Tjue år med TIMSS og PISA - Trender og nye analyser i internasjonale
undersøkelser
Norge har deltatt i internasjonale undersøkelser som TIMSS og PISA i om lag
20 år. Denne rapporten viser hvordan resultatene fra disse studiene kan
brukes til å belyse sentrale temaer i norsk utdanning.
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OECD har det internasjonale ansvaret for PISA (Programme for International Student Assessment), mens
IEA har det internasjonale ansvaret for TIMSS. Rapporten tar utgangspunkt i Norges resultater i PISA og
TIMSS i perioden 1995 til 2015.
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Fødselsmåned påvirker skoleprestasjoner
Med utgangspunkt i data fra TIMSS og PISA har forskerne undersøkt om det er sammenheng mellom når
elevene er født på året og læringsutbytte. Resultatene viser at om du er født sent eller tidlig på året kan ha
stor betydning for hvordan du gjør det på skolen og videre i livet. Effekten av alder på prestasjon er tydelig
fra 4. klasse og holder seg som en faktor gjennom hele skoletiden. Forskjellene innen et klassetrinn knyttet
til at barna har ulik alder, tilsvarer 60 prosent av effekten av ett års skolegang. Det dette viser er at elever i
samme klasserom med ulik alder kan ha svært ulike forutsetninger for å lære.

Elevene rapporterer om bedring i læringsmiljøet
Funn viser bedring i elevenes læringsmiljø de siste 20 årene. Andelen elever, lærere og skoleledere som
rapporterer om problemer på grunn av mangel på ro og orden halvert i de siste 10–20 årene. Imidlertid har
det i samme periode vært en liten økning i andelen som ikke føler god tilhørighet til skolen. Oppsummert
kan man si at de fleste, og stadig flere, opplever læringsmiljøet på skolen som bra, men at en liten gruppe
opplever at de ikke helt passer inn.

Resultatløft for de svakest presterende
Norske elevers prestasjoner i PISA og TIMSS har hatt en stor framgang de siste 10–15 årene. Denne
framgangen er spesielt framtredende blant de elevene som skårer lavt i undersøkelsene. Elever på alle nivå
har hatt en positiv utvikling i resultatene, men forbedringen er klart mest markant for de 10 prosent svakest
presterende. Dette står i kontrast til nedgangen i resultater Norge opplevde de første årene undersøkelsene
ble gjennomført, hvor reduksjonen i resultater var jevn for elever på alle prestasjonsnivå.
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