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INTRODUKTION 

Hvad er TIMSS 2015?
TIMSS er en international undersøgelse, der kortlægger 4.-klasseelevers præstationer i ma-
tematik og natur/teknologi. TIMSS 2015 er den seneste undersøgelse i rækken af mange 
TIMSS-undersøgelser, der oprindeligt startede i 1960 érne. Danmark har tidligere deltaget i 
TIMSS i 1995, 2007 og 2011. 

TIMSS, der er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science Study, af-
holdes hvert fjerde år, og næste undersøgelse er planlagt til 2019. TIMSS-undersøgelserne 
er planlagt og styret af IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement), som er en sammenslutning af forskningsinstitutioner verden over.

I det følgende beskrives de væsentligste resultater fra TIMSS 2015. Til sidst omtales desuden 
de anvendte metoder og materialer. En grundigere beskrivelse af undersøgelsens resultater 
kan ses i ”Danske 4.-klasseelever i TIMSS 2015 - En international og national undersøgelse af 
matematik- og natur/teknologikompetence i 4. klasse” af Peter Allerup, Maria Nøhr Belling, 
Sara Nøddeskov Kirkegaard, Vibe Thorndal Stafseth og André Torre. Forlag1 2016.

3700 danske 4.-klasseelever deltager
De internationale TIMSS-undersøgelser analyserer data fra både 4. klasse, 8. klasse samt 
det, der svarer til 2.g i Danmark. Danmark deltager i TIMSS 2015 med ca. 3700 elever fra 4. 
klassetrin fordelt repræsentativt på 193 skoler landet over. 49 lande deltager i TIMSS 2015. 

TIMSS 2015 som baseline for folkeskolereformen
Dataindsamlingen fandt sted i foråret 2015 samtidig med, at skolereformen var ved at blive 
implementeret i den danske folkeskole. Sammenfaldet med skolereformens indførelse med-
fører, at TIMSS 2015 kommer til at udgøre et referencepunkt for evaluering af skolereformens 
virkninger, og dermed kan den bruges som baseline for efterfølgende undersøgelser af skole-
reformen. Det er ikke muligt at vurdere eventuelle effekter af skolereformen ud fra TIMSS 2015.
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HOVEDRESULTATER FRA TIMSS 2015

Danske elever klarer sig godt i matematik og natur/teknologi
Danske elever præsterer i TIMSS 2015 signifikant bedre end den internationale referencescore 
på 500, både i matematik og natur/teknologi. I matematik er de danske elevers gennemsnits-
præstationsscore 539 og i natur/teknologi er den 527. 

Herunder ses udviklingen i danske elevers gennemsnits-præstationsscore fra 2007 til 2011 
og til 2015 i matematik og natur/teknologi:

1995 1999 2003 2007 2011 2015

Danmark: Gennemsnits-præstationsscore i matematik
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1999 2003 2007 2011 2015

Danmark: Gennemsnits-præstationsscore i natur/teknologi
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Blandt de 49 deltagende lande er der i 2015 10 lande med et signifikant bedre scoregen-
nemsnit end Danmark i matematik og 17 lande, der er signifikant bedre end Danmark i 
natur/teknologi. 

I tabellen herunder ses antallet af lande, der præsterer signifikant bedre end Danmark i de 
to fag:

Matematik Natur/teknologi Antal deltagerlande
2007 10 lande 14 lande 37 lande
2011 8 lande 8 lande 52 lande
2015 10 lande 17 lande 49 lande

Antallet af deltagerlande i TIMSS-undersøgelserne har varieret lidt over tid. I 2007 deltog 37 
lande, i 2011 deltog 52 lande, og i 2015 deltog 49 lande. 
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Matematik: Resultater for de deltagende lande i TIMSS 2015 

Land

Singapore 618 (3,8)
Hong Kong SAR 615 (2,9)
Korea 608 (2,2)
Kinesisk Taipei 597 (1,9)
Japan 593 (2,0)
Nordirland 570 (2,9)
Rusland 564 (3,4)
Norge (5) 549 (2,5)
Irland 547 (2,1)
England 546 (2,8)
Belgien (Flamsk) 546 (2,1)
Kazakhstan 544 (4,5)
Portugal 541 (2,2)
USA 539 (2,3)
Danmark 539 (2,7)
Lithaun 535 (2,5)
Finland 535 (2,0)
Polen 535 (2,1)
Holland 530 (1,7)
Ungarn 529 (3,2)
Tjekkiet 528 (2,2)
Bulgarien 524 (5,3)
Cypern 523 (2,7)
Tyskland 522 (2,0)
Slovenien 520 (1,9)
Sverige 519 (2,8)
Serbien 518 (3,5)
Australien 517 (3,1)
Canada 511 (2,3)
Italien 507 (2,6)
Spanien 505 (2,5)
Kroatien 502 (1,8)
TIMSS referencescore 500

Slovakiet 498 (2,5)

New Zealand 491 (2,3)

Frankrig 488 (2,9)

Tyrkiet 483 (3,1)

Georgien 463 (3,6)

Chile 459 (2,4)

Arabiske Emirater 452 (2,4)

Bahrain 451 (1,6)

Qatar 439 (3,4)

Iran 431 (3,2)

Oman 425 (2,5)

Indonesien 397 (3,7)

Jordan 388 (3,1)

Saudi Arabien 383 (4,1)

Marocco 377 (3,4)

Sydafrika (5) 376 (3,5)

Kuwait 353 (4,6)

Fordeling af matematikpræstation
Gennemsnits 
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Natur/teknologi: Resultater for de deltagende lande i TIMSS 2015
 

Land

Singapore 590 (3,7)
Korea 589 (2,0)
Japan 569 (1,8)
Rusland 567 (3,2)
Hong Kong SAR 557 (2,9)
Kinesisk Taipei 555 (1,8)
Finland 554 (2,3)
Kazakhstan 550 (4,4)
Polen 547 (2,4)
USA 546 (2,2)
Slovenien 543 (2,4)
Ungarn 542 (3,3)
Sverige 540 (3,6)
Norge (5) 538 (2,6)
England 536 (2,4)
Bulgarien 536 (5,9)
Tjekkiet 534 (2,4)
Kroatien 533 (2,1)
Irland 529 (2,4)
Tyskland 528 (2,4)
Lithaun 528 (2,5)
Danmark 527 (2,1)
Canada 525 (2,6)
Serbien 525 (3,7)
Australien 524 (2,9)
Slovakiet 520 (2,6)
Nordirland 520 (2,2)
Spanien 518 (2,6)
Holland 517 (2,7)
Italien 516 (2,6)
Belgien (flamsk) 512 (2,3)
Portugal 508 (2,2)
New Zealand 506 (2,7)
TIMSS referencescore 500
Frankrig 487 (2,7)
Tyrkiet 483 (3,3)
Cypern 481 (2,6)
Chile 478 (2,7)
Bahrain 459 (2,6)
Georgien 451 (3,7)
Forenede Arabiske Emirater 451 (2,8)
Qatar 436 (4,1)
Oman 431 (3,1)
Iran 421 (4,0)
Indonesien 397 (4,8)
Saudi Arabien 390 (4,9)
Marocco 352 (4,7)
Kuwait 337 (6,2)

Fordeling af natur/teknologipræstation
Gennemsnits 
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Fire kompetenceniveauer i matematik og natur/teknologi
For at kunne omsætte scorepoint for matematik og natur/teknologi til noget håndgribeligt, 
er skalaen inddelt i fire kompetenceniveauer for hvert fag. Der er tale om ’meget højt’, ’højt’, 
’mellem’ og ’lavt’ kompetenceniveau. For hvert niveau er det konkretiseret, hvilke kompeten-
cer man behersker. Niveauerne skal ses som et hierarkisk, men overlappende system, hvor 
eleven gradvist behersker flere og flere af kompetencerne. Jo højere niveau man er på, jo 
bedre behersker man kompetencerne i de underliggende niveauer.

Kompetenceniveauer i matematik

   

grafer til at løse problemer. De kan bruge oplysningerne i piktogrammer og optælling 
af diagrammer for at fuldføre søjlediagrammer.

vist
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Kompetenceniveauer i natur/teknologi
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Flere danske elever med meget højt kompetenceniveau i matematik end 
gennemsnittet
I forhold til det internationale gennemsnit ligger flere danske elever på det højeste kompe-
tenceniveau. I TIMSS 2015 ligger 12 % af de danske 4.-klasseelever således over den øverste 
internationale grænse for et ’meget højt kompetenceniveau’ (over 625 point) i matematik. 
Det internationale gennemsnit er 6 %. Procentdelen af danske elever, der præsterer på det 
højeste kompetenceniveau, er øget fra henholdsvis 10 % i 2011 og 7 % i 2007. Der ses altså 
en stigning, hvor forskellen er signifikant fra 2007, men ikke fra 2011. 

I natur/teknologi ligger 7 % af eleverne over den øverste internationale grænse for et ’meget 
højt kompetenceniveau’ i 2015. Det internationale gennemsnit er ligeledes 7 %. I 2011 lå 8 
% af de danske elever på højeste kompetenceniveau, i 2007 var det 7 %. 

Fordelingen af de danske elevers præstationer på kompetenceniveau, sammenlignet med 
den gennemsnitlige internationale fordeling, kan ses herunder:

Point Danmark

Matematik

Internationalt

Matematik

Danmark

Natur/teknologi

Internationalt

Natur/teknologi
<400 4 % 7 % 4 % 5 %
400 - 475 16 % 18 % 18 % 18 %
475 - 550 36 % 39 % 39 % 38 %
550 - 625 33 % 30 % 32 % 32 %
>625 12 % 6 % 7 % 7 %

Få danske elever på lavt kompetenceniveau
I 2015 ligger 96 % af de danske elever over 400 point i både matematik og natur/teknologi. 
Internationalt er der i gennemsnit 93 %, der scorer over 400 point i matematik. I natur/teknologi 
scorer 95 % over 400 point. Der er ingen signifikant forskel mellem resultaterne i 2011 og 2015.

Hvad er danske elever særligt gode til?
Danske elever ligger over det internationale gennemsnit på alle de delområder, som fagene 
matematik og natur/teknologi består af. Når der ses nærmere på delområderne, fås et mere 
detaljeret billede af elevernes styrker og svagheder, her illustreret som gennemsnitlige værdier:
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2007 2011 2015

Matematik

Matematik total 523 537 539

Fagligt
Tal 509 534 536

Geometri 544 547 555
Datapræsentation 529 531 526

Kognitivt Kendskab 528 531 536
Anvendelse 513 539 538

Ræsonnering 525 542 548

2007 2011 2015

Natur/

teknologi

Natur/teknologi total 517 528 527

Fagligt
Biovidenskab 527 529 534

Naturvidenskab 502 525 516
Geovidenskab 522 525 530

Kognitivt
Kendskab 515 524 524

Anvendelse 516 531 529
Ræsonnering 525 526 526

Det ses af tabellen, at danske 4.-klasseelever er særligt gode til geometri og ræsonnering 
i matematik. De er gået frem med 8 scorepoint i geometri og 6 scorepoint i ræsonnering i 
matematik fra 2011 til 2015. I natur/teknologi ses en forbedring i biovidenskab og geoviden-
skab med 5 scorepoint, mens de er gået 9 scorepoint tilbage i delområdet naturvidenskab 
i natur/teknologi.

Den samlede udvikling i begge fag fra 2007 til 2011 er større end udviklingen fra 2011 til 2015. 
Der er totalt set kun tale om mindre, ikke-signifikante ændringer fra 2011 til 2015.

Forskelle mellem kønnene
Overordnet set er der små kønsforskelle til drengenes fordel i de to fag. Forskellen mellem 
drenge og piger i matematik er signifikant, mens forskellen mellem kønnene i natur/tekno-
logi ikke er signifikant:
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Matematik
Drenge 542 scorepoint
Piger 536 scorepoint

Natur/teknologi
Drenge 529 scorepoint
Piger 525 scorepoint

Når der ses nærmere på de delområder, som fagene består af, ses der større forskelle mel-
lem kønnene. Inden for matematik ses de største forskelle i de to delområder tal og viden, 
hvor drengene scorer henholdsvis 9 og 10 scorepoint højere end pigerne.

Som nævnt ovenfor er forskellen mellem pigernes og drenges resultater i natur/teknologi 
samlet set ikke signifikante, men der er i nogle af delområderne inden for natur/teknologi 
store forskelle mellem kønnene. I delområderne biovidenskab og ræsonnering scorer pigerne 
eksempelvis henholdsvis 9 og 11 scorepoint højere end drengene, og i delområdet geovi-
denskab er forskellen mellem drenge og piger øget med 15 scorepoint til drengenes fordel 
fra 2011 til 2015. Drengene scorer 14 scorepoint højere end pigerne på delområdet viden 
i 2015. Forskellen var 3 scorepoint i 2011, og forskellen er dermed øget med 11 scorepoint. 

Den sproglige baggrunds betydning
89 % af eleverne tilkendegiver, at de ’altid eller næsten altid taler dansk’ (et-sproget) i hjem-
met, mens 10 % ’nogle gange taler dansk’ (to-sproget) og 1 % taler ’aldrig dansk’ (to-sproget). 
Der er forskel på TIMSS-præstationsscorerne for et-sprogede og to-sprogede elever i både 
matematik og i natur/teknologi. Elever, der er defineret som et-sprogede, præsterer bedre. 
Forskellen er illustreret i nedenstående tabeller (rå-tal):

Matematik
TIMSS-score

et-sprogede

TIMSS-score

to-sprogede

Forskel 

sproglig baggrund
2007 2011 2015 2007 2011 2015 2007 2011 2015
527 544 543 475 515 515 52 29 28
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Natur/teknologi
TIMSS-score

et-sprogede

TIMSS-score

to-sprogede

Forskel 

sproglig baggrund
2007 2011 2015 2007 2011 2015 2007 2011 2015
522 537 531 450 497 497 72 40 34

En analyse viser, at forskellen er signifikant, også efter at der er korrigeret for socioøkonomi.

Negativ social arv 
I Danmark har negativ social arv stor betydning for elevernes resultater i matematik og 
natur/teknologi. 

Den negative sociale arv er stærk i Danmark og har været det i alle TIMSS-undersøgelserne. 
Det er derfor forventeligt, at Danmark igen i 2015 placerer sig blandt de lande, hvor negativ 
social arv har størst betydning. Socioøkonomisk status kan forklare 13 % af variationen i de 
danske resultater i både matematik og natur/teknologi TIMSS 2015. 

Skole- og klassestørrelse
Elevernes præstationer i matematik og natur/teknologi bliver hverken højere eller lavere 
med skolens eller klassens størrelse.

Antallet af undervisningstimer
Danmarks årlige gennemsnitlige undervisningstid i matematik i TIMSS 2015 er 150 timer (124 
timer i 2011) og i natur/teknologi er det 90 timer (62 timer i 2011). Statistiske analyser viser, at der 
ikke er sammenhæng mellem antal timer i fagene og elevernes præstationsniveau, hverken 
når det ses i et internationalt perspektiv, eller når det vurderes alene ud fra de danske data. 

At kunne lide faget
38 % af de danske skoleelever er ’meget enige’ i udsagnet ’jeg godt kan lide matematik’. 
Det tilsvarende internationale gennemsnit ligger på 46 %. 42 % af eleverne er ’lidt enige’ i 
udsagnet ’jeg godt kan lide matematik’. I natur/teknologi tilkendegiver 82 % af eleverne, at 
de er ’meget enige’ eller ’lidt enige’ i tilsvarende udsagn for natur/teknologi. Der er således 
ca. 20 % af eleverne, der ikke kan lide de to fag. 

Elever, der meget godt kan lide matematik, scorer 35 scorepoint højere end dem, der ikke 
kan lide matematik. I natur/teknologi er forskellen mellem elever, der meget godt kan lide 



TIMSS 2015
Sammenfatning14

natur/teknologi, og elever, der ikke kan lide faget, 14 scorepoint.

Herunder ses de udsagn, som eleverne skulle forholde sig til:

92

Kapitel 8

Danske elevers forhold til 
 matematik og natur/teknologi

Nærværende kapitel baserer sig på elevspørgeskemaer samt 
 TIMSS præstationer, hvor elevernes forhold til matematik og na-
tur/teknologi behandles. 

En række spørgsmål i elevspørgeskemaet, afdækker elevernes 
holdning til fagene matematik og natur/teknologi. Eleverne skal 
forholde sig til, i hvilken grad de ’kan lide’ fagene. Herunder ses 
spørgsmålene, der omhandler matematik:
	  

	  
	  

Elevernes besvarelser på disse spørgsmål er blevet underkastet 
psykometriske skala-analyser (se kapitel 3 for uddybning). Vær-
dierne i denne skala grupperes i tre områder: ’høj’, ’medium’ og 

8.

Elevernes holdning 
til matematik og 
natur/teknologi

Elevernes faglige selvtillid i faget
Eleverne bliver i undersøgelsen spurgt til deres vurdering af egne evner inden for faget, og 
hvorvidt de mener, at de kan leve op til de krav, der stilles. 

I matematik har 34 % af eleverne en ’høj grad af selvtillid’ i faget (i 2011 var det 30 %), mens 
tallene for natur/teknologi er 17 % (19 % i 2011). Vurderet samlet viser en sammenligning med 
andre lande, at 27 lande (14 i 2011) har elever, der generelt vurderer deres evner og selvtillid 
lavere end danske elever i matematik. Det tilsvarende tal for natur/teknologi er 15 (10 i 2011).
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 Der er desuden forskel på drenges og pigers vurdering af egne evner i de to fag. For begge 
fag gælder det, at der er flere drenge end piger, der har en ’høj grad af selvtillid’. 

Fag 2015 Høj Høj Medium Medium Lav Lav Forskel

% elever Score % elever Score % elever Score Høj - Lav

Mat.
DK 34 % 578 49 % 529 17 % 490 88

Int. 32 % 546 45 % 502 23 % 460 86

Nat.
DK 37 % 542 46 % 525 17 % 503 39

Int. 40 % 532 42 % 501 18 % 464 68

Der ses en sammenhæng mellem elevernes selvtillid i fagene og deres præstationer. Jo højere 
selvtillid, des bedre præstation. Forskellen fra ’lav selvtillid’ til ’høj selvtillid’ er 88 scorepoint i 
matematik, mens forskellen er 39 scorepoint i natur/teknologi. 

Mobning
10 % af de danske 4.-klasseelever oplever at blive mobbet ugentligt. 32 % oplever at blive 
mobbet næsten månedligt. 58 % oplever næsten aldrig at blive mobbet. Internationalt er 
procentdelen af elever, der oplever at blive mobbet ugentligt, 5-6 % højere. Den primære 
mobbeadfærd, som eleverne oplever, er at blive drillet, kaldt øgenavne og blive holdt udenfor.

Der er en tydelig og signifikant sammenhæng mellem elevernes oplevelse af at blive mob-
bet og deres præstationer. De elever, der ’næsten aldrig’ oplever at blive mobbet, klarer sig 
væsentlig bedre end de elever, der ’næsten ugentligt’ oplever mobning. 

Elevernes oplevelse af lærerens engagement
Elevernes oplevelse af at blive undervist af engagerede lærere har indflydelse på elevernes 
præstationer. I matematik er der en forskel på 25 scorepoint på de elever, der giver udtryk 
for, at deres lærer er ’meget engageret’, og de elever, der udtrykker, at deres lærer er ’mindre 
end engageret’. I natur/teknologi er der en forskel på 7 scorepoint.

Herunder kan ses hyppigheden af elever, der oplever lærere med ’høj’, ’medium’ eller ’lav’ 
værdi af lærerengagement:
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Fag 2015 Høj Høj Medium Medium Lav Lav Forskel

% elever Score % elever Score % elever Score Høj - Lav

Mat.
DK 53 % 547 38 % 533 9 % 522 25

Int. 68 % 510 26 % 498 5 % 481 29

Nat.
DK 49 % 530 38 % 526 13 % 523 7

Int. 69 % 510 25 % 500 6 % 489 21

Forældrenes indflydelse på elevernes præstationer
For første gang har TIMSS inddraget forældrenes meninger ved at medtage et forældre-
spørgeskema. Det giver mulighed for at få et indblik i forældrenes holdninger og interesser 
samt disses betydning for elevernes præstationer.

Forældrene er generelt tilfredse med skolen. 46 % af eleverne har forældre, der placerer sig 
i kategorierne ’meget tilfreds’ og 42 % placerer sig i kategorien ’tilfreds’. Internationalt ser det 
ud til, at danske forældre er mindre tilfredse med skolen, idet det internationale gennemsnit 
for forældre, der placerer sig i ’meget tilfreds’, er 59 %. 

Elever med forældre, der er ’mindre end tilfreds’, klarer sig dårligere (med ca. 21 scorepoint 
i matematik og 12 i natur/teknologi) end elever med forældre, der er ’meget tilfreds’. En 
forskel der også er signifikant.

Ligeledes er der en sammenhæng mellem elevpræstationer og den tid, forældrene har brugt 
på læse-og regneaktiviteter inden skolestart. 36 % af eleverne har forældre, der ’ofte’ har brugt 
tid på skoleforberedende aktiviteter, mens 63 % af eleverne har forældre, der ’nogle gange’ 
har brugt tid på skoleforberedende aktiviteter. Kun 1 % har svaret ’aldrig eller næsten aldrig’.  
Der viser sig en signifikant forskel på elevernes præstationer. Jo oftere forældrene har brugt 
tid på skoleforberedende aktiviteter, des højere præstationer. En forskel på 16 scorepoint i 
matematik og 12 i natur/teknologi mellem elever med forældre, der ’ofte’ og ’nogle gange’ 
har brugt til på læse-og regneaktiviteter inden skolestart.

Lærernes arbejdsbetingelser
Danske lærere har vurderet deres egne arbejdsbetingelser ud fra spørgsmålene vist herunder, 
således at der kun er 6 lande i matematik og 3 lande i natur/teknologi, hvor arbejdsbetin-
gelserne er vurderet ringere end de danske. 
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Ca. 70 % af eleverne i Danmark oplever lærere, der tilkendegiver at have ’ingen’ eller ’få 
problemer’. Knap 30 % af eleverne oplever lærere, der tilkendegiver at have ’moderate til 
alvorlige problemer’. Det internationale gennemsnit ligger på henholdsvis 80 % og 20 %. Der 
er i Danmark en forskel på 2 scorepoint mellem elever, hvis lærere har tilkendegivet ’ingen 
problemer’ og ’moderate til alvorlige problemer’ i matematik og en forskel på 8 scorepoint 
i natur/teknologi.

Forstyrrende elever
Der er en stigning fra 2011 til 2015 i procentdelen af lærere, der oplever at være begrænset 
af forstyrrende elever. I 2015 er der 29 % af lærerne, der oplever at blive meget forstyrret af 
eleverne, mens det var 13 % i 2011. 

Forstyrrende og afbrydende elever i klassen påvirker elevernes præstationer. Der er en forskel 
på 33 scorepoint i elevernes præstationsniveau afhængig af, om lærerne har svaret, at de 
’slet ikke føler sig begrænset af forstyrrende elever ’, eller de har svaret, at de føler sig ’meget 
begrænset af forstyrrende elever’. I natur/teknologi er der en forskel i præstationsniveauet 
på 17 scorepoint. Forskellene er statistisk signifikante. 

Læreres linjefag
Elever, der undervises af lærere med linjefag i det underviste fag, præsterer ikke bedre end 
de elever, der undervises af lærere, der ikke har linjefag i det underviste fag. Af tabellen 
herunder fremgår det, at elever med lærere, der ikke har linjefag i matematik, præsterer 
bedre end elever med lærere, der har linjefag i matematik. I natur/teknologi er der en lille 
forskel til fordel for elever med lærere, der har linjefag. Forskellene er dog ikke signifikante, 
hvilket betyder, at de statistiske analyser ikke har kunnet påvise en forskel på elevernes 
præstationer afhængig af, om deres lærer har linjefag i faget.

Linjefag i matematik        Ikke linjefag i matematik
TIMSS score 535 542

Linjefag i natur/teknologi Ikke linjefag i natur/teknologi
TIMSS score 528 525

Betydning af samarbejde mellem lærere
Danske lærere samarbejder ikke meget med andre lærere inden for de to fag. Ud fra svarene 
ses på det overordnede plan, at samarbejde blandt lærerne i de to fag matematik og natur/
teknologi mest kommer til udtryk, når det drejer sig om at ’dele hvad jeg har lært gennem 
min lærererfaring med andre lærere’, og ’diskutere, hvordan man griber undervisning an i 
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et givent emne’, hvor henholdsvis 59 % (matematik) og 46 % (natur/teknik) har svaret ’meget 
ofte’ eller ‘ofte’.

Statistiske analyser viser, at det alene er ’samarbejde omkring planlægning og udarbejdelse 
af undervisningsmateriale’ og ’samarbejde omkring afprøvning af nye idéer’, der viser sam-
menhæng med elevernes præstationer i de to fag. Her har henholdsvis 31 % (matematik) 
og 28 % (natur/teknik) svaret ’ofte’ eller ’meget ofte’. 

Sådan underviser danske lærere i matematik og natur/teknologi
Lærernes undervisningsprofil belyses gennem lærerspørgeskemaet, som er forskelligt i 
matematik og natur/teknologi. Blandt de ni undervisningsteknikker i spørgeskemaet for 
matematiklærere tegner der sig en undervisningsprofil, som ser således ud:

1. Eleverne løser opgaver (individuelt eller i grupper) med vejledning fra mig
2. Lytter til mig, der forklarer nyt indhold i faget
3. Hører mig forklare, hvordan opgaverne løses
4. Løser opgaver på klasseplan med direkte vejledning fra mig
5. Arbejder i grupper, hvor elev niveauet er forskelligt

Blandt de 14 undervisningsteknikker i spørgeskemaet for natur/teknologilærere tegner der 
sig en undervisningsprofil, som ser således ud:

1. Lytter til mig, der forklarer nyt indhold i faget
2. Arbejder i grupper, hvor elev niveauet er forskelligt
3. Udfører eksperimenter eller undersøgelser
4. Læser i deres lærebøger eller andet materiale
5. Observerer naturfænomener såsom vejret eller en plante, der gror, og beskriver, hvad de ser

I både matematik og natur/teknologi viser det sig, at der er meget få, der benytter sig af at 
tage en skriftlig prøve eller test. Desuden er der i matematik få lærere, der benytter sig af, at 
eleverne skal lære formler, fakta og fremgangsmåder udenad, mens eleverne i natur/tek-
nologi sjældent ser, at læreren udfører en videnskabelig undersøgelse eller et eksperiment.

Lærernes selvsikkerhed
92 % af lærerne i matematik føler sig ’meget sikre’ eller ’sikre’ på at kunne inspirere eleverne 
til at lære matematik. Det tilsvarende tal er 82 % for lærerne i natur/teknologi.

78 % er ’meget sikre’ eller ’sikre’ på at kunne give udfordrende opgaver til de dygtigste elever 
i matematik, mens det tilsvarende tal i natur/teknologi er noget lavere, nemlig 54 %. 
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EKSTRA TIMSS 2015

Hvad er Ekstra TIMSS?
Både i 2007, 2011 og 2015 blev der i Danmark sideløbende med den ordinære TIMSS-
undersøgelse afviklet et såkaldt Ekstra TIMSS-projekt, som vurderer elevernes færdigheder 
set fra en formativ evalueringssynsvinkel. Ekstra TIMSS-opgaverne blev i forbindelse med 
TIMSS 2015 besvaret af 1362 elever, som alle deltog i den ordinære TIMSS 2015. Ekstra TIMSS-
materialet består af 37 opgaver i to opgavehæfter. 

Fordi Ekstra TIMSS-opgaverne niveaumæssigt ligger på samme skala som TIMSS-opgaverne, 
kan de metoder og løsningsstrategier, som er afdækket ved hjælp af Ekstra TIMSS, overføres 
til løsninger og strategier ved de ordinære TIMSS-opgaver. Fordelen ved dette er, at der ska-
bes en didaktisk adgang til fortolkninger af besvarelserne af de ordinære TIMSS-opgaver, 
som ellers ikke er til stede. 

Resultater fra Ekstra TIMSS-undersøgelsen 2015
Når man individuelt sammenholder elevernes svar på Ekstra TIMSS-opgaverne med de 
ordinære TIMSS-opgaver, står det klart, at en række elever, når de besvarer TIMSS-opgaver, 
undlader at omsætte en given problemformulering til en kendt formel problemstilling i ma-
tematik, fx en subtraktionsopgave, en additionsopgave, en mønstergenkendelsesopgave 
eller andre ’grundoperationer’ fra deres matematikundervisning. Disse elever benytter altså 
ikke-formelle matematiske metoder, men kommer ofte frem til det rigtige svar.
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METODE OG MATERIALE I TIMSS 2015

TIMSS-skemaer og opgaver 
TIMSS 2015 er baseret på svar til fire typer af skemaer/opgavehæfter.

1. Spørgeskemaer til lærere og skoleledere 
2. Opgavehæfter i matematik og natur/teknologi til eleverne 
3. Spørgeskemaer til eleverne 
4. Spørgeskemaer til forældrene

Eleverne benyttede to timer i april-maj 2015 til at besvare opgavehæfterne og én time til 
at udfylde spørgeskemaet. Der er 14 forskellige opgavehæfter i alt, og i hvert hæfte er der 
opgaver i matematik og i natur/teknologi. TIMSS dækker de læringsmål, der ligger til grund 
for undervisningen i de to fag (se Encyclopedia, IEA, 2015). 

TIMSS-scorer
Når en elev har svaret på opgaverne i et opgavehæfte udregnes, på baggrund af antallet 
af rigtige svar og måden de er besvaret på, den såkaldte rå-score. Denne score omsættes 
via en kompliceret statistisk (Rasch) analyse til de TIMSS-scorer, som offentliggøres.

Opgavetyper        
Der er tre typer af opgaver i TIMSS 2015:

• Flervalgsopgaver – opgaver, hvor eleven skal vælge mellem fire til fem mulige svar 
(Multiple Choice)

• Opgaver, hvor eleverne skal give et kort svar
• Opgaver, hvor eleverne skal gøre rede for, hvordan de er nået frem til løsningen, dvs. 

opgaver i udvidet svarformat  

De sidste to typer af opgaver skal vurderes i forhold til en kodebog med hensyn til, om de er 
rigtigt besvaret, og på hvilken måde opgaverne er løst.

Opgaver fra fælles pensum
Opgaverne er først og fremmest konstrueret ud fra intentioner om, at de repræsenterer valide, 
faglige problemstillinger inden for curriculum i de deltagende landes 4. klasser. Det er dog ikke 
realistisk, at samtlige deltagende landes læringsmål stemmer overens med alle TIMSS’ opgaver, 
hvorfor eleverne i alle de deltagende lande nogle gange vil møde opgaver, der ligger uden for den 
læseplan, der gælder for 4. klasse i det pågældende land. Det tages der højde for i de statistiske 
analyser af TIMSS ved, at en opgave, som falder helt uden for læseplanen, tages ud af beregningen.
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TIMSS spørgeskemaer
I tillæg til TIMSS 2015’s 14 opgavehæfter inkluderer TIMSS 2015’s instrumenter spørgeskemaer 
til eleverne, forældrene, lærerne samt skolelederne.

- til elever 
Spørgeskemaet til eleverne stiller et antal spørgsmål, der afdækker forhold i hjemmet, 
forhold vedrørende forberedelse og arbejde med fagene samt elevernes holdning til at 
arbejde med problemer inden for de to fag. Én af variablene (antallet af bøger i hjemmet) 
benyttes som estimat af elevernes socioøkonomiske baggrund. Denne variabel, anvendt 
som proxy for en mere kompliceret beregning baseret på forældrenes uddannelse, erhverv 
og indkomst, har indtil i dag virket tilfredsstillende som grundlag for beregning af familiens 
socioøkonomiske niveau. Tidligere analyser, hvor data har været analyseret på Danmarks 
Statistik, har vist en høj korrelation til den Faktor score, som analyserne med uddannelse, 
erhverv og indkomst medfører. 

- til lærerne 
Lærerspørgeskemaet indsamler nogle faktuelle oplysninger om lærernes baggrund, fx 
linjefag, nuværende undervisningsplan samt deres oplevelser af at være lærere netop på 
den skole, hvor de er nu. Der spørges ind til muligheder for at gennemføre undervisningen på 
præmisser, som passer dem, og hvis ikke, hvad der eventuelt hindrer gennemførelse af ’en 
god undervisning’. Relationen mellem lærer og elev belyses gennem beskrivelser af, hvad 
læreren lægger vægt på. Desuden svarer lærerne på spørgsmål vedrørende deres egen 
opfattelse af at ’være klædt på’ til at undervise i fagene. 

- til skolelederne
Skolelederen på en TIMSS-skole besvarer ligeledes et spørgeskema. Dette skema registrerer 
dels nogle generelle forhold ved skolen (størrelse, geografisk placering, urbanisering), dels 
nogle karakteristika ved de forældre som har deres børn ved skolen (uddannelsesniveau, 
generelt socioøkonomisk niveau mv.), og endelig svarer skolelederen på en række spørgsmål, 
som berører holdninger og vurderinger vedrørende det daglige liv på skolen (arbejdsmiljø, 
mobning, problemer med at lægge time- og fagfordelinger mv.). 

- til forældrene 
Forældre til TIMSS-elever har fået et spørgeskema med hjem og har i stort omfang deltaget 
i undersøgelsen med deres svar og vurderinger.  84 % af forældrene har svaret på forældre-
spørgeskemaet. Forældrene besvarer spørgsmål omkring eventuelle faglige færdigheder 
hos barnet før skolestart. Herudover svarer forældrene på en række spørgsmål vedrørende 
deres interesse for barnets skolegang. Desuden berører en række spørgsmål forhold omkring 
kontakt til skolen og lektiehjælp. Det er første gang, der medtages spørgeskemaer til forældre. 
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