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Orientering om brug af de nationale test i Aalborg 
Kommunes folkeskoler 

Aalborg Kommunes skoler og Skoleforvaltningen arbejder målrettet på at i møde-
komme intentionerne i folkeskolereformen om, ”at alle elever skal blive så dygtige, 
som de kan”. Som et led i disse bestræbelser besluttede skoleforvaltningen i efter-

året at igangsætte et udviklingsprojekt med fokus på evaluering og de nationale 
test.  

Vi har fokus på de nationale test, fordi det er et evalueringsredskab blandt mange 
mulige, som kan være med til at afdække jeres barns faglige læringsprogression. 
Ved systematisk at anvende resultaterne fra de nationale test sammen med andre 

forskellige evalueringsredskaber kan vi få et helhedsbillede af barnets læring og 
udvikling. Med udgangspunkt i evalueringerne kan undervisningen tilrettelægges 
og gennemføres i overensstemmelse med det enkelte barns faglige niveau og for-

udsætninger. Efterfølgende vil læreren i en læringssamtale drøfte resultaterne med 
jeres barn. 

De nationale test består af både obligatoriske og frivillige test. De frivillige test blev 
gennemført i november/december og de obligatoriske bliver gennemført her i for-
året. Det har hidtil været op til den enkelte skole og lærer at beslutte, hvordan de 

frivillige test har skullet anvendes. På Sulsted skole deltager alle de klasser, der 
skal til obligatorisk test i foråret, i de frivillige test.  

I afprøvningsperioden (november 2014 til juni 2015) er de frivillige nationale test 
obligatoriske. Det betyder, at jeres barn i fagene dansk (læsning), matematik og 
engelsk gennemfører såvel de obligatorisk som de frivillige nationale test.  

Af oversigten fremgår det, på hvilke klassetrin eleverne skal gennemføre de for-
skellige test. 

Fag og klassetrin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

  Dansk, læsning  x  x  x  x  

  Dansk, læsning x x x x x x x x  

  Matematik    x   x    

  Matematik  x  x x  x   

  Engelsk       x   
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  Engelsk      x  x  

De sorte kryds er de obligatoriske test. De røde kryds angiver de frivillige test. 

I dansk 1. kl. sker der en individuel vurdering i forhold til det enkelte barns læseudvikling, hvilket be-
tyder, at det kun er nogle elever, der gennemfører denne test. 

 

Der sendes besked til hjemmet via Intra med resultaterne, når testen er afholdt.  

Skoleforvaltningen vil i afprøvningsperioden følge afviklingen af testene og støtte 
skolerne i arbejdet med at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for je-
res barn. 
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Fakta om de nationale test 

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering, og er et af flere værktø-
jer, som kan give et billede af, om jeres barns er på rette vej i sin læring. Testene 
hverken kan eller skal teste alt. De tester udvalgte centrale faglige områder, som er 

egnede til at blive testet på computer. 

De nationale test er adaptive, hvilket vil betyder, at testene undervejs i testforløbet 

tilpasser sig det enkelte barns faglige niveau.  

Alle børn får som udgangspunkt spørgsmål af samme sværhedsgrad, hvorefter 

spørgsmålene tilpasser sig det enkelte barns faglige niveau. Derefter vil testforlø-
bet være således, at hvis eleven svarer rigtigt på to på hinanden følgende spørgs-
mål, bliver spørgsmålene sværere. Men svarer eleven derimod forkert på to på hin-

anden følgende spørgsmål, så bliver spørgsmålene lettere. De nationale test ad-
skiller sig fra andre test, ved at de er udformet på en måde, som gør, at eleverne 
ikke skal kunne svare på alle spørgsmålene. Derfor vil nogle elever opleve, at de 

ikke kan svare på alle spørgsmålene. 

Testresultaterne er fortrolige. Jeres barns resultater fra de nationale test bruges i 

pædagogiske sammenhænge og er kun tilgængelig for barnets lærer og skolelede-
ren. Forældrene får en kort skriftlig tilbagemelding på de obligatoriske test.  

I kan læse mere her: http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-
evaluering/De-nationale-test 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/De-nationale-test
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