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TIMSS 2011 er en fortsættelse af TIMSS 2007 og  TIMSS 1995 – og fortsættes med 
TIMSS2015 (præsentation af resultater 2016 DEC 2016) 
 
TIMSS: Trends In International Mathematics and Science Study  
 
Internationale sammenligninger mellem elevpræstationer i fagene matematik og 
naturfag/teknik.  
 
TIMSS-studierne styres af IEA: 
 The International Association for the Evaluation of Educational Achievement,  
 (sammenslutning af forskningsinstitutioner verden over)  
 
Godt 60 lande deltager i TIMSS 2011/2015; TIMSS afvikles ca. hvert fjerde år. 
 
Danmark deltager med ca. 4000 repræsentativt udvalgte  4. klasseelever  
 



TIMSS-resultater måles på en Rasch skala: gennemsnit 500 
spredning 100 => 95% af tallene ligger fra ca. 300 til 700. 
 

 
500 Timss point svarer til ca. 48% rigtige i matematik  
og  51% rigtige i natur/teknik 
 
Grænsen til de svageste elever (to nederste grupper som i PISA) svarer til  
39% rigtige i matematik og 41% rigtige i natur/teknik. 
 

 
Man kan ikke umiddelbart oversætte PISA’s  
præstationsgrænser med fortolkninger(defineret ud fra 
kompetencer)  til TIMSS’s  grænser (fastlagt ud fra  
læringsmål, pensum).  



International placering af Danmark mht matematik TIMSS 2011 

Signifikant bedre 

Ens med Danmark 



Danmarks  internationale placering 1995-2007-2011 

Danske elever er bedre end det internationale gennemsnit 
  
 Otte lande er signifikant bedre end Danmark i matematik, herunder Finland,   
  
Også i TIMSS 2007 var Danmark bedre end gennemsnittet, matematik=523  
naturfag/teknik=517. 
  
Tendensen med positiv udvikling: +14 point matematik   
fortsættes fra TIMSS 2007 til TIMSS 2011- fremgangen  er signifikant 
 
Danske 6.klasseelever klarede sig i 1995 generelt dårligt i sammenligning med 
det internationale gennemsnit., men det skønnes, at eleverne har ’flyttet’ sig i 
forhold til TIMSS 1995 med et beløb, der svarer til ca et år.  
 



 Den negative sociale arv er stærk i Danmark, sammenlignet med niveauet i andre lande:  
Målt ved den sædvanlige forklaringsgrad er den ca. 12% i matematik og ca. 13% i natur/teknik 
 
Danmark er blandt de 10 lande, som ligger højest (Sverige med 17% ligger over, Finland og 
Norge med ca. 7% ligger under). 
 
Et socioøkonomiske indeks beregnes i TIMSS ud fra antallet af bøger, som findes i hjemmet. 
 (passer meget godt det officielle mål, beregnet ud fra forældres uddannelse, erhverv og 
indkomst.  
 
Det kan vises, at elevernes socioøkonomiske baggrund sammen med sproglig/etnisk baggrund 
er de stærkeste faktorer til beskrivelse af variationen i TIMSS scores.  
 
 

Socioøk indeks 

TIMSS score matematik 



Den negative sociale arv varierer fra skole til skole (en prik er en 
skole)  

Det fælles niveau 
på 12% 

Skole med negativ social arv på 
mere end 80% 



Fag Tal geomet
ri 

Data Andet Samlet 
tid  

Mat DK 44% 26% 17% 13%    123 
Int. 51% 23% 14% 12%    178 

Biologi Fysik geografi 
Nat DK 35% 23% 30% 12%      62 

Int. 38% 25% 23% 13%      93 

Samlet undervisningstid og manglende indflydelse på 
elevpræstationer 

Danmark   

Antal timer samlet undervisningstid 

Matematik præstation Natur/teknik præstation 

45 240 135 240 

BOX plot 
kasse =50% 
af obs 



Samlet undervisningstid 

Danmark 

Internationale relationer mht. samlet 
undervisningstid 

TIMSS score natur/teknik TIMSS score matematik 

62 123 400 400 



Der anes  en svag stigning i graferne som udtryk for, at store 
klasser har bedre præsterende elever end små klasser. 
 
Når der tages højde for, at elever fra store klasser i gennemsnit har 
højere socioøkonomisk niveau, falder tendensen væk. Den 
negative sociale arv er igen årsag til en klassisk mistolkning i 
retning af at pege på fordele ved store klasser.  
 

Klassestørrelse og TIMSS præstation 
 

matematik 
Natur/teknik 

klassestørrelse 

TIMSS score 

30 30 



Elevernes brug og omfang af lektielæsning 

Kompleks sammenhæng mellem lærerens hyppighed ved brug/omfang af lektielæsning og forældres 
vilje til at afsætte tid hjemme til lektielæsning. (spm c) 
 
 I faget matematik (og kun der) ser der ud til at være en signifikant sammenhæng mellem  
 
 - lærerens hyppighed ved brug/omfang af lektielæsning  
-  forældres vilje til at afsætte tid hjemme til lektielæsning. 
 
og elevernes præstation i faget.  Sammenhængen er ikke specifik – skal analyseres nærmere 



 
 
Elever, der undervises af lærere med linjefag præsterer signifikant bedre (ca. 10 
skalapoint) end elever, der undervises af lærere uden linjefag i det underviste fag;  
(gælder i både matematik og natur/teknik).  
 
Når  man kontrollerer for elevernes socioøkonomiske baggrund udviskes forskellen 
og betydningen af linjefag falder væk.  
 
Lærere med linjefag i det underviste fag opholder sig på skoler med højere 
gennemsnitlig  socioøkonomisk elev-baggrund (0.07 i matematik, 0.15 i science) 
end lærere uden linjefag i det underviste fag.  
 
Fordi -- store skoler, som tillader en høj fleksibilitet i allokeringen lærere bag  
time/fagfordelingen ligger i byerne, hvor det gennemsnitlige socioøkonomiske 
niveau er relativt højt. 
 

Elever, der undervises af linjefagslærere 



Forstyrrende elever 

 
 62% af lærerne  tilkendegiver at de  ’i nogen 
grad’ må leve med,  at ’forstyrrende elever’, som 
begrænser undervisningen.  
 
23% af lærerne mener at være ’meget’  
begrænset på grund af forstyrrende elever .  
 
I matematik og natur/teknik udmøntes forskelle i 
præstationsniveauerne mellem ydergrupperne 
’slet ikke støj’ og ’meget støj’  på 25-30 
skalapoint. 
 
 Man kan altså kort sige, at den støjende og 
afbrydende adfærd fra eleverne på den ’rå’ skala 
altså koster 25-30 point.  Forskellen er statistisk 
signifikant for matematiks vedkommende og tæt 
på signifikans ved natur/teknik. 



Danske matematiklæreres undervisningsprofil  

-Den danske undervisningsprofil er ekstrem i international sammenhæng, 
-                                                                 - Kun 11 lande skiller sig mere markant ud fra gennemsnittet  
- især aktiviteterne (3) og (4) fylder relativt mindre hos danske lærere sammenlignet med lærere fra andre  
lande.   
 
- En analyse af de 5 nævnte faktorers indflydelse på elevpræstationen (i matematik) viser  
at kun (3) og (4) har signifikant betydning.  
 
 



Læreres samarbejde, parathed til undervisningen   

Danske lærere samarbejder generelt set ikke 
meget med andre lærere inden for de to fag 

Danske lærere føler sig godt  fagligt’ godt 
klædt på’til at undervise i matematik, især a) 
og b) 93% og 80%  ’meget sikker’. Det samme 
er ikke tilfældet i natur/teknik.  



Læreres efteruddannelse 

Emne Natur/teknik p- 
værdi 

matematik p-værdi 
Efterudd? => ja nej ja nej 
Indhold 536 525 <0.01 535 536 0.40 
Pædagogik 534 525 <0.01 537 536 0.64 
Pensum 529 526   0.08 527 537 0.02 

Teknologi 536 526   0.04 532 537 0.18 

Evaluering 546 525 <0.01 533 537 0.15 
Elevbehov 534 525   0.03 536 536 0.73 



Elevers 
matematik 

og 
natur/teknik 
præstationer 

Socioøkonomi  
sprog/etnicitet 

Elevholdninger: 
selvtillid        

kan lide faget      
engagement 

Hjemmets 
interesse      

følgen med                   

Ramme faktorer 
klassestørrelse     
skolestørrelse             

undervisningstid 

Skole i Science 
kommune 

køn 

Lærer 
efterudd 

Linjefags 
lærer 

lektier 

             Hvad  ’virker’ ? – dvs. påvirker præstationerne! 



Hatties liste over ‘hvad der virker’ 

 



TIMSS 1995  TIMSS 2011 

Hvad er (så) forklaringen på den positive udvikling fra 1995 til 2011? 

+  point i Matematik  
 
+  point i Natur/teknik 
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