. 

 Hvis en elev har fået 54-64 point, er eleven blandt de 30 procent elever med et testresultat i midten på 4. 

klassetrin. 

 Hvis en elev har fået 65-72 point, har eleven fået flere point end 65 procent af eleverne, og er blandt de 25 

procent i landet, der har fået næstflest point i matematik på 4. klassetrin. 

 Hvis en elev har fået 73-80 point, har eleven fået flere point end 90 procent af eleverne, og er blandt de 10 

procent i landet, der har fået flest point i matematik på 4. klassetrin.  

 

I tabellen kan det ses, at det maksimalt antal opnåede point er 80 point. Dette er altså det maksimale antal point, som en 

eller flere elever på landsplan har opnået i matematik på 4. klassetrin. Medianen i eksemplet er 60, hvilket betyder, at 

præcis halvdelen af eleverne i landet højest har opnået 60 point i matematik på 4. klassetrin. Halvdelen af eleverne har 

dermed opnået 60 point eller færre, og den anden halvdel har opnået mere end 60 point. 

Sådan er resultaterne opgjort 
Landsfordelingen er baseret på testresultaterne for de elever, der har aflagt testen i testsystemet i den tre-ugers 

obligatoriske gennemførelsesperiode (28. november til og med 16. december 2022). Elever der har en samlet 

besvarelsestid, der markant overstiger den normerede testtid, er ikke medregnet i opgørelsen af landsresultatet. 

Om Folkeskolens Nationale Overgangstest i matematik 
Folkeskolens Nationale Overgangstest i matematik tester eleverne inden for tal og algebra1, geometri og måling og 

statistik og sandsynlighed. Formålet med at teste inden for disse områder af matematik er at give lærere og skoler indsigt 

i elevernes grundlæggende færdigheder i relation til matematikfagets stofområder, der er beskrevet i Fælles Mål. 

 

Testene er lineære. Det betyder, at alle elever på et klassetrin møder de samme opgaver i den samme rækkefølge. 

Testene afvikles med begrænset besvarelsestid for eleverne. På 2. klassetrin skal testen gennemføres på maksimalt 30 

minutter, og på øvrige klassetrin skal testene gennemføres på maksimalt 45 minutter. Tiden er på den måde en 

betydende faktor for elevernes besvarelse af opgaverne i testen.  

 

                                                           
1 Testen på 2. klassetrin tester alene eleverne inden for tal og algebra. 
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