
Kort beskrivelse af Folkeskolens nationale overgangstest (FNOT) 

som skal bruges i skoleårene 2022/23-2026/27 

UVM afholder webinar om Folkeskolens Nationale Overgangstest 

den 5. oktober 2022 kl. 15.

De obligatoriske Nationale Overgangstest fokuserer på centrale færdigheder for 

elevers skolegang, nemlig læsning (2., 3., 4., 6. og 8. klasse) og matematik (2., 4., 

6., 7. og 8. klasse).  

Fælles for FNOT i dansk (læsning) og matematik er: 

• De bygger på de eksisterende nationale test, men er lineære, så alle elever får

de samme opgaver.

• Der kommer et nyt opgavesæt hvert år.

• De skal gennemføres i starten af skoleåret (Dansk: uge 35-37. Matematik: uge

38-40), så de kan bidrage til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af

skoleåret (I 2022 dog i november/december).

• De er digitalt selvrettende.

• Der skal ikke bookes tid til testgennemførelsen. Testene kan gennemføres på et

selvvalgt tidspunkt fra kl. 08.00 og resten af skoledagen hver dag i

testperioden. Der må gerne holdes pauser under testen, eleverne må bare ikke

tale sammen.

• Erstatningstest ved fx sygdom kan kun gennemføres inden for testperioden.

• Ingen test/testresultater må vises til nogen (fx til skole-hjem-samtaler) før

testperioden er slut.

• Det forventes, at der foreligger demoopgaver på testene på

www.testogprøver.dk fra oktober 2022, hvor man kan forberede sine elever på,

hvad der forventes af dem.

• Vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest skulle gerne udkomme

ultimo september/primo oktober 2022. De kan findes på nedenstående link.

Mere info: Folkeskolens Nationale Overgangstest | Børne– og Undervisningsministeriet 

(uvm.dk) 

Man kan fortsat anvende de adaptive test (de gamle nationale test) i de øvrige 

fag frem til 2026/27 – men de er frivillige.

• Engelsk (4. og 7. klasse)

• Natur/teknologi (6. klasse)

• DSA (5. og 7. klasse)

• 7. klasse: Tysk og Fransk
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• 8.klasse: Fysik/kemi, Biologi, Geografi og Historie

Særligt for skoleåret 2022/23: 

• Test i dansk (læsning): Testperiode: d. 7.-25. november (uge 45 til og med 
uge 47)

• Test i matematik: Testperiode: d. 28. november-16. december (uge 48 til og 

med uge 50)

Test på særlige vilkår - se mere her under paragraf 8: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 

Når en elev er testet ordblind, må eleven få oplæsningsstøtte og ekstra tid. 

OBS: elever i begyndende eller lettere læse-skrive vanskeligheder, men som ikke er 

testet ordblinde (fx elever i 2. - 3. kl.) – må derfor ikke bruge oplæsningsstøtte og 

ekstra tid, da de ikke er endelig diagnosticeret. 

Fritagelse i særlige tilfælde se paragraf 10:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 
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