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TIMSS
Hva er TIMSS
TIMSS undersøker elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. Gjennom spørreskjemaer samles
det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene. Elever på 4. og 8. trinn, på et
utvalg skoler i 57 land deltok i TIMSS 2015. Nytt i denne undersøkelsen er at Norge for første gang
deltok med elever på 5. og 9. trinn. Dette er fordi de norske elevene i tidligere TIMSS- studier har
vært blant de desidert yngste, og for å kunne sammenligne direkte de norske resultatene i
TIMSS med resultatene til de andre nordiske landene. For å bevare trendlinjen fra tidligere studier
deltok vi også med elever på 4. og 8. trinn. I Norge deltok omtrent 8 prosent av elevene på hvert av
de nevnte trinnene i undersøkelsen.
TIMSS er en trendstudie som gjennomføres hvert fjerde år. Det vil si at det er mulig å sammenligne
prestasjoner, undervisningspraksis, elevers holdninger, skolemiljø m.m. over tid. Hovedformålet
med TIMSS er å bidra til å bedre læring og undervisning i matematikk og naturfag.
TIMSS er en internasjonal undersøkelse i regi av IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement). Prosjektansvarlig i Norge er Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo

Kort oppsummering av hovedresultater
Matematikk
Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. De skårer høyere enn jevnaldrende
elever i de andre nordiske landene og plasserer seg blant de beste i Europa. På 9. trinn kan norske
elevers matematikkprestasjoner karakteriseres som middels gode, i et europeisk perspektiv (se flere
detaljer i vedlegg 1 og 2). Det er særlig svake prestasjoner i emneområdet algebra som her trekker
gjennomsnittsskåren ned. Både på 5. og 9. trinn viser norske elever at de har meget høy kompetanse
innenfor emneområdet statistikk. I Norge er det ingen kjønnsforskjeller i matematikk på de aktuelle
trinnene. Trend for Norge, basert på resultater fra 4. og 8.trinn, viser ingen endring fra 2011 til 2015
for 4. trinn, men elevene på 8. trinn har hatt en framgang i matematikk i denne perioden.

Naturfag
I naturfag presterer norske elever godt på 5. trinn og middels godt på 9. trinn, sett i et europeisk
perspektiv (se flere detaljer i vedlegg 3 og 4). Norske elever har høyest kompetanse i geofag (5. og 9.
trinn), mens de presterer svakest i henholdsvis fysikk/kjemi (5. trinn) og biologi (9. trinn). Det er
ingen kjønnsforskjeller i naturfag i Norge på de aktuelle trinnene. Utviklingen i naturfagprestasjoner
på 4. trinn har vært positiv i perioden 2003 – 2011. På 8. trinn presterer elevene på samme nivå i
2015 som i 2003. Det er ingen endringer i prestasjoner hverken på 4. eller 8. trinn i den siste
fireårsperioden.

Kompetansenivåer i matematikk
Kompetansenivåene i TIMSS, både i matematikk og naturfag, er delt inn i fire nivåer som beskriver
hva som kjennetegner kompetansen til elevene. Det som defineres som avansert og høyt nivå, anses
som høye prestasjonsnivåer der elevene har kompetanse som de er i stand til å anvende på ulike
typer situasjoner og problemstillinger. Lavt og under lavt nivå, vurderes i motsetning som at elevene
kun har noe grunnleggende kunnskap i fagene.
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Figur 1 viser samlet andel elever som skårer på de laveste kompetansenivåene i matematikk på
barnetrinn og ungdomstrinn i TIMSS 2015. På barnetrinnet ser vi at på 4. trinn er det en relativt stor
andel elever som skårer på lavt eller under lavt nivå, mens for elever på 5. trinn er denne andelen
redusert betydelig. Dette henger sammen med at elevene på 5. trinn samlet sett skårer svært mye
bedre enn elevene på 4. trinn. På ungdomstrinnet er det også en reduksjon i andel elever på lavt
eller under lavt nivå fra 8. til 9. trinn, men denne forskjellen er mye mindre. Dette henger sammen
med at forskjellen i totalskåre er mindre mellom 8. og 9. trinn.
Figur 1: Lavt og under lavt kompetansenivå matematikk. Kilde: ILS

Figur 2 viser utviklingen i andel elever som presterer på de to høyeste kompetansenivåene i
matematikk, på barnetrinn og ungdomstrinn. Her ser vi en stor og positiv økning i andel høytpresterende elever fra 4. til 5. trinn, og tilsvarende mindre økning fra 8. til 9. trinn. Som for elever på
lave prestasjonsnivåer reflekterer dette at progresjonen fra 4. til 5. trinn er vesentlig høyere enn
progresjonen fra 8. til 9. trinn.
Figur 2: Høy og avansert kompetansenivå matematikk. Kilde: ILS
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Utvikling over tid i matematikk (trend)
Siden Norge har deltatt i 5. og 9. trinn med fulle utvalg for første gang i 2015, blir trend basert på
utviklingen på 4. og 8. trinn.
Figur 3 viser trenden for Norge (4 trinn) i perioden 1995 til 2015. Som det fremgår var det en kraftig
tilbakegang i norske elevers prestasjoner i perioden 1995 til 2003. Etter det har prestasjonsnivået
steget jevnt og forholdvis mye fram til 2011, og ser nå ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn
i 1995. I den siste fireårsperioden, 2011 – 2015, er det ingen endring i skår på 4. trinn.
Figur 3: Trend for norske 4. trinns- elevers prestasjoner i matematikk, 1995-2015. Kilde: ILS
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Figur 4 viser at det var en sterk tilbakegang i norske 8. trinns- elevers prestasjoner i perioden 1995 til
2003. De norske elevene har siden 2003 hatt en jevn framgang i prestasjoner. Norske elevers
prestasjoner i matematikk på 8.trinn er høyere i 2015 enn i resultatene fra forrige TIMSS studie.
Figur 4: Trend for norske 8. trinns- elevers prestasjoner i matematikk, 1995-2015. Kilde: ILS

4

Kompetansenivåer i naturfag
Figur 5 viser samlet andel elever som skårer på de laveste kompetansenivåene i naturfag på
barnetrinn og ungdomstrinn i TIMSS. På barnetrinnet ser vi at på 4. trinn er det en relativt stor andel
elever som skårer på lavt eller under lavt nivå, mens for elever på 5. trinn er denne andelen redusert
betydelig. Dette henger sammen med at elevene på 5. trinn samlet sett skårer betydelig bedre enn
elevene på 4. trinn. På ungdomstrinnet er det også en reduksjon i andel elever på lavt eller under
lavt nivå fra 8. til 9. trinn, men denne forskjellen er mye mindre enn på barnetrinnet. Dette henger
sammen med at forskjellen i totalskåre mellom 8. og 9. trinn er mye mindre.
Figur 5: Prosentandel elever som presterer på lavt og under lavt kompetansenivå i naturfag
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Figur 6 viser utviklingen i andel elever som presterer på de to høyeste kompetansenivåene i naturfag
på henholdsvis barnetrinn og ungdomstrinn i 2015. Her ser vi en stor og positiv økning i andel høytpresterende elever fra 4. til 5. trinn, og tilsvarende mindre økning fra 8. til 9. trinn. Som for elever på
lave prestasjonsnivåer reflekterer dette at progresjonen fra 4. til 5. trinn er vesentlig høyere enn
progresjonen fra 8. til 9. trinn.
Figur 6: Prosentandel elever som presterer på høyt og avansert kompetansenivå i naturfag
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Utvikling over tid i naturfag (trend)
Siden Norge har deltatt i 5. og 9. trinn med fulle utvalg for første gang i 2015, blir trend basert på
utviklingen på 4. og 8. trinn
Figur 7 viser trenden for Norge (4. trinn) for perioden 1995 til 2015. Trendlinjen viser at det var en
kraftig tilbakegang i norske elevers prestasjoner i naturfag i perioden 1995 til 2003. Fra og med 2003
og fram til 2011 var det imidlertid en tydelig framgang i norske elevers prestasjoner på dette trinnet.
Denne framgangen har ikke fortsatt i den siste fireårsperioden.
Figur 7: Utvikling over tid for norske 4. trinns- elevers prestasjoner i naturfag i perioden 19952015. Kilde: ILS
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Figur 8 viser trenden for norske elever på 8. trinn i perioden 1995 til 2015. Som det fremgår av
figuren var det en tilbakegang i norske elevers prestasjoner i perioden 1995 til 2003. Etter det har
prestasjonsnivået stabilisert seg på et lavere nivå enn i 1995. Norge har dermed ikke hatt den
samme framgangen i naturfag som i matematikk gjennom perioden 2003-2015. Den tilsynelatende
nedgangen i de norske resultatene fra 2011 til 2015 er ikke reell.
Figur 8: Utvikling over tid for norske 8. trinns- elevers prestasjoner i naturfag i perioden 19952015. Kilde: ILS.

Betydning av læringsmiljø og lærernes kompetanse
Rapporten viser at det har vært en positiv utvikling når det gjelder læringsmiljø i norsk skole. Både
elever, lærere og rektorer rapporterer om høy grad av trygghet, orden og trivsel. Norske elever
trives på skolen og de opplever stor grad av tilhørighet.
Analyser som er gjennomført med utgangspunkt i spørsmål til elever og lærere viser at
læringsmiljøet har relativt stor sammenheng med elevenes prestasjoner i matematikk og naturfag.
Resultatene av indikerer at et godt læringsklima og høy grad av trygghet og orden har positiv
sammenheng med elevenes læringsutbytte i realfag, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Dette
underbygger viktigheten av å prioritere aspekter ved læringsmiljøet som er forbundet med trygghet
og orden i skolen.
Analysene viser også at lærerens kompetanse, faglige og pedagogiske trygghet og
undervisningskvalitet har positiv sammenheng med elevenes læring.
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Vedlegg 1: Hovedresultater for TIMSS 2015 i matematikk, barnetrinn
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Vedlegg 2: Hovedresultater for TIMSS 2015 i matematikk, ungdomstrinn
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Vedlegg 3: Hovedresultater for TIMSS 2015 i naturfag, barnetrinn
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Vedlegg 4: Hovedresultater for TIMSS 2015 i naturfag, ungdomstrinn
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