
Faktaark til forældre om Folkeskolens Nationale 

Overgangstest  

 
Herunder kan du læse lidt mere om, hvad Folkeskolens Nationale Overgangstest er.  

 Folkeskolens Nationale Overgangstest er et blandt flere redskaber til evaluering 

Lærere anvender i dag en bred vifte af test i undervisningen til at blive klogere på elevernes 

faglige udgangspunkter, så de kan tilpasse undervisningen til, hvor eleverne er. Folkeskolens 

Nationale Overgangstest er en test, som er obligatorisk i folkeskolen på bestemte klassetrin i 

læsning og matematik, mens der er frivillige test i andre fag.  

 

 Testene er lineære – alle elever får de samme opgaver 

I Folkeskolens Nationale Overgangstest er opgaverne sat sammen til opgavesæt, som er ens 

for alle elever på klassetrinnet. På den måde adskiller Folkeskolens Nationale Overgangstest 

sig fra de tidligere nationale test, hvor eleverne fik forskellige opgaver alt efter, hvordan de 

svarede på opgaverne. 

  

 Mere simple resultater i Folkeskolens Nationale Overgangstest 

Eleverne gennemfører Folkeskolens Nationale Overgangstest i et testsystem, der er udviklet til 

formålet. Testsystemet til Folkeskolens Nationale Overgangstest er simplere og har begrænset 

funktionalitet sammenlignet med det tidligere testsystem for nationale test. Det betyder bl.a., 

at der vises færre og simplere tilbagemeldinger og visninger af testresultaterne. 

 

 

Hvorfor skal der gennemføres Folkeskolens Nationale 

Overgangstest? 

 

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

bedømmelsessystem, 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 Færdighedstest.  

 

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

stærkere evalueringskultur i folkeskolen, ligesom der skal etableres en stærkere 

opfølgningskultur. 

 

Da det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere Folkeskolens Nationale 

Færdighedstest med nyt fagligt indhold og testsystem, er det politisk besluttet, at skolerne i en 

overgangsperiode fra skoleåret 2022/23 til og med skoleåret 2025/26 skal gennemføre 

Folkeskolens Nationale Overgangstest.  
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