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1 Indledning 

De nationale test omfatter følgende test: 

• Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse 

• Matematik 3. og 6. klasse 

• Engelsk 7. klasse 

• Geografi 8. klasse 

• Biologi 8. klasse 

• Fysik/kemi 8. klasse 

• Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 

 

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 testperi-
ode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid 
afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles 
løbende for at optimere brugervenligheden.  
 
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.  

1.2 Obligatoriske og frivillige test 
Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra 
testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge 
at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. 
 
Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperi-
ode, er nøjagtig de samme.  
 
Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obli-
gatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klasse-
trin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve).  
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Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligato-
risk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig 
basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin 
skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. Folkeskoler kan benytte te-
stene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. 

De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om 
efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage 
hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. 

Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klasse-
trinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. 
For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige 
testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage 
den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de 
frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i 
den frivillige testperiode. 

Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperi-
ode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan 
resultaterne bruges til at følge elevernes udvikling. Da testene er adaptive, vil eleverne 
normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang.  
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1.3 Målgruppe 
Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsy-
stemet. Det vil typisk være: 
 
 
Målgruppe 

 
Rolle 

 
Relevante afsnit 

 
Administrativ  
medarbejder 
 

 
• Opdatere skolens administrative system 

 

 
Forberedelse 

 
UNI•Login-
brugeradministrator 
 

 
• Opdatere elevers og medarbejderes 

UNI•Login 
• Markere rettighed for skolens testadmini-

strator 
• Markere rettighed for skolens leder 

 

 
Forberedelse 

 
It-ansvarlig 
 

 
• Ansvarlig for skolens computere, lokalnet-

værk og internetforbindelse 
 

 
Forberedelse 

 
Testadministrator 

 
• Opdatere lærernes rettigheder til booking, 

testafvikling og til at se testresultater. 
 

 
Forberedelse 

 
Leder 

 
• Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske 

test) 
• Gennemsyn af skolens testresultater  
• Opfølgning på testresultater 
 

 
Forberedelse 
Testresultater 

 
 
Lærer 

 
• Booking af test (test – tidspunkt – elever) 
• Afvikling af test (aktivere elevers testad-

gang – tildele elever pause, forlænge tid, 
tildele midlertidigt kodeord) 

• Gennemsyn af testresultater  
• Gennemsyn af testresultater til hjemmet  
• Opfølgning på testresultater 

 

 
Booking 
Testafvikling 
Testresultater 
 

Pædagoger og tek-
nisk administrativt 
personale 

• Booking af test (test – tidspunkt – elever) 
• Afvikling af test (aktivere elevers testad-

gang – tildele elever pause, forlænge tid, 
tildele midlertidigt kodeord) 

 

Booking 
Testafvikling 
 

 



1  Indledning 
  

 

8  © Styrelsen for IT og Læring, 29.01.2016  

1.4 Support 
Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. 
Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på 
http://www.stil.dk/testsupport 
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2 Testresultater 

2.1 Om statussiden 
Fra menupunktet Status i venstremenuen kan man se elevernes teststatus. Det er også 
her, man kan afslutte elever med gul teststatus manuelt, hvis læreren ikke vurderer, at 
det er hensigtsmæssigt, at eleverne genbookes til at genoptage testen.   

 

 
 

Kolonnen Test/klasser viser titlen på de forskellige test. Hvis man klikker på navnet på en 
test, vises der en oversigt over alle de klasser, der kan tage testen. Klik på en klasse for 
at se detaljerede statusoplysninger for hver enkelt elev. 

 

 

• Kolonnen Klasse viser klassebetegnelsen i henhold til elevens indplacering i det sko-
leadministrative system 

• Kolonnen Elev viser elevens navn 

• Kolonnen UNI·Login viser elevens UNI•Login 

• Kolonnen Fritagelse giver skoleledelsen adgang til at fritage elever. Hvis en elev er 
booket til en test, kan eleven ikke fritages i testsystemet. Elevens booking skal slet-
tes, førend eleven kan fritages, se afsnittet . 

• Kolonnen Status viser bookingstatus for eleven: 

� Fritaget = skoleledelsen har fritaget eleven 
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� Kan bookes = eleven skal bookes til en kommende test 

� Er booket = eleven er booket til en kommende test 

� Ikke afsluttet – kan bookes – 1 = eleven har ikke besvaret opgaver. Undtagel-
sesvist kan skoleledelsen fritage eleven 

� Ikke afsluttet – kan bookes 2 = elevens teststatus er gul, og elevens resultat 
er ikke beregnet. Læreren kan afslutte elevens test manuelt eller genbooke 
eleven. Hvis testen ønskes afsluttet manuelt, sker det fra kolonnen Afslut. 
Elevens resultat vil kunne tilgås dagen efter 

� Ikke afsluttet – kan bookes 3 = elevens teststatus er rød, og elevens resultat 
er ikke beregnet. Læreren skal genbooke eleven. Undtagelsesvist kan skole-
ledelsen fritage eleven 

� Afsluttet = eleven har afsluttet testen med grøn teststatus 

� Afsluttet – gul = læreren har afsluttet elevens test manuelt 

• Kolonnen Afslut – her kan læreren afslutte testen for en elev, der har gul teststatus. 
Afslut kan foretages fra fire timer efter teststart. Når en gul elev afsluttes, registreres 
eleven som afsluttet i testoversigten, og læreren vil kunne tilgå elevens testresultat 
dagen efter. 

Status for elever, der skifter skole 
Elevens status følger eleven ved skoleskift. Informationer om eleven fjernes fra elevens 

tidligere skole. 

Teststatus fra tidligere skoleår  
Statussiden viser elevernes status i det aktuelle skoleår. Status for booking, testgennem-
førelse eller fritagelse for tidligere skoleår vises ikke. 

2.2 Om testresultater 
Resultaterne fra de nationale test kan tilgås dagen efter, en test er gennemført. Dette 
gælder dog ikke de dage, hvor testsystemet er lukket ned – fx på grund af teknisk forbe-
redelse til folkeskolens digitale afgangsprøver.  Resultaterne er tidligst tilgængelige da-
gen efter, en test er taget, fordi det teknisk kræver en natkørsel – en omfattende data-
behandling, som sker henover natten – førend testresultaterne kan beregnes. 
 
Der vises testresultater for de elever, hvor resultatet er beregnet, hvilket vil sige i de 
tilfælde, hvor eleverne har grøn teststatus eller gul teststatus, og testen er blevet afslut-
tet manuelt fra statussiden (se afsnittet Om status).  
 
 
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 0-100 og 
fordeles derefter på en 5-trins skala. 
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De kriteriebaserede tilbagemeldinger supplerer inden for testene i mate-
matik og dansk/læsning med en kvalitativ viden om, i hvilken grad eleven 
har nået det fornødne faglige niveau.  Kriterierne er fastsat inden for hvert 
enkelt profilområde ud fra en vurdering af, hvor mange og hvor svære 
opgaver, eleven skal besvare korrekt i løbet af testen for at ligge på et 
bestemt fagligt niveau. Tilbagemeldingen finder sted vha. en tilbagemel-
dingsskala med 6 trin. 
 
Yderligere informationer om de to typer tilbagemeldinger findes på:  
www.uvm.dk/nationaletest 
 
Vælg skoleår og testafvikling 
Ved gennemsyn af rapporter kan folkeskoler vælge mellem obligatoriske og frivillige test 
samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Frie grundskoler 
er knyttet til de frivillige test og skolerne kan vælge mellem skoleår 
 
Vær opmærksom på, at læreren først kan se testresultater for sine elever, når han har 
fået tildelt rettigheder af skolens testadministrator (se afsnittet Om brugerrettigheder).  
 
Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskoleloven § 55 b – se gul boks nedenfor. Derfor 
har en lærer ikke automatisk rettighed til at se testresultater for en elev, som læreren 
har booket og afviklet test for. Rettigheden skal først tildeles af testadministratoren og 
skal ske under hensyn til testresultaternes fortrolighed.  
 
Som udgangspunkt er det den eller de lærere, der underviser eleverne i det fag, der er 
gennemført test i, som må se resultaterne.  Skolelederen kan dog tillade, at en lærer får 
adgang til andre end sine egne elevers testresultater – også i andre fag, end det læreren 
underviser i – hvis det har et pædagogisk formål. Fx må lærere, som samarbejder om 
eleverne i et team, gerne se og drøfte elevernes testresultater.  
 
Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Fra 
2016 har lederen adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, 
såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser.    
 
Læreren har adgang til testresultater for elever, som testadministratoren har givet lære-
ren adgang til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede op-
lysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgave-
besvarelser.  
 
Hver enkelt elevs testresultater foreligger i en tekstudgave, som læreren har adgang til. 
Tekstudgaven hedder ’Udskrift til hjemmet’. Ved de obligatoriske test skal testresultater 
i tekst i henhold til loven videregives til elevens forældre. Ved frivillige test kan testresul-
tater i tekst videregives til elevens forældre. 
 
På Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside 
www.uvm.dk/nationaletest  findes der pjecer for hvert fag og artikler, som bl.a. inspi-
rerer til, hvordan man som lærer kan følge op på testresultaterne.  
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Fortrolighed – testresultater og testopgaver 

Ifølge folkeskolelovens § 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, 
hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, 
samt testopgaver fortrolige.  

 
Ansatte m.fl., der virker ved skoler, og som modtager oplysninger om testresultater og 
testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger underlagt tavshedspligt.  
 

 

2.3 Lærerens testresultater – trin for trin 

 
Læreren har adgang til at se testresultater for elever, som testadministratoren har 
givet læreren rettighed til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder 
detaljerede oplysninger om resultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs 
konkrete opgavebesvarelser. 

 

 
� Fra venstremenuen: Klik på Testresultater – klasser 
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2.3.1 Testresultater - klasser 

 

 

Oversigtssiden Testresultater – klasser indeholder link til resultater for de klasser og test, som 
lærer har rettighed til. 

Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem obligatoriske og frivillige test samt vis-
ning af resultaterne for dette skoleår eller alle testresultater. For at se en klasses testresulta-
ter i en test:  

� Klik på Vis graf eller Vis elever 

Testresultater vises på faneblade 

Hvis der er tale om test i Dansk/læsning eller Matematik, bliver der vist en oversigt med fem 
faneblade: 

 

 

Hvis der er tale om øvrige test, bliver der vist en oversigt med tre faneblade: 

 

Fanebladene gennemgås i det følgende. 
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2.3.2 Grafisk oversigt kriteriebaseret 

 

Elevernes resultater i Dansk/læsning og Matematik opgøres i forhold til faglige niveauer kaldet 
kriteriebaserede resultater.  Der er ikke kriteriebaserede tilbagemeldinger i øvrige test. 

Kriteriebaseret tilbagemelding viser, hvilket af seks faglige niveauer klassens testresultat ligger på 
(fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld eller ikke-tilstrækkelig). 

For de obligatoriske test er det muligt at sammenligne klassens testresultater med landsresultatet 
eller med tidligere kriteriebaserede test, som klassens elever har gennemført.  Frivillige test kan 
udelukkende sammenlignes med landresultatet. 

 

I højre side af skærmen vises information om, hvilke elever der ikke har deltaget i testen og derfor 
ikke indgår i sammenligningen.  Hvis læreren ikke har rettighede til at se resultater for alle elever i 
klassen, fremgår dette af en ekstra boks i højre side af skærmen. 

Når klassens resultater sammenlignes med tidligere resultater sammenlignes altid fuldstændigt 
ens elevgrupper, dvs. kun de elever, der har taget begge test medregnes. Hvis alle elever i klassen 
gennemførte testene i Dansk, læsning 4. klasse, men to af eleverne ikke gennemførte testen i 
Dansk, læsning 2. klasse, så vil resultaterne fra de to elevers test i 4. klasse ikke indgå i sammenlig-
ningen.  
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2.3.3 Grafisk oversigt normbaseret 

 

 

I højre side af skærmen vises information om, hvilke elever der ikke har deltaget i testen og 
derfor ikke indgår i sammenligningen. 

De røde søjler viser elevgruppens resultat. De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de se-
nest gennemførte obligatoriske test  

5-trins resultatskalaen (1-5)  

1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet 
(svarende til 10 og derunder på 100-skalaen).  

2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (sva-
rende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen).  

3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet 
(svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen).  

4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svaren-
de til mellem 66 og 90 på 100-skalaen).  

5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet 
(svarende til over 90 på 100-skalaen). 
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2.3.4 Elevresultater kriteriebaseret 

Elevernes resultater i Dansk/læsning og Matematik opgøres i forhold til faglige niveauer 
kaldet kriteriebaserede resultater.  Der er ikke kriteriebaserede tilbagemeldinger i øvrige 
test. 

Kriteriebaseret tilbagemelding viser, hvilket af seks faglige niveauer klassens testresultat 
ligger på (fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld eller ikke-tilstrækkelig). 

Tabellen viser resultaterne for de elever, der har taget testen, og som læreren har rettighed 
til at se. Hvis der ikke vises resultater for en elev, fremgår årsagen af kolonnen ”Detaljer”, fx 
manglede rettigheder eller, at eleven endnu ikke har taget testen.  

Desuden er der en statuskolonne, hvor læreren kan se, om eleverne har afsluttet testen 
med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. 

 

Lodret læsning af tabellen 
Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i 
stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profil-
områder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Gul og blå er her de dominerende 
farver.  Klik på de enkelte kolonneroverskrifter for at sortere eleverne således, at du hurtigt 
kan se, hvem der har klaret sig godt og hvem der har klaret sig mindre godt i de forskellige 
profilområder. Du kan også sortere på den samlede vurdering.  

Vandret læsning af tabellen 
Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de en-
kelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være 
elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I ek-
semplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og 
samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå.  

Beskrivelse af de faglige niveauer (1) Se nedenfor 

Progression (2) Se nedenfor 

Se besvarelse (3) Se nedenfor 

 
 
 
 
  

1 
2 3 
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Beskrivelse af de faglige niveauer (1) 

Til brug for analysen af testresultatet indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks 
faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan 
løftes fagligt.   

� Klik på spørgsmålstegnet ud for titlen på hvert enkelt profilområde. 

 

Progression (2) 

I kolonnen Progression er der link til grafisk visning af elevens resultater i den valgte test 
samt resultater for de øvrige test i samme fag. 

� Klik på Progressionsikonet 

 
 

� Klik på fanebladene for at se elevens progression i hvert enkelt profilområde. 

Hvis eleven har taget frivillige test i faget vil resultaterne fremstå som hvide cirkler i grafen, 
imens resultater fra obligatoriske test vises i sorte cirkler.  

Se besvarelse (3) 

� Ved klik på Se besvarelse fremkommer der detaljer om elevens testforløb: 

• Hvilke opgaver eleven har fået i testen 
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• Hvad opgaverne har drejet sig om 

• Hvordan eleven har besvaret opgaverne 

• Hvilken sværhedsgrad opgaverne har 

• Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) 

• Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) 

 

Profilområde 
Hvert fag, der testes i, er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den 
samme type af faglig dygtighed. 

Opgaveemne 
Opgaveemnerne beskriver i få ord, hvad opgaven drejer sig om. Der er ca. 6-12 opgaveemner 
for hvert profilområde.  

Score 
Alle spørgsmål i opgaverne kan besvares enten rigtigt(R), forkert(F) eller blankt(B). En opgave 
kan indeholde en eller flere delopgaver. Besvarelsen af hver delopgave og resultatet af pro-
filområdet kaldes scoren. 

Sværhedsgrad 
Opgavens sværhedsgrad angives med 1-5 stjerner. Denne skala svarer til 5-trins resultatska-
laen. 

 

Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) 
Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. 
Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i 
forbindelse med testen. 
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Testopgaver 

Hvis man klikker på ”Se opgave” kan man se opgavens indhold.  

 

Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær 
opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens iden-
tifikationsnummer og information om forenklede fælles mål. 

 

2.3.5 Elevresultater normbaserede 

I denne oversigt kan læreren se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profil-
områder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor læreren kan se, 
om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk 
sikkert eller mindre sikkert. 

Tabellen viser resultaterne for de elever, der har taget testen, og som læreren har rettighed 
til at se. Hvis der ikke vises resultater for en elev, fremgår årsagen af kolonnen ”Detaljer”, fx 
manglede rettigheder eller at eleven endnu ikke har taget testen. 

 

Profilområde 
Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type 
af faglig dygtighed. 
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Resultat på 100-skalaen (1-100)  
Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel 
svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % 
af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % 
af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest.  

Samlet vurdering  
Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder.  

Detaljer – se besvarelse 
I kolonnen ”Detaljer” er der link til elevens besvarelser. Det er muligt at se præcis, hvilke 
opgaver eleverne er blevet stillet, og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Muligheden 
for at se elevbesvarelser er beskrevet i detaljer i afsnittet om fanebladet ”Fejl! Henvisnings-
kilde ikke fundet.”. 

Status 
Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert.  
Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status hav-
de været grøn. 

 

2.3.6 Udskrift til hjemmet 

Forældrebrev 
I forældrebrevet beskrives elevens testresultater i ord – både på hvert profilområde for sig 
og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret 
sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. 

Obligatorisk eller frivillig test 
Ved de obligatoriske test skal oversigten til hjemmet i henhold til loven sendes til elevens 
forældre. Ved frivillige test kan testresultater i tekst videregives til elevens forældre.  

Det er valgfrit, om læreren sender det kriterie- eller normbaserede forældrebrev eller evt. 
begge breve. 

 

 

� Klik på Udskriv for at udskrive en enkelt elevs resultater i test.  

� Klik på Udskriv alle for at udskrive resultaterne for alle klassens elever i tekst på én gang 
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2.4 Lederrapporter – Obligatoriske test – trin for trin 

Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen.    
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2.4.1 Kriteriebaseret resultater sammenlignet med landsresultatet 

 
Skolens kriteriebaserede resultater sammenlignes med landsresultatet. 

 

I rullemenuen Vælg skoleår 

� Vælg skoleår for at sammenligne skolens resultat i et bestemt skoleår med landsre-
sultatet 

 

2.4.1.1 Skolens klasser 

Der er adgang til at se testresultater for skolens enkelte klasser 

 

� Klik på Skolen 

 
Klasserne vises i en popup 

I tabellen bruges klassernes nuværende klassebetegnelser. 

 

Åbn klassens resultater 

� Klik på Vis graf eller Vis elever 



 0   
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2.4.1.2 Klassens resultater – Grafisk oversigt 

Elevernes resultater i Dansk/læsning og Matematik opgøres i forhold til faglige niveauer 
kaldet kriteriebaserede resultater. Der er ikke kriteriebaserede tilbagemeldinger i øvrige 
test. 

Kriteriebaseret tilbagemelding viser, hvilket af seks faglige niveauer klassens testresultat 
ligger på (fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld eller ikke-tilstrækkelig). 

 

I højre side af skærmen vises information om, hvilke elever der ikke har deltaget i testen 
og derfor ikke indgår i sammenligningen.   

2.4.1.3 Klassens resultater – Elevresultater 

Elevernes resultater i Dansk/læsning og Matematik opgøres i forhold til faglige niveauer 
kaldet kriteriebaserede resultater.  Der er ikke kriteriebaserede tilbagemeldinger i øvrige 
test. 

Kriteriebaseret tilbagemelding viser, hvilket af seks faglige niveauer klassens testresultat 
ligger på (fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld eller ikke-tilstrækkelig). 
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2.4.2 Kriteriebaseret resultater sammenlignet med skoleår 

 

Oversigtstabellen viser skolens testresultater over år, så det er muligt at sammenligne 
årgangenes progression i hver enkelt test. Fx kan man se om de nuværende 2. klasser 
samlet har klaret sig bedre eller dårligere end de 2. klasser, der tog testen i forrige skole-
år (dvs. de nuværende 3. klasser). 

� Klik på årstal for at se testresultater for de enkelte klasser i årgangen 

2.4.2.1 Testresultater - klasser - obligatoriske test - kriteriebaserede resultater 

Klasserne vises i en popup. 

I tabellen bruges klassernes nuværende klassebetegnelser. 
 

 

Åbn klassens resultater 

� Klik på Vis graf eller Vis elever 

 
  



 0   

   

© Styrelsen for IT og Læring, 29.01.2016  27 

2.4.3 Normbaserede resultater sammenlignet med landsresultat 

Oversigtstabellen viser skolens testresultater for det valgte skoleår sammenlignet med 
landsresultatet for forrige skoleår  

 

� Klik på årstal for at se testresultater for de enkelte klasser. 

 

2.4.3.1 Testresultater - klasser - obligatoriske test - normbaserede resultater 

 

Åbn klassens resultater 

� Klik på Vis graf eller Vis elever 
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2.4.4 Normbaserede resultater vist pr klassetrin 

Oversigtstabellen informerer om de enkelte klassetrins samlede vurdering på den normbaserede 
100-skala. 

 

Hvis tabellen læses lodret, kan man se, hvordan hver enkelt årgang har klaret sig i de 
forskellige test, de har taget. Testene kan være taget i tidligere skoleår – fx har de nuvæ-
rende 4. klasser resultater fra testene i Dansk/læsning 2. klasse og Matematik 3. klasse.  

Hvis tabellen læses vandret, kan man se, hvordan skolens forskellige klassetrin har kla-
ret den samme test over tid. Fx kan man se i eksemplet ovenfor, at eleverne i de nuvæ-
rende 5., 6., 7., 8. og 9. klasser alle på et tidspunkt har taget den frivillige test i 
Dansk/læsning 4. klasse. 

Elever, der går et klassetrin om  
Vær opmærksom på at testresultater for elever, der går en klasse om eller springer over 
et klassetrin, vil være indplaceret på deres aktuelle klassetrin. 

Profilområde 
Hvert fag, der testes i, er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde må-
ler denne samme type af faglig dygtighed. 

 
Resultat på 100-skalaen 
Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til ek-
sempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til 
de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 
gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 
 
Samlet vurdering 
Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder 

� Klik på et klassetrin for at klassernes besvarelser 
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Åbn klassens resultater 

� Klik på Vis graf eller Vis elever 

 

2.5 Lederrapporter – frivillige test – trin for trin 

Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen.    
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2.5.1 Normbaserede resultater vist pr. klassetrin 

 

 

Oversigtstabellen informerer om de enkelte klassetrins samlede vurdering på den norm-
baserede 100-skala. 

Hvis tabellen læses lodret, kan man se, hvordan hver enkelt årgang har klaret sig i de for-
skellige test, de har taget. Testene kan være taget i tidligere skoleår – fx har de nuværende 
4. klasser resultater fra testene i Dansk/læsning 2. klasse og Matematik 3.  klasse.  

Hvis tabellen læses vandret, kan man se, hvordan skolens forskellige klassetrin har klaret 
den samme test over tid. Fx kan man se i eksemplet ovenfor, at eleverne i de nuværende 
5., 6., 7., 8. og 9. klasser alle på et tidspunkt har taget den frivillige test i Dansk/læsning 4. 
klasse. 

Frivillige test kan tages på klassetrinnet for den obligatoriske test eller på klassetrinnet 
over eller under. Dvs. at eleverne i de nuværende 3. klasser fx kan tage den frivillige test i 
Dansk/læsning 2. klasse. Da det har indflydelse på elevernes resultater, om de tager den 
frivillige test på klassetrinnet for den obligatoriske eller før eller efter, er det muligt at 
vælge imellem forskellige testtidspunkter i feltet ”Vælg testtidspunkt”. 

Elever, der går et klassetrin om  
Vær opmærksom på at testresultater for elever, der går en klasse om eller springer over et 
klassetrin vil være indplaceret på deres aktuelle klassetrin. 

Profilområde 
Hvert fag, der testes i, er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler 
denne samme type af faglig dygtighed. 

Resultat på 100-skalaen 
Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksem-
pel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 
10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de 
ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 

 

v 
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Samlet vurdering 
Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder 

 

2.5.2 Oversigt over klassernes besvarelser 

 

� Klik på resultatlinket i en celle i tabellen 
 
 

 

Klassetrinnets klasser oplistes i et popup-vindue. 
 
Tabellen informerer om: 

• Klassens nuværende betegnelse  

• Skoleår  

• Antal gennemførte  

• Dato for klassernes testforsøg. Bemærk at elever fra den samme klasse kan have 
taget frivillige test på forskellige tidspunkter. Hvis det er tilfældet, vil klassen fore-
komme i flere forskellige linjer på oversigten. Hver linje vil have forskellig dato angi-
vet i kolonnen Testforsøg.   

• Individuelle elevresultater. Der vises kun resultater for elever, der har taget testen 
på den valgte dato.  
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2.5.3 Oversigt over elevernes besvarelser 

Der er adgang til klassens resultater: 

� Klik på Vis elever 

 

Profilområde 
Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme 
type af faglig dygtighed. 
 
Resultat på 100-skalaen (1-100) 
Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til ek-
sempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til 
de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 
gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 
 
Klassegennemsnit 
Tabellen sidste informerer om klassens gennemsnit or de enkelte profilområder 
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2.5.4 Grafisk oversigt 

I den grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområ-
der og som en samlet vurdering. Endvidere informerer boksen til højre på skærmen om 
de elever, de ikke har taget testen. 

 

De røde søjler viser elevgruppens resultat.  

De blå søjler viser sidste skoleårs landsfordeling. Den eksakte landsfordeling finder man 
under den nationale præstationsprofil, som offentliggøres en gang årligt på Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsens hjemmeside.  

5-trins resultatskalaen (1-5) 
1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klasse-
trinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 

2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet 
(svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 

3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klasse-
trinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 

4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet 
(svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 

5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrin-
net (svarende til over 90 på 100-skalaen). 
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2.6 Årsresultater 
Skoleledelsen har adgang til skolens årsresultater. Årsresultater viser teststatus og test-
resultater for de enkelte obligatoriske test for det valgte skoleår. 

Efter hver obligatorisk testrunde beregnes skolens årsresultater. Skolens årsresultater er 
et udtryk for, hvordan skolen har klaret de obligatoriske test et givent år sammenholdt 
med landsgennemsnittet for det samme år. Årsresultaterne er også dem, den socioøko-
nomiske reference holdes op imod.   

Årsresultater ændrer sig ikke, modsat de andre resultatvisninger i testsystemet, som 

ændrer sig, hvis elever flytter skole, eller nye kommer til.  

 

 

� Fra venstremenuen klik på Testresultater – skole 

 

� Marker Obligatoriske test 

� Klik på fanebladet Normbaserede resultater sammenlignet med landsresultatet 
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� Klik på linket: Årsresultat 

Hvis brugeren har adgang til årsresultater på flere skoler: 

 

� Vælg skole 

 

� Marker skoleår 
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Teststatus - skolen 

Teststatus viser antal elever på klassetrinnet, antal elever som har afsluttet en test samt antal 
elever som er fritaget fra en test” 

 

 

Årsresultater - skolen 

Testresultater for skolens obligatoriske test præsenteres i et skema, der sammenholder sko-

lens resultat med landsresultatet.  

Desuden er der adgang til informationer om testresultatets socioøkonomiske reference.   
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2.7 Socioøkonomisk reference 

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrunds-
forhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale 
og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenlig-
ningsgrundlag 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 

 
 
 

 


