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Nationale test i foråret 2018
Kære skoleleder
Du bedes videresende dette orienteringsbrev vedrørende nationale test til alle faglærere,
læse- og matematikvejledere mv.

Testperioden i foråret er fra den 1. marts til den 30. april 2018

Booking sker i testsystemet på testogprøver.dk og kan foretages fra den første dag i
testperioden. I kan gennemføre test samme
dag, som I booker.

Alle obligatoriske nationale test skal gennemføres i denne periode.
Systemet er lukket i følgende dage:
– den 26. marts - 2. april (påsken)
– den 27. april.
Fraværsperioden er fra den 22. maj til den 8. juni 2018
I denne periode skal der gennemføres test for de elever, som på grund af sygdom eller andet
fravær ikke har nået at gennemføre test i den ordinære periode.
Alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv. kan gennemføre de
nationale test på frivillig basis i perioden 1. marts - 30. april samt i fraværsperioden. Dog
kan elever, som skal gennemføre obligatoriske nationale test ikke tage den samme test på
frivillig basis i forårets testperioder.

Husk de nye tiltag i skoleåret 2017/18
Nye obligatoriske test i matematik og engelsk
I dette skoleår blev de nationale test i geografi og biologi frivillige. Samtidig er de nye test i
matematik 8. klasse og i engelsk 4. klasse blevet indført som obligatoriske.
Testen i engelsk 4. klasse indeholder opgaver med lytning. I den forbindelse skal I være opmærksom på, at elever med høretab, som ikke kan kompenseres ved hjælp af hjælpemidler,
bør fritages fra testen.
Nye resultatvisninger
Der er lanceret en række ekstra resultatvisninger for de nationale test til brug for lærerne.
De nye visninger indeholder blandt andet:
•
•
•
•

Mulighed for at se alle elevens testopgaver på én gang og sortere i dem efter behov
Grafisk visning af tidsanvendelse på forskellige opgaver
Visning af den statistiske usikkerhed
Elevens tidsanvendelse undervejs i testen. Denne visning gør det blandt andet lettere
for læreren at opdage elever, som har en uhensigtsmæssig testadfærd, fx fordi de er
gået i stå eller løser opgaverne urealistisk hurtigt.
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Der kan gennemføres frivillige test på alle klassetrin, som er markeret med lilla. O i ovenstående skema står for obligatoriske test.
Eleverne kan højst tage den samme test tre
gange. Obligatoriske test tæller for ét forsøg.
Elever på folkeskoler og specialskoler, som
underviser efter folkeskoleloven må gerne
tage en test frivilligt i efteråret i det fag, som
de skal gennemføre en obligatorisk test i i
foråret. Men de kan ikke tage en frivillig test i
foråret i samme fag, som de skal gennemføre
en obligatorisk test i.

Der er udarbejdet en vejledning til de nye visninger, som I kan finde sammen med de andre
vejledninger til elever, lærere og skoleledere.

Midlertidige tilbagemeldinger i engelsk 4. klasse, matematik 6. og 8. klasse
Der kan ikke gives endelige testresultater til eleverne i de nye test før den obligatoriske
testperiode i foråret er afsluttet. Det skyldes, at tilbagemeldingerne fastsættes ud fra data
fra test gennemført i foråret. Det betyder, at der i foråret 2018 vil være midlertidige normbaserede testresultater til de to nye test.
Inden sommerferien 2018 vil de midlertidige testresultater blive genberegnet i Test- og
Prøvesystemet, og kriteriebaserede testresultater i matematik vil være tilgængelige.
Der er også midlertidige testresultater i matematik 6. klasse. Dette skyldes, at profilområdet ”matematik i anvendelse” blev udskiftet med ”statistik og sandsynlighed” i matematiktesten målrettet 6. klasse i efteråret 2017.
Evaluering af nationale test vil blive gennemført
I januar 2018 blev det offentliggjort, at der vil blive gennemført en evaluering af de nationale test i 2018 og 2019. Evalueringen skal skabe et solidt og kvalificeret grundlag for at tage
stilling til den fremadrettede udvikling og brug af de nationale test. Både i forberedelsen af
evalueringen, under og efter vil relevante eksperter, interessenter og praktikere i og omkring folkeskolen blive inviteret til at bidrage. Inddragelsen skal sikre, at evalueringen tager
højde for både kritik, udfordringer, ønsker og behov i forhold til de nationale test.
I kan læse nyhedsmeddelelsen her.

Med venlig hilsen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Hvis I har spørgsmål til testene
Vejledninger til skoleledere, lærere,
elever m.fl. kan findes her
I kan få svar på spørgsmål af teknisk
karakter hos Styrelsen for IT og Læring
Support på:
• Telefon: 70 21 21 55
• Eller læse mere på testogprøver.dk
Hvis I har kommentarer eller spørgsmål
til testene, kan I kontakte Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet på:
• Telefon: 33 92 61 00
• På e-mail nationaletest@stukuvm.dk
• Eller I kan læse mere på
Undervisningsministeriets 		
hjemmeside

