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Forord
Denne boka presenterer de viktigste resultatene fra TIMSS 2015. Undersøkelsen
har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved
Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Med denne boka ønsker vi å nå mange ulike lesere: skoleforskere, lærerutdannere, studenter, lærere, foreldre, politikere og andre som arbeider med skole og
undervisning. Vi håper dere vil finne at våre analyser og funn er interessante og
relevante for videreutviklingen av norsk skole.
Vi vil rette en spesiell takk til alle skolene som deltok i undersøkelsen. Dette
inkluderer elever, lærere, rektorer og foresatte. Uten deres velvillighet ville det
vært umulig å gjennomføre studien.
Videre vil vi takke Ann Britt Haavik, Ove Edvard Hatlevik, Julius Kristjan
Björnsson og Kirsti Klette. Ann Britt Haavik har som dataansvarlig spilt en sentral
rolle i ulike faser av studien. Et spesielt trekk ved denne gjennomføringen av
TIMSS er at elever fra fire forskjellige trinn har deltatt (4., 5., 8. og 9. trinn). Med
ca. 5000 elever fra hvert av trinnene har logistikken til tider vært krevende. Haavik
har bidratt sterkt til at alt har gått etter planen. Hatlevik, Björnsson og Klette har
vært kritiske lesere av kapitlene og har kommet med gode innspill og kommentarer. Vi vil også takke fagmiljøet rundt oss for et godt samarbeid.
Oslo, november 2016
Ole Kristian Bergem, Hege Kaarstein og Trude Nilsen

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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1
TIMSS 2015
OLE KRISTIAN BERGEM, HEGE KAARSTEIN OG TRUDE NILSEN

1.1 HVA ER TIMSS?
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal studie i matematikk og naturfag for grunnskolen, som fra og med 1995 har blitt
gjennomført hvert fjerde år. Norge har deltatt hver gang bortsett fra i 1999. TIMSS
administreres av den internasjonale organisasjonen International Association for
the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

1.2 HVA ER HOVEDHENSIKTEN MED TIMSS-STUDIEN?
Informasjon om elevers læringsutbytte i sentrale skolefag er svært viktig å skaffe
til veie for å kunne utforme et lands utdanningspolitikk. Et av de viktigste formålene med TIMSS er å kunne presentere data av høy kvalitet om elevers prestasjoner
i de to skolefagene matematikk og naturfag. Gjennom spørreskjemaer til elever,
lærere, rektorer og foreldre samler man dessuten inn mye relevant bakgrunnsmateriale som gir et godt grunnlag for å analysere hvilke faktorer som henger
sammen med gode læringsresultater. Designet til TIMSS gjør at man også kan vise
utvikling av prestasjoner over tid, dvs. om elevpopulasjoner presterer svakere
eller bedre enn i tidligere studier (se kap. 1.4). TIMSS gir derfor viktige bidrag til
forståelsen av hvordan utdanningssystem fungerer, og er et solid grunnlag for å
drøfte og initiere endringer og reformer.
Fra og med høsten 2014 ble norske skolers deltakelse i TIMSS gjort obligatorisk. Dette kom som en følge av at Kunnskapsdepartementet vurderte at deltakelse
i internasjonale undersøkelser skulle anses å falle inn under paragraf 2-4 i forskrift
til opplæringslova, som blant annet sier at «Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver
og andre undersøkingar fastsette av departementet».

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
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1.3 HVILKE DATA SAMLES INN I TIMSS?
Følgende datakilder brukes i TIMSS:
1.
2.
3.
4.
5.

Oppgavehefter til elever
Spørreskjema til elever
Spørreskjema til lærere
Spørreskjema til rektor/skoleleder
Spørreskjema til foreldre/foresatte på barnetrinn

Pkt. 1 og 2; oppgavehefter/spørreskjema til elever: Alle elever som deltar i
TIMSS, besvarer ett oppgavehefte og ett spørreskjema. Det er 14 ulike oppgavehefter for hvert trinn. Noen av oppgavene i disse heftene vil være de samme,
men det vil som regel kun være to elever i hver klasse som får helt identiske hefter.
Alle data knyttet til elevenes faglige prestasjoner er hentet fra oppgaveheftene.
Gjennom elevspørreskjemaet samles det inn bakgrunnsdata som benyttes i analysene. Blant annet finnes spørsmål om motivasjon, mobbing, undervisning og
hjemmebakgrunn. Spørreskjemaet er det samme for alle elevene på samme trinn,
og det er kun marginale forskjeller mellom det som brukes på barnetrinnet, og det
som benyttes på ungdomstrinnet.
Pkt. 3; spørreskjema til lærere: Alle realfagslærerne i de klassene som deltar i
TIMSS, besvarer spørreskjemaer. Det er ett for matematikk og ett for naturfag.
Spørsmålene er i hovedsak knyttet til forskjellige aspekter ved undervisningen,
som for eksempel hvilke temaer som har blitt gjennomgått, og hvilke arbeidsmåter
som benyttes. I tillegg finnes blant annet spørsmål om lærernes formelle faglige
kompetanse, om de har deltatt på etter- og videreutdanning, og hva som hemmer
undervisningen.
Pkt. 4; spørreskjema til rektor/skoleleder: Rektor eller en annen skoleleder
svarer på skolespørreskjemaet. Det inneholder spørsmål knyttet til forhold ved og
omkring skolen, for eksempel type kommune, antall dager undervisning pr. år,
utstyr på skolen, leksehjelp, sikkerhet og skolemiljø, rektors bakgrunn m.m.
Pkt. 5; spørreskjema til foreldre/foresatte: Spørreskjemaet til foreldrene (kun
på barnetrinn) inneholder blant annet spørsmål om samarbeid hjem–skole, elevenes tidsbruk på lekser, om eleven gikk i barnehage, og tidlige lese- og regneferdigheter.
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Pkt. 3, 4 og 5: Generelt kan man si at bakgrunnsdataene som samles inn gjennom
disse spørreskjemaene, brukes for å finne ut mer om hvilke faktorer som henger
sammen med et godt læringsutbytte for elevene. Analyser av disse dataene gir derfor utdanningsfeltet viktig og relevant informasjon i arbeidet med å styrke elevenes læring.

1.4 HVILKE SPESIFIKKE STYRKER HAR DESIGNET I TIMSS?
I TIMSS trekker man ut hele skoleklasser som deltakere i studien. Disse trekkes
ut slik at man får et statistisk representativt utvalg av elever på det aktuelle trinnet.
Dette designet gjør at man kan undersøke sammenhenger mellom faktorer på elevnivå, klassenivå og skolenivå. Dette er en stor styrke i TIMSS. Eksempelvis kan
man undersøke:
◗

Sammenhenger mellom undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte
(prestasjoner og motivasjon)
◗ Sammenhenger mellom tidlig læring i hjem og barnehage og faglig forståelse
på barnetrinnet
◗ Hvilke faktorer som kan bedre elevers motivasjon til å arbeide med matematikk og naturfag
◗ På hvilken måte faktorer som inngår i et godt skolemiljø, henger sammen med
elevenes læringsutbytte
At man i TIMSS har statistisk representative utvalg av elever, gjør det mulig å
generalisere funn fra det aktuelle utvalget til hele populasjonen. Dette gjør funnene spesielt interessante. En slik type generalisering er ikke mulig å gjøre i casestudier, som ikke opererer med representative utvalg.

1.5 TIMMS SOM TRENDSTUDIE; HVA INNEBÆRER DET?
TIMSS har et design som gjør det mulig å undersøke trender. Dette vil si at man
kan sammenlikne elevenes faglige prestasjoner og andre faktorer som for eksempel motivasjon og skolemiljø over tid. I kapittel 11 vil det bli gitt en mer inngående
forklaring av hva et slikt design innebærer.
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1.6 HVILKE LAND DELTAR I TIMSS 2015?
I underkant av 60 land fra alle verdensdeler er med i TIMSS 2015. Europa utgjør
den største gruppen (29 land), men det er også mange land fra Asia1 (10) og Midtøsten (11). 9 av landene fra Midtøsten bruker arabisk som testspråk. Det er imidlertid liten deltakelse fra Sør-Amerika (kun Chile) og fra land som ligger sør for
Sahara (Botswana, Egypt og Sør-Afrika). USA, Canada, Australia og New Zealand deltar også i TIMSS 2015. Av de nordiske landene er det bare Island som ikke
deltar i denne runden av TIMSS. Finland og Danmark deltar imidlertid bare på
barnetrinnet, mens Sverige og Norge deltar både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.

1.7 HVOR GAMLE ER ELEVENE SOM DELTAR I TIMSS?
Hovedregelen i TIMSS er at studien skal gjennomføres mot slutten av 4. trinn og
8. trinn i alle deltakerland, og at gjennomsnittsalderen til elevene må være minimum 9,5 år (4. trinn) og 13,5 år (8. trinn). Gjennomsnittsalderen for elevene som
deltar, varierer en god del mellom land. I TIMSS 2011 var gjennomsnittsalderen
for elevene på barnetrinnet fra 9,7 år til 11,2 år. På ungdomstrinnet varierte gjennomsnittsalderen fra 13,7 år til 14,9 år (unntak for Ghana med 15,8 år). Disse forskjellene må i stor grad tilskrives det at elever i de aktuelle deltakerlandene starter
sin skolegang på ulike tidspunkt. I noen land må dessuten elevene gå om igjen hvis
de stryker på avgjørende tester/eksamener, noe som også kan bidra til å øke gjennomsnittsalderen.

1.8 TIMMS 2015: HVILKE ELEVER TESTES I NORGE?
TIMSS tester altså elever på både barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Norge deltar
i TIMSS 2015 med elever fra fire trinn: 4., 5., 8. og 9. trinn. Dette skyldes følgende
omstendigheter: I tidligere TIMSS-studier har de norske elevene (4. og 8. trinn)
vært blant de desidert yngste i begge populasjoner. I TIMSS 2011 var for eksempel gjennomsnittsalderen for de norske elevene 9,7 år (4. trinn) og 13,7 år (8.
trinn), mens de danske, svenske og finske elevene var blant de eldste og nokså
nøyaktig ett år eldre enn de norske. Hovedgrunnen er at elevene i de andre nordiske landene begynner sin skolegang det året de fyller 7 år, mens norske elever
som kjent starter skolen det året de fyller 6. I de øvrige nordiske landene defineres
1. Her er ikke land fra Midtøsten inkludert.
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6-åringenes aktiviteter som førskole, men deltakelsesprosenten er nær 100 prosent. Danmark har gjort førskolen obligatorisk2. En case-studie indikerer dessuten
at innholdet i svensk førskole og vårt 1. trinn er ganske likt (Bjørnestad, 2009). Et
annet viktig poeng er at man i de andre nordiske landene starter med leseopplæring allerede i førskolen, det vil si når barna er 6 år (OECD, 2014). I Norge har vi
også leseopplæring for 6-åringene, men dette skjer altså på vårt 1. trinn. På bakgrunn av disse omstendighetene sendte Utdanningsdirektoratet (Udir) i 2013 en
søknad til IEA om tillatelse til å teste elever fra 5. og 9. trinn i stedet for 4. og
8. trinn. Man fikk gjennomslag for denne argumentasjonen, og fra og med 2015
vil altså 5. og 9. trinn i Norge være det som kalles «target grades» i TIMSS. For å
opprettholde trendmålingene bestemte imidlertid Udir at norske elever fra 4. og
8. trinn også skulle delta i TIMSS 2015. I den internasjonale rapporten for TIMSS
2015 er de norske resultatene basert på data knyttet til 5. og 9. trinns elever, bortsett fra når trender presenteres. Da benyttes data fra 4. og 8. trinn.
Norske elever (5. og 9. trinn) vil i TIMSS 2015 være blant de eldste elevene som
deltar i denne studien, men nå er de altså jevngamle med de øvrige nordiske
TIMSS-elevene. Det gjør at alle typer sammenlikninger med de andre nordiske
landene blir mer valide, men innebærer også og at vi fra og med 2015 vil måtte
starte en ny trendlinje.
I denne boka vil vi veksle mellom å bruke disse betegnelsene:
◗
◗

Populasjon 1 – elevene på barnetrinnet – 4. og 5. trinn
Populasjon 2 – elevene på ungdomstrinnet – 8. og 9. trinn

Når det refereres til populasjon 1 eller populasjon 2, vil dette for Norges del bety
henholdsvis 5. trinn og 9. trinn. Data fra 4. og 8. trinn brukes bare i kapittel 2, 3
og 4, og da kommer dette klart fram. For eksempel vil det i trenddiagrammene i
kapittel 2 og 3, som bruker data for Norge som er hentet fra 4. trinn og 8. trinn, stå
henholdsvis Norge (4) og Norge (8). Bruk av begrepene «barnetrinn» og «ungdomstrinn» benyttes først og fremst for å kunne variere språkbruken, men også for
å hjelpe leserne med tanke på angivelse av elevenes alder og trinn.

1.9 HVILKE ELEVER EKSKLUDERES FRA DELTAKELSE I TIMSS?
Et svært viktig punkt i designet for TIMSS er at utvalgene som trekkes i deltakerlandene, er representative for den aktuelle populasjonen. Før utvalgene trekkes,
2. http://kunnskapsbanken.org/bakgrunn/landomtale-danmark
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må derfor alle deltakerland levere fullstendige lister over alle skoler med elever på
de aktuelle trinnene. Selv om utvalget er basert på skoler, og hele klasser fra de
uttrukne skolene deltar, skal alle elever i prinsippet ha samme mulighet til å representere populasjonen. Det er også utarbeidet spesifikke eksklusjonsregler som alle
land må etterkomme. Disse eksklusjonsreglene er relatert både til skolenivå og
elevnivå. Eksklusjonsraten må under ingen omstendighet overskride 5 prosent av
det totale antallet elever på det aktuelle trinnet.
For skolenivået er det slik at en skole kan ekskluderes dersom den er vanskelig
tilgjengelig geografisk sett, dersom den er ekstremt liten, dersom den arbeider ut
fra læreplaner som avviker betydelig fra ordinære læreplaner eller har en svært
avvikende skolestruktur, dersom den kun gir undervisning til grupper av elever
som faller inn under eksklusjonskriteriene på elevnivå.
På elevnivå skal elever ekskluderes dersom de:
1. har fysiske funksjonshemninger som er slik at de ikke kan utføre TIMSStesten. Så vidt mulig skal imidlertid skolen forsøke å tilrettelegge for deltakelse.
2. har psykiske/emosjonelle funksjonshemninger som gjør at de ikke kan utføre
TIMSS-testen. Elever skal ikke ekskluderes bare på grunn av svake faglige
prestasjoner eller ordinære disiplinære problemer. Også her skal skolen forsøke å tilrettelegge for deltakelse.
3. har lært/praktisert norsk i mindre enn ett år
Eksklusjonsratene for Norge er innenfor de aksepterte grensene og har vært relativt stabile over de siste gjennomføringene av TIMSS-studien.

1.10 HVILKE REFERANSELAND ER VALGT?
Godkjenningen av nye «target grades» for Norge – fra 4. og 8. trinn til 5. og 9.
trinn – gjør det naturlig å anlegge et nordisk perspektiv i denne boka. Det vil si at
vi i enkelte kapitler vil presentere og drøfte norske data opp mot de tilsvarende
nordiske. I tillegg har vi valgt å inkludere ytterligere to referanseland i prestasjonskapitlene (kap. 2 og kap. 3), nemlig England og USA. Begrunnelsen for å ta
med disse to landene er at engelsktalende land står oss nært kulturelt. I utdanningsforskning kommer dette til syne gjennom at norske/nordiske elevers
svarprofiler gjennomgående har mange fellestrekk med de engelskspråklige elevenes svarprofiler (Olsen, 2006). Det er imidlertid likevel interessant å undersøke
om det er noen systematiske forskjeller mellom norske/nordiske og engelske/ame-
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rikanske elevers prestasjoner i realfag. Dette kan gi grunnlag for å drøfte egne
utdanningspolitiske prioriteringer innen disse viktige skolefagene.
En annen faktor som er medvirkende til at vi velger å ta med ikke-nordiske referanseland, er at det, som tidligere påpekt, bare er Sverige og Norge av de nordiske
landene som deltar i populasjon 2 i TIMSS 2015. Ved å inkludere også England
og USA gir det bedre muligheter til å drøfte hvordan elevenes resultater speiler
ulikheter i faglige og skolepolitiske prioriteringer. England deltar for øvrig i
TIMSS med klassetrinnene 5 og 9, slik som Norge nå gjør. USA benyttes som
referanseland også i TIMSS Advanced.
Til slutt bør det tilføyes at flere mulige referanseland, som for eksempel Nederland, Belgia og Tyskland, bare deltar i populasjon 1 og derfor ikke ble ansett som
aktuelle.

1.11 TIMSS 2015: HVA FORVENTES AV NORSKE ELEVER?
Norske elever har i så godt som alle internasjonale undersøkelser knyttet til realfag som er gjennomført de siste 20 årene, skåret rundt det angitte gjennomsnittet
eller noe i underkant av dette (Grønmo, Bergem, Kjærnsli, Lie & Turmo, 2004;
Grønmo & Onstad, 2009; Grønmo et al., 2012; Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe, 2007;
Kjærnsli & Olsen, 2013; Kjærnsli & Roe, 2010; Lie, Kjærnsli & Brekke, 1997;
Lie, Kjærnsli, Roe & Turmo, 2001). Norge bruker mye ressurser på skole- og
utdanningssektoren og særlig på bakgrunn av slike betraktninger har disse resultatene ofte blitt betegnet som utilfredsstillende. Både politikere og representanter
for skole og akademia har argumentert for at man bør forvente bedre elevresultater
i disse viktige skolefagene. Det har også vært relativt bred enighet om at det bør
arbeides målbevisst for å heve norske elevers realfagskompetanse. Med dette som
utgangspunkt har Kunnskapsdepartementet (KD) under skiftende regjeringer
gjennomført flere omfattende realfagssatsninger; Realfag, naturligvis (Kunnskapsdepartementet, 2005), Et felles løft for realfagene (Kunnskapsdepartementet, 2006), Realfag for framtida (Kunnskapsdepartementet, 2010), Tett på realfag
(Kunnskapsdepartementet, 2015).
Også i alle TIMSS-studier hvor Norge tidligere har deltatt, har norske elever
skåret i underkant av det som har vært betegnet som gjennomsnittet eller skalamidtpunktet. Unntaket er naturfag i TIMSS 1995-studien, da norske elever lå i
overkant av internasjonalt gjennomsnitt for begge populasjoner.
Forskning viser at både alder og antall år på skole har betydning for elevenes
prestasjoner (Cliffordson & Gustafsson, 2010). Når Norge nå har endret «target
grades» for de elevene vi tester, fra 4. og 8. trinn til 5. og 9. trinn, og elevene da
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er ett år eldre og har gått ett år mer på skole, må det antas at gjennomsnittsskåren
øker. I drøftingen av resultatene for Norge i TIMSS 2015 vil det selvsagt bli tatt
hensyn til den populasjonsendringen som har blitt gjennomført.

1.12 TEORETISK RAMME FOR DENNE BOKA OG
KAPITTELPRESENTASJON
TIMSS-undersøkelsen kan knyttes til den delen av utdanningsforskningen som
undersøker hvilke faktorer som har positiv påvirkning på elevers læringsutbytte.
Som teoretisk rammeverk for denne type forskning brukes ofte modellen utviklet
av Kyriakides og Creemers (2008). Denne modellen inkluderer alle nivåene i et
utdanningssystem (elevnivå, klassenivå, skolenivå og nasjonalt nivå). Den tar
hensyn til kompleksiteten i utdanningssystemet og at det kan endres over tid, og i
tillegg viser modellen sammenhengene mellom ulike faktorer, innenfor og på
tvers av nivåene. Videre viser modellen at faktorer fra alle nivåer kan påvirke elevenes læringsutbytte. Vi har utarbeidet en modifisert utgave av modellen for å illustrere våre analyser i denne boka.
Skole-/institusjonsnivå

Kapittel 5

SkoleŵŝůũƆ og skoleledelse
Klassenivå
Lærere og deres undervisning

Elevenes læringsutbytte
Faglige prestasjoner

Lærerkompetanse

Undervisningskvalitet

Kapittel 6

Kapittel 7 og 8

Motivasjon
Kapittel 2 ̶ 4

Elevnivå
Elevenes hjemmebakgrunn
Kapittel 9

Før skolestart
Tidlig læring og barnehage
Egen publikasjon

Figur 1.1. Modell som illustrerer det analytiske rammeverket for denne boka, og tematikken for enkeltkapitlene.

Modellen presentert i figur 1.1 illustrerer hvordan faktorer på skole-/institusjonsnivå påvirker faktorer på klassenivået (lærere og deres undervisning) og elevenes
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læringsutbytte, det vil si faglige prestasjoner og motivasjon. På klassenivået vil
lærernes kompetanse påvirke deres undervisningskvalitet, som igjen påvirker
elevenes læring. Også faktorene «tidlig læring og barnehage» og «elevenes hjemmebakgrunn» vil påvirke elevenes læringsutbytte. I tillegg illustrerer retningen på
pilene i modellen hvordan faktorene innbyrdes påvirker hverandre.
Videre viser figur 1.1 hvordan kapitlene 2–9 i denne boka kan knyttes til modellen, og hvordan bokas struktur og oppbygning følger nivåene i modellen. Vi vil
for øvrig nok en gang poengtere at alle kapitlene, bortsett fra kapittel 2, 3 og 4,
kun benytter data for Norge som er hentet fra 5. trinn og 9. trinn, ettersom dette nå
er de nye «target grades» i Norge. Data fra 4. trinn og 8. trinn benyttes når trendlinjer presenteres i kapittel 2 og kapittel 3, og i sammenlikninger mellom alle fire
trinnene i kapittel 4. Vi vil her tilføye at for de fleste konstrukter vil det ha liten
betydning om man benytter data fra 4. trinn eller 5. trinn, da det på mange felt er
små forskjeller mellom disse to trinnene (f.eks. skolemiljø). Det samme kan sies
om data fra 8. trinn versus 9. trinn. I avsnittene som følger, vil vi kort beskrive innholdet i de enkelte kapitlene.
I kapittel 2 og 3 presenteres hovedresultatene i henholdsvis matematikk og
naturfag i TIMSS 2015 for begge populasjoner. Disse to kapitlene inneholder
oversiktstabeller med gjennomsnittsskår, standardfeil og mål på varians for alle
deltakerlandene. Dessuten vises tabeller og diagrammer med spesiell fokus på
Norge versus referanselandene, kjønnsforskjeller i matematikk-/naturfagprestasjoner og trender for de to fagene. I tillegg gis en oversikt over skår på emneområder. Alle data som danner grunnlag for dette kapitlet, er hentet fra oppgaveheftene.
Kapittel 4 omhandler elevenes motivasjon for å arbeide med realfag. På bakgrunn av analyser av data fra elevspørreskjemaet presenteres tabeller og diagrammer relatert til indre og ytre motivasjon og selvtillit. Det redegjøres i tillegg kort
for hvordan disse begrepene forstås, og hvor forskningsfeltet står. Dessuten presenteres kjønnsforskjeller og analyser som viser sammenhenger mellom motivasjon og prestasjoner.
Kapittel 5 omhandler analyser av skolemiljø, dvs. elevenes læringsmiljø, faktorer knyttet til orden og trygghet og elevenes opplevelse av skoletilhørighet. Ut fra
analysene av disse aspektene ved skolemiljø presenteres sammenhenger mellom
skolemiljø og prestasjoner. Dataene som danner grunnlaget for analysene i dette
kapitlet, er hentet fra oppgaveheftene og fra de tre spørreskjemaene til henholdsvis elever, lærere og rektor/skoleledere.
I kapittel 6 presenteres data og analyser relatert til lærernes erfaring og faglige
kompetanse i realfag, deres jobbtrivsel, faglige trygghet og hvor godt kvalifisert
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de anser seg for å være til å undervise i ulike temaer i matematikk og naturfag.
Alle data for dette kapitlet er hentet fra lærerspørreskjemaet.
Kapittel 7 handler om undervisningskvalitet i matematikk. Dataene er hentet fra
elevspørreskjemaet hvor elevene blir stilt spørsmål relatert til undervisningen i
matematikk. I kapitlet gis det en teoretisk begrunnelse for de ulike delvariablene
som benyttes for å måle undervisningskvalitet. I tillegg presenteres analyser av
sammenhenger mellom undervisningskvalitet og elevenes motivasjon og prestasjoner.
Kapittel 8 handler om undervisning i naturfag, og inkluderer undervisningskvalitet samt elevenes muligheter for å lære (Opportunity To Learn, OTL). For å
undersøke OTL benyttes «tid brukt til undervisning i naturfag», læreplandekning
og ressurser. I dette kapitlet presenteres i tillegg analyser av sammenhenger mellom undervisningskvalitet og elevenes motivasjon og prestasjoner. Dataene som
danner bakgrunn for dette kapitlet, er hentet fra elevspørreskjemaet, lærerspørreskjemaet og oppgaveheftene i naturfag.
Kapittel 9 omhandler elevenes hjemmebakgrunn og sammenhengen mellom
sosioøkonomisk status og prestasjoner. Et viktig tema i dette kapitlet er å undersøke hvilke faktorer som bidrar til å utjevne forskjeller i prestasjoner som kan
knyttes til ulik hjemmebakgrunn. Analysene er basert på data hentet fra oppgaveheftene og elevspørreskjemaet.
Kapittel 10 gir en oppsummering av viktige funn i TIMSS 2015-studien. Spesielt ønsker vi her å sammenholde hvilke faktorer som ut fra våre analyser synes å
ha en positiv sammenheng med elevenes læringsutbytte. Vi vil i tillegg peke på
funn som er relatert til likeverd, det vil si faktorer som synes å redusere betydningen av hjemmebakgrunn for elevenes læring.
Kapittel 11 er delt i to deler. I den første delen gis mer utfyllende informasjon
om TIMSS-undersøkelsene enn det som har vært gitt innledningsvis. Den andre
delen inneholder forklaringer av de statistiske begrepene og analysemetodene
som er benyttet i det forskningsarbeidet som ligger til grunn for denne boka.
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Hovedresultater i matematikk
OLE KRISTIAN BERGEM

SAMMENDRAG Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. De
skårer signifikant høyere enn jevnaldrende elever i de andre nordiske landene og
plasserer seg blant de beste i Europa. På 9. trinn kan norske elevers prestasjoner i
matematikk karakteriseres som middels gode i et europeisk perspektiv. 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 signifikant endring fra 2011 til 2015 for 4. trinn, men elevene på 8. trinn har hatt en signifikant framgang i matematikk i denne perioden.

SUMMARY Norwegian 5th grade students are among the top performers in mathematics in Europe. Their mathematic score is significantly higher than what is found in the
other Nordic countries. The performance of the Norwegian 9th grade students is at an
intermediate level in a European perspective, particularly due to low scores in Algebra.
Both the 5th graders and the 9th graders demonstrate very high competence in the content domain «Data Display». There are no gender differences in mathematics in Norway
in any of the grades. The trends for Norway in mathematics for the period 2011 to
2015, based on 4th and 8th grade achievements, reveal no significant changes for the 4th
graders, but a significant positive development for the 8th graders.

2.1 INNLEDNING
I dette kapitlet presenteres hovedresultatene for matematikk i TIMSS 2015. Ut fra
elevenes svar på matematikkoppgavene er det beregnet en nasjonal gjennomsnittsskår (se kap.11.2). I de store oversiktstabellene i kapittel 2.2 og 2.3 rangeres alle
deltakende land på grunnlag av denne skåren. Kjønnsforskjeller i matematikk for
begge populasjoner blir presentert i kapittel 2.4.
Kapittel 2.5 omhandler rapporteringskategorien «kompetanseområder». Elevenes prestasjoner i matematikk varierer naturlig nok en god del i alle land. I TIMSS
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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har man ambisjoner utover det å gi elevene en skår. Man ønsker også å kunne
beskrive hva som kjennetegner elevers matematiske kompetanse. Designet i
TIMSS er imidlertid slik at dette ikke kan gjøres på individuell basis, for eksempel
i form av individuell tilbakemelding til elevene som deltar. I TIMSS definerer man
i stedet kompetansenivåer ut fra skår. Deretter gir man karakteristikker av hvilken
spesifikk matematisk kompetanse elevene som befinner seg på de ulike kompetansenivåene, har. I kapittel 12 finnes en mer utførlig beskrivelse av hvordan dette
gjøres, men hovedprinsippene forklares også kort i delkapittel 2.5.1. I det sistnevnte kapitlet presenteres også fordelingen av elever på kompetansenivåer for
Norge og de utvalgte referanselandene.
Kapittel 2.6 inneholder resultater ut fra emneområder, som også er en viktig rapporteringskategori i TIMSS. I kapittel 2.7 presenteres trender i matematikkprestasjoner for begge populasjoner. Her vil det være diagrammer som viser utviklingen i
norske elevers prestasjoner i matematikk gjennom de siste tjue årene. I tillegg vil
trender for Norge sammenliknes med trender i de aktuelle referanselandene.

2.2 MATEMATIKKPRESTASJONER I POPULASJON 1
Tabell 2.1 viser hovedresultatene i matematikk for alle landene som deltok i
TIMSS 2015 i populasjon 1 (barnetrinnet). Kolonnene i figuren viser gjennomsnittlig skår, standardfeil for gjennomsnittet, elevenes gjennomsnittsalder og differansen i skår mellom 95 prosentilen og 5 prosentilen av elevene. Denne differansen er et mål som angir hvor stor spredning det er i resultatene innen et land.
Jo større verdi, jo større spredning er det mellom elevenes resultater.
Som det går fram av tabell 2.1, er det de østasiatiske landene som har den høyeste
gjennomsnittsskåren i matematikk i denne populasjonen. Deretter følger en gruppe
europeiske land, blant dem Norge. Bare to europeiske land skårer signifikant høyere
enn Norge. Det er Nord-Irland og Russland. Norge skårer på nivå med England, Irland
og Belgia, men de fleste europeiske landene skårer signifikant lavere enn Norge.
Ellers kan det bemerkes at Frankrike skårer svakest av de europeiske landene.
Av de landene som skårer aller lavest, er det flere arabiske og afrikanske land.
Resultatene som presenteres i tabell 2.1, samsvarer i stor grad med tidligere internasjonale undersøkelser, hvor også de østasiatiske landene har ligget i toppen (se
f.eks. Grønmo et al., 2012; Kjærnsli & Olsen, 2013).
Spredning anses som et mål på likeverd (Strietholt, 2016). Tabell 2.1 viser at
Nederland og Belgia har den laveste spredningen (minste differansen mellom 95.
og 5. prosentil) for matematikk på barnetrinnet, men også Norge tilhører gruppen
av land med relativ lav spredning.
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TABELL 2.1. Hovedresultater for TIMSS 2015 i matematikk, populasjon 1.
Land som ikke skårer signifikant forskjellig fra Norge, er markert med blått.
Land

Skår

Alder

Differanse mellom 95.
og 5. prosentil

Singapore

618 (3,8)

10,4

288

Hongkong (Kina)

614 (2,9)

10,1

216

Sør-Korea

608 (2,2)

10,5

221

Taipei (Kina)

597 (1,9)

10,2

235

Japan

593 (2,0)

10,5

227

Nord-Irland

570 (2,9)

10,4

282

Russland

564 (3,4)

10,8

243

Norge

549 (2,5)

10,7

230

Irland

547 (2,1)

10,4

238

England

546 (2,8)

10,1

275

Belgia

546 (2,1)

10,1

200

Kasahkstan

544 (4,5)

10,3

269

Portugal

541 (2,2)

9,9

237

USA

539 (2,3)

10,2

269

Danmark

539 (2,7)

10,9

248

Litauen

535 (2,5)

10,7

235

Finland

535 (2,0)

10,8

218

Polen

535 (2,1)

10,7

233

Nederland

530 (1,7)

10,0

183

Ungarn

529 (3,2)

10,7

288

Tsjekkia

528 (2,2)

10,4

231

Bulgaria

524 (5,2)

10,8

276

Kypros

523 (2,7)

9,8

266

Tyskland

522 (2,0)

10,4

216

Slovenia

520 (1,9)

9,8

228
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Land

Skår

Alder

Differanse mellom 95.
og 5. prosentil

Sverige

519 (2,8)

10,8

228

Serbia

518 (3,5)

10,7

287

Australia

517 (3,1)

10,0

275

Canada

511 (2,2)

9,9

247

Italia

507 (2,6)

9,7

236

Spania

505 (2,5)

9,9

226

Kroatia

502 (1,7)

10,6

215

Slovakia

498 (2,5)

10,4

264

New Zealand

491 (2,3)

10,0

297

Frankrike

488 (2,9)

9,9

246

Tyrkia

483 (3,1)

9,9

312

Georgia

463 (3,6)

9,7

287

Chile

459 (2,4)

10,2

240

De forente arabiske emirater

452 (2,4)

9,8

347

Bahrain

451 (1,6)

9,9

292

Qatar

439 (3,4)

10,1

318

Iran

432 (3,2)

10,2

335

Oman

426 (2,5)

9,6

331

Indonesia

398 (3,7)

10,4

293

Jordan

389 (3,0)

9,8

355

Saudi-Arabia

384 (4,0)

10,0

301

Marokko

378 (3,0)

10,3

313

Sør-Afrika

376 (3,4)

11,5

335

Kuwait

354 (4,6)

9,7

342

( ) Standardfeil i parentes.
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2.2.1 MATEMATIKKRESULTATER FOR NORGE OG REFERANSELANDENE,
POPULASJON 1
Norske elever presterer svært bra i matematikk i populasjon 1, og dette er et av de
aller mest positive funnene for Norge i hele TIMSS 2015-studien. Det kan innvendes at de norske elevene nå ligger i toppen hva gjelder gjennomsnittsalder, men
norske TIMSS-elever er altså nå jevngamle med TIMSS-elevene i de øvrige nordiske landene.
Tabell 2.2 viser gjennomsnittsskår i matematikk for Norge og referanselandene
for populasjon 1. Her er også gjennomsnittsalderen for elevene tatt med. Norge
skårer signifikant høyere enn alle referanselandene, bortsett fra England. Som det
framgår av denne tabellen, er det bare marginale forskjeller mellom de nordiske
landene med hensyn til alder. Elevene i England og USA er imidlertid om lag et
halvt år yngre enn de nordiske elevene. De norske 4. trinnselevene har en gjennomsnittsskår på 493 poeng.

TABELL 2.2. Gjennomsnittsskår og -alder for elevene i Norge og referanselandene,
populasjon 1.
Land

Skår

Alder

Norge

549

10,7

England

546

10,1

Danmark

539

10,9

USA

539

10,2

Finland

535

10,8

Sverige

518

10,8

Norge (4)

493

9,7

2.3 MATEMATIKKPRESTASJONER I POPULASJON 2
Tabell 2.3 viser hovedresultatene i matematikk for de landene som deltok i TIMSS
2015 på ungdomstrinnet. Igjen er det land fra Øst-Asia som skårer høyest. De norske elevene ligger i den øvre delen av tabellen, og av europeiske land er det bare
Russland og Irland som skårer signifikant høyere enn Norge. En del afrikanske og
arabiske land skårer svakest også i populasjon 2.
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Det framgår av tabell 2.3 at elevenes alder varierer fra 13,7 år til 15,7 år. De norske elevene er jevngamle med elever i blant annet Sverige, Ungarn, Russland og
Litauen, men i en del andre land er gjennomsnittsalderen noe lavere enn i Norge.
Figur 2.3 viser dessuten at Canada, Slovenia og Norge er de landene som har aller
lavest spredning (differanse mellom 95. og 5. prosentil) i elevprestasjoner i denne
populasjonen. Også Sverige ligger her lavt.
TABELL 2.3. Hovedresultater for TIMSS 2015 i matematikk, populasjon 2. Land
som ikke skårer signifikant forskjellig fra Norge, er markert med blått.
Land

Skår

Alder

Differanse mellom
95. og 5. prosentil

Singapore

621 (3,2)

14,4

273

Sør-Korea

606 (2,6)

14,4

283

Taipei (Kina)

599 (2,4)

14,3

320

Hongkong (Kina)

594 (4,6)

14,2

262

Japan

586 (2,3)

14,5

295

Russland

538 (4,7)

14,7

270

Kasakhstan

528 (5,3)

14,3

304

Canada

527 (2,2)

14,0

229

Irland

523 (2,7)

14,4

242

USA

518 (3,1)

14,1

273

England

518 (4,2)

14,2

260

Slovenia

516 (2,1)

13,8

229

Ungarn

514 (3,8)

14,7

305

Norge

512 (2,3)

14,7

230

Litauen

511 (2,8)

14,7

253

Israel

511 (4,1)

14,0

332

Australia

505 (3,1)

14,0

272

Sverige

501 (2,8)

14,7

235

Italia

494 (2,5)

13,8

247

Malta

494 (1,0)

13,8

293
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Land

Skår

Alder

Differanse mellom
95. og 5. prosentil

New Zealand

493 (3,4)

14,1

288

Malaysia

465 (3,6)

14,3

283

De forente arabiske emirater

465 (2,0)

13,9

320

Tyrkia

458 (4,7)

13,9

345

Bahrain

454 (1,4)

14,0

264

Georgia

453 (3,4)

13,7

299

Libanon

442 (3,6)

14,2

246

Qatar

437 (3,0)

14,1

335

Iran

436 (4,6)

14,2

308

Thailand

431 (4,8)

14,4

294

Chile

427 (3,2)

14,3

263

Oman

403 (2,4)

14,0

316

Kuwait

392 (4,6)

13,7

303

Egypt

392 (4,1)

14,1

324

Botswana

391 (2,0)

15,7

278

Jordan

386 (3,2)

13,8

307

Marokko

384 (2,3)

14,5

265

Sør-Afrika

372 (4,5)

15,7

287

Saudi-Arabia

368 (4,6)

14,1

284

( ) Standardfeil i parentes.

2.3.1 MATEMATIKKRESULTATER FOR NORGE OG REFERANSELANDENE,
POPULASJON 2
Det er bare Norge og Sverige av de nordiske landene som deltar i populasjon 2. I
tabell 2.4 presenteres gjennomsnitt og alder for elevene i Norge, Sverige, England,
USA og Norge (8). Norge skårer signifikant høyere enn Sverige, men noe lavere
enn England og USA. Den sistnevnte forskjellen er imidlertid innenfor statistiske
feilmarginer og er derfor ikke signifikant. De engelske og amerikanske elevene er
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for øvrig i gjennomsnitt et halvt år yngre enn elevene fra Sverige og Norge, mens
de norske 8.-trinnselevene er et halvt år yngre enn de engelske og amerikanske
elevene.
TABELL 2.4. Gjennomsnittsalder og skår for elever i Norge og referanselandene,
populasjon 2.
Land

Skår

Alder

England

518

14,2

USA

518

14,2

Norge

512

14,7

Sverige

501

14,7

Norge (8)

487

13,7

2.4 KJØNNSFORSKJELLER I MATEMATIKK
I majoriteten av de landene som deltar i TIMSS 2015, er det relativt små kjønnsforskjeller i matematikk. Dette gjelder både i populasjon 1 og populasjon 2. Unntakene er først og fremst en del arabiske land hvor det til dels er relativt store
kjønnsforskjeller i jentenes favør. Dette er trolig knyttet til spesifikke kulturelle
faktorer. I dette kapitlet vil fokuset være på kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene.

2.4.1 KJØNNSFORSKJELLER I MATEMATIKK, POPULASJON 2
Figur 2.1 viser kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene for populasjon 1, gitt
i poeng.
Som det framgår av figur 2.1, er det ingen signifikante kjønnsforskjeller i matematikk i populasjon 1 i Norge og Sverige. I de andre referanselandene finner vi
relativt små, men signifikante kjønnsforskjeller. Jenter skårer 9 poeng høyere enn
guttene i Finland, og guttene skårer 6 poeng høyere enn jentene i Danmark og
England. I USA skårer guttene 7 poeng mer enn jentene.
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Figur 2.1. Kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene, populasjon 1, gitt i poeng. Positiv
verdi indikerer at jenter skårer høyere enn gutter. Blå farge indikerer at forskjellene er signifikante.

2.4.2 KJØNNSFORSKJELLER I MATEMATIKK, POPULASJON 2
Figur 2.2 viser kjønnsforskjeller i matematikk for populasjon 2 i Norge og referanselandene. Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom gutter og jenter
i Norge, England og USA, men i Sverige er forskjellen 7 poeng i guttenes favør,
noe som er statistisk signifikant.
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Figur 2.2. Kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene i matematikk, populasjon 2, gitt i
poeng. Positiv verdi indikerer at jenter skårer høyere enn gutter. Blå farge indikerer at forskjellene er signifikante.
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Ser vi resultatene i kapittel 2.4.1 og 2.4.2 under ett, kan vi konkludere med at det
ikke er kjønnsforskjeller i Norge i matematikk, verken i populasjon 1 eller populasjon 2.

2.5 KOMPETANSENIVÅER I MATEMATIKK
2.5.1 HVORDAN KOMPETANSENIVÅENE BESTEMMES I TIMMS
Selv om matematikkprestasjoner i TIMSS som regel uttrykkes i tall og prosentandeler, har man også nedlagt et betydelig arbeid i å beskrive hva som kjennetegner
kompetansen til elever på de ulike nivåene. Hvordan dette gjøres, er beskrevet i
kapittel 11.1. For en enda grundigere gjennomgang, se Olsen og Nilsen (In press).
Her nøyer vi oss med å gi en svært forenklet og kort forklaring. Framgangsmåten
er som følger: Først defineres fire poengnivåer. Disse markerer grensene mellom
kompetanse på avansert nivå (625 poeng), høyt nivå (550 poeng), middels nivå
(475 poeng) og lavt nivå (400 poeng1). Intervallene for nivåene er altså slik:
◗

Avansert nivå: 625 poeng og over
Høyt nivå: 550–624 poeng
◗ Middels nivå: 475–549 poeng
◗ Lavt nivå: 400–474 poeng
◗

Dernest knytter man oppgaver til de ulike nivåene. Kort sagt kan man si at det er
basert på hvilke oppgaver flertallet av elevene på det aktuelle nivået mestrer, men
som majoriteten av elever på nivåene under ikke mestrer. Eksperter i TIMSS
beskriver deretter den kompetansen elevene må ha for å løse disse spesifikke oppgavene, og kommer slik fram til det de mener er den beste definisjonen av de ulike
kompetansenivåene. Det er viktig å poengtere at disse kompetansebeskrivelsene
har en empirisk og ikke en skjønnsmessig basis. Det betyr for eksempel at beskrivelsene av disse nivåene endres noe fra én TIMSS-studie til den neste, i og med at
noen nye oppgaver vil introduseres fra gang til gang. Grunnen til at man i TIMSS
knytter disse beskrivelsene så tett opp mot selve oppgavene, er at man ønsker å ha
empirisk belegg for det som gjøres av generaliseringer. Det overordnede formålet
med disse beskrivelsene er å kunne rapportere kvalitativt om hvilke kompetanser
elevene har, i stedet for bare å plassere dem som punkter på en poengskala.
1. De som oppnår mindre enn 400 poeng, kan ikke plasseres i noen av de definerte nivåene fordi de
befinner seg under lavt nivå.
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I TIMSS vil det for øvrig også være noen elever med poengsum under lavt nivå
(under 400 poeng), men en beskrivelse av deres kompetanse vil ikke kunne gis ut
fra de prosedyrene som er beskrevet her.

2.5.2 BESKRIVELSE AV KOMPETANSENIVÅER, POPULASJON 1
I vedlegg 2 finnes en fyldig beskrivelse av kompetansenivåene i TIMSS 2015.
Her, i tabell 2.5, gis bare en kort karakteristikk av disse kompetansenivåene.

TABELL 2.5. Kort karakteristikk av de ulike kompetansenivåene i matematikk i
TIMSS 2015, populasjon 1.
Avansert nivå (625 poeng og over)
Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse i mange slags nokså komplekse situasjoner og
forklare sine resonnementer.
Høyt nivå (550–624 poeng)
Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse til å løse oppgaver.
Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene kan bruke grunnleggende matematiske kunnskaper i enkle situasjoner.
Lavt nivå (400–475 poeng)
Elevene har noe grunnleggende matematisk kunnskap.

2.5.3 FORDELING AV ELEVER PÅ KOMPETANSEOMRÅDER, POPULASJON 1
Figur 2.3 viser fordelingen av elever på kompetansenivåer i matematikk for populasjon 1 i Norge og referanselandene. Slike fordelinger vil for en stor del gjenspeile forskjeller i gjennomsnittsskår for landene, men det er likevel noen interessante forskjeller her. Av disse landene har England, Norge, USA og Danmark flest
elever på avansert nivå. Det er svært positivt at så mange som 14 prosent av norske
elever er på avansert nivå. Norge har dessuten færrest elever på de to laveste nivåene. Selv om alle land naturlig nok har flest elever på de to midterste nivåene, høyt
og middels, har for eksempel Finland langt flere elever på disse to nivåene enn
USA. Dette til tross for at det ikke er en signifikant forskjell i gjennomsnittsskår
mellom disse to landene. For Norges del anser vi det som svært oppløftende at
bare 2 prosent av elevene er under lavt nivå.
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Prosentandel elever på hvert kompetansenivå
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Figur 2.3. Fordeling av elever på kompetansenivåer i matematikk i TIMSS 2015, populasjon 1.

2.5.4 BESKRIVELSER AV KOMPETANSEOMRÅDER, POPULASJON 2
Også for populasjon 2 har man i TIMSS forsøkt å beskrive den generelle kompetansen elevene på de ulike kompetansenivåene har. Prinsippene er de samme som
for populasjon 1. Det vil si at beskrivelsene er empirisk basert og knyttet tett opp
mot den matematikkfaglige kompetansen elevene viser når de evner å løse de oppgavene som tilordnes de ulike kompetansenivåene (se kapittel 2.5.1). I tabell 2.6
presenteres korte karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i matematikk i
TIMSS 2015 for populasjon 2. For mer utførlige beskrivelser av disse kompetansenivåene, se kapittel 11.
TABELL 2.6. Kort karakteristikk av de ulike kompetansenivåene i matematikk i
TIMSS 2015, populasjon 2.
Avansert nivå (625 poeng og over)
Elevene kan, konfrontert med ulike typer problemer, anvende matematikk og resonnere matematisk. De kan løse førstegradslikninger og uttrykke generaliseringer.
Høyt nivå (550–624 poeng)
Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse i ulike og relativt komplekse situasjoner.
Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene kan bruke grunnleggende matematiske kunnskaper i mange slags situasjoner.
Lavt nivå (400–475 poeng)
Elevene har noe kunnskap om hele tall og enkle grafer.
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2.5.5 FORDELING AV ELEVER PÅ KOMPETANSEOMRÅDER, POPULASJON 2
Figur 2.4 viser fordelingen av elever på kompetansenivåer i matematikk for populasjon 2 i Norge og referanselandene. Som poengtert tidligere er disse fordelingene i stor grad relatert til gjennomsnittsskåren for et land, men det går likevel
fram av figur 2.4 at for eksempel USA har en noe annen profil enn Norge. I Norge
er 6 prosent av elevene under lavt nivå, mens 5 prosent er på avansert nivå. I USA
er det en litt høyere prosentandel elever som er under lavt nivå og flere elever på
avansert nivå. Også England har en høyere prosentandel elever enn Norge på
avansert nivå. Dette er også trekk vi gjenfinner i en del andre land. For eksempel
finner man for Ungarn, som har en gjennomsnittsskår på nivå med Norge, at 12
prosent av elevene er på avansert nivå og 12 prosent av elevene under lavt nivå.
Det er vel relativt åpenbart at man i norsk sammenheng ikke ønsker en større andel
elever under lavt nivå; snarere ønsker man å redusere denne prosentandelen ytterligere. En utfordring for norsk skole kan imidlertid være å forsøke å øke andelen
elever som når avansert nivå.
Prosentandel elever på hvert kompetansenivå
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Figur 2.4. Fordeling av elever på kompetansenivåer i Norge og referanselandene i matematikk, populasjon 2.

2.6 PRESTASJONER PÅ EMNEOMRÅDER
I TIMSS rapporteres resultatene også ut fra emneområder. I populasjon 1 har man
for matematikk tre slike emneområder, nemlig Tall, Geometri, Statistikk. I populasjon 2 er det fire emneområder: Tall, Geometri, Statistikk og Algebra. Hvilke
spesifikke temaer som inngår i disse emneområdene er beskrevet i rammeverket
for TIMSS 2015 (Mullis & Martin, 2013). En oversikt over prosentandelen oppgaver som hentes fra hvert av disse emneområdene, finnes i kapittel 11.1.
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2.6.1 PRESTASJONER PÅ EMNEOMRÅDER, POPULASJON 1
Figur 2.5 viser gjennomsnittsskåren for de tre emneområdene i matematikk for
Norge og referanselandene i populasjon 1. Innenfor Norden ligger Norge høyest
på alle emneområdene og de norske elevene presterer spesielt bra i Statistikk. Profilene til Norge, Sverige og Finland er forøvrig svært like. Alle de tre landene skårer svakest i Tall og best i Statistikk. De danske elevene skårer best i Geometri og
svakest i Statistikk, mens de amerikanske elevene har høyest kompetanse i Tall og
skårer lavest i Geometri. England har en ganske flat profil, men med høyest skår
i Statistikk.
Prestasjoner per emneområde
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Figur 2.5. Prestasjoner på emneområder i matematikk for Norge og referanselandene, populasjon 1.

Relativt sett skårer de norske elevene svakest i emneområdet Tall. I TIMSS anses
denne kategorien som så viktig at man i rammeverket for denne undersøkelsen har
bestemt at 50 prosent av alle oppgavene i matematikk for populasjon 1 skal være
knyttet til dette emneområdet (se kap. 11.1). Emneområdet Tall inneholder i stor
grad oppgaver knyttet til det å beherske de fire regningsarter, og å regne med brøk
og desimaltall (Mullis & Martin, 2013). Norske elever på dette trinnet presterer
godt i Tall både i et internasjonalt og i et nordisk perspektiv. Men avstanden fra
Norge og opp til de østasiatiske landene som presterer aller best i TIMSS, er størst
for dette sentrale emneområdet. Så her er det fortsatt et forbedringspotensial.
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2.6.2 PRESTASJONER PÅ EMNEOMRÅDER, POPULASJON 2
Figur 2.6 viser gjennomsnittsskår for de ulike emneområdene i matematikk, populasjon 2, for Norge, Sverige og USA.
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Figur 2.6. Prestasjoner på emneområder i matematikk for Norge og referanselandene, populasjon 2.

Det som preger spesielt den norske profilen, er at det er stor forskjell på hvordan
elevene presterer i de ulike emneområdene. Elevene skårer bra i Tall og enda høyere i Statistikk, men betydelig lavere i Geometri og Algebra. Spesielt i det sistnevnte området presterer norske elever svakt. Norske elevers kompetanse i matematikk på ungdomstrinnet har altså noen åpenbare styrker og svakheter. England
og til dels Sverige har nesten samme profil som Norge, men forskjellene i skår
mellom de ulike emneområdene er imidlertid ikke like store som i Norge. USA
har derimot en noe annerledes profil. Den kan beskrives som mye flatere, det vil
si med langt mindre forskjeller mellom emneområdene. Sagt med andre ord er det
langt mindre variasjon i amerikanske elevers matematiske kompetanse, målt ut fra
de definerte emneområdene i TIMSS.
Den største forskjellen mellom amerikanske og norske elever er i emneområdet
Algebra. Her skårer de amerikanske elevene 54 poeng høyere enn de norske, altså
over et halvt standardavvik høyere. Dette er svært mye gitt at forskjellen i gjennomsnittet totalt for USA og Norge bare er 6 poeng (ikke signifikant). En såpass
betydelig forskjell i skår i Algebra indikerer at dette emneområdet prioriteres ulikt
i norsk og amerikansk skole.
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2.7 TRENDER I MATEMATIKK
Et viktig aspekt ved store internasjonale undersøkelser som TIMSS og PISA er
muligheten for å måle utvikling over tid. Både TIMSS og PISA har et design som
gjør dette mulig. Kort forklart er hovedprinsippet at man benytter noen av de
samme oppgavene fra én gjennomføring til den neste2. Dette gir muligheter for
statistisk å beregne utvikling over tid, altså med stor sikkerhet angi om en populasjon i et bestemt land presterer bedre eller svakere enn ved tidligere målinger.
I de følgende delkapitler presenteres trender i matematikkprestasjoner for populasjon 1 og populasjon 2. Ettersom Norge deltar med fire trinn i TIMSS 2015, kan
misforståelser lett oppstå. For å unngå dette vil det stå «Norge (4)» for 4. trinn og
bare «Norge» for 5. trinn når data fra populasjon 1 presenteres, og «Norge (8)» og
bare «Norge» for 9. trinn når data er hentet fra populasjon 2.

2.7.1 TRENDER I MATEMATIKKPRESTASJONER, POPULASJON 1
Figur 2.7 viser utviklingen i matematikkprestasjoner i Norge og referanselandene
for perioden 2011–2015. For Norge har vi valgt å ta med både 4. trinn og 5. trinn,
men gjør oppmerksom på at det kun ble trukket et halvt utvalg av norske 5.-trinnselever i 2011.
Trend
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Figur 2.7. Trender for matematikk i Norge og referanselandene i perioden 2011–2015,
populasjon 1.

2. For en mer utfyllende forklaring, se kapittel 11.
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Det framgår for Norges del at prestasjonene på de to trinnene er svært stabile over
denne perioden. Det samme kan sies om Danmark, USA og England. De små
endringene i poeng som er blitt målt i disse fire landene, er ikke statistisk signifikante. Finske elever har imidlertid hatt en signifikant tilbakegang (–10 poeng),
mens Sverige har hatt en klar og signifikant framgang i denne 4-årsperioden (+15
poeng). Sverige skårer fremdeles lavere enn de andre nordiske landene, men
avstanden opp til Norge, Danmark og Finland har blitt mindre. Som det går fram
av figur 2.7, er forskjellen i skår mellom Norge (4) og Norge godt over 50 poeng
(i både 2011 og 2015)
I figur 2.8 presenteres trenden for Norge (4) i populasjon 1 for perioden 1995
til 2015. Ingen av de andre nordiske landene har deltatt i populasjon 1 i hele denne
perioden, så derfor har vi her valgt å bare presentere trend for Norge.

Trend
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Figur 2.8. Trend for norske elevers matematikkprestasjoner på 4.-trinn i perioden 1995–
2015.

Som det framgår av denne figuren, var det en kraftig tilbakegang i norske elevers
prestasjoner i perioden 1995 til 2003. Dette har blitt behørig kommentert i tidligere TIMSS-rapporter (Grønmo, Bergem, Kjærnsli, Lie & Turmo, 2004; Grønmo
et al., 2012). Fra og med 2003 har det imidlertid vært en fin stigning i prestasjonsnivået for de norske elevene på dette trinnet. Denne framgangen har imidlertid
ikke fortsatt i den siste fireårsperioden. Gjennomsnittet for Norge (4) har gått fra
495 til 493 poeng. Dette er ikke en signifikant endring i skår, men kan derimot tolkes slik at norske elever på dette trinnet nå presterer stabilt høyere enn de gjorde
i perioden 1995–2007.
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2.7.2 TRENDER I EMNEOMRÅDER FOR NORGE (4)
Emneområdene som benyttes som rapporteringskategorier i TIMSS, ble endret fra
2003 til 2007. Man reduserte blant annet antallet emneområder fra fire til tre.
Motivasjonen for dette var relatert til muligheten for å kunne inkludere flere oppgaver i hvert emneområde, slik at man kunne rapportere trend for emneområder
(se Grønmo et al. 2012). Fra og med 2007 har man beholdt de samme emneområdene. Trendene for emneområder som presenteres i figur 2.9, er derfor bare
knyttet til de tre siste gjennomføringene av TIMSS, det vil si 2007, 2011 og 2015.
Dette er data fra 4. trinn, altså Norge (4).

Trend per emneområde
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Figur 2.9. Trender for emneområder i matematikk for Norge (4) for perioden 2007–2015.

Som det framgår av figur 2.9, har de norske elevene i alle de tre siste TIMSSstudiene prestert svakest i emneområdet Tall. Den signifikante framgangen i matematikkskår fra 2007 til 2011, som ble kommentert i forrige delkapittel, gjenspeiles
i figur 2.9. Det var signifikant bedre prestasjoner i alle de tre emneområdene i
2011 sammenliknet med 2007. Som det også ble kommentert til figur 2.8, har det
ikke vært en signifikant endring i matematikkskår for Norge (4) i perioden 2011–
2015. For emneområdene Tall og Statistikk er det da også så godt som identiske
resultater i 2011 og 2015. Skåren for Geometri er 8 poeng lavere i 2015 enn i 2011,
men dette er ikke en signifikant endring, det vil si det er innenfor de aktuelle statistiske feilmarginer.

2.7.3 TRENDER I MATEMATIKKPRESTASJONER, POPULASJON 2
Figur 2.10 viser utviklingen i matematikkprestasjoner for populasjon 2 i Norge
(8), Sverige, England og USA i perioden 1995 til 2015. Det gjøres oppmerksom
på at det her er visse aldersforskjeller mellom elevene. De svenske elevene er ett
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år eldre enn de norske elevene og et halvt år eldre enn de engelske og amerikanske
elevene. Figur 2.10 viser at de norske 8.-trinnselevene har hatt en fin framgang i
perioden 2003–2015, men at de fremdeles skårer signifikant lavere enn i 1995.
Sverige synes å ha snudd den negative trenden for perioden 1995–2011, og har
hatt en signifikant framgang i perioden 2011–2015. I et nordisk perspektiv er det
spesielt interessant å registrere at Sverige og Norge (8) er de europeiske landene
som har hatt størst framgang i matematikk i populasjon 2 i perioden 2011 til 2015
(Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016).
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Figur 2.10. Trender i matematikk for Norge (8) og referanselandene i perioden 1995–
2015, populasjon 2.

Grafen til USA viser en stigende tendens for hele 20-årsperioden. Fra å ha et
lavere gjennomsnitt enn Norge og Sverige i 1995, presterer de amerikanske elevene nå signifikant bedre enn de norske (8) og svenske. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at USA ikke skårer signifikant høyere enn norske elever på 9. trinn
(se figur 2.2). England har også hatt en positiv trend, sett over hele 20-årsperioden.

2.7.4 TRENDER I EMNEOMRÅDER FOR NORGE (8)
Også for populasjon 2 ble emneområdene for matematikk endret fra 2003 til 2007,
med samme begrunnelse som for populasjon 1, altså hovedsakelig for å kunne rapportere trend også i emneområder (se kap. 2.7.2, evt. Grønmo et al., 2012).
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Trend per emneområde
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Figur 2.11. Trender for emneområder i matematikk for Norge (8) for perioden 2007–2015.

Generelt illustrerer figur 2.11 at det har vært en positiv utvikling i prestasjonene i
matematikk for Norge (8) i den angitte perioden, men trendlinjene for emneområdene er ulike. For å begynne med Algebra, så var det en beskjeden, men signifikant framgang i perioden 2007 til 2011, men i 2015 er skåren tilbake på 2007-nivå.
Det vil si at det har vært en signifikant tilbakegang i perioden 2011–2015. Som det
går fram av figur 2.11, skårer Norge (8) svært lavt i Algebra sett i forhold til de
andre emneområdene.
For emneområdene Tall og Geometri har det vært en betydelig og signifikant
framgang i perioden 2011–2015. Det samme gjelder for hele perioden sett under
ett, det vil si for perioden 2007–2015. I den sistnevnte perioden har framgangen
vært 19 poeng for Tall og 20 poeng for Geometri. Også for Statistikk er det en signifikant framgang på 16 poeng i denne 8-årsperioden. For det sistnevnte emneområdet er det imidlertid ikke målt en signifikant framgang fra 2011 til 2015.
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2.8 OPPSUMMERING
Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. De skårer signifikant
høyere enn jevnaldrende elever i de andre nordiske landene og plasserer seg blant
de beste i Europa. Dette anser vi som et av de mest positive funnene i TIMSS
2015-studien.
Norske elever på 9. trinn skårer signifikant høyere enn Sverige i matematikk,
og på nivå med England og USA. I europeisk målestokk plasserer de seg grovt sett
«midt på treet». Avstanden fra Norge og opp til de bestpresterende østasiatiske
landene er vesentlig større på 9. trinn enn på 5. trinn.
Norske elever på 5. trinn skårer aller høyest innenfor emneområdet Statistikk
og relativt sett lavest i Tall. På 9. trinn skårer de norske elevene best i Statistikk og
svakest i Algebra, og forskjellen i skår mellom disse to emneområdene er hele 69
poeng. Dette må betegnes som svært mye.
Trendanalysene, som først og fremst baseres på data hentet fra 4. og 8. trinn,
viser at norske elever på 4. trinn har stabilisert seg på et nivå som er signifikant
høyere enn det de lå på i perioden 1995–2007. I den siste fireårsperioden, 2011–
2015, er det imidlertid ingen signifikant endring i skår. De norske elevene på 8.
trinn har hatt en jevn framgang i perioden 2003–2015, men presterer fremdeles
signifikant lavere enn i 1995. De har imidlertid hatt en signifikant framgang i den
siste fireårsperioden, 2011–2015. Når det gjelder trend på emneområder gjenspeiler denne i hovedsak utviklingen i matematikkskår generelt. For 4. trinn var det en
signifikant framgang for alle tre emneområder i perioden 2007 til 2011. I den siste
fireårsperioden, 2011–2015, er det ingen signifikante endringer i skår på emneområder. For 8. trinn har det i perioden 2011–2015 vært en signifikant resultatframgang for emneområdene Tall og Geometri, men en signifikant tilbakegang i
Algebra. For perioden 2007–2015 har det på 8. trinn vært en signifikant framgang
innenfor alle emneområder, bortsett fra Algebra, hvor elevene i 2015 presterer på
samme nivå som i 2007. Norske elevers svake prestasjoner i Algebra er påpekt og
grundig drøftet i tidligere TIMSS-rapporter (Grønmo & Onstad, 2009; Grønmo et
al., 2012).
I Norge er det ingen kjønnsforskjeller i matematikk, verken på barnetrinnet eller
på ungdomstrinnet.
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Hovedresultater i naturfag
OLE KRISTIAN BERGEM

SAMMENDRAG I naturfag presterer norske elever godt på 5. trinn og middels godt
på 9. trinn, sett i et europeisk perspektiv. 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.
Trenden for naturfagprestasjoner på 4. trinn har vært positiv i perioden 2003–2015. På
8. trinn presterer elevene på samme nivå i 2015 som i 2003. Det er ingen signifikante
endringer i prestasjoner hverken på 4. eller 8. trinn i den siste fireårsperioden (2011–
2015).

ABSTRACT In a European perspective, Norwegian students perform well in 5th grade,
and at an intermediate level in 9th grade in science in TIMSS 2015. For both grades the
highest score is in Earth Science. The lowest scores are found in Physics/Chemistry
(grade 5) and Biology (grade 9). There are no gender differences in science in Norway.
It has been a positive trend in achievement for 4th grade students in the period 2003–
2015. Students in 8th grade perform at the same level in 2015 as in 2003. There are no
significant changes in achievement scores neither for 4th graders nor 8th graders in the
last four year period (2011–2015).

3.1 INNLEDNING
I dette kapitlet presenteres hovedresultatene for naturfag i TIMSS 2015 for populasjon 1 og populasjon 2. Med bakgrunn i elevenes svar på naturfagoppgavene i
TIMSS 2015, er det beregnet en gjennomsnittsskår for hvert enkelt land (se
kap.12). I de store oversiktstabellene fra TIMSS som presenteres i kapittel 3.2 og
3.3, rangeres alle deltakende land ut fra dette gjennomsnittet. Kjønnsforskjeller i
naturfag for begge populasjoner blir presentert i kapittel 3.4.
Som det ble forklart i kapittel 2.1, ønsker man i TIMSS ikke bare å uttrykke
elevenes prestasjoner gjennom en spesifikk skår, men også å beskrive hva som
kjennetegner deres realfaglige kompetanse ut fra de svarene de har gitt på TIMSSoppgavene. Dette gjøres på samme måte i naturfag som i matematikk, dvs. man
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definerer spesifikke kompetansenivåer ut fra skår og gir deretter karakteristikker
av hvilken kompetanse elevene på de ulike kompetansenivåene har. I kapittel 11.1
finnes en mer utførlig beskrivelse av hvordan dette gjøres. Prosessen er prinsipielt
lik for matematikk og naturfag. Kompetansebeskrivelsene i naturfag og fordelingen av elever på kompetansenivåer finnes i kapittel 3.5. Delkapittel 3.6 inneholder
resultater ut fra emneområder.
Referanselandene er de samme i dette kapitlet som i det foregående.

3.2 NATURFAGPRESTASJONER, POPULASJON 1
Tabell 3.1 viser hovedresultatene i naturfag for alle landene som deltok i TIMSS
2015 i populasjon 1. Kolonnene i figuren viser gjennomsnittlig skår for landet,
standardfeil for landets gjennomsnitt, elevenes gjennomsnittsalder og differansen
i skår mellom 95 prosentilen og 5 prosentilen av elevene (et spredningsmål).
Som det går fram av tabell 3.1, er det østasiatiske land som har den høyeste
gjennomsnittsskåren i naturfag på dette trinnet, men Russland og Finland skårer
også høyt. Norske elever skårer på linje med elevene i blant annet Sverige,
England, Bulgaria, Tsjekkia og Kroatia. I likhet med i matematikk er det gjennomgående arabiske og afrikanske land som skårer aller svakest. Resultatene som presenteres i tabell 1, samsvarer for øvrig i stor grad med tidligere internasjonale
undersøkelser, hvor også østasiatiske land har skåret høyest (Grønmo, Bergem,
Kjærnsli, Lie & Turmo, 2004; Grønmo & Onstad, 2009; Grønmo et al., 2012;
Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe, 2007; Kjærnsli & Olsen, 2013; Kjærnsli & Roe,
2010).
I naturfag for populasjon 1 er spredningen (differansen mellom 95. og 5. prosentilen) lavest i Nederland og Portugal. Når det gjelder de nordiske landene, er
dette spredningsmålet lavest i Finland og Norge, og noe høyere i Danmark og Sverige.
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TABELL 3.1. Hovedresultater for TIMSS 2015 i naturfag, populasjon 1. Land som
ikke skårer signifikant forskjellig fra Norge, er markert med blått.
Land

Skår

Alder

Differanse mellom
95. og 5. prosentil

Singapore

590 (3,7)

10,4

282

Sør-Korea

589 (2,0)

10,5

208

Japan

569 (1,8)

10,5

212

Russland

567 (3,2)

10,8

225

Hongkong (Kina)

557 (2,9)

10,1

231

Taipei (Kina)

555 (1,8)

10,2

226

Finland

554 (2,3)

10,8

210

Kasakhstan

550 (4,4)

10,3

280

Polen

547 (2,4)

10,7

224

USA

546 (2,2)

10,2

265

Slovenia

543 (2,4)

9,8

228

Ungarn

542 (3,3)

10,7

270

Sverige

540 (3,6)

10,8

242

Norge

538 (2,6)

10,7

209

England

536 (2,4)

10,1

231

Bulgaria

536 (5,9)

10,8

316

Tsjekkia

534 (2,4)

10,4

230

Kroatia

533 (2,1)

10,6

204

Irland

529 (2,4)

10,4

230

Tyskland

528 (2,4)

10,4

229

Litauen

528 (2,5)

10,7

228

Danmark

527 (2,1)

10,9

227

Canada

525 (2,6)

9,9

240

Serbia

525 (3,7)

10,7

266

Australia

524 (2,9)

10,0

251
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Land

Skår

Alder

Differanse mellom
95. og 5. prosentil

Slovakia

520 (2,6)

10,4

283

Nord-Irland

520 (2,2)

10,4

230

Spania

518 (2,6)

9,9

227

Nederland

517 (2,7)

10,0

196

Italia

516 (2,6)

9,7

219

Belgia

512 (2,3)

10,1

203

Portugal

508 (2,2)

9,9

197

New Zealand

506 (2,7)

10,0

282

Frankrike

487 (2,7)

9,9

239

Tyrkia

483 (3,3)

9,9

305

Kypros

481 (2,6)

9,8

248

Chile

478 (2,7)

10,2

242

Bahrain

459 (2,6)

9,9

345

Georgia

451 (3,7)

9,7

288

De forente arabiske emirater

451 (2,8)

9,8

394

Qatar

436 (4,1)

10,1

362

Oman

431 (3,1)

9,6

389

Iran

421 (4,0)

10,2

333

Indonesia

397 (4,8)

10,4

338

Saudi-Arabia

390 (4,9)

10,0

379

Marokko

352 (4,7)

10,3

393

Kuwait

337 (6,2)

9,7

412

( ) Standardfeil i parentes.
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3.2.1 NATURFAGSRESULTATER FOR NORGE OG REFERANSELANDENE,
POPULASJON 1
Tabell 3.2 viser gjennomsnittsskår i naturfag for Norge og referanselandene for
populasjon 1. Gjennomsnittsalderen for elevene er også tatt med. Norske elever
skårer på nivå med England og Sverige, men signifikant lavere enn elever i Finland og USA. Danmark skårer lavest av de nordiske landene. De norske 4.-trinnselevene har en gjennomsnittsskår på 493 poeng.
TABELL 3.2. Gjennomsnittsskår og -alder for elever i Norge og referanselandene,
populasjon 1, naturfag.
Land

Skår

Alder

Finland

554

10,8

USA

546

10,2

Sverige

540

10,8

Norge

537

10,7

England

536

10,1

Danmark

527

10,9

Norge (4)

493

9,7

3.3 NATURFAGPRESTASJONER, POPULASJON 2
Tabell 3.3 viser hovedresultatene i naturfag for de landene som deltok i TIMSS
2015 for populasjon 2. Som i tidligere internasjonale storskala studier og i populasjon 1, er det land fra Øst-Asia som skårer høyest (se f.eks. Grønmo et al., 2012;
Kjærnsli & Olsen, 2013). De norske elevene ligger i den midtre delen av tabellen
og skårer omtrent som elever i blant annet New Zealand og Australia. Av de europeiske landene er det for øvrig Slovenia og Russland som skårer høyest. En del
afrikanske og arabiske land skårer aller svakest også i populasjon 2.
Tabell 3.3 viser dessuten at Canada og Hongkong er de landene som har lavest
spredning (differanse mellom 95. og 5. prosentilen av elevene). For Norge er
denne differansen noe høyere i naturfag enn i matematikk i populasjon 2. Dette
betyr altså at det i Norge er litt større forskjeller mellom elevenes prestasjoner i
naturfag enn i matematikk.
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TABELL 3.3. Hovedresultater for TIMSS 2015 i naturfag, populasjon 2. Land som
ikke skårer signifikant forskjellig fra Norge, er markert med blått.
Land

Skår

Alder

Differanse mellom
95. og 5. prosentil

Singapore

597 (3,2)

14,4

288

Japan

571 (1,8)

14,5

246

Taipei (Kina)

569 (2,1)

14,3

273

Sør-Korea

556 (2,2)

14,4

256

Slovenia

551 (2,4)

13,8

253

Hongkong (Kina)

546 (3,9)

14,2

235

Russland

544 (4,2)

14,7

253

England

537 (3,8)

14,1

266

Kasakhstan

533 (4,4)

14,3

298

Irland

530 (2,8)

14,4

263

USA

530 (2,8)

14,2

268

Ungarn

527 (3,4)

14,7

281

Canada

526 (2,2)

14,0

228

Sverige

522 (3,4)

14,7

281

Litauen

519 (2,8)

14,7

255

New Zealand

513 (3,1)

14,1

295

Australia

512 (2,7)

14,0

270

Norge

509 (2,8)

14,7

257

Israel

507 (3,9)

14,0

342

Italia

499 (2,4)

13,8

250

Tyrkia

493 (4,0)

13,9

316

Malta

481 (1,6)

13,8

356

De forente arabiske emirater

477 (2,3)

13,9

346

Malaysia

471 (4,1)

14,3

309

Bahrain

466 (2,2)

14,0

345
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Land

Skår

Alder

Differanse mellom
95. og 5. prosentil

Qatar

457 (3,0)

14,1

364

Iran

456 (4,0)

14,2

294

Thailand

456 (4,2)

14,4

267

Oman

455 (2,7)

14,0

323

Chile

454 (3,1)

14,3

267

Georgia

443 (3,1)

15,7

285

Jordan

426 (3,4)

13,8

331

Kuwait

411 (5,2)

13,7

361

Libanon

398 (5,3)

14,2

334

Saudi-Arabia

396 (4,5)

14,1

324

Marokko

393 (2,5)

14,5

278

Botswana

392 (2,7)

15,7

359

Egypt

371 (4,3)

14,1

375

Sør-Afrika

358 (5,6)

15,7

358

( ) Standardfeil i parentes.

3.3.1 NATURFAGRESULTATER FOR NORGE OG REFERANSELANDENE,
POPULASJON 2
I tabell 3.4 presenteres gjennomsnittsskår og alder for elevene i Norge og referanselandene. Norge skårer signifikant lavere enn både Sverige, USA og England. De
engelske og amerikanske elevene er i gjennomsnitt omtrent et halvt år yngre enn
de nordiske. Sammenliknet med referanselandene presterer norske elever i populasjon 2 relativt sett svakere i naturfag enn i matematikk. Som det går fram av
tabell 3.4, er gjennomssnittsskåren for norske 8.-trinnselever 489 poeng.

560162_Timss_2015.book Page 51 Tuesday, November 22, 2016 11:08 PM

3 HOVEDRESULTATER I NATURFAG 51

TABELL 3.4. Gjennomsnittsskår og -alder for elever i Norge og referanselandene,
populasjon 2, naturfag.
Land

Skår

Alder

England

537

14,2

USA

530

14,2

Sverige

522

14,7

Norge

509

14,7

Norge (8)

489

13,7

3.4 KJØNNSFORSKJELLER I NATURFAG
I majoriteten av de landene som deltar i TIMSS 2015, er det små kjønnsforskjeller
i naturfag. Dette harmonerer godt med funn fra tidligere studier, både i TIMSS og
i PISA (se f.eks. Grønmo et al., 2012; Kjærnsli & Olsen, 2013). For Norges del
må man helt tilbake til 1995 for å finne signifikante og betydelige kjønnsforskjeller i naturfag (Lie, Kjærnsli & Brekke, 1997).
3.4.1 KJØNNSFORSKJELLER I NATURFAG, POPULASJON 1
Figur 3.1 viser kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene for populasjon 1.

Kjønnsforskjeller
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Figur 3.1. Kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene i naturfag, populasjon 1, gitt i
poeng. Positiv verdi indikerer at jenter skårer høyere enn gutter. Blå farge indikerer at
forskjellene er signifikante.
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Som det framgår av figur 3.1, er det ingen signifikante kjønnsforskjeller i naturfag
i denne populasjonen i Norge, England og Danmark. Jenter skårer imidlertid signifikant høyere enn guttene i Finland og i Sverige, henholdsvis 12 og 8 poeng.
Guttene skårer 4 poeng høyere enn jentene i Danmark og USA, men det er bare i
USA at dette utgjør en signifikant forskjell.

3.4.2 KJØNNSFORSKJELLER I NATURFAG, POPULASJON 2
Figur 3.2 viser kjønnsforskjeller i naturfag for populasjon 2 i Norge og referanselandene, gitt i poeng. Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom gutters og
jenters prestasjoner i Norge, Sverige og England, men i USA er forskjellen
5 poeng i guttenes favør. Dette er ingen stor forskjell, men den er likevel statistisk
signifikant.
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Figur 3.2. Kjønnsforskjeller i Norge og referanselandene i naturfag, populasjon 2, gitt i
poeng. Positiv verdi indikerer at jenter skårer høyere enn gutter. Blå farge indikerer at
forskjellene er signifikante.

3.5 KOMPETANSENIVÅER I NATURFAG
3.5.1 INNLEDNING
Også innen naturfag ønsker man i TIMSS å beskrive hva som kjennetegner kompetansen til elever på de ulike nivåene man opererer med. Dette foregår etter
samme prosedyrer som i matematikk. Se kapittel 11.1 for en nærmere redegjørelse
for hvordan dette foregår. En mer inngående beskrivelse finnes dessuten i Olsen
og Nilsen (In press). Intervallene for kompetansenivåene er for øvrig de samme i
naturfag som i matematikk:
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◗

Avansert nivå: 625 poeng og over
◗ Høyt nivå: 550–624 poeng
◗ Middels høyt nivå: 475–549 poeng
◗ Lavt nivå: 400–474 poeng
Som det ble poengtert i kapittel 2.5.1, er det i TIMSS også elever med poengsum
under lavt nivå (under 400 poeng). En beskrivelse av deres kompetanse vil ikke
kunne gis ut fra de prosedyrene som er beskrevet her.

3.5.2 BESKRIVELSER AV KOMPETANSENIVÅER, POPULASJON 1
Tabell 3.5 inneholder korte karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i
TIMSS 2015 for populasjon 1. Utfyllende beskrivelser finnes i vedlegg 1.
TABELL 3.5. Korte karakteristikker av kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015,
populasjon 1.
Avansert nivå (625 og over)
Elevene utviser forståelse for naturfagene og har noe kunnskap om utforskende metoder.
Høyt nivå (550–624 poeng)
Elevene utviser og anvender kunnskap i naturfagene i hverdagskontekster og abstrakte kontekster.
Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene utviser grunnleggende kunnskap og forståelse for naturfagene.
Lavt nivå (400–474 poeng)
Elevene demonstrerer noe grunnleggende kunnskap i naturfagene.

3.5.3 FORDELING AV ELEVER PÅ KOMPETANSENIVÅER, POPULASJON 1
Figur 3.3 viser fordelingen av elever på kompetansenivåer i naturfag for populasjon 1 i Norge og referanselandene. Som tidligere påpekt vil slike fordelinger i en
betydelig grad gjenspeile forskjeller i gjennomsnittsskår for landene, men ofte finnes det likevel noen interessante mønstre i profilene. De nordiske landene og England har her svært like profiler. Alle har en lav prosentandel elever under lavt nivå
og over 70 prosent av elevene ligger på middels eller høyt nivå i alle de fire landene. Sammenliknet med de andre landene har USA en høyere prosentandel
elever på avansert nivå. Ellers kan det bemerkes at Norge har en betydelig lavere
prosentandel elever på avansert nivå i naturfag enn i matematikk for denne populasjonen.
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Prosentandel elever på hvert kompetansenivå
(populasjon 1)
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5
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Figur 3.3. Fordeling av elever på kompetansenivåer i naturfag i Norge og referanselandene,
populasjon 1.

3.5.4 BESKRIVELSER AV KOMPETANSENIVÅER, POPULASJON 2
Også for populasjon 2 har man i TIMSS forsøkt å beskrive den generelle kompetansen elevene på de ulike kompetansenivåene har. I tabell 3.6 presenteres korte
karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015 for
populasjon 2. For mer utfyllende beskrivelser av disse kompetansenivåene, se
kap. 11.1.
TABELL 3.6 Korte karakteristikker av kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015,
populasjon 2
Avansert nivå (625 og over)
Elevene utviser forståelse for komplekse begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag i
praktiske, abstrakte og utforskende kontekster.
Høyt nivå (550–624 poeng)
Elevene kan anvende og utvise forståelse for begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag
i hverdagslige og abstrakte kontekster.
Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene kan utvise og anvende kunnskap i biologi, kjemi, fysikk og geofag i ulike kontekster.
Lavt nivå (400–474 poeng)
Elevene har noe grunnleggende kunnskap i biologi, kjemi, fysikk og geofag.
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3.5.5 FORDELING AV ELEVER PÅ KOMPETANSENIVÅER, POPULASJON 2
Figur 3.4 viser fordelingen av elever på kompetansenivåer i naturfag for populasjon 2 i Norge og referanselandene. Norge har færre elever på høyt og avansert
nivå enn de andre tre landene, og en høyere prosentandel elever på de lavere nivåene. Dette gjenspeiler i noen grad forskjellen i gjennomsnittsskår, hvor Norge
altså skårer signifikant lavere enn de tre referanselandene (se tabell 3.3). Likevel
kan det synes som om det er en spesielt stor utfordring for Norge å øke prosentandelen elever på de to høyeste nivåene. Mens henholdsvis 40, 43 og 45 prosent
av elevene i Sverige, USA og England ligger på høyt eller avansert nivå i naturfag
i populasjon 2, er det kun 31 prosent av de norske elevene som når disse nivåene.
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Figur 3.4. Fordeling av elever på kompetansenivåer i naturfag i Norge og referanselandene,
populasjon 2.

3.6 PRESTASJONER PÅ EMNEOMRÅDER
TIMSS rapporterer resultater ut fra emneområder. I populasjon 1 har man for naturfag
tre slike emneområder, nemlig Biologi, Fysikk/Kjemi og Geofag. I populasjon 2 er det
fire emneområder, Biologi, Kjemi, Fysikk og Geofag. Hvilke spesifikke temaer som
inngår i disse emneområdene, er beskrevet i rammeverket for TIMSS 2015 (Mullis &
Martin, 2013). Her framgår også prosentandelen oppgaver som skal hentes fra hvert
av disse emneområdene. For en oversikt over denne fordelingen, se kapittel 11.1.

3.6.1 PRESTASJONER PÅ EMNEOMRÅDER, POPULASJON 1
Figur 3.5 viser gjennomsnittsskåren på de tre emneområdene i naturfag for Norge
og referanselandene. Elevene i alle landene bortsett fra England presterer relativt
sett svakest i Fysikk/Kjemi. Som tabellen viser, skårer de norske elevene vesentlig
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bedre både i Biologi og Geofag enn i Fysikk/Kjemi. Forskjellen i poeng mellom
Geofag og Fysikk/Kjemi er 27 poeng for Norge. Ut fra disse resultatene kan det
synes som om fysikk og kjemi er lavt prioritert i norsk skole på dette trinnet.

Prestasjoner per emneområde
(populasjon 1)
570
560
550

Norge
Danmark

540

Finland
530

Sverige
England

520

USA
510
500
Biologi

Fysikk/kjemi

Geofag

Figur 3.5. Prestasjoner på emneområder i naturfag for Norge og referanselandene, populasjon 1.

3.6.2 PRESTASJONER PÅ EMNEOMRÅDER, POPULASJON 2
Figur 3.6 viser skår på de ulike emneområdene i naturfag for Norge og referanselandene for populasjon 2. England og Sverige og til dels Norge har relativt like profiler.
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Figur 3.6. Prestasjoner på emneområder i naturfag for Norge og referanselandene, populasjon 2.
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Som det går fram av denne grafiske framstillingen, presterer norske elever på dette
trinnet noe svakere enn elevene i referanselandene innenfor alle disse emneområdene, og forskjellen er størst i Biologi. Norge skårer for eksempel 39 poeng lavere
enn USA i Biologi.
Det bør ellers bemerkes at forskjellene i de norske elevenes skår innenfor de
ulike emneområdene i TIMSS er noe mindre i populasjon 2 enn i populasjon 1,
men også i populasjon 2 presterer de norske elevene aller best i Geofag.

3.7 TRENDER I NATURFAG
I de følgende delkapitler vil vi presentere trender i naturfagprestasjoner for populasjon 1 og populasjon 2. For Norges del er dataene hentet fra 4. trinn og 8. trinn,
men i figur 3.7 inkluderes også resultater fra 5. trinn.

3.7.1 TRENDER I NATURFAGSPRESTASJONER, POPULASJON 1
Figur 3.7 viser utviklingen i naturfagprestasjoner for populasjon 1 i Norge og referanselandene for perioden 2011–2015. For Norge er både 4. trinn og 5. trinn med, men det
nevnes igjen at det bare ble trukket et halvt utvalg av norske 5.-trinnselever i 2011.
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540
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USA

480

460
2011

2015

Figur 3.7. Trender for naturfag i Norge og referanselandene for perioden 2011–2015,
populasjon 1.

I figur 3.8 presenteres trenden for Norge (4) for perioden 1995 til 2015. Som det
framgår av denne figuren, var det en kraftig tilbakegang i norske elevers presta-
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sjoner i naturfag i perioden 1995 til 2003. Dette har blitt grundig omtalt og kommentert i tidligere TIMSS-rapporter (Grønmo et al., 2004; Grønmo & Onstad,
2009; Grønmo et al., 2012). Fra og med 2003 og fram til 2011 har det imidlertid
vært en markert framgang i norske elevers prestasjoner på dette trinnet. Denne
framgangen har ikke fortsatt i den siste fireårsperioden. Det er ingen signifikant
endring fra 2011 til 2015.
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Figur 3.8. Trend for norske elevers naturfagprestasjoner på 4. trinn i perioden 1995–2015.

Det er kun marginale og ikke-signifikante endringer i norske elevers prestasjoner
i denne fireårsperioden. Det samme kan sies om Danmark og USA. Finland har en
signifikant tilbakegang i denne perioden, mens Sverige og England har en noe
høyere gjennomsnittsskår i 2015 enn i 2011. Denne framgangen er imidlertid ikke
statistisk signifikant.

3.7.2 TRENDER I EMNEOMRÅDER FOR NORGE (4)
I TIMSS 2015 er det tre rapporteringskategorier i naturfag; Biologi, Fysikk/Kjemi
og Geofag. Innholdet i disse emneområdene ble endret fra 2003 til 2007, men fra
og med 2007 har det vært mulig å beregne trender. Figur 3.9 viser trender i disse
tre emneområdene for Norge (4) for perioden 2007–2015.
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Figur 3.9. Trender for emneområder i naturfag for Norge (4) for perioden 2007–2015.

Som det går fram av figur 3.9, har de norske elevene på dette trinnet prestert svakest i
emneområdet Fysikk/Kjemi i alle de tre siste TIMSS-studiene. Figur 3.9 illustrerer
også den betydelige framgangen i naturfagskår i perioden 2007–2011, som fordeler
seg noenlunde jevnt over alle emneområdene. Det var signifikant bedre skår på samtlige emneområder i 2011 i forhold til 2007. Selv om det er noen små forskjeller i
beregnet poengskår på emneområdene fra 2011 til 2015, er ingen av disse signifikante.

3.7.3 TRENDER I NATURFAGSPRESTASJONER, POPULASJON 2
Figur 3.10 viser utviklingen i naturfagprestasjoner for Norge (8) og referanselandene i perioden 1995 til 2003. Det gjøres igjen oppmerksom på at det her er visse
aldersforskjeller mellom elevene. De norske elevene er ett år yngre enn de svenske
elevene, mens de amerikanske og engelske elevene er et halvt år yngre enn de
svenske. Figuren viser at de norske elevene på 8. trinn ikke har hatt den samme
framgangen i naturfag som i matematikk gjennom perioden 2003–2015. I naturfag
har det vært svært stabile prestasjoner gjennom denne sistnevnte perioden, men på
et nivå som er betydelig lavere enn i 1995.
Sverige synes å ha snudd den negative trenden for perioden 1995–2011, og har
hatt en signifikant framgang i perioden 2011–2015 på 13 poeng (se figur 3.9).
USA skårer i 2015 signifikant høyere enn i 1995 og 2007. Grafen til USA viser
en jevnt stigende tendens for hele 20-årsperioden, bortsett fra i årene 2003–2007,
hvor det var en svak, men ikke statistisk signifikant tilbakegang. I likhet med i
matematikk har USA hatt en bedre utvikling enn de to nordiske landene gjennom
de siste 20 årene. Fra å ha vært på nivå med Norge (8) i 1995, og betydelig under
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Sverige, skårer nå USA signifikant bedre enn både Norge (8) og Sverige. England
har hatt en relativt flat trend over disse 20 årene.
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Figur 3.10. Trender for Norge (8) og referanselandene i naturfag i perioden 1995–2015,
populasjon 2.

3.7.4 TRENDER I EMNEOMRÅDER FOR NORGE (8)
Også for populasjon 2 ble emneområdene for naturfag noe endret fra 2003 til
2007. Trendberegningene tar derfor utgangspunkt i data fra TIMSS 2007. For
populasjon 2 er det fire rapporteringskategorier for emneområder; Biologi, Kjemi,
Fysikk og Geofag.
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Figur 3.11. Trender for emneområder i naturfag for Norge (8) for perioden 2007–2015.
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Figur 3.11 viser trender i naturfag for Norge (8) fra 2007 til 2015. I alle de tre siste
TIMSS-studiene har elevene på dette trinnet prestert betydelig bedre i Geofag enn
i de andre emneområdene. Mens det var en signifikant forbedring i prestasjonene i
Geofag i perioden 2007–2011, har det vært en signifikant tilbakegang i dette emneområdet fra 2011 til 2015. Det er imidlertid ingen signifikante endringer for de
andre emneområdene i denne siste fireårsperioden. For perioden 2007–2015 har
det vært en signifikant forbedring i resultatene for Fysikk. Figur 3.11 viser også at
prestasjonene i Kjemi, Fysikk og Biologi er svært like i TIMSS 2015-studien.

3.8 OPPSUMMERING
Norske elever presterer generelt noe svakere i naturfag enn i matematikk både på
5. trinn og på 9. trinn. På 5. trinn presterer Norge på nivå med nasjoner som Sverige og England, men signifikant lavere enn Finland og USA. Danmark presterer
svakest av de nordiske landene. På 9. trinn presterer norske elever signifikant
lavere enn de svenske og amerikanske elevene, og på samme nivå som for eksempel Australia, New Zealand og Israel.
Hele 78 prosent av norske elever på 5. trinn ligger på middels eller høyt nivå i
naturfag, og kun 15 prosent av elevene ligger på lavt eller under lavt nivå. Bare to
prosent ligger under lavt nivå. Prosentandelen norske elever som er på avansert
nivå i naturfag på dette trinnet (7 prosent), er imidlertid betydelig lavere enn det
som ble funnet for matematikk (14 prosent).
På 9. trinn ligger 62 prosent av elevene på middels eller høyt nivå, mens 32 prosent er på lavt eller under lavt nivå. Ni prosent av disse elevene presterer under
lavt nivå.
Når det gjelder prestasjoner på emneområder, dokumenterer norske elever høyest kompetanse i Geofag både på 5. og 9. trinn. På 5. trinn presterer elevene svakest i Fysikk/Kjemi, mens elevene på 9. trinn har svakest resultat i Biologi. Det
sistnevnte er et brudd med de trendene vi har sett i tidligere sykluser, hvor norske
elever har prestert aller svakest i fysikk (Grønmo et al., 2004; Grønmo & Onstad,
2009; Grønmo et al., 2012).
Trendanalysene er gjort med utgangspunkt i 4. trinn og 8. trinn. Det er ingen
signifikante endringer i naturfagskår hverken for 4. trinn eller 8. trinn i perioden
2011–2015. Når det gjelder emneområder, er det ingen signifikante endringer
for 4. trinn i perioden 2011 til 2015. På 8. trinn er det også små endringer for de
enkelte emneområdene, men det er en signifikant tilbakegang i Geofag i perioden 2011–2015, og det er målt en signifikant framgang i Fysikk i perioden
2007–2015.
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Avslutningsvis vil vi peke på at i naturfag synes de norske elevene på 4. trinn
nå å ha stabilisert seg på et nivå som ligger godt over det de lå på i perioden 2003–
2007. For Norge (8) har det overhodet ikke vært noen resultatforbedring siden
2003. Mens det altså er påvist en positiv resultatutvikling i perioden 2003–2015
både i matematikk for begge trinn (4. og 8.) og i naturfag for 4. trinn, finnes ikke
spor av dette i naturfag for 8. trinn.
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4
Motivasjon
HEGE KAARSTEIN OG TRUDE NILSEN

SAMMENDRAG I TIMSS måles tre aspekter av elevenes motivasjon for matematikk
og naturfag: selvtillit, indre og ytre motivasjon. Som i mange av de andre deltakerlandene
i TIMSS 2015, synker også de norske elevenes motivasjon for begge fag fra barnetrinnet
til ungdomstrinnet. I Norge er det flere elever som rapporterer om høy motivasjon
(selvtillit og indre motivasjon ) for naturfag, enn det er for matematikk. Spørsmål knyttet
til elevenes ytre motivasjon var bare inkludert på ungdomstrinnet, og her rapporterer
elevene om høyest ytre motivasjon for matematikk. Når vi deler på kjønn, er det flere
norske gutter enn jenter som rapporterer om høy motivasjon for begge fag og det
gjelder alle tre motivasjonsaspektene. Analysene viser at elevenes motivasjon (spesielt
elevenes selvtillit) påvirker deres prestasjoner i begge fag og at sammenhengen mellom
motivasjon og prestasjoner er sterkest på ungdomstrinnet.

SUMMARY Three aspects of student motivation in mathematics and science are
measured in TIMSS: self-confidence, intrinsic and extrinsic motivation. As in many of the
participating countries in TIMSS 2015, the Norwegian students’ motivation in both subjects
decreases with age. Norwegian students’ self-confidence and intrinsic motivation are higher
in science than in mathematics. Boys have higher motivation than girls in both mathematics
and science. The analysis shows that students’ motivation, self-confidence in particular is
positively related to their achievement in mathematics and in science. The relation between
students’ motivation and achievement is stronger for the oldest students.

4.1 INNLEDNING
Modellen i kapittel 1.12 (figur 1.1) viser at motivasjon en del av elevenes utbytte
av utdanningen. Modellen viser videre at det er en sammenheng mellom motivasjon og prestasjoner og at begge deler påvirkes av klasse- og skolefaktorer (Kyriakides, 2008). Storskalaundersøkelser som TIMSS, med representative utvalg av
elever, egner seg godt til å gi et oversiktsbilde over elevers motivasjon, i dette tilfellet for matematikk og naturfag.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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Motivasjon er et stort forskningsfelt som også faller inn under psykologi. Derfor
vil vi i kapittel 4.2 kun gi en kort innføring i de teoriene og motivasjonsaspektene
som TIMSS benytter for å innhente data om elevers motivasjon. I kapittel 4.3 presenterer vi deskriptive data for motivasjon i Norge og fokuserer på utvikling over
trinn. I kapittel 4.4 ser vi på sammenhengen mellom de tre motivasjonsaspektene og
elevenes prestasjoner i fagene. I begge de sistnevnte delkapitlene vil vi også se på
kjønnsforskjeller. Resultatene oppsummeres og diskuteres i kapittel 4.4.

4.2 TRE MOTIVASJONSASPEKTER: INDRE MOTIVASJON, YTRE
MOTIVASJON OG SELVTILLIT
I utviklingen av (spørsmål og) konstrukter for å kartlegge elevers motivasjon for
realfag, har TIMSS valgt å ta utgangspunkt i teoriene til Eccles og Wigfield
(Hooper, Mullis & Martin, 2013; Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012). Eccles og
Wigfield er mest kjent for sin «expextancy-value» (forventninger-verdier) modell,
som igjen er basert på teoriene til Atkinson (1964) og Bandura (1997). Modellen
er kompleks, og derfor anvender motivasjonsforskere ofte bare en liten del av den,
nemlig den delen som inkluderer de variablene eller motivasjonsaspektene som
har direkte sammenheng med prestasjoner (Bøe, 2012; Nilsen & Angell, 2014).
En forenklet versjon av modellen er vist i figur 4.1. Modellen i figuren viser at de
tre aspektene indre og ytre motivasjon og selvtillit påvirker prestasjoner. Eccles
og Wiegfield (2002) kalte i utgangspunktet indre motivasjon for «interesse-glede»verdier, fordi dette aspektet er knyttet til den gleden eleven har ved å utføre en gitt
aktivitet, samt den interessen han eller hun har for emnet. Videre kalte de ytre motivasjon for «nytteverdi» fordi det handler om aktivitetens relevans for framtidige
mål som eleven har. Selvtillit kalte de forventning om suksess. TIMSS har valgt å
bruke begrepene selvtillit, indre og ytre motivasjon da disse er mer alment kjente
både i og utenfor forskningsverdenen (Ryan & Deci, 2000).
Indre motivasjon
(interesse-gledeverdier)

Prestasjoner

Selvtillit
(forventning om suksess)

Ytre motivasjon
(nytteverdi)

Figur 4.1. Elevers selvtillit, indre og ytre motivasjon påvirker deres prestasjoner. En forenkling av modellen til Eccles og Wigfield (2002).
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Både nasjonal og internasjonal forskning har funnet at disse tre aspektene har stor
påvirkning på prestasjoner (Bandura, 1997; Bøe & Henriksen, 2013; Deci &
Ryan, 1985; Jensen & Nortvedt, 2013; Marsh & Köller, 2003; Osborne, Simon &
Collins, 2003; Skaalvik & Skaalvik, 2006). I Norge har TIMSS- og PISA-undersøkelsene samlet inn data på elevers motivasjon i flere tiår og begge undersøkelsene finner sammenhenger mellom de ulike aspektene av motivasjon og prestasjoner i matematikk og naturfag (Grønmo, Bergem, Kjærnsli, Lie & Turmo, 2004;
Grønmo & Onstad, 2009; Jensen & Nortvedt, 2013; Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe,
2007). Skaalvik og Skaalvik (2006, 2013) fant at selvtillit er spesielt viktig for
norske elevers prestasjoner i matematikk. Dette er i tråd med tidligere funn i PISA
og TIMSS (Grønmo et al., 2004; Jensen & Nortvedt, 2013).
Det er videre et kjent fenomen at sammenhengen mellom motivasjon og prestasjoner kan gå begge veier. Motivasjon kan påvirke prestasjoner, og prestasjoner
kan påvirke motivasjon (Osborne et al., 2003; Skaalvik & Skaalvik, 2006, 2014).
Dette gjelder spesielt motivasjonsaspektet selvtillit; dersom elever presterer
bedre, kan dette føre til økt selvtillit i faget og vice versa (Marsh & Köller, 2003;
Nagengast & Marsh, 2012).
I rapporten fra Elevundersøkelsen 2014 ser Wendelborg, Røe, Federici og Caspersen (2015) på elevenes generelle motivasjon for skolearbeid fra og med 5. trinn
og hele veien opp til tredje og siste trinnet i videregående skole, Vg3. Deres analyser viser en klar sammenheng mellom motivasjon og trinn; motivasjonen synker
gradvis fra 5. til 10. trinn, øker noe fra 10. trinn til Vg1 før den avtar igjen. Videre
finner de at det er en klar forskjell i jenters og gutters motivasjon på mellomtrinnet
(5.–7. trinn). På mellomtrinnet har jentene høyest motivasjon. Kjønnsforskjellene
reduseres gradvis og finnes ikke på ungdomsskolen eller i videregående.
Når det gjelder motivasjon for realfagene, peker også nasjonal og internasjonal
forskning på kjønnsforskjeller (Elstad & Turmo, 2007; Meece, Glienke & Burg,
2006). Men for realfagene er det kjønnsforskjeller i guttenes favør i Norge, spesielt
fra ungdomstrinnet og oppover. Elstad og Turmo (2007) fant at guttene på Vg1 har
høyere selvtillit i og større interesse for naturfag enn jentene, og tilsvarende resultater finnes på ungdomstrinnet for matematikk i både TIMSS og PISA (se f.eks ElseQuest, Hyde & Linn, 2010; Jensen & Nortvedt, 2013; Onstad & Grønmo, 2009).

4.3 ELEVERS MOTIVASJON, RESULTATER
Her legger vi fram deskriptiv statistikk for de tre motivasjonsaspektene for elever
på 4., 5., 8. og 9. trinn. I slutten av delkapitlet, ser vi nærmere på kjønnsforskjeller
for de tre aspektene.
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4.3.1 INDRE MOTIVASJON
For å måle indre motivasjon for matematikk og naturfag blir elevene på barne- og
ungdomstrinnet spurt om å ta stilling til 9 utsagn om det å lære faget. For hvert fag
blir elevene bedt om å angi grad av enighet på en firedelt skala fra «svært enig» til
«svært uenig». I tabell 4.1 vises alle utsagnene.
TABELL 4.1. Utsagn som benyttes for å måle indre motivasjon for matematikk og
naturfag.
Utsagn om å lære matematikk

Utsagn om å lære naturfag

Jeg liker å lære matematikk
Jeg skulle ønske jeg ikke var nødt til å lære matematikk*
Matematikk er kjedelig*
Jeg lærer mye interessant i matematikk
Jeg liker matematikk
Jeg liker alt skolearbeid som har med tall å gjøre
Jeg liker å løse oppgaver i matematikk
Jeg gleder meg til timene i matematikk
Matematikk er et av de fagene jeg liker best

Jeg liker å lære naturfag
Jeg skulle ønske jeg ikke var nødt til å lære naturfag*
Naturfag er kjedelig*
Jeg lærer mye interessant i naturfag
Jeg liker naturfag
Jeg gleder meg til å lære naturfag på skolen
I naturfag lærer jeg hvordan ting i verden henger sammen
Jeg liker å gjøre eksperimenter i naturfag
Naturfag er et av de fagene jeg liker best

*Reversert koding, se kapittel 11.2.

Istedenfor å rapportere den prosentvise fordelingen for hvor mange som er enige eller
uenige i hvert av utsagnene om matematikk i tabell 4.1, lager TIMSS et samlebegrep,
et konstrukt, for alle utsagnene om matematikk. For de 9 utsagnene om matematikk,
til venstre i tabell 4.1, kalles konstruktet «indre motivasjon for matematikk». Tilsvarende gjøres for utsagnene til høyre i tabellen, for naturfag. Ved hjelp av statistiske
analyser slås utsagnene sammen og det settes tre nivåer for konstruktene basert på
svarmønsteret til alle elevene. For indre motivasjon er nivåene høy, middels høy og
lav (se f.eks. Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016). Tilsvarende nivåinndeling (høy,
middels høy og lav) gjøres for konstruktene ytre motivasjon og selvtillit også.
Figur 4.2 viser prosentandelen norske elever med høy indre motivasjon. Av
figuren går det fram at elevene på barnetrinnet rapporterer om langt høyere indre
motivasjon for både matematikk og naturfag enn elever på ungdomstrinnet. I tillegg er prosentandelen norske elever med høy indre motivasjon for naturfag høyere enn for matematikk på alle trinn. Videre øker differansen mellom matematikk
og naturfag oppover i trinnene.
At den indre motivasjonen er lavere for elever på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, er ikke typisk norsk (Martin, Mullis, Foy & Hooper, 2016; Meece et al.,
2006; Mullis et al., 2016). I figur 4.3 vises det internasjonale snittet for høy indre
motivasjon på barne- og ungdomstrinnet sammen med norske data for 5. og 9. trinn.
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Figur 4.2. Prosentandel norske elever på 4., 5., 8. og 9. trinn med høy indre motivasjon for
matematikk og naturfag.
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Figur 4.3. Høy indre motivasjon for matematikk og naturfag, på barne- og ungdomstrinnet.

Ut fra figur 4.3 er det tydelig at bildet som tegnes av de norske elevenes indre motivasjon for fagene, likner på bildet som framkommer når vi ser på det internasjonale gjennomsnittet for alle landene som deltar i TIMSS 2015; elevene rapporterer
om høy indre motivasjon på barnetrinnet og lav indre motivasjon på ungdomstrinnet og høyere for naturfag enn for matematikk. Norske elevers indre motivasjon
for begge fagene ligger under og synker mer enn det internasjonale snittet.
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4.3.2 YTRE MOTIVASJON
For å måle elevenes ytre motivasjon for matematikk og naturfag må elevene ta
stilling til utsagn som peker framover mot videre utdanning og yrkeskarriere. I
TIMSS regnes dette som mest relevant for elever på ungdomstrinnet. Utsagnene
som til sammen danner konstruktet ytre motivasjon for matematikk og for naturfag, er derfor bare inkludert i spørreskjemaet for elever på ungdomstrinnet.
Elevene blir bedt om å ta stilling til 9 utsagn for hvert fag og angi sitt svar på en
firedelt skala, fra «svært enig» til «svært uenig». Tabell 4.2 viser disse utsagnene
for begge fagene.
TABELL 4.2. Utsagn som benyttes for å måle ytre motivasjon for matematikk/naturfag.
«Hvor enig er du i disse utsagnene om matematikk/naturfag?»
Jeg tror at å lære matematikk/naturfag kommer til å hjelpe meg i dagliglivet
Jeg trenger matematikk/naturfag for å lære andre skolefag
Jeg må gjøre det bra i matematikk/naturfag for å komme inn på den utdanningen jeg helst vil
Jeg må gjøre det bra i matematikk/naturfag for å få den jobben jeg ønsker meg
Jeg kunne tenke meg en jobb hvor jeg får bruk for matematikk/naturfag
Det er viktig å lære om matematikk/naturfag for å komme seg fram her i verden
Å lære matematikk/naturfag vil gi meg flere muligheter til arbeid når jeg blir voksen
Foreldrene mine synes det er viktig at jeg gjør det bra i matematikk/naturfag
Det er viktig å gjøre det bra i matematikk / Det er viktig å være flink i naturfag

Utsagnene i tabell 4.2 utgjør konstruktet «ytre motivasjon» og dette inndeles i høy,
middels høy og lav ytre motivasjon på tilsvarende måte som beskrevet i kapittel
4.3.1. I figur 4.4. vises prosentandelen norske elever med høy ytre motivasjon for
matematikk og naturfag.
Prosentandelen norske 8. og 9. trinns elever med høy ytre motivasjon er betydelig større for matematikk enn for naturfag. Dette kan indikere at elevene anser
matematikk som langt viktigere enn naturfag i relasjon til egen utdanning og karriere. Det er altså et helt annet bilde enn det som framkom i kapittel 4.3.1, hvor
elevenes indre motivasjon for naturfag var høyere enn for matematikk på alle
trinn.
Dersom norske data på 9. trinn sammenliknes med det internasjonale snittet på
ungdomstrinnet, ligger de norske elevene på det internasjonale snittet. Ser vi derimot på ytre motivasjon for naturfag, ligger Norge 19 prosentpoeng under det
internasjonale snittet.
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Figur 4.4. Prosentandel norske elever på 8. og 9. trinn med høy ytre motivasjon for matematikk og naturfag.

4.3.3 SELVTILLIT
Elevenes selvtillit i matematikk måles ved hjelp av 9 utsagn om matematikk. For
å måle elevenes selvtillit i naturfag blir elevene på barnetrinnet bedt om å ta stilling til 7 utsagn, mens elevene på ungdomstrinnet må forholde seg til 8 utsagn.
Elevene svarer på en firedelt skala fra «svært enig» til «svært uenig». I tabell 4.3
vises alle utsagnene.
TABELL 4.3. Utsagn som benyttes for å måle selvtillit i matematikk og naturfag.
Hvor enig er du i disse utsagnene om
matematikk

naturfag

Jeg gjør det vanligvis bra i matematikk
Mat. er vanskeligere for meg enn for mange andre i klassen*
Jeg er rett og slett ikke flink i matematikk*
Jeg lærer fort i matematikk
Matematikk gjør meg utrygg*
Jeg er flink til å løse vanskelige oppgaver i matematikk
Læreren sier at jeg er flink i matematikk
Matematikk er vanskeligere for meg enn noe annet fag*
Matematikk gjør meg forvirret*

Jeg gjør det vanligvis bra i naturfag
Nat. er vanskeligere for meg enn for mange andre i klassen*
Jeg er rett og slett ikke flink i naturfag*
Jeg lærer fort i naturfag
Jeg er flink til å løse vanskelige oppgaver i naturfag**
Læreren min sier at jeg er flink i naturfag
Naturfag er vanskeligere for meg enn noe annet fag*
Naturfag gjør meg forvirret*

*Reversert koding, se kapittel 11.2. **Ikke inkludert på 4. og 5. trinn.
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På tilsvarende måte som beskrevet i kapittel 4.3.1, kombineres utsagnene i tabell
4.3 til konstruktet «selvtillit» og deles inn i høy, middels høy og lav selvtillit. I
figur 4.5 vises prosentandelen norske elever med høy selvtillit i matematikk og
naturfag.
,ƆǇselvtillit, Norge
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5. trinn
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9. trinn

Figur 4.5. Prosentandel norske elever på 4., 5., 8. og 9. trinn med høy selvtillit i matematikk
og naturfag.

Bildet som tegnes av norske elevers selvtillit i matematikk og naturfag, minner om
resultatet for norske elevers indre motivasjon (vist i figur 4.2). Som for indre motivasjon er det flere elever som rapporterer om høy selvtillit for begge fag på barnetrinnet enn det er på ungdomstrinnet, og andelen elever som rapporterer om høy
selvtillit, er størst for naturfag på alle trinn. I motsetning til elevenes indre motivasjon, hvor differansen mellom fagene økte med økende trinn, er det bare marginale
forskjeller i differansen mellom fagene fra trinn til trinn når det gjelder selvtillit.
Sammenliknes norske data for 5. og 9. trinn med det internasjonale snittet på
barne- og ungdomstrinnet, er det er langt flere av våre elever som rapporterer om
høy selvtillit i både matematikk og naturfag enn det er internasjonalt (se figur 4.6).
At norske elever ligger over det internasjonale snittet når det gjelder selvtillit i
både matematikk og naturfag, er ikke nytt. Tilsvarende funn er gjort i tidligere
TIMSS-undersøkelser (se f.eks. Grønmo et al., 2004; Grønmo & Onstad, 2009),
og det kan muligens forklares ut fra kulturelle forskjeller i svarmønster. For
eksempel skiller Finland seg fra Norge og de øvrige nordiske landene da de, på lik
linje med mange av de asiatiske landene, er svært moderate i forhold til selvvurdering (Morony, Kleitman, Lee & Stankov, 2013; Stankov, 2010).
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Figur 4.6. Høy selvtillit i matematikk og naturfag, på barne- og ungdomstrinnet.

4.3.4 KJØNNSFORSKJELLER I MOTIVASJON
Figur 4.7 viser resultatene for jenter og gutter for høy indre og ytre motivasjon for
matematikk og naturfag og for høy selvtillit i begge fagene. Disse resultatene skiller seg naturlig nok ikke stort fra det vi allerede har sett i kapittel 4.3.1–4.3.3, men
ut fra figur 4.7 ser vi at det gjennomgående er en større andel gutter som rapporterer om høy motivasjon. Når vi undersøker signifikans, finner vi, med noen unntak, at guttene har signifikant høyere motivasjon i begge fag, på alle trinn. De unntakene som er, finner vi i matematikk for indre motivasjon på barnetrinnet og ytre
motivasjon på 8. trinn. For naturfag er det ikke kjønnsforskjeller for indre motivasjon og selvtillit på 4. trinn, selvtillit på 5. trinn og ytre motivasjon på 9. trinn. Her
rapporterer gutter og jenter helt likt.
Selv om kjønnsforskjellene er signifikante, er de ikke spesielt store. De største
forskjellene mellom jenter og gutter finnes i naturfag på ungdomstrinnet. Det er
langt færre jenter som rapporterer om høy indre motivasjon for og selvtillit i naturfag enn gutter. I tillegg kan det bemerkes at differansen mellom jenters og gutters
selvtillit i matematikk ikke endres nevneverdig i løpet av de fire trinnene.
Det bildet som disse resultatene tegner, at gutter generelt har høyere motivasjon
for fagene matematikk og naturfag enn jenter på tvers av alle trinnene, samsvarer
med tidligere norske resultater fra TIMSS-undersøkelsene (Grønmo et al., 2004;
Onstad & Grønmo, 2009). Ifølge PISA-undersøkelsene fortsetter dette kjønnsmønsteret også siste året i grunnskolen (Jensen & Nortvedt, 2013; Kjærnsli et al.,
2007).
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Figur 4.7. Prosentandel elever på 4., 5., 8. og 9. trinn med høy indre og ytre motivasjon og
selvtillit – matematikk og naturfag.

4.4 SAMMENHENG MELLOM MOTIVASJON OG PRESTASJONER
For å undersøke om det er en sammenheng mellom de ulike motivasjonsaspektene
og elevenes prestasjoner, har vi gjennomført statistiske analyser (to-nivå SEMmodellering, se kap. 11.2.5). Disse analysene er gjennomført på data hentet fra 5.
og 9. trinn.
Det er naturlig å fokusere på elevnivå og se på motivasjonen til hver enkelt elev
og hvordan denne har sammenheng med elevens prestasjoner i fagene. Våre analyser gir oss regresjonskoeffisienter som viser hvor sterke sammenhengene, eller
relasjonene, mellom motivasjon og prestasjoner er, og om sammenhengene er statistisk signifikante (se kap. 11.2.1).
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Resultatet av analysene er vist i tabell 4.4. Alle regresjonskoeffisientene er positive og statistisk signifikante, og samtlige er høyere for matematikk enn for naturfag. Det vil altså si at motivasjon har en sammenheng med elevenes prestasjoner
i realfag, og denne sammenhengen er sterkest for matematikk. Videre kan vi dessuten se at sammenhengen mellom de tre motivasjonsaspektene og prestasjoner i
begge fag er sterkest på ungdomstrinnet.

TABELL 4.4. Sammenhengen mellom de tre motivasjonsaspektene og prestasjoner i
matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Alle sammenhengene er statistisk signifikante (p<0,001).
Motivajonsaspekt

Matematikk

Naturfag

Indre motivasjon

0,15

0,09

Selvtillit

0,52

0,29

Indre motivasjon

0,43

0,31

Ytre motivasjon

0,24

0,23

Selvtillit

0,65

0,59

5. trinn

9. trinn

Av de to motivasjonsaspektene som er felles for 5. og 9. trinn, er det sammenhengen mellom indre motivasjon (som bl.a handler om å like faget, å like å lære faget,
se tabell 4.1) og prestasjoner som øker mest for matematikk fra barnetrinnet til
ungdomstrinnet, mens det er sammenhengen mellom selvtillit og prestasjoner som
styrkes for naturfag. Videre er det selvtillit som har den sterkeste relasjonen til
elevenes prestasjoner. Dette gjelder på begge trinn, og for begge fag.
Tilsvarende analyser ble gjennomført for å undersøke om det var kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom motivasjonsaspektene og elevenes prestasjoner.
Den eneste signifikante kjønnsforskjellen ble funnet i guttenes favør da vi undersøkte sammenhengen mellom ytre motivasjon og matematikkprestasjoner1. En
mulig tolkning av dette resultatet kan være at det er flere (flinke) gutter enn jenter
som ser for seg en utdanning og yrkeskarriere som krever matematikk.

1. Regresjonskoeffisient for ytre motivasjon, gutter: 0,30. Regresjonskoeffisient jenter: 0,19.
p<0,001.
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4.5 OPPSUMMERING OG DISKUSJON
Motivasjon er komplekst og sammensatt. At vi i dette kapitlet har fokusert på
Norge og på motivasjon på tvers av fire trinn har gitt oss en unik mulighet til å se
hvordan motivasjon endrer seg fra et trinn til det neste (fra 4. til 5. trinn og fra 8. til
9. trinn) i tillegg til å se på endringer fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.
Svært kort kan vi si at resultatene fra TIMSS 2015 når det gjelder norske elevers
motivasjon (indre og ytre motivasjon og selvtillit) for matematikk og naturfag,
føyer seg inn i rekken av tidligere funn. På lik linje med det internasjonale snittet
for TIMSS 2015 og med generell motivasjon for skolearbeid (Wendelborg et al.,
2015), synker motivasjonen for matematikk og naturfag jo høyere opp i grunnskolen elevene befinner seg.
Dersom vi sammenlikner fagene, ser vi at de norske elevene har høyest indre
motivasjon for og selvtillit i naturfag, og dette er spesielt tydelig for ungdomstrinnene. For ytre motivasjon (som bare er målt på 8. og 9. trinn), er det omvendt;
langt flere elever har høy ytre motivasjon for matematikk. Dette kan bety at elevene anser matematikk viktigere enn naturfag for framtidig utdanning. Det internasjonale snittet for ytre motivasjon, derimot, er likt for matematikk og naturfag, noe
som kan tyde på at begge fagene anses like viktige for elevenes videre utdanning.
Som nevnt var det forventet at motivasjonen ville synke fra barne- til ungdomstrinnet, men hvordan utviklingen ville være fra et trinn til det neste var mer åpent.
Den største endringen fant vi i matematikk fra 4. til 5. trinn, hvor andelen elever
med høy indre motivasjon for faget sank med 12 prosentpoeng. Med unntak av
selvtillit i naturfag hvor det ikke var endring fra 4. til 5. trinn, lå endringen for alle
de andre motivasjonsaspektene fra et trinn til det neste på 3 ̶ 4 prosentpoeng i
begge fag.
Når det gjelder elevenes indre motivasjon for matematikk i overgangen fra 4. til
5. trinn, kan ikke TIMSS-dataene gi svar på hvorfor den synker så mye som den
gjør. Her må det videre forskning til, men en kan stille spørsmål om det kan ha
sammenheng med undervisningen og valg av undervisningsmetoder, mange
elever skifter lærere mellom småskoletrinnet (1.–4. trinn) og mellomtrinnet (5.–7.
trinn). Kanskje det er slik at den indre motivasjonen, som handler om å like faget,
endres fordi pensum og lærebøker er vanskeligere og mer abstrakt på mellomtrinnet?
Når vi ser på sammenhengen mellom elevenes motivasjon og prestasjoner, viser
våre analyser at elevenes motivasjon (alle aspekter) har en signifikant og positiv
sammenheng med prestasjoner i begge fag. Videre finner vi at sammenhengen
mellom motivasjon og prestasjoner er sterkere på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet (se tabell 4.4). For elever på alle fire trinn og for begge fag finner vi at den
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sterkeste sammenhengen er mellom elevenes selvtillit og prestasjoner (jf. f.eks
Elstad & Turmo, 2007; Skaalvik & Skaalvik, 2006). Motivasjon er med andre ord
viktig for elevenes læringsutbytte i fagene. I tillegg knyttes elevenes synkende
motivasjon og interesse for realfagene til dalende rekruttering til realfaglig utdanning og yrkesvalg (se f.eks Bøe & Henriksen, 2013; Bøe, Henriksen, Lyons &
Schreiner, 2011). Realfagskompetanse er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling innen helse, klima, miljø, økonomi og industri, og Norge trenger slik kompetanse (Kunnskapsdepartementet, 2015).
Før vi avrunder, vil vi kort kommentere de kjønnsforskjellene vi finner: Gutter
rapporterer om høyere motivasjon for fagene, men ser vi tilbake til resultatene i
kapittel 2.4 og 3.4 viste de at det ikke er kjønnsforskjeller i prestasjoner i matematikk og naturfag (verken på barnetrinnet eller ungdomstrinnet). Med andre ord
presterer jenter og gutter likt, til tross for at guttene er mer motivert. Det må derfor
være andre faktorer som kan forklare jentenes prestasjoner i tillegg til deres motiviasjon. Hvilke faktorer dette er eller kan være, fordrer ytterligere forskning.
Våre funn er, som allerede nevnt, i stor grad som forventet. Et forhold som likevel er verdt å bite seg merke i, er at den fallende motivasjonen for begge fag inntreffer samtidig som sammenhengen mellom elevenes motivasjon og fagprestasjoner blir sterkere jo høyere opp i grunnskolen elevene kommer. De elevene som
rapporterer om (eller klarer å opprettholde) høy motivasjon for fagene på ungdomstrinnet, presterer også bedre. Med andre ord, for å øke elevenes prestasjoner i
matematikk og naturfag, spesielt på ungdomsskolen, kan det lønne seg å ta tak i
faktorer som kan påvirke elevenes motivasjon, som for eksempel lærernes motivasjon, lærernes undervisningskvalitet2 eller skolemiljø (Fauth, Decristan, Rieser,
Klieme & Büttner, 2014; Scherer & Nilsen, 2016; Scherer, Nilsen & Jansen,
2016).
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5
Skolemiljø
TRUDE NILSEN

SAMMENDRAG Skolemiljø defineres i dette kapitlet ut fra 5 dimensjoner:
læringsmiljø, orden, trygghet og fravær av mobbing, skoleledelse og elevers følelse av
skoletilhørighet. TIMSS-dataene viser at Norge, i både et nordisk og internasjonalt
perspektiv, har et svært bra skolemiljø. Norge skårer høyere på alle indikatorer knyttet
til skolemiljø i 2015 enn i 2011. Våre analyser indikerer at kvaliteten på skolemiljø har
relativt sterk sammenheng med elevenes prestasjoner i matematikk og naturfag. Særlig
viktig er orden, trygghet og fravær av mobbing og elevers opplevelse av skoletilhørighet.
Men også læringsmiljø og skoleledelse har positiv sammenheng med elevenes faglige
prestasjoner.

SUMMARY In this chapter school climate is defined through five dimensions: learning
climate, order, safety and absence of bullying, school leadership, and students’ sense of
school belonging. The TIMSS data show that Norway, both in a Nordic and an
International perspective, has a very good school climate. Norway scores higher on all
aspects of school climate in 2015 compared to 2011. Our analysis indicates that school
climate has a relatively strong relation to student achievement in mathematics and
science. The school climate aspects that are related to performance are: order, safety
and absence of bullying and students sense of school belonging. In addition, learning
environment and school leadership are positively related to student achievement.

5.1 INNLEDNING
I dette kapitlet vil vi med bakgrunn i data innhentet fra TIMSS-spørreskjemaene
til elever, lærere og skoleledere presentere både deskriptiv statistikk og analyser
hvor vi ser på sammenhengen mellom skolemiljø og elevenes faglige prestasjoner
i matematikk og naturfag. Vår forståelse av konstruktet skolemiljø er i tråd med
tidligere forskning (Bryk & Schneider, 2002; Hoy, Tarter, & Hoy, 2006; Wang &
Degol, 2015).

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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5.2 SKOLEMILJØ
Selv om «skolemiljø» i forskningslitteraturen defineres på ulike måter, er det noen
nøkkelaspekter ved dette konstruktet som ofte går igjen, nemlig; læringsmiljø,
skoleledelse, orden, trygghet og fravær av mobbing, og elevers følelse av skoletilhørighet (Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins-D’Alessandro, 2013; Wang &
Degol, 2015). Figur 5.1 illustrerer hvilke dimensjoner skolemiljø ifølge denne
forskningen består av. En framtredende ambisjon innenfor dette forskningsfeltet
er å undersøke hvorvidt og hvordan et godt skolemiljø påvirker elevenes prestasjoner (Scherer & Nilsen, 2016).

SkolePLOM¡

LæringsPLOM¡

Skoleledelse

Orden

Trygghet

Skoletilhørighet

Figur 5.1. Illustrasjon av de fem dimensjonene som brukes for å måle skolemiljø.

I de følgende delkapitler vil hver av disse dimensjonene bli beskrevet og forklart.

5.2.1 LÆRINGSMILJØ
Læringsmiljø er et bredt begrep som handler om hvordan skolen, inkludert ledelsen, foreldre, lærere og elever prioriterer og legger til rette for læring og faglig
utvikling (Thapa et al., 2013). Begrepet er ment å skulle favne disse aktørenes tro
på, tillit til, og prioritering av fag, læring og prestasjoner (Hoy et al., 2006). Flere
studier som har oppsummert tidligere forskning, viser at et godt læringsmiljø er
viktig for elevers prestasjoner (Thapa et al., 2013; Wang & Degol, 2015).
Det er også studier basert på norske data som indikerer at læringsmiljø er viktig
for prestasjoner i matematikk og naturfag (Martin, Foy, Mullis & O'Dwyer, 2013;
Nilsen, Grønmo & Hole, 2013). Nilsen og Gustafsson (2014) fant gjennom sine
analyser av data fra TIMSS 2007 og TIMSS 2011 at skolens vektlegging av læring
og prestasjoner var en medvirkende årsak til at norske elever presterte bedre i
naturfag i 2011 enn i 2007.
For å måle læringsmiljø i TIMSS blir lærerne bedt om å ta stilling til 17 utsagn
som handler om hvordan lærere, foreldre, elever og skoleledelse prioriterer læring
og det å arbeide systematisk og godt faglig. I tabell 5.1 er alle utsagnene listet opp.
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TABELL 5.1. Spørsmål til lærere om læringsmiljø.
«Hvordan vil du karakterisere det følgende på skolen din?»
Spørsmål om læreres evner, forventninger og samarbeid med kollegaer:
Lærernes forståelse av målene i skolens lokale læreplan
Hvor godt lærerne lykkes med å iverksette skolens læreplan
Lærernes forventninger til elevenes prestasjoner
Lærersamarbeid for å forbedre elevenes prestasjoner
Lærernes evne til å inspirere elevene
Spørsmål om foreldres støtte og engasjement:
Foreldrenes involvering i skoleaktiviteter
Foreldrenes evne til å sørge for at elevene stiller godt forberedt på skolen
Foreldrenes forventninger til elevenes faglige utvikling
Foreldrenes støtte til elevenes faglige utvikling
Press fra foreldrene i forhold til at skolen skal holde høye faglige nivå
Spørsmål om elevenes evne og fokus på læring:
Elevenes ønske om å gjøre det bra på skolen
Elevenes evne til å nå skolens faglige mål
Elevenes respekt for medelever som utmerker seg på skolen
Spørsmål om skoleledelsens fokus på læring:
Klarhet i skolens målsetting for undervisningen
Samarbeid mellom skolens ledelse og lærerne om planlegging av undervisning
Støtte til lærernes undervisning fra skolens ledelse
Skoleledelsens støtte til lærernes videreutdanning

Tabell 5.2 viser prosentandel elever som undervises av lærere som synes skolen
deres har et middels, godt eller veldig godt læringsmiljø. Ingen lærere krysset av
for alternativer lavere enn middels. Det er ingen signifikante forskjeller i Norge
mellom populasjon 1 (barnetrinn) og populasjon 2 (ungdomstrinn).
Av de nordiske landene er det en større gruppe elever på barnetrinnet i Finland
som undervises av lærere som mener læringsmiljøet er godt. I Danmark er den
største gruppen elever knyttet til lærere som synes læringsmiljøet er middels godt.
Norge ligger noe under det internasjonale gjennomsnittet på barnetrinnet, men noe
over det internasjonale gjennomsnittet for ungdomstrinnet.
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TABELL 5.2. Prosentandel elever som undervises av lærere som synes skolen deres
har et middels, godt eller veldig godt læringsmiljø.
Veldig godt
læringsmiljø

Godt
læringsmiljø

Middels godt
læringsmiljø

Norge

3

52

44

Sverige

4

46

50

Finland

0

64

34

Danmark

2

41

57

Int. snitt

7

56

37

Norge

1

50

49

Sverige

0

42

58

Int. snitt

5

45

50

Populasjon 1

Populasjon 2

5.2.2 SKOLELEDELSE
Skoleledelse handler om den rollen rektor og andre skoleledere har når det gjelder
å forme og utøve skolens visjon gjennom kommunikasjon og ledelse (Hallinger,
2011). Dyktige ledere klarer å kommunisere skolens visjon til elever, lærere og
foreldre, og inspirere alle til å jobbe mot det samme målet. Dyktige ledere viser
respekt for lærere, elever og foreldre, og oppmuntrer til samarbeid mellom de
ulike aktørene (Grayson & Alvarez, 2008). Det har vist seg at det å være en dyktig
rektor har sammenheng med rektors utdanning (Christopher Day & Sammons,
2013).
Mange tidligere forskningsstudier viser en indirekte sammenheng mellom skoleledelse og elevers læringsutbytte; dyktige ledere legger til rette for at lærere kan
gi god undervisning, som gir bedre læringsutbytte for elever (Hallinger, 2011;
Muijs, 2015). Forskning viser at skoleledelse er svært viktig for elevers læringsutbytte (Chapman & Muijs, 2014).
I en gjennomgang av forskningslitteraturen på dette feltet fant Day og kollegaer
(2010) en del nøkkelaspekter ved skoleledelse som er forbundet med økt læringsutbytte for elevene: å definere visjoner og verdier, å legge til rette for undervisning
og læring, å utbedre skolens lokale læreplan, å restrukturere organisasjonen ved
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skolen, å bedre kvaliteten til lærerne, å bygge relasjoner utenfor skolen, å bedre
undervisning og læring og å bygge relasjoner innen skolen.
Det å delegere ledelse gjennom samhandling med andre skoleledere, lærere,
foreldre og elever er viktig (Grubb & Flessa, 2006; Spillane & Camburn, 2006).
Dette innebærer å ta beslutninger i fellesskap, å gi makt til lærere og elever, fordele ansvaret for elevers læring og involvere alle parter i evalueringen av skolens
akademiske utvikling (Hallinger, 2011).
Sterk pedagogisk ledelse har en positiv påvirkning på elevers læringsutbytte
(Goddard, Goddard, Kim & Miller, 2015; Hallinger, 2015). Rektorer som har en
sterk rolle som pedagogiske ledere, vektlegger undervisningskvalitet og utvikler
strategier for å øke elevers læringsutbytte (Blase & Blase, 2000).
Skoleledelse er altså et vidt begrep som favner mange aspekter. I TIMSS måles
noen av disse aspektene; rektors utdanning, skoleledelsens fokus på læring, rektors samarbeid med lærere, rektors støtte til lærerens undervisning og videreutdanning. Resultatene for disse aspektene ved skoleledelse er beskrevet i det følgende.
Figur 5.2 viser hvor stor prosentandel av elevene som har rektorer som enten
har universitetsutdanning utover bachelorgrad (f.eks. mastergrad), har bachelorgrad eller ikke har oppnådd graden bachelor.

Populasjon 2

Rektors utdanning
Int. snitt

51

Norge

46

41

Sverige

3

58

33

1

60

Finland

Populasjon 1

82

8

94

Int. snitt

6

49

Norge

45

35

Sverige

61

32

Danmark

4

60

19
0%

6

8

75
20 %

40 %

Fullført universitetsutdannelse utover bachelor

7
60 %

Bachelor

80 %

100 %

Ikke oppnådd bachelor

Figur 5.2. Prosentandel elever som har rektorer med fullført utdanning utover bachelorgrad, bachelorgrad eller ikke oppnådd bachelorgrad.

For både Norge og Sverige er prosentandelene elever relativt like for barne- og
ungdomsskolen, men i Norge er det litt flere elever som har rektorer med utdan-
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ning utover bachelorgrad på ungdomsskolen. Det er imidlertid færre elever som
har rektorer med utdanning utover bachelorgrad i Norge enn det som er vanlig
internasjonalt, både på barne- og ungdomsskolen. Finland skiller seg sterkt ut fra
alle andre nordiske land ved at hele 94 prosent av finske elever på barnetrinnet har
rektorer med utdanning utover bachelorgrad.
I lærernes spørreskjema handlet det om klarhet i skolens målsetting, skoleledelsens samarbeid med lærere, støtte til lærerens undervisning og videreutdanning (se nederst i tabell 5.1, om skoleledelsens fokus på læring). Utsagnene er en
del av konstruktet «læringsmiljø», og figur 5.3 og 5.4 viser hvordan de norske
lærerne på henholdsvis 5. og 9. trinn svarte.

"Hvordan vil du karakterisere det følgende på skolen din?"
(lærere på 5. trinn)
Klarhet i skolens målsetƚing for undervisningen

70

Skoleledelsens støtte til lærernes videreutdanning

53

Støtte til lærernes undervisning fra skolens ledelse

51

Samarbeid mellom skolens ledelse og lærerne om planlegging
av undervisning

28
36

11

33

36
0%

16

43

20 %

2

40 %

Høy

Middels

21

60 %

80 %

100 %

Lav

Figur 5.3. Prosentandel elever med lærere som har følgende oppfatning av skoleledelsens
fokus på læring (5. trinn).

"Hvordan vil du karakterisere det følgende på skolen din?"
(lærere på 9. trinn)
Klarhet i skolens målsetƚing for undervisningen

71

Skoleledelsens støtte til lærernes videreutdanning

26

54

Støtte til lærernes undervisning fra skolens ledelse

38

50

Samarbeid mellom skolens ledelse og lærerne om planlegging
av undervisning

8

37

33
0%

13

44

20 %

40 %
Høy

2

Middels

22

60 %

80 %

100 %

Lav

Figur 5.4. Prosentandel elever med lærere som har følgende oppfatning av skoleledelsens
fokus på læring (9. trinn).
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Figur 5.3 og 5.4 viser at på både på barne- og ungdomstrinnet er det omtrent
70 prosent elever som undervises av lærere som mener at skoleledelsen har en klar
målsetting. Det er svært få elever som har lærere som gir uttrykk for at man ikke
har en klar målsetting ved skolen (2 prosent for begge trinn). Omtrent halvparten
av elevene på begge trinn har lærere som rapporterer om høy støtte til undervisning og videreutdanning, men såpass mange som 16 v av elevene på 5. trinn og
13 v av elevene på 9. trinn har lærere som rapporterer om lav støtte til undervisning. Omtrent 10 prosent av elevene på begge trinn har lærere som opplever lav
støtte til videreutdanning.
Imidlertid er det spesielt på spørsmålet om samarbeid at det uttrykkes mest misnøye. Over 20 prosent av elevene på begge trinn undervises av lærere som synes
samarbeidet fungerer dårlig. Omtrent en tredjedel av elevene har lærere som imidlertid er godt fornøyd med dette samarbeidet.

5.2.3 ORDEN OG TRYGGHET
Et annet viktig aspekt ved skolemiljø er orden og trygghet. Forskning viser at et
skolemiljø som elever og lærere opplever som trygt, hvor mobbing ikke er et problem, og hvor orden og disiplin prioriteres, fremmer elevers læring og motivasjon
(Bryk & Schneider, 2003; Rutkowski & Rutkowski, 2016; Scherer & Nilsen,
2016; Wang & Degol, 2015).
I TIMSS inkluderes spørsmål om orden og trygghet i spørreskjemaene til både
rektorer og lærere. I elevenes spørreskjema er det fokusert på mobbing, som er et
av aspektene i konstruktet trygghet. I det følgende presenterer vi resultatene for de
tre gruppene (rektorer, lærere og elever) hver for seg.

Orden og trygghet, rektors perspektiv
For å måle orden og trygghet har rektorene blitt bedt om å ta stilling til 11 forhold
på skolen, se tabell 5.3. Orden og trygghet slås sammen til ett konstrukt som rapporteres med tre nivåer.
Tabell 5.4 viser prosentandel elever som har rektorer som rapporterer om problemer knyttet til punktene i tabell 5.3. Ut fra rektorenes rapportering synes disse
problemene å være litt større på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Men sett i
relasjon til de andre nordiske landene, og i forhold til internasjonalt snitt (se tabell
5.4), ligger Norge på topp når det gjelder orden og trygghet på begge trinn. Ut fra
fordelingen av antall elever ser det ut til at Norge har et svært godt skolemiljø når
det gjelder trygghet og orden, både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.
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TABELL 5.3. Spørsmål til rektorer om orden og trygghet.
«I hvilken grad er hvert av følgende et problem blant elevene på 5.trinn/9. trinn?»
Elever som kommer for sent
Fravær uten gyldig grunn
Uro i klasserommet
Juksing
Banning
Hærverk
Tyveri
Trusler eller skjellsord blant elevene (inkludert SMS, e-post, etc.)
Fysiske konflikter blant elevene
Trusler eller skjellsord overfor lærere eller andre ansatte (inkludert SMS, e-post, etc.)
Fysiske skader påført lærere eller andre ansatte

TABELL 5.4. Rektorers rapportering av problemer med orden og trygghet i nordiske
land og internasjonalt, oppgitt i prosentandel elever.
Nesten ingen problemer

Noen problemer

Større problemer

Norge

74

25

1

Sverige

49

40

10

Finland

68

31

1

Danmark

53

45

1

Int. snitt

59

31

10

Norge

67

33

0

Sverige

26

70

4

Int. snitt

45

46

11

Populasjon 1

Populasjon 2

Ellers er det verdt å merke seg den store forskjellen mellom Norge og Sverige på
disse spørsmålene. Våre to land er svært like på mange av de områdene som
TIMSS måler, så det er overraskende at rektorene rapporterer så ulikt på det som
har å gjøre med orden og trygghet på skolen. Her har åpenbart Sverige noen store
utfordringer. Også Danmark skiller seg sterkt ut fra Norge og synes å ha de samme
utfordringene som Sverige.
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Orden og trygghet, lærernes perspektiv
Lærerne har også fått utsagn relatert til orden og trygghet. Noen av disse er tett
knyttet til de rektorene fikk, mens enkelte måler andre aspekter ved konstruktet
orden og trygghet, blant annet skolens regler og praksis for sikkerhet og oppførsel.
Utsagnene kan ses i tabell 5.5.
TABELL 5.5. Spørsmål til lærere om orden og trygghet.
«Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om skolen du arbeider ved?»
Skolen ligger i et trygt nabolag
Jeg føler meg trygg på denne skolen
Skolens plan og praksis for sikkerhet er god nok
Elevene oppfører seg ordentlig
Elevene har respekt for lærerne
Elevene respekterer skolens eiendom
Skolen har klare regler for elevenes oppførsel
Skolens regler opprettholdes på en rimelig og konsistent måte

I tabell 5.6 presenteres resultatene for de nordiske landene og internasjonalt gjennomsnitt. Igjen skiller Norge seg kraftig ut fra de andre nordiske landene. Det er
en langt større andel elever som har lærere som rapporterer om «høy grad av orden
og trygghet» i Norge enn i de andre nordiske landene. Norge ligger også godt over
det internasjonale gjennomsnittet. Dette gjelder både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.
Resultatene er altså for Norges del like positive på 5. som på 9. trinn. Det er
ellers grunn til å bemerke at Norge faktisk ligger helt på topp av absolutt alle land
som deltar i TIMSS 2015, når det gjelder orden og trygghet. Dette er et svært positivt funn for norsk skole. Det bør også understrekes at dette funnet styrkes ved det
høye samsvaret mellom det som rektorer og lærere rapporterer.
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TABELL 5.6. Lærernes rapportering av orden og trygghet, oppgitt i prosentandel
elever.
Høy grad av trygghet
og orden

Middels høy grad av
trygghet og orden

Lav grad av trygghet og orden

Norge

73

23

4

Sverige

37

57

6

Finland

36

60

4

Danmark

41

53

6

Int. snitt

56

40

4

Norge

72

28

0

Sverige

31

63

6

Int. snitt

46

46

8

Populasjon 1

Populasjon 2

Trygghet med fokus på mobbing; elevenes perspektiv
Når det gjelder trygghet, har elevene svart på spørsmål knyttet til mobbing. Generelt sett kan mobbing forstås som oppførsel som har til hensikt å skade eller plage
andre (Olweus, 2010). Å bli mobbet innebærer ofte en eksponering for negative
eller aggressive handlinger over tid (Olweus, 2010).
Mobbing har mye å si for elevers trivsel og læring (Harel-Fisch et al., 2011;
Rutkowski & Rutkowski, 2016). Elevundersøkelsen fra 2014 viste at rundt 4 prosent av elevene ble mobbet to til tre ganger i måneden eller mer og at 15 prosent
opplevde en eller flere krenkelser to til tre ganger i måneden (Wendelborg, Røe,
Federici & Caspersen, 2015). Data fra elevundersøkelsene som har blitt gjennomført de siste årene, viser imidlertid en betydelig nedgang i andelen elever som svarer at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer.
Spørsmålene elevene fikk om mobbing i TIMSS 2015, er vist i tabell 5.7:
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TABELL 5.7. Spørsmålene til elevene om mobbing.
«I løpet av dette skoleåret; hvor ofte har andre elever fra skolen din gjort noe av dette
mot deg (inkludert gjennom tekstmeldinger eller Internett)?»
Gjort narr av meg eller skjelt meg ut
Ikke latt meg få være med på leker eller aktiviteter
Spredt løgner om meg
Stjålet noe fra meg
Slått meg eller skadet meg (f.eks. dyttet, slått, sparket)
Presset meg til å gjøre ting jeg ikke ønsket
Delt negativ informasjon om meg
Truet meg

Tabell 5.8 viser prosentandelen elever som rapporterer at de blir mobbet ukentlig,
månedlig eller nesten aldri.
TABELL 5.8. Prosentandel elever som rapporterer at de blir mobbet ukentlig,
månedlig eller nesten aldri.
Nesten aldri

Månedlig

Ukentlig

Norge

70

23

7

Sverige

65

28

7

Finland

71

22

7

Danmark

58

32

10

Int. snitt

56

29

16

Norge

75

22

3

Sverige

74

23

3

Int. snitt

62

30

8

Populasjon 1

Populasjon 2

Generelt rapporteres det om litt mer mobbing på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. På barnetrinnet forekommer mobbing omtrent like sjeldent i Norge og Finland, men er noe mer hyppig i Danmark og til dels Sverige.
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På ungdomstrinnet rapporterer 75 prosent av norske og 74 prosent av svenske
elever at de nesten aldri blir mobbet. For både barnetrinn og ungdomstrinn viser
dataene at mobbing er et langt større problem internasjonalt enn i Norge.

5.2.4 SKOLETILHØRIGHET
På skoler hvor mobbing sjelden forekommer, sier elevene at de føler en sterk tilhørighet til skolen (Eisenberg, Neumark-Sztainer & Perry, 2003; Hong & Espelage, 2012; Richard, Schneider & Mallet, 2012). Noen studier har vist at skoletilhørighet også er viktig for elevers prestasjoner (Thapa et al., 2013; Wang & Degol,
2015). Rutkowski og Rutkowski (2016) mener at skolepolitikk som satser på skoletilhørighet, bør ha en helhetlig tilnærming og legge vekt både på det akademiske
og sosiale aspektet av skoletilhørighet. I TIMSS blir skoletilhørighet målt ved å
stille elevene på begge trinn spørsmålet som er gjengitt i tabell 5.9.
TABELL 5.9. Utsagn som benyttes for å måle elevenes skoletilhørighet.
«Hva synes du om skolen din? Fortell hvor enig du er i disse utsagnene.»
Jeg liker å være på skolen
Jeg føler meg trygg på skolen
Jeg føler at jeg hører til på denne skolen
Jeg liker å treffe klassekameratene mine på skolen
Lærerne på skolen behandler meg rettferdig
Jeg er stolt av å gå på denne skolen
Jeg lærer mye på skolen

Konstruktet skoletilhørighet blir inndelt i tre nivåer, som vist i tabell 5.10. Tabellen viser prosentandel elever med høy, middels høy og lav skoletilhørighet.
Både i Norge, i de andre nordiske landene og internasjonalt opplever flere
elever på barnetrinnet en sterkere tilhørighet til skolen sin enn elever på ungdomstrinnet. Norske elever rapporterer om sterkere tilhørighet til sin skole enn elever
fra andre nordiske land og det som er vanlig internasjonalt. Dette gjelder både på
barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Spesielt på ungdomstrinnet rapporterer norske
elever om en langt sterkere tilhørighet til skolen enn svenske elever.
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TABELL 5.10. Elevenes rapportering om skoletilhørighet i nordiske land og internasjonalt.
Høy tilhørighet

Middels høy tilhørighet

Lav tilhørighet

Populasjon 1
Norge

75

23

2

Sverige

65

32

3

Finland

68

28

3

Danmark

62

34

4

Int. snitt

66

30

4

Norge

52

41

7

Sverige

35

56

9

Int. snitt

43

47

10

Populasjon 2

5.3 UTVIKLING OVER TID
Vi har sammenliknet den beskrivende statistikken for hvert av konstruktene som
inngår i «skolemiljø», med tilsvarende data fra TIMSS 2011. Vi fant da til dels
store og signifikante forskjeller mellom 2011 og 2015 for samtlige konstrukt.
Norge har ifølge TIMSS-data et langt bedre skolemiljø i 2015 enn i 2011; det vil
si at elever, lærere, foreldre og skoleledelse satser mer på læring, det er høyere
grad av orden og trygghet, og mobbing er betydelig redusert (Mullis, Martin, Foy
& Arora, 2012; Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016). Norge ligger ikke bare over
de andre nordiske landene på disse indikatorene, men helt på topp i TIMSS når det
gjelder godt skolemiljø. I den internasjonale forskningslitteraturen blir Norge spesielt framhevet når det gjelder tiltak mot mobbing, og våre funn støtter nasjonal
forskning om nedgang i mobbing (Wendelborg et al., 2015). Dette tyder på at
norsk skole arbeider godt med denne problematikken. Som nasjon har vi grunn til
å være stolt over disse funnene, samtidig som vi bør se på disse resultatene som
en oppmuntring og stimulans til å fortsette det systematiske arbeidet for å redusere
mobbing ytterligere.
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5.4 SAMMENHENG MELLOM SKOLEMILJØFAKTORER OG
PRESTASJONER
For å undersøke om det er en sammenheng mellom skolemiljø og prestasjoner, har
vi gjort en type regresjonsanalyser som kalles strukturell likningsmodellering
(SEM, se kap.11.2.5). For å ta hensyn til at elever som går i samme klasse, kan
likne hverandre, har vi gjort analysene både på elevnivå og klasse- eller skolenivå.
Imidlertid vises bare resultatene av analysene på klasse- eller skolenivå, da analysene på elevnivå bare er tatt med av metodiske hensyn.
Våre beregninger gir oss regresjonskoeffisienter som viser hvor sterk sammenhengene er mellom to variabler, og hvorvidt den er signifikant. I alle analysene har
vi korrigert for elevenes sosioøkonomiske status (SES1) (se kap.11.2.5).

5.4.1 RESULTATER AV ANALYSENE
I tabell 5.11 presenteres resultatene av skolemiljøets sammenheng med elevenes
faglige prestasjoner i matematikk og naturfag. Følgende aspekter ved skolemiljø
er tatt med: læringsmiljø, trygghet og orden, fravær av mobbing, skoletilhørighet
og rektors utdanning.
Læringsmiljø: For læringsmiljø vises verdier på skolenivå i tabell 5.11. Analysene viser at læringsmiljø har en signifikant og forholdsvis sterk sammenheng
med elevers prestasjoner i naturfag og matematikk for begge trinn. Sammenhengene er noe sterkere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Dette indikerer at
lærernes tro på egne evner, deres forventninger til elevene, og samarbeid med kollegaer, foreldres støtte og engasjement, elevenes evner og vektlegging av læring,
samt skoleledelsens målsetting, og deres samarbeid med og støtte til lærere, har en
positiv sammenheng med elevenes prestasjoner. Det er altså viktig at alle skolens
aktører prioriterer og satser på fag og læring, da dette har en positiv sammenheng
med elevers prestasjoner i matematikk og naturfag både på barne- og ungdomstrinnet.

1. Vi har i denne boka valgt å bruke den internasjonale forkortelsen SES for sosioøkonomisk status.
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TABELL 5.11. Regresjonskoeffisienter (standardiserte) for sammenhenger mellom
aspekter av skolemiljø og prestasjoner.
Aspekter av
skolemiljø

5. trinn

9. trinn

Matematikk

Naturfag

Matematikk

Naturfag

Læringsmiljø (lærere)

0,42*

0,37*

0,29*

0,30**

Trygghet og orden (rektorer)

0,32*

0,26**

0,32*

0,37*

Trygghet og orden (lærere)

0,24*

0,30*

0,39*

0,45*

Fravær av mobbing (elever)

0,20**

0,21**

0,76*

0,78*

Skoletilhørighet (elever)

I.S.

I.S.

0,68*

0,50

Rektors utdanning (rektorer)

I.S.

I.S.

0,66*

0,58

* p<0,01, ** p<0,05, I.S. = ikke signifikant

Trygghet og orden, rektorer: Analysene av sammenhengen mellom rektors rapportering av problemer med trygghet og orden på skolen (forsentkomming, fravær, uro, juksing, banning, hærverk, tyveri, trusler blant elever eller lærere og
fysiske konflikter) og prestasjoner er gjort på elev- og skolenivå. Resultatene vist
i tabellen er på skolenivå. Det vil si at vi undersøker om prestasjonsforskjeller
mellom skoler kan forklares ut fra variasjoner relatert til grad av trygghet og
orden. Resultatene viser at trygghet og orden har en positiv sammenheng med
elevers prestasjoner i naturfag og matematikk på barne- og ungdomstrinnet.
Trygghet og orden, lærere: Lærerne har også rapportert om trygghet og orden
(om skolen ligger i et trygt nabolag, om de føler seg trygge på skolen, skolens plan
og praksis for sikkerhet, om elevene oppfører seg ordentlig, om de har respekt for
lærerne, om de respekterer skolens eiendom, om skolen har klare regler for elevenes oppførsel og om skolens regler opprettholdes på en rimelig og konsistent
måte). Disse analysene er gjort på elev- og klassenivå, og resultatene i tabell 5.11
er angitt på klassenivå. Det vil si at vi undersøker om forskjeller i prestasjoner
mellom klasser kan forklares ut fra variasjoner i trygghet og orden. Også her finner vi at trygghet og orden har en positiv sammenheng med elevers prestasjoner.
Dette gjelder på begge trinn og i både naturfag og matematikk. Resultatene er forholdsvis like for naturfag og matematikk, men sammenhengen er noe sterkere for
naturfag.
Fravær av mobbing: Analysene av sammenhengen mellom elevenes svar om
mobbing og prestasjoner, er gjort på elev- og skolenivå, og resultatene er angitt på

560162_Timss_2015.book Page 93 Tuesday, November 22, 2016 11:08 PM

5 SKOLEMILJØ 93

skolenivå. Resultatene viser at fravær av mobbing er relatert til positive skoleprestasjoner. Dette gjelder begge fag og begge trinn, men relasjonen er mye sterkere på 9. trinn.
Skoletilhørighet: Også analysene av sammenhengen mellom elevenes svar om
skoletilhørighet og prestasjoner, er gjort på elev- og skolenivå. Resultatene er
angitt på skolenivå (tabell 5.11). Resultatene for 5. og 9. trinn er forskjellige. På
9. trinn er skoler hvor mange elever føler sterk tilhørighet, assosiert med bedre
prestasjoner i både matematikk og naturfag. Denne sammenhengen er sterkest i
matematikk. På 5. trinn gjenfinnes ikke denne sammenhengen.
Rektors utdanning: Analysene av sammenhengen mellom rektors utdanning
og elevers prestasjoner ble gjort på både elev- og skolenivå. Resultatene er angitt
på skolenivå (tabell 5.11). På skolenivå har rektors utdanning signifikant betydning for elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på 9. trinn, men ikke på 5.
trinn. Dette indikerer at høy utdanning for rektorer er assosiert med høyere prestasjoner på ungdomstrinnet.
For å oppsummere viser våre analyser at et godt læringsmiljø og høy grad av
trygghet og orden er viktig for elevers prestasjoner på begge trinn i begge fag.
Skoletilhørighet og fravær av mobbing har størst betydning for gode prestasjoner
på 9. trinn. Rektors utdanning er viktig for prestasjoner på skolenivå på 9. trinn,
men ikke på 5. trinn.

5.5 OPPSUMMERING OG DISKUSJON
Dersom man ser på alle aspekter av skolemiljø samlet, har Norge et svært bra skolemiljø sammenliknet med andre nordiske land og også sett i et internasjonalt perspektiv. I tillegg viser våre analyser at sammenhengen mellom kvaliteten på skolemiljøet og elevenes prestasjoner i matematikk og naturfag er positiv og relativt
sterk. Et skolemiljø hvor lærere, elever, foreldre og skoleledelse satser på læring,
hvor elever og lærere føler seg trygge, hvor orden blir opprettholdt og det er lite
mobbing, legger til rette for læring og gode prestasjoner. Dette er i tråd med tidligere forskning på skolemiljø (Scherer & Nilsen, 2016; Thapa et al., 2013; Wang
& Degol, 2015).
Trygghet og orden og skoletilhørighet er de aspektene av skolemiljø som er viktigst for elevers prestasjoner på begge trinn, og sammenhengen er sterkest på 9.
trinn. Dette underbygger viktigheten av å prioritere faktorer som er forbundet med
sosial trygghet, og at det er viktig å videreutvikle trygghet og orden i norsk skole.
Læringsmiljø er et mangefasettert begrep. Underliggende for alle spørsmålene
som benyttes for å måle læringsmiljø i TIMSS, er likevel en felles prioritering,
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ambisjon og vektlegging av læring og prestasjoner av alle skolens aktører, dvs.
lærere, skoleledelse, elever og foreldre. En del av dette begrepet måler derfor også
læringstrykk (f.eks. «Press fra foreldrene i forhold til at skolen skal holde høye
faglige nivå»). For Norge har vi i dette kapitlet vist at et godt læringsmiljø har
positiv sammenheng med prestasjoner. Dette er i tråd med tidligere forskning
(Martin et al., 2013; Nilsen et al., 2013; Nilsen & Gustafsson, 2014; Scherer &
Nilsen, 2016).
En del av konstruktet for læringsmiljø handler om skoleledelsens fokus på
læring og prestasjoner. Sammen med lærernes, elevenes og foreldrenes vektlegging av læring har også dette en positiv sammenheng med elevers prestasjoner.
Når det gjelder forholdet mellom skoleledelse og lærere, er lærerne mest enige
i at skoleledelsens målsetting for undervisningen er klar, og minst enige i at samarbeidet mellom ledelsen og lærerne er godt. Tidligere forskning har vist at et samarbeid mellom ledelse og lærere er viktig for lærerens tillit, deres undervisning og
elevenes prestasjoner (Hallinger, 2011; Muijs, 2015). Dersom rektorer ønsker å
styrke disse aspektene ved skolens virksomhet, kan det derfor være viktig å forsøke og bedre samarbeidet mellom skolens ledelse og lærerne (Hallinger, 2011;
Muijs, 2015).
Internasjonal forskning indikerer at rektorer med god utdanning er positivt relatert til god skoleledelse (Hallinger, 2011). I Norge har rektorene på 9. trinn høyere
utdanning enn rektorer på 5. trinn, men norske rektorer har lavere utdanning enn
det internasjonale snittet. Finland skiller seg sterkt fra alle land og har flest rektorer med høy utdanning og lang erfaring. Relasjonen mellom rektors utdanning og
skolens prestasjoner var positiv og relativt sterk på ungdomstrinnet, men ikke signifikant på barnetrinnet.
Det at læringsmiljø og trygghet og orden hadde sterke signifikante sammenhenger med prestasjoner på tvers av fag og trinn, gir en ekstra forsikring om at disse
aspektene av skolemiljø er viktige for elevenes prestasjoner.
De funn vi har presentert i dette kapitlet, harmonerer godt med funn fra longitudinelle undersøkelser (undersøkelser over tid), som viser at et godt skolemiljø
med høy trygghet og orden kan ha positiv påvirkning på elevers faglige prestasjoner (Nilsen & Gustafsson, 2014, 2016; Thapa et al., 2013; Wang & Degol, 2015).
Både med tanke på elevenes trivsel og læring er det derfor gledelig å kunne rapportere om at skolemiljøet i Norge har blitt enda bedre de siste årene.
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Lærerkompetanse
HEGE KAARSTEIN, TRUDE NILSEN OG SIGRID BLÖMEKE
SAMMENDRAG Elevene som deltar i TIMSS 2015, undervises av lærere med
forholdsvis lang erfaring. Svært få av disse lærerne mangler formell lærerutdanning. Det
er omtrent like mange elever som undervises av lærere med fagspesialisering som uten
fagspesialisering. Dette gjelder både i matematikk og naturfag. Lærerne trives med å
være lærere og føler seg forholdsvis trygge både faglig og fagdidaktisk sett. Analysene av
sammenhenger i dette kapitlet er foretatt på data fra 9. trinn, naturfag. Her viser det seg
at lærernes faglige og fagdidaktiske trygghet har en sterk sammenheng med deres
undervisningskvalitet, som igjen henger sammen med elevenes prestasjoner i naturfag.
SUMMARY Norwegian students in TIMSS 2015 are taught by teachers with relatively
long teaching experience. Few teachers lack formal teacher education, and there is an
equal distribution of teachers with specialization in mathematics and science and
teachers who have other types of specializations. Most teachers find their job satisfying
and both mathematics and science teachers express confidence in their teaching
(although the confidence of mathematics teachers is a bit higher). Relational analysis
shows that teachers’ subject specific confidence is strongly related to their instructional
quality which again is positively related to their students’ science achievement in 9th grade.

6.1 INNLEDNING
I modellen som illustrerer det analytiske rammeverket for denne rapporten (vist i
figur 1.1, kap. 1), framgår det at lærernes kompetanse har betydning for deres
undervisning, som igjen er viktig for elevenes læringsutbytte (Kyriakides & Creemers, 2008). En «god» lærer er med andre ord betydningsfull for elevenes læringsutbytte (Darling-Hammond, Berry & Thoreson, 2001; Hill, Rowan & Ball, 2005).
Hva som kjennetegner en god lærer, er et viktig og vanskelig spørsmål som det finnes mye forskning på (f.eks. Ball, Thames & Phelps, 2008; Baumert et al., 2010;
Falch & Naper, 2008; Hattie, 2012; Seidel & Shavelson, 2007; Wayne & Youngs,
2003). I en oppsummering over ulike mål som har blitt og blir benyttet for å måle
lærerkompetanse, foreslår Goe (2007) å samle de ulike måtene i tre hovedkategorier: lærerbakgrunn, undervisningspraksis og elevenes læringsutbytte.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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Hovedkategorien lærerbakgrunn deles inn i to underkategorier. Den ene er
knyttet til læreres formelle utdanning og inkluderer for eksempel høyeste formelle
utdanning, fagspesialisering, undervisningserfaring og/eller deltakelse i etterutdanning. Den andre kategorien beskriver karakteristika ved læreren, og i denne
kategorien plasseres lærernes kjønn og etnisitet sammen med affektive aspekter
som blant annet holdninger, motivasjon, oppfatninger om faget de underviser i,
faglig trygghet og selvtillit. I hovedkategorien undervisningspraksis inngår blant
annet planlegging av undervisning, selve undervisningen, klasseromsledelse og
kommunikasjon med elevene. Det eneste målet på lærerkompetanse som er
avhengig av elevene, finnes i den tredje hovedkategorien, elevenes læringsutbytte.
Dette kan for eksempel være resultater på en prøve.
Tidligere forskning viser at det er en sammenheng mellom de tre kategoriene for
lærerkompetanse (Baumert et al., 2010; Klieme, Pauli & Reusser, 2009). Lærerbakgrunn kan ha en direkte påvirkning på elevenes læringsutbytte, men den kan også ha
en indirekte påvirkning via lærernes undervisningspraksis slik som vist i figur 6.1.
Figuren er i overensstemmelse med det som vises i figur 1.1 (se kap.1).

Undervisningspraksis

Lærerbakgrunn

Elevenes læringsutbytte

Figur 6.1. Sammenhengen mellom lærerbakgrunn, undervisningspraksis og elevenes
læringsutbytte.

I lærerspørreskjemaet til TIMSS hentes det blant annet inn informasjon om lærernes utdanning, deres erfaring, hvordan de trives som lærere, og hvor trygge og forberedte de føler seg for undervisning i fagene. TIMSS undersøker med andre ord
lærerkompetanse ved hjelp av ulike faktorer som hører inn under hovedkategorien
lærerbakgrunn hos Goe (2007).
I delkapittel 6.2 og 6.3, som handler om lærernes utdanning og erfaring, sammenliknes disse variablene på tvers av land. For eksempel måles lærernes formelle utdanningsnivå gjennom en internasjonal anerkjent skala (ISCED1). Delkapittel 6.4 og 6.5 handler om affektive sider av lærernes kompetanse, knyttet til
1. ISCED står for International Standard Classification of Education, se http://www.uis.unesco.org/
Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
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aspekter ved motivasjon. Disse aspektene er vanskelige å sammenlikne på tvers
av land (Morony, Kleitman, Lee & Stankov, 2013; Stankov, 2010), derfor presenteres bare norske resultater her. I delkapittel 6.6 analyseres aspekter av lærerkompetanse i naturfag i relasjon til undervisningskvalitet og elevenes prestasjoner i
naturfag på ungdomstrinnet. Dette trinnet og faget er valgt fordi trenden for naturfag på ungdomstrinnet skiller seg ut i forhold til trenden for naturfag og matematikk på barnetrinnet samt trenden for matematikk på ungdomstrinnet. De tre sistnevnte trendlinjene har alle vært positive siden 2003, mens trendlinjen for
naturfag på ungdomstrinnet har vært flat i den samme perioden. I siste delkapittel
oppsummeres resultatene.

6.2 UTDANNING
Lærerspørreskjemaet i TIMSS inneholder tre spørsmål som handler om lærernes
utdanning. Det første handler om den høyeste formelle utdanningen de har. Det
neste etterspør lærernes fagspesialisering, og det siste handler om deltakelse på
etter- og videreutdanningskurs. I tillegg er det spørsmål om antall års yrkeserfaring. Dette kommer vi nærmere inn på i delkapittel 6.3.
Lærerne som deltar i TIMSS, utgjør ikke et representativt utvalg av deltakerlandenes lærere. Alle figurer i dette og de neste delkapitlene (6.2 og 6.3) viser derfor
prosentandel elever som undervises av lærere som svarte på den angitte måten.

6.2.1 HØYESTE FORMELLE UTDANNING
Lærernes utdanning og kompetanse er som nevnt viktig for elevenes læringsutbytte (se f.eks. Darling-Hammond, 2000; Falch & Naper, 2008; Hill et al., 2005).
I et større prosjekt hvor det ble foretatt avanserte trendanalyser av data fra TIMSS
2011 og TIMSS 2007, fant Gustafsson og Nilsen (2016) at lærernes formelle
utdanningsnivå hadde en positiv sammenheng med elevenes resultater i matematikk.
Til spørsmålet om lærernes høyeste formelle utdanning var det i spørreskjemaet
listet opp sju kategorier fra «ikke fullført videregående skole» til «doktorgrad eller
tilsvarende». I vår framstilling av disse resultatene har vi valgt å slå disse sammen
til tre kategorier: 1) lærere med hovedfag, master- eller doktorgrad, 2) lærere med
cand.mag, bachelorgrad eller tilsvarende, og 3) lærere som har mindre enn
bachelor, cand.mag eller tilsvarende. I populasjon 1 (barnetrinn) vil den tredje
kategorien inkludere norske lærere med treårig førskolelærerutdanning, i tillegg
til personer uten formell lærerutdanning. I populasjon 2 (ungdomstrinn) vil norske
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lærere som havner i den tredje kategorien, ikke ha formell lærerutdanning til ungdomstrinnet.
For matematikk og naturfag, i begge populasjoner, ser bildet så likt ut for
Norge, de nordiske landene og det internasjonale snittet at vi her nøyer oss med å
vise fordelingen for lærere som underviser i naturfag i populasjon 1 (se figur 6.2)
og i matematikk i populasjon 2 (se figur 6.3). Tallene som framkommer i figurenes
søyler, vil ikke alltid summeres til 100 prosent fordi det er foretatt avrundinger.

Høyeste formelle utdanning, naturfaglærere populasjon 1
Finland

90

Int.snitt

8

28

Sverige

10

Norge

9

Danmark

56

0%

15

80

10

84

6

7

88
10 %

20 %

30 %

Master, hovedfag eller doktorgrad

40 %

50 %

1

7
60 %

70 %

Bachelor, cand.mag eller tilsvarende

80 %

90 %

100 %

Mindre enn bachelor

Figur 6.2. Prosentandel elever som undervises av naturfaglærere på barnetrinnet med master-, bachelor- eller mindre enn bachelorgrad som høyeste formelle utdanning.

Høyeste formelle utdanning, matematikklærere populasjon 2
Sverige

35

Int.snitt

59

25

Norge

65

22
0%

10 %

5

9

74
20 %

30 %

Master, hovedfag eller doktorgrad

40 %

50 %

60 %

5
70 %

Bachelor, cand.mag eller tilsvarende

80 %

90 %

100 %

Mindre enn bachelor

Figur 6.3. Prosentandel elever som undervises av matematikklærere på ungdomstrinnet
med master-, bachelor- eller mindre enn bachelorgrad som høyeste formelle utdanning.

Hva lærerne svarer på spørsmålet om høyeste formelle utdanning, vil gjenspeile
organiseringen av lærerutdanningen i de enkelte landene. Som figur 6.2 viser,
undervises majoriteten av de finske elevene av lærere med mastergrad. En viktig
grunn til dette er at universitetene i Finland har hatt ansvaret for lærerutdanningen
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siden slutten av 1970-årene (Kansaanen, 2003). I de øvrige nordiske landene er
det en overvekt av elever som undervises av lærere med bachelorgrad eller tilsvarende. Prosentandelen elever som undervises av lærere med mastergrad, ligger
under det internasjonale snittet.
I Norge og Sverige, som deltar i begge populasjonene, er det en større prosentandel elever på ungdomstrinnet som undervises av lærere med den høyeste formelle utdanningen, enn det er på barnetrinnet.

6.2.2 SPESIALISERING I UTDANNINGEN
Fordi innholdet i lærerutdanningene varierer mye både innen og mellom land og
over tid (Blömeke, Hsieh, Kaiser & Schmidt, 2014; Grønmo & Onstad, 2012), har
det vist seg vanskelig for forskere å påvise klare effekter av lærernes formelle
utdanning for undervisningskvalitet og læringsutbytte hos elevene. Men dersom
lærerutdanningen deles inn etter de spesialiseringene lærerne har hatt mulighet til
å velge i løpet av utdanningen, viser det seg at disse er sterkere knyttet til elevenes
læring enn den formelle utdanningen som sådan (Blömeke, Suhl, Kaiser & Döhrmann, 2012).
I tillegg til spørsmålet om høyeste formelle utdanning, blir derfor lærerne i
TIMSS bedt om å angi hvilke hovedområder de studerte etter videregående skole.
For lærere på barnetrinnet var svaralternativene lærerutdanning for grunn- eller
videregående skole, matematikk, naturfag, norsk eller annet. Lærere på barnetrinnet som krysset av for lærerutdanning, ble videre bedt om å angi om de hadde spesialisering i matematikk, naturfag, språk/lesing eller annet. For lærerne på ungdomstrinnet ble det spurt om hvilke(t) fag de hadde 60 studiepoeng i av fagene
matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, matematikkdidaktikk, naturfagdidaktikk, pedagogikk og annet. For denne rapporten er det interessant å skille ut lærere
med realfaglig spesialisering, derfor har vi valgt å presentere tre kategorier for
hver populasjon.
På barnetrinnet har vi samlet alle lærerne som har spesialisering i faget sitt
(matematikk eller naturfag), til én kategori. Dette betyr at lærere som har lærerutdanning uten noen av de nevnte spesialiseringene, kommer i kategorien «Andre
spesialiseringer». På ungdomstrinnet har vi slått sammen de som har 60 studiepoeng i faget, med de som har en kombinasjon av fag og fagdidaktikk som utgjør
60 studiepoeng, og de som har 60 poeng i fagdidaktikk til én gruppe som vi kaller
«Fag og/eller fagdidaktikk». Lærere uten noen av de nevnte spesialiseringene
kommer i kategorien «Andre spesialiseringer». For begge trinn inkluderes gruppen lærere som ikke har formell utdanning, i den tredje og siste kategorien.
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I figur 6.4 og figur 6.5 vises resultatene for populasjon 1 (barnetrinn), for henholdsvis matematikk- og naturfaglærere. Tabellene er sortert etter synkende andel
elever som har lærere med spesialisering i fagene.

Spesialisering, matematikk populasjon 1
Sverige

82

Danmark

14

68

Norge

25

51

Int.snitt

55

10
0%

7

49

41

Finland
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20 %

30 %

Lærerutdanning med matematikk

40 %
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70 %

80 %

90 %

100 %

Ikke formell utdanning ut over videregående skole

Figur 6.4. Prosentandel elever i populasjon 1 som undervises av lærere med spesialisering i
matematikk i lærerutdanningen, andre spesialiseringer og ikke formell utdanning ut over
videregående skole.

Spesialisering, naturfag populasjon 1
Sverige

74
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Figur 6.5. Prosentandel elever i populasjon 1 som undervises av lærere med spesialisering i
naturfag i lærerutdanningen, andre spesialiseringer og ikke formell utdanning ut over videregående skole.

På samme måte som for lærernes formelle utdanningsnivå, vil lærernes fagspesialisering avhenge av lærerutdanningen som tilbys i de ulike landene. Finland skiller seg igjen ut på barnetrinnet ved å ha en svært høy andel elever som undervises
av lærere som har andre spesialiseringer i sin lærerutdanning. Dette gjelder i både
matematikk og naturfag. Med tanke på andelen elever som undervises av lærere
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med fagspesialisering, ligger Norge over det internasjonale snittet i begge fag,
men langt under Sverige. Videre er det så godt som en lik fordeling i Norge. Her
er det like stor andel elever som undervises av lærere med fagspesialisering, som
de som undervises av lærere med andre spesialiseringer.
Figur 6.6 viser resultatene for naturfag i populasjon 2 (ungdomstrinn). Tabellen
er sortert etter synkende andel elever som undervises av lærere med spesialisering
i naturfag.
Spesialisering, naturfag populasjon 2
Int.snitt

91

Sverige

89

Norge

8
5
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0%

10 %
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30 %

Naturfag/naturfagdidaktikk

2

40 %

50 %

Andre spesialiseringer

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Ikke formell utdanning ut over videregående skole

Figur 6.6. Prosentandel elever i populasjon 2 som undervises av lærere med minst 60 studiepoeng i et naturfag og/eller naturfagdidaktikk, andre spesialiseringer og ikke formell
utdanning ut over videregående skole.

Figur 6.6 viser at det er en høyere andel ungdomstrinnselever internasjonalt som
undervises av lærere som har spesialisering i naturfag, enn det er på barnetrinnet
(se figur 6.5). Tilsvarende situasjon finnes internasjonalt for matematikkspesialisering på ungdomstrinnet. Sverige følger det internasjonale snittet i både naturfag
og matematikk på ungdomstrinnet. For Norge er det derimot omtrent samme prosentandel elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet som undervises av lærere med
spesialisering i matematikk og naturfag, og det er fremdeles en relativ høy andel
elever som har lærere med andre spesialiseringer også på ungdomstrinnet. Dette
gjelder i noe mindre grad i matematikk (omtrent 30 prosent) enn i naturfag (rett
over 40 prosent). Andelen elever som undervises av lærere uten formell lærerutdanning (grå del av søyle i figur 6.6), er lavere i populasjon 2 enn i populasjon
1 både internasjonalt og i Sverige. I Norge er det ikke registrert elever i denne
kategorien på ungdomstrinnet verken for matematikk eller naturfag.

6.2.3 ETTERUTDANNING
Etterutdanning bidrar til profesjonsutvikling og kan i tillegg hjelpe til med å holde
lærerne oppdatert i forhold til hva som skjer på forskningsfronten (Roesken-Winter, Hoyles & Blömeke, 2015). I nesten alle land foregår det en eller annen form

560162_Timss_2015.book Page 104 Tuesday, November 22, 2016 11:08 PM

104

HEGE KAARSTEIN, TRUDE NILSEN OG SIGRID BLÖMEKE | VI KAN LYKKES I REALFAG

for etterutdanning av lærere, det arrangeres alt fra korte kurs til omfattende
utviklingsprogrammer (Goldsmith, Doerr & Lewis, 2014; Guskey, 2000). Generelt er det slik at metaanalyser av forskning som ser på effekten av etterutdanning
for undervisningskvalitet og elevers læringsutbytte, oppsummerer og konkluderer
med at etterutdanning har en positiv effekt dersom etterutdanningen har visse kvalitetstrekk (Timperley, 2007). Ifølge Desimone (2009) bør etterutdanningen blant
annet ha fokus på faglig innhold, aktiv læring og den bør være av en viss lengde
dersom lærernes utbytte skal vedvare.
Med utgangspunkt i en trendanalyse av data fra TIMSS 2007 og TIMSS 2011,
fant Gustafsson og Nilsen (2016) at lærernes etterutdanningsvirksomhet hadde en
positiv sammenheng med elevenes resultater i matematikk på 8. trinn, mens Blömeke, Olsen og Suhl (2016) fant at lærernes deltakelse på etterutdanningskurs
påvirket deres undervisningskvalitet i matematikk på 4. trinn.
I TIMSS får lærerne spørsmål om de har deltatt i etterutdanning i løpet av de
siste to årene. I figur 6.7 og 6.8 vises kursalternativene som var inkludert i naturfaglærernes spørreskjema i TIMSS 2015, for henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet. Som det framgår av figurene, var spørsmålene og svaralternativene,
med unntak av kurs i integrering av naturfag med andre fag på barnetrinnet, like
for begge trinn. Med noen få unntak var kursalternativene for matematikklærerne
tilsvarende som kursalternativene for naturfaglærerne.
Her velger vi å presentere resultatene for naturfaglærerne i Norge og de nordiske landene. Der resultatene for matematikklærerne skiller seg fra naturfaglærerne, vil det kommenteres i løpende tekst.
Ut fra resultatene som er presentert i figur 6.7, synes det som om det ikke er spesielt stor etterutdanningsaktivitet blant TIMSS-lærerne på barnetrinnet i de nordiske landene når det gjelder tema knyttet til naturfagundervisning. Alle landene
ligger under det internasjonale snittet, selv om Sverige skiller seg noe ut og er nærmere det internasjonale gjennomsnittet.
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Figur 6.7. Prosentandel elever i populasjon 1 som undervises av naturfaglærer som har deltatt på etterutdanningskurs i løpet av de to siste årene.

I figur 6.8 vises fordelingen for lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet.

Etterutdanning, naturfaglærere populasjon 2
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Figur 6.8. Prosentandel elever i populasjon 2 som undervises av naturfaglærer som har deltatt på etterutdanningskurs i løpet av de to siste årene.

Sammenliknet med resultatene for barnetrinnet, som er vist i figur 6.7, viser resultatene for ungdomstrinnet i figur 6.8 at det internasjonalt er flere elever som
undervises av lærere som har deltatt på etterutdanning i løpet av de siste to årene,
enn på barnetrinnet. Situasjonen for Norge og Sverige er i all hovedsak uforandret
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i forhold til aktiviteten på barnetrinnet. Både på barnetrinnet og ungdomstrinnet
er det i et internasjonalt perspektiv svært få norske elever som undervises av
lærere som har deltatt på etterutdanningskurs i løpet av de siste to årene.
Etterutdanningsaktiviteten til matematikklærerne på ungdomstrinnet er veldig
likt det som framkommer for naturfag på ungdomstrinnet i figur 6.8. En forskjell
for Norges del er den relativt høye andelen elever som undervises av lærere som
har deltatt på kurs som handler om bruk av IKT i matematikkundervisningen
(36 prosent). I naturfag på ungdomstrinet er det bare 3 prosent av elevene som
undervises av lærere som har deltatt på kurs i bruk av IKT i naturfagundervisningen. Det er her naturlig å lure på om den lave etterutdanningsaktiviteten til de norske lærerne når det gjelder IKT, har sammenheng med elevers bruk av IKT.
I 2013 deltok Norge i den internasjonale undersøkelsen International Computer
and Information Literacy Study (ICILS)2, hvor elevenes digitale ferdigheter og
bruk av IKT ble undersøkt på 9. trinn. I denne undersøkelsen kom det fram at det
var mange elever som aldri hadde brukt datamaskin i undervisningen. Nesten 40
prosent av elevene svarte at de aldri hadde brukt datamaskin i matematikktimene,
og 35 prosent av elevene hadde aldri brukt det i naturfagstimene (Rohatgi &
Throndsen, 2015). Dette stemmer overens med funn som presenteres i kapittel 8.
Spørsmål om lærernes etterutdanningsaktivitet har vært med i alle TIMSSundersøkelsene siden 1995, og vi kan dermed se på utviklingen over tid når det
gjelder lærernes etterutdanningsaktivitet. Siden Norge tidligere har deltatt i
TIMSS-undersøkelsen med elever på 4. og 8. trinn, kan vi bare presentere trend
for disse trinnene.
I figur 6.9 vises utviklingen i etterutdanningsaktivitet etter innføringen av læreplanen Kunnskapsløftet i 20063 for matematikklærerne på 8. trinn, se figur 6.9.
Med unntak av etterutdanningskurs hvor bruk av IKT i matematikkundervisningen har vært i fokus, viser figur 6.9 at det er en synkende trend for 8. trinn siden
2007. Det er færre og færre elever som undervises av lærere som har deltatt på
etterutdanningskurs. Den samme trenden finnes i naturfag på 8. trinn, og i begge
fagene på barnetrinnet. Den relativt høye andelen elever som ble undervist av
lærere som hadde deltatt på kurs knyttet til fag, fagdidaktikk og læreplan i faget i
2007, kan høyst sannsynlig knyttes til innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

2. Se http://www.iea.nl/icils_2013.html
3. For Kunnskapsløftet, se http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
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Etterutdanningstrend, matematikklærere 8. trinn
Matematiske emner
Matematikkdidaktikk
Læreplan i matematikk
Bruk av IKT i matematikk

Kritisk tenkning, problemløs.*
Vurdering i matematikk
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*Utvikling av elevenes kritiske tenkning eller problemløsingsferdigheter.

Figur 6.9. Prosentandel elever som undervises av matematikklærere på 8. trinn som har
deltatt på etterutdanning i kurs knyttet til undervisning av matematikk, i årene 2007, 2011
og 2015.

6.3 UNDERVISNINGSERFARING
Antall år en lærer har undervist, benyttes ofte som en målbar størrelse på lærerkompetanse (Goe, 2007). Videre anses denne undervisningserfaringen som en del
av lærernes utdanning, da det tar flere år i praksis før deres undervisningskunnskap har forandret seg på en slik måte at den er lett tilgjengelig under press og i
alle de forskjellige situasjonene som kan oppstå i klasserommet (Schoenfeld &
Kilpatrick, 2008).
I forskning som ser på lærernes ekspertise, pekes det på at undervisningserfaring er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å predikere undervisningskvalitet
(Berliner, 2001). At det høyst sannsynlig er andre faktorer som også spiller inn,
kan kanskje være med på å forklare de litt sprikende funnene som rapporteres når
det gjelder sammenhengen mellom lærernes undervisningserfaring og deres
undervisningskvalitet og elevenes utbytte. For eksempel finner Clotfelter, Ladd
og Vigdor (2007) at undervisningserfaring har en effekt på elevenes resultater, og
at denne effekten har mest å si for elevene de fem første årene som lærer (Harris
& Sass, 2011). Andre finner også at lærernes erfaring påvirker deres undervisningskvalitet og elevenes utbytte, men da i både positiv og negativ retning (Blömeke et al., 2016). Uansett tidligere resultater utgjør erfaring et viktig aspekt i
lærernes undervisningskompetanse.
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I TIMSS 2015 blir lærerne spurt om hvor mange år de vil ha undervist ved slutten av skoleåret 2014/2015. For å forenkle rapporteringen for dette spørsmålet
oppgis undervisningserfaring i intervaller. For begge fag og i begge populasjoner
ser bildet så likt ut for Norge, referanselandene og det internasjonale snittet, at vi
her nøyer oss med å vise fordelingen for lærere som underviser i naturfag i populasjon 2 (se figur 6.10). Figuren er sortert etter lærere med mer enn 20 års erfaring.

Undervisningserfaring, naturfaglærere populasjon 2
Int.snitt

32

Norge

30

21

Sverige

36

16
0%

10 %

21
22

45
20 %

30 %

Mer enn 20 år

40 %
Fra 10 til 20 år

18
21

20
50 %

60 %

Fra 5 til 10 år

70 %

19
80 %

90 %

100 %

Mindre enn 5 år

Figur 6.10. Prosentandel elever i populasjon 2 som undervises av naturfaglærere med mer
enn 20 års undervisningserfaring, fra og med 10 til 20 år, fra og med 5 til 10 år og mindre
enn 5 års erfaring.

I Norge og Sverige undervises en stor gruppe elever av naturfaglærere med mellom 10 og 20 års erfaring (se figur 6.10), men om vi slår sammen to erfaringskategorier og ser på gruppen elever som undervises av lærere som har mindre enn
10 års erfaring er denne omtrent like stor (rundt 40 prosent for både Norge og Sverige). Slik er situasjonen også for matematikk på ungdomstrinnet, og for begge fag
på barnetrinnet.

6.4 YRKESTILFREDSHET
Innen forskningsfeltet arbeidspsykologi finner man en sammenheng mellom det å
være tilfreds med eget yrke og det å utføre en god jobb over lang tid (Judge, Bono,
Erez & Locke, 2005; Lubinski & Benbow, 2000). Dette gjelder også for lærere
(Blömeke & Klein, 2013), og det er spesielt viktig fordi det har betydning for
deres adferd i klasserommet, og lærernes adferd i klasserommet påvirker igjen
elevenes læringsutbytte (Baumert et al., 2010; Bogler, 2002; Seidel & Shavelson,
2007; Toh, Ho, Riley & Hoh, 2006; Watt & Richardson, 2008). Hos lærere som
ikke er tilfredse med yrket sitt, viser dette seg ofte gjennom en negativ utvikling i
læringsutbyttet til elevene (Helmke, Hosenfeld & Schrader, 2002), og det bidrar
også til at en del av lærerne velger å forlate læreryrket (Ingersoll, 2001).
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For å måle matematikk- og naturfaglærernes yrkestilfredshet i TIMSS 2015,
blir lærerne bedt om å ta stilling til 7 utsagn som blant annet handler om hvor ofte
de opplever å føle seg tilfreds med jobben som lærer, og hvor ofte de er stolt av
jobben de gjør. Disse spørsmålene er helt like for begge fag på begge trinn. Da
resultatene for matematikk- og naturfaglærerne er omtrent identiske, også på tvers
av trinn, har vi her valgt å presentere gjennomsnittet for de 7 utsagnene for matematikklærerne på 9. trinn. Lærerne svarte på en firedelt skala fra 0 (= aldri, eller
nesten aldri) til 3 (= svært ofte). Figur 6.11 viser gjennomsnittsverdiene for hvert
utsagn.

"Hvor ofte opplever du dette som lærer?"
(matematikklærere, 9. trinn)
3

2

1

0
Jeg er tilfreds
Jeg er tilfreds Jeg synes jobben
med jobben min med å være lærer min er svært
som lærer
på denne skolen
meningsfull

Jeg føler
entusiasme for
jobben min

Arbeidet mitt
inspirerer meg

Jeg er stolt av Jeg skal fortsette
jobben jeg gjør å være lærer så
lenge jeg kan

Figur 6.11. Gjennomsnittsverdier for utsagn knyttet til yrkestilfredshet for norske matematikklærere på 9. trinn.

For alle utsagnene i figur 6.11 ligger lærernes gjennomsnitt mellom 2 og 3, hvilket
indikerer at de norske matematikklærerne kan sies å være tilfredse med lærerjobben. Tilsvarende resultat finner vi, som nevnt, for alle de norske lærerne som
deltok. Dette resultatet stemmer godt overens med de norske resultatene i den
internasjonale undersøkelsen The OECD Teaching and Learning International
Survey (TALIS), hvor fokuset var på lærernes yrkesutøvelse og arbeidsvilkår
(OECD, 2014)4. Norske ungdomsskolelærere skiller seg ut med en stor andel
lærere som generelt sett er svært fornøyde med jobben sin (Vibe, Aamodt & Carlsten, 2009). At lærerne ofte tenker at de skal fortsette å være lærere så lenge de
kan (se figur 6.11), lover godt med tanke på spriket mellom antall personer som
utdanner seg til lærere, og behovet for lærere (Gunnes & Knudsen, 2015).

4. I TALIS deltok lærere i alle fag, ikke bare matematikk- og naturfaglærere.
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6.5 LÆRERNES FAGLIGE OG FAGDIDAKTISKE TRYGGHET
I TIMSS er det inkludert spørsmål som handler om hvor godt kvalifisert lærerne
føler seg når de skal undervise elevene, og hvor trygge de er i ulike situasjoner som
er knyttet til undervisning i matematikk og naturfag. En slik vurdering av egne kvalifikasjoner og evner til å mestre ulike oppgaver kan knyttes til begrepet som på
engelsk kalles «self-efficacy» (Bandura, 1986). Dette er et begrep som er vanskelig
å oversette til norsk, men for en lærer handler det blant annet om troen på egne faglige kvalifikasjoner og fagdidaktiske kompetanse, og evnen til å omsette dette i
planlegging, organisering og gjennomføring av undervisningen på en slik måte at
læringsmålene oppnås (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Lærernes trygghet henger
sammen med hvordan de opptrer, og det igjen har sammenheng med elevenes prestasjoner og motivasjon (Bandura, 1997; Henson, 2002; Pajares, 1996). Videre er
trygge lærere mer utholdende og anstrenger seg mer for å løse undervisningsmessige utfordringer enn andre (Tschannen-Moran, Hoy & Hoy, 1998).

6.5.1 FAGLIG TRYGGHET
I TIMSS måles lærernes faglige trygghet ved å spørre hvor godt kvalifisert de
føler seg for å undervise i fagene. Hvilke emner lærerne får spørsmål om, bestemmes av rammeverket til TIMSS (se kap 11.1). På barnetrinnet deles matematikk
inn i tre emner; Tall, Geometri og Statistikk. Emneområdet Algebra kommer i tillegg på ungdomstrinnet. I naturfag er det tre emner på barnetrinnet; Biologi, Geofag og Fysikk/Kjemi (samlet). På ungdomstrinnet er det fire emner fordi det er
separate spørsmål om Fysikk og Kjemi.
Figur 6.12 viser gjennomsnittsverdier for lærernes faglige trygghet til å undervise emneområdene i naturfag og matematikk på 5. trinn. Figur 6.13 viser gjennomsnittet for lærerne per emneområde på 9. trinn. Skalaen for trygghet er delt i
tre, hvor 0 = ikke kvalifisert, 1 = litt kvalifisert, og 2 = godt kvalifisert.
Figur 6.12 og 6.13 viser at norske lærere føler seg godt kvalifisert til å undervise
i de ulike emneområdene i matematikk og naturfag, om enn noe bedre kvalifisert
i matematikk enn naturfag. Dette gjelder både på 5. og 9. trinn. Videre viser figurene at det er svært liten variasjon i lærernes svar. Dette er et vanlig mønster når
det gjelder læreres selvrapportering, og det kan medføre vanskeligheter med både
å tolke deskriptiv statistikk, som vist i figur 6.12 og 6.13, og vanskeligheter med
å finne sammenhenger mellom trygghet og prestasjoner fordi forskjellene er så
små (Nilsen & Gustafsson, 2016). Men at naturfaglærere på barnetrinnet føler seg
minst kvalifisert til å undervise i fysikk og kjemi er også rapportert i tidligere
TIMSS-studier (Martin, Mullis & Foy, 2007; Martin, Mullis, Foy & Stanco,
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2012). Dette funnet har også framkommet i andre studier (Utdanningsdirektoratet,
2015) og kan derfor tolkes som et robust resultat.

"Hvor godt kvalifisert føler du deg til å undervise i..."
(5. trinn)
2

1

0

Statistikk

Geometri

Tall

Fysikk/Kjemi

Matematikklærere

Geofag

Biologi

Naturfaglærere

Figur 6.12. Gjennomsnittsverdier for lærernes faglige trygghet til å undervise emneområdene i naturfag og matematikk på 5. trinn.

"Hvor godt kvalifisert føler du deg til å undervise i..."
(9. trinn)
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Algebra

Statistikk

Geometri

Tall

Matematikklærere

Kjemi

Fysikk

Geofag

Biologi

Naturfaglærere

Figur 6.13. Gjennomsnittsverdier for lærernes faglige trygghet til å undervise emneområdene i naturfag og matematikk på 9. trinn.

6.5.2 FAGDIDAKTISK TRYGGHET
Fagdidaktikk handler, i svært korte trekk, om hvordan en lærer på best mulig måte
kan tilrettelegge undervisningen slik at elevene lærer faget (Bungum, Jorde & Sjøberg, 2005; Gjone, 1998; Shulman, 1986; Solvang, 1992). Et eksempel på fagdidaktisk kunnskap kan være kunnskap om elevenes faglige forutsetninger og
hvordan en varierer og tilpasser undervisningen ut fra disse. I tillegg tar fagdidak-
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tikken for seg større spørsmål som handler om hvordan elevene lærer faget, og
hvorfor elevene skal lære faget.
For å måle fagdidaktisk trygghet inkluderte TIMSS 2015 9 utsagn som matematikklærere måtte ta stilling til og 10 utsagn som naturfaglærerne måtte ta stilling til. Utsagnene var like på begge trinn. Graden av trygghet ble angitt på en firedelt skala fra 0 = lav grad av trygghet, til 3 = svært høy grad av trygghet. Det
«nøytrale» midtpunktet, hvor en er like utrygg som trygg, er 1,5. Figur 6.14 og
6.15 viser gjennomsnittsverdiene for hvert utsagn for henholdsvis matematikk- og
naturfaglærerne på 5. og 9. trinn.

"Når du underviser i matematikk, hvor stor grad av trygghet har du til å gjøre følgende?"
Utvikle elevenes evne til å reflektere og resonnere
Gjøre matematikken relevant for elevene
Forbedre forståelsen til elever som sliter med faget
Vurdere elevenes forståelse av matematikk
Hjelpe elevene til å forstå verdien av å lære matematikk
Tilpasse undervisningen for å vekke elevenes interesse
Gi utfordrende oppgaver til flinke elever
Vise elevene flere forskjellige strategier for å løse oppgaver
Inspirere elevene til å lære matematikk
0,0
Lærere på 5. trinn

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Lærere på 9. trinn

Figur 6.14. Gjennomsnittsverdier for matematikklærernes grad av trygghet i ulike undervisningssituasjoner, på 5. og 9. trinn.

"Når du underviser i naturfag, hvor stor grad av trygghet har du til å gjøre følgende?"
Bruke utforskende metoder i naturfagundervisningen
Utvikle elevenes evne til å reflektere og resonnere
Gjøre naturfag relevant for elevene
Forbedre forståelsen til elever som sliter med faget
Vurdere elevenes forståelse av naturfag
Hjelpe elevene til å forstå verdien av å lære naturfag
Tilpasse undervisningen for å vekke elevenes interesse
Gi utfordrende oppgaver til flinke elever
Forklare naturfaglige begreper eller prinsipper ved å foreta eksperimenter
Inspirere elevene til å lære naturfag
0,0
Lærere på 5. trinn

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Lærere på 9. trinn

Figur 6.15. Gjennomsnittsverdier for naturfaglærernes grad av trygghet i ulike undervisningssituasjoner, på 5. og 9. trinn.

I det store og hele kan det ut fra figur 6.14 og 6.15 se ut som om norske matematikkog naturfaglærere på begge trinn følger seg relativt trygge fagdidaktisk, om enn noe
tryggere i matematikk enn naturfag. Variasjonen mellom lærernes svar i naturfag ser
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ut til å være større enn i matematikk. For eksempel er naturfaglærerne på 9. trinn
relativt sett tryggest på å inspirere elevene til å lære faget, og minst trygge på å bruke
utforskende metoder i naturfagundervisningen. At naturfaglærernes snitt for mange
av utsagnene ligger nærmere det nøytrale midtpunktet på skalaen enn det gjør for
matematikklærerne, kan kanskje ha en sammenheng med noe lavere formell utdanning og/eller fagspesialisering. Her må det ytterligere forskning til.

6.6 LÆRERKOMPETANSE OG SAMMENHENGER
Med utgangspunkt i trenden for prestasjoner i naturfag på ungdomstrinnet (se kap.
3.7.3), hvor prestasjonene har vært svært stabile i perioden fra 2003 til 2015 (og
hele tiden lavere enn i 1995), analyserer vi, som tidligere nevnt, data fra 9. trinn,
naturfag. Dagens kompetansekrav til undervisning, som er omtalt i forskrift til
opplæringslova (§14-3)5, krever at en lærer som skal undervise i naturfag på ungdomstrinnet, må ha minst 30 studiepoeng som er relevante for undervisning i
faget. Dette gjør det spesielt interessant å velge ut lærerkompetanseaspektene fagspesialisering, faglig og fagdidaktisk trygghet og se på sammenhengen mellom
disse og elevenes prestasjoner. I tillegg vil det være av interesse å se på sammenhengen mellom lærerkompetanse og undervisningskvalitet.
Selv om lærernes undervisningskvalitet inngår og beskrives utførlig i de to
neste kapitlene (kap. 7 og 8), inkluderes lærernes undervisningskvalitet også i analysene i dette kapitlet ettersom tidligere forskning har vist at lærernes kompetanse
har en sammenheng med deres undervisningskvalitet, som igjen har en sammenheng med elevenes prestasjoner (se f.eks. Wang, Lin, Spalding, Klecka, & Odell,
2011; Wayne & Youngs, 2003).
I dette kapitlet måles lærernes undervisningskvalitet på samme måte som i delkapittel 8.2.1. Konstruktet undervisningskvalitet er her rapportert av lærere og
inkluderer flere aspekter. Det inneholder blant annet lærerens evne til å utfordre
elevene kognitivt ved å be elevene om å tolke data fra eksperimenter i naturfag. Et
annet aspekt er hvorvidt lærerens undervisning er klar og forståelig (f.eks. om nytt
innhold knyttes til elevens forkunnskaper). I tillegg inkluderer konstruktet støttende læring, som blant annet handler om lærerens evne til å relatere naturfagundervisningen til elevenes hverdag. Det inneholder derimot ikke klasseledelse.
Dataene blir analysert ved hjelp av flernivå (elever og klasser) strukturell
likningsmodellering (SEM). Dette er en type regresjonsanalyse hvor sammenhenger mellom forskjellige variabler blir estimert. Metoden er mer utførlig omtalt i
5. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16
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kapittel 11.2.5. Analysen gir oss en idé om hvor sterk sammenhengen, eller relasjonen, mellom de ulike lærerkompetanseaspektene, undervisningskvalitet og
prestasjoner er, og om sammenhengene er statistisk signifikante (se kap. 11.2.1).
Resultatet av analysene er vist i tabell 6.1.
TABELL 6.1. Regresjonskoeffisienter (standardiserte, på klassenivå) for sammenheng mellom faglige aspekter ved lærerkompetanse, undervisningskvalitet og elevenes naturfagprestasjoner på 9. trinn.
Sammenheng mellom

Regresjonskoeffisient

Signifikansnivå

Fagspesialisering* og prestasjoner

I.S.

Fagspesialisering og undervisningskvalitet

0,30

p<0,001

Faglig trygghet og prestasjoner

0,07

p<0,05

Faglig trygghet og undervisningskvalitet

0,26

p<0,001

Fagdidaktisk trygghet og prestasjoner

I.S.

Fagdidaktisk trygghet og undervisningskvalitet

0,46

p<0,001

Undervisningskvalitet og prestasjoner

0,12

p<0,05

* Fagspesialisering = minst 60 studiepoeng i biologi og/eller kjemi og/eller fysikk.
I.S. = ikke signifikant.

Ifølge resultatene i tabell 6.1 kan det se ut som om det bare er lærernes faglige
trygghet og undervisningskvalitet som har sammenheng med elevenes prestasjoner, og at lærernes fagspesialisering og fagdidaktiske trygghet ikke har noe å si for
elevenes prestasjoner. Men selv om det ikke er noen direkte sammenheng mellom
elevenes prestasjoner og lærernes fagspesialisering og fagdidaktiske trygghet, har
de nevnte kompetanseaspektene en indirekte sammenheng med naturfagprestasjoner, slik som figur 6.16 illustrerer. Figuren illustrerer med andre ord at lærernes
fagspesialisering har en sammenheng med elevenes prestasjoner via lærernes
undervisningskvalitet. Sammenhengen mellom lærernes fagdidaktiske trygghet
og elevenes prestasjoner kan illustreres på samme måte.
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Undervisningskvalitet
0,12

0,30

Fagspesialisering
Ikke signifikant

Elevenes
naturfagprestasjoner

Figur 6.16. Sammenheng mellom lærernes fagspesialisering, undervisningskvalitet og elevenes prestasjoner.

Det er bare lærernes faglige trygghet, som handler om hvor godt kvalifisert de
føler seg til å undervise i naturfag, som har en direkte sammenheng med elevenes
naturfagprestasjoner. Videre har alle de tre faglige aspektene av lærerkompetanse,
særlig fagdidaktisk trygghet, en veldig sterk sammenheng med lærernes undervisningskvalitet. Dette stemmer godt overens med tidligere forskning (se f.eks flere
kapitler i Nilsen & Gustafsson, 2016).

6.7 OPPSUMMERING OG DISKUSJON
Ifølge TIMSS 2015 undervises hovedtyngden av norske elever i matematikk og
naturfag av lærere som har lærerutdanning tilsvarende bachelorgrad (4-årig utdanning), men som i liten grad har deltatt på etterutdanning i løpet av de to siste årene
(spesielt få elever har lærere som har deltatt på etterutdanning i naturfag). Det er
en like stor andel elever som undervises av lærere med mindre enn 10 års erfaring,
enn av lærere med mellom 10 og 20 års erfaring. Videre er det så godt som en lik
fordeling i Norge av lærere med fagspesialisering og andre spesialiseringer. Dette
gjelder begge trinn, selv om det er en litt høyere andel elever som undervises av
lærere på ungdomstrinnet som har fagspesialisering, enn på barnetrinnet. Tilsvarende prosentandeler finnes for naturfag når vi ser på lærernes fagspesialisering,
også her er det en noe lavere andel elever som undervises av lærere med fagspesialisering på barnetrinnet enn det er på ungdomstrinnet. Prosentandelen elever i
Norge som undervises av lærere med fagspesialisering, er relativt lav sammenliknet med det internasjonale gjennomsnittet og andre nordiske land.
De norske lærerne som deltok i TIMSS 2015, er i all hovedsak godt tilfreds med
jobben sin, og de rapporterer at de føler seg forholdsvis trygge både faglig og fagdidaktisk sett. Matematikklærerne ser ut til å føle seg noe tryggere enn naturfaglærerne. Det kan muligens knyttes til den noe lavere faglige spesialisering i naturfagene.
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Når vi ser på sammenhengen mellom lærerkompetanse, lærernes undervisningskvalitet og elevenes naturfagprestasjoner på 9. trinn, viser våre analyser at alle de
faglige aspektene av lærerkompetanse (fagspesialisering, faglig og fagdidaktisk
trygghet) har en positiv sammenheng med deres undervisningskvalitet, og at undervisningskvalitet igjen har en positiv sammenheng med elevenes naturfagprestasjoner. Forskning viser at fagspesialisering er spesielt viktig for elevers læringsutbytte
(Blömeke et al., 2012), og det kan derfor synes bekymringsfullt at Norge ligger
rundt 40 prosentpoeng under både det internasjonale snittet og Sverige for populasjon 1 når det gjelder lærernes fagspesialisering i både matematikk og naturfag.
I kapittel 7 og 8 ser vi nærmere på betydningen av undervisningskvalitet for
elevenes prestasjoner i henholdsvis matematikk og naturfag.
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Undervisningskvalitet i
matematikk
OLE KRISTIAN BERGEM, TRUDE NILSEN OG RONNY SCHERER

SAMMENDRAG Undervisningskvalitet måles og analyseres i dette kapitlet gjennom
de fire dimensjonene 1) god klasseromsledelse, 2) støttende lærer, 3) tydelige
intensjoner og 4) faglige/kognitive utfordringer. Data hentes fra elevspørreskjemaet
hvor det er 5–7 spørsmål knyttet til hver av disse dimensjonene. Analysene indikerer at
undervisningskvalitet har positiv sammenheng med norske elevers faglige prestasjoner
og motivasjon i matematikk både på 5. trinn og 9. trinn. I tillegg fant vi at god
klasseromsledelse har positiv sammenheng med elevenes faglige motivasjon.

SUMMARY In this chapter quality of instruction in mathematics is measured and
analyzed through the four dimensions 1) classroom management, 2) supportive climate,
3) clarity of instruction and 4) cognitive activation. The data were drawn from the
student questionnaire, which contains 5–7 items for each dimension. Our analysis
indicates that quality of instruction is positively assosiated with student achievement in
mathematics both in 5th grade and in 9th grade. Additionally, classroom management has
a positive relation to motivation.

7.1 INNLEDNING
TIMSS gir deltakerlandene mulighet til å legge inn ekstraspørsmål i elevspørreskjemaet, såkalte «national options». I TIMSS 2015-studien ble det tatt et initiativ for
å legge inn ekstraspørsmål knyttet til konstruktet undervisningskvalitet i matematikk. Norge var sammen med Tyskland og Belgia initiativtakere. I TIMSS 2015 har
derfor flere land et sett med likelydende spørsmål i elevspørreskjemaet knyttet til
dette konstruktet. En viktig ambisjon for dette initiativet var å undersøke om det var
mulig å måle hvorvidt lærerens undervisningskvalitet har positiv sammenheng med
elevenes læringsutbytte i matematikk. I dette kapitlet presenteres resultater av våre
analyser av undervisningskvalitet i norske matematikklasserom på 5. og 9. trinn, og
sammenhengen mellom undervisningskvalitet og faglige prestasjoner og motivasjon.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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7.2 TEORETISK PERSPEKTIV
Forskning viser at den viktigste enkeltfaktoren for elevers læringsutbytte er kvaliteten på lærerens undervisning (Baumert et al., 2010; Creemers & Kyriakides,
2008; Hattie, 2009; Kane & Staiger, 2012; Klette, 2013; Nordenbo et al., 2010).
Det er derfor viktig å utvide forskningsfeltets kunnskap om hva som kjennetegner
undervisning av høy kvalitet. Dersom man evner å beskrive undervisningskvalitet
mer presist, vil denne kunnskapen for eksempel kunne danne basis for undervisning av lærerstudenter og bli et sentralt element i etter- og videreutdanningskurs
for lærere.
Selv om undervisningskvalitet defineres på ulike måter innenfor pedagogisk og
didaktisk forskning, er det bred enighet om at begrepet har flere aspekter eller
dimensjoner (Fauth, Decristan, Rieser, Klieme & Büttner, 2014; Kane & Cantrell,
2010; Klette, 2016; Wagner et al., 2015). Her vil vi først beskrive hvordan undervisningskvalitet måles i TIMSS. Deretter vil vi kort presentere en alternativ måte
å analysere dette konstruktet på.
I TIMSS 2015 måles undervisningskvalitet ut fra følgende fire dimensjoner:
1.
2.
3.
4.

God klasseromsledelse (Classroom management)
Støttende lærer (Supportive climate)
Tydelige intensjoner (Clarity of instruction)
Faglige/kognitive utfordringer (Cognitive activation)

Særlig forskningsarbeidene til Klieme og kollegaer (2009) og Baumert og kollegaer (2010) har vært viktige i arbeidet med å utvikle disse fire dimensjonene. I
punktene under gis det en kort forklaring på hvordan de kan forstås, og det refereres i tilegg til andre studier som har påvist positive sammenhenger mellom disse
dimensjonene og økt læringsutbytte for elever.
1. God klasseromsledelse handler om lærerens evne til å skape et klasseromsmiljø med god orden og effektiv tidsbruk. Flere studier har funnet at god klasseromsledelse er viktig for elevenes læringsutbytte og en god predikator for faglige
prestasjoner (Baumert et al., 2010; Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke &
Baumert, 2008; van Tartwijk & Hammerness, 2011; Kane & Steiger, 2012).
2. Støttende lærer innebærer at læreren gir ekstra hjelp når dette er nødvendig,
evner å lytte til elevene og respekterer deres spørsmål og oppfatninger, oppmuntrer elevene og gir dem emosjonell støtte (Klieme et al., 2009). Også denne
dimensjonen ved undervisningskvalitet har vist seg å henge sammen med elevenes læringsutbytte (Kane & Cantrell, 2010; Klusmann et al., 2008).
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3. Tydelige intensjoner er relatert til lærerens evne til å tydeliggjøre læringsmål,
knytte ny kunnskap til det elevene allerede kan, og gi en kort oppsummering ved
avslutningen av arbeidsøkten (Hospel & Galand, 2016; Kane & Cantrell, 2010;
Nilsen & Gustafsson, 2016; Seidel, Rimmele & Prenzel, 2005). Forskning viser
at også denne dimensjonen er relatert til elevenes læringsutbytte (Creemers &
Kyriakides, 2008; Scherer & Gustafsson, 2015; Seidel et al., 2005)
4. Kognitive utfordringer relateres av Klette (2016) til elevoppgavenes utforming, kvaliteten på klasseromsdiskusjonene og nivået på det faglige innholdet
som gjennomgås i timene. Lipowsky og kollegaer (2009) knytter denne dimensjonen til undervisningsaktiviteter hvor elevene skal evaluere, integrere
eller anvende kunnskap for å løse gitte problemer. Kognitive utfordringer har
vist seg vanskelig å måle på generell basis, uten å knytte det opp mot et spesifikt fag (Baumert et al., 2010; Hiebert & Grouws, 2007; Klieme et al., 2009;
Seidel & Shavelson, 2007)
I PISA 2012-studien ble det utviklet spørsmål om undervisningskvalitet basert på
disse fire dimensjonene. Disse spørsmålene inngikk i elevspørreskjemaet i PISA
20121 og er dermed grundig testet ut i alle deltakerlandene i PISA. Spørsmålene
som benyttes i TIMSS 2015, bygger i stor grad på de som er utprøvd i PISA.
Det fins også alternative måter å måle undervisningskvalitet på. Ferguson
(2011)2 argumenterer for at undervisningskvalitet kan analyseres ut fra 7 ulike
dimensjoner. Gjennom et spørreskjema som er utprøvd på mange tusen amerikanske elever, er disse dimensjonene blitt reliabilitetstestet og validert. Fordi alle
dimensjonene har forbokstaven C, kalles de «The Seven C’s». Disse er: Caring
about students (oppmuntre og støtte elevene); Captivating students (gjøre
læring interessant og relevant); Conferring with students (bidra til at elevene
opplever at ideene deres respekteres); Controlling behaviour (etablere en god
samarbeidskultur hvor elevene støtter hverandre); Clarifying lessons (undervise
slik at elevene opplever å lykkes); Challenging students (kreve innsats, utholdenhet og nøyaktighet av elevene); Consolidating knowledge (ideer knyttes sammen
og integreres).
Elevspørreskjemaet som Ferguson har utviklet, har vært benyttet i flere store
studier i USA for å undersøke sammenhenger mellom undervisningskvalitet og
læring.3 Et viktig funn fra disse undersøkelsene er at elever generelt er mer for1. http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/sporreskjemaer/dokumenter/120131_pisa2012ms_stdq_a_bm.pdf
2. http://www.dpi.state.nc.us/docs/effectiveness-model/surveys/ferguson-present.pdf
3. http://tripoded.com/about-us-2/
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nøyd, jobber bedre og er mer fornøyd med sine prestasjoner i de klasserommene
som får en høy skår på «The Seven C’s» (Ferguson, 2011). I den pågående norske
videostudien Linking Instruction and Student Achievement (LISA)4 benyttes et
elevspørreskjema som er utviklet på basis av «The Seven C’s».
Vi har her presentert to måter å analysere undervisningskvalitet på, og disse har
mange overlappende elementer. Først og fremst er hovedideen i begge at for å
kunne lykkes med å måle «undervisningskvalitet», må ulike aspekter ved dette
konstruktet beskrives, begrunnes, valideres og reliabilitetstestes. Beskrivelsen og
begrunnelsen bør være tett knyttet til pedagogisk og didaktisk teori på feltet. Valideringen innebærer at de aspektene man benytter, må anses å dekke viktige elementer i det som forstås med «undervisningskvalitet» av alle sentralt involverte
aktører (lærere, skoleledere, forskere). Deretter må man empirisk undersøke reliabiliteten til hvert enkelt aspekt eller dimensjon. Dette kan bare gjøres gjennom
utprøving, for eksempel gjennom elevspørreskjemaer.
Dersom man på et mer detaljert nivå sammenlikner de syv aspektene i «The
Seven C’s» med de fire som benyttes i TIMSS 2015, ser man umiddelbart mange
likheter. Begge tilnærmingene inneholder elementer knyttet til klasseledelse, klare
intensjoner med undervisningen, kognitive utfordringer og støtte til elevene, både
faglig og emosjonelt. De viktigste grunnene til at man i TIMSS 2015 valgte å
benytte det konstruktet som inneholder kun fire dimensjoner, er at denne er prøvd
ut i mange europeiske land (Baumert et al., 2010; Scherer & Nilsen, 2016) og at
den fordrer færre spørsmål i elevspørreskjemaet enn om man skulle benytte syv
dimensjoner, som i «The Seven C’s» (Ferguson, 2011).
For å kunne påvise sammenhenger mellom undervisningskvalitet og faglige
prestasjoner, er det spesielt gunstig å benytte data fra storskalaundersøkelser med
representative utvalg, som gir mulighet for å generalisere funn. I TIMSS trekker
man ut hele skoleklasser til å delta, noe som gjør at data fra denne undersøkelsen
egner seg spesielt godt for å undersøke sammenhengen mellom lærerens undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte.
Til slutt bør det nevnes at det også vil være aspekter ved undervisningskvalitet
som ikke måles gjennom de konstruktene som her er omtalt. Man kan for eksempel argumentere for at det å modellere, gi elever konstruktive tilbakemeldinger og
lede klasseromsdiskusjoner på en god og inkluderende måte også vil være viktige
elementer i en dyktig lærers undervisningsrepertoar (Grossman, Cohen &
Wyckoff, 2013), og at disse aspektene ved undervisningskvalitet bare i liten grad
dekkes i «The Seven C’s» og i de fire dimensjonene som benyttes i TIMSS 2015.
4. http://forskning.no/2016/09/norske-ungdomsskoler-bedre-enn-sitt-rykte/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo
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Selv om en slik kritikk delvis treffer, vil svaret være at det er prinsipielt umulig å
utvikle spørsmål som dekker absolutt alle dimensjoner ved et konstrukt. Det viktige er at man kan redegjøre for sine valg av dimensjoner og vise at de spørsmålene som benyttes, dekker mange av de mest sentrale aspektene ved det angjeldende konstruktet.

7.3 HVORDAN UNDERSØKES UNDERVISNINGSKVALITET I TIMSS 2015
Selv om en lærers undervisning også retter seg mot enkeltelever, vil undervisningskvaliteten som måles gjennom de fire omtalte dimensjonene i TIMSS, først
og fremst være relatert til helklasseundervisning og altså være et fenomen på
klassenivå. TIMSS-elevene rapporterer om sin egen matematikklærers undervisningskvalitet, og disse dataene er dermed på individnivå. Dataene blir så aggregert
til klassenivå (se kap.11.2), og sammenhengen mellom undervisningskvalitet og
f.eks. prestasjoner blir analysert på både elev- og klassenivå samtidig. Dette gir
muligheter for å kontrollere for forskjeller mellom elevenes svar, og man oppnår
et mer robust mål for undervisningskvalitet. (Marsh et al., 2012). Derfor rapporteres resultatene i dette kapitlet på klassenivå.
Mange forskere argumenterer for øvrig for at elevspørreskjema gir bedre data
om det som skjer i klasserommet, enn lærerspørreskjema. En av de viktigste grunnene til dette er at det kan være vanskelig å finne sammenhenger mellom undervisningskvalitet rapportert av lærere og elevprestasjoner fordi det er lite variasjon
i lærernes svar (Marsh et al., 2012; Scherer & Gustafsson, 2015; Wagner et al.,
2015).
I de norske elevspørreskjemaene for TIMSS 2015, dvs. både for barnetrinnet og
ungdomstrinnet, var det fra fem til syv spørsmål knyttet til hver av de fire dimensjonene ved lærerens undervisning i matematikk: god klasseromsledelse, støttende lærer, tydelige intensjoner og faglige/kognitive utfordringer. Alle disse
spørsmålene vil for øvrig bli presentert i kapittel 7.4.1. I spørreskjemaet krysset
elevene av på en firedelt skala ut fra de angitte svaralternativene. Dette danner
grunnlaget for beregning av skår. Deretter ble det gjort analyser av sammenhenger
mellom denne skåren og elevenes faglige prestasjoner og deres motivasjon for
faget. Resultater fra disse analysene vil bli lagt fram i de neste delkapitlene.
Vi har videre undersøkt om konstruktet undervisningskvalitet er direkte sammenliknbart mellom 5. og 9.trinn. Dette ble gjort gjennom såkalte «measurement
invariance» tester (Nilsen, Scherer, Bergem & Kaarstein, 2016). Resultatene av
disse analysene viste at gjennomsnittet av undervisningskvalitet kan sammenliknes på tvers av trinn. I tolkningen av resultatene må det imidlertid tas hensyn til
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at elever på ulike trinn kan ha forskjellig svarmønstre. For eksempel kan elever på
barnetrinnet generelt være mer positivt innstilt til skolen enn elever på ungdomstrinnet (Backe-Hansen, 2016).
Metoden som er brukt i de analysene som presenteres i dette kapitlet, er en type
regresjonsanalyse som kalles strukturell likningsmodellering (Structural Equation
Modeling, SEM). Analysene ble gjort på elev- og klassenivå. Vi har også gjort
konfirmerende faktoranalyse (Confirmatory Factor Analysis, CFA). For mer om
disse metodene, se kap.11.2.

7.4 RESULTATER AV ANALYSENE AV UNDERVISNINGSKVALITET
I dette delkapitlet vil resultatene av analysene av konstruktet undervisningskvalitet presenteres. Først vil vi vise gjennomsnittsverdiene for hvert enkeltspørsmål
som inngår i de fire dimensjonene som utgjør undervisningskvalitet, dernest gjennomsnittsverdiene for hver av dimensjonene. Deretter presenteres analyser som
viser i hvilken grad undervisningskvalitet har positiv sammenheng med elevers
prestasjoner i matematikk. Til slutt vil vi legge fram funn som viser sammenhenger mellom undervisningskvalitet og elevers motivasjon for å arbeide med
matematikkfaget på skolen.

7.4.1 HVA UTTRYKKER ELEVENE OM UNDERVISNINGSKVALITET
I figur 7.1 presenteres gjennomsnittsverdiene for begge trinn på enkeltspørsmålene som inngår i dimensjonen god klasseromsledelse. Svaralternativene var: Hver
time (3) – De fleste timer (2) – Noen timer (1) – Aldri eller nesten aldri (0). Skalaen som er brukt, er altså firedelt, med verdiene 0, 1, 2 og 3, slik som det her er
angitt i parentesene. Dersom elevene hadde fordelt seg likt på de fire svaralternativene, ville gjennomsnittsverdiene være 1,5. Dersom flertallet av elevene krysser
av for ett av de to første svaralternativene, vil det gi et høyere gjennomsnitt enn
1,5, og vice versa. For de spørsmålene i figur 7.1 som er merket med stjerne*, er
verdiene reversert (se kap. 11.2)
Som det går fram av figur 7.1, tenderer 5.-trinnselever til å gi noe mer positive
svar enn 9.-trinnselevene, men dette anses først og fremst å være relatert til generelle forskjeller i holdninger til skole, betinget av alder (Backe-Hansen, 2016). Det
er for øvrig også noen spørsmål med små forskjeller i gjennomsnittsverdier. For
begge trinn har alle enkeltspørsmålene gjennomsnittsverdier som er høyere enn
1,5, noe som viser at elevene generelt rapporterer positivt om matematikklærerens
klasseromsledelse.
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Hvor ofte hender dette i matematikktimen?
A. Læreren roer ned elever som forstyrrer undervisningen

B. Læreren får elevene til å følge de gjeldende regler for oppførsel i
klasserommet
C. Elevene begynner ikke å jobbe før lenge etter at timen har
startet*
5. trinn

D. Elevene jobber ikke bra*

9. trinn
E. Matematikklæreren må vente lenge på at elevene roer seg*

F. Det er bråk og uro*

G. Elevene hører ikke på hva læreren sier*
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Figur 7.1. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmålene som inngår i dimensjonen «god
klasseromsledelse». *Reservert koding, se kapittel 11.2.

Figur 7.2 viser gjennomsnittsverdiene for spørsmålene som inngår i dimensjonen
støttende lærer. Svaralternativene var: Hver time (3) – De fleste timer (2) – Noen
timer (1) – Aldri eller nesten aldri (0). Figur 7.2 viser at gjennomsnittsverdiene jevnt
over er høye, spesielt på 5. trinn, men også for 9. trinn er gjennomsnittsverdiene over
2 på alle spørsmålene unntatt ett. Dette indikerer at elevene på begge trinn vurderer
matematikklæreren sin svært positivt i relasjon til det å gi støtte og hjelp ved behov.
Hvor ofte gjør matematikklæreren din det følgende?
A. Gir elevene mulighet til å si hva de mener

B. Fortsetter å undervise helt til elevene forstår

5. trinn

C. Hjelper elevene å lære

9. trinn
D. Gir ekstra hjelp når elever trenger det

E. Viser interesse for den enkelte elevs læring

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Figur 7.2. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmålene som inngår i dimensjonen «støttende lærer».
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I figur 7.3 presenteres gjennomsnittsverdiene for spørsmålene som inngår i
dimensjonen tydelige intensjoner. Svaralternativene var også her: Hver time (3) –
De fleste timer (2) – Noen timer (1) – Aldri eller nesten aldri (0). Selv om alle
gjennomsnittsverdiene også her er over 1,5, er det litt større forskjeller mellom
snittet for enkeltspørsmålene. Mens elevene rapporterer svært positivt på det at
læreren stiller dem spørsmål, forklarer og setter klare mål (spørsmålene C, D og
E), er gjennomsnittet for oppsummeringer (spørsmål A) en god del lavere.
Hvor ofte gjør matematikklæreren din det følgende?
A. Oppsummerer mot slutten av timen det vi har jobbet med
B. Forklarer i begynnelsen av timen hvordan nytt stoff henger
sammen med det vi tidligere har lært

5. trinn

C. Stiller spørsmål for å sjekke at vi forstår det som gjennomgås

9. trinn
D. Forklarer hva han/hun forventer at vi skal lære

E. Setter klare mål for hva vi skal lære
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Figur 7.3. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmålene som inngår i dimensjonen «tydelige intensjoner».

Hvor enig er du i disse påstandene?
A. Matematikklæreren vil at jeg skal kunne begrunne
svarene mine
B. Matematikklæreren gir oss oppgaver som jeg liker å
reflektere rundt

C. Matematikklæreren spør hva vi vet fra før om et nytt
emne
D. Matematikklæreren gir oss oppgaver som ser
vanskelige ut ved første øyekast

5. trinn
9. trinn

E. Matematikklæreren spør meg om hva jeg forstår og
ikke forstår
F. I matematikktimene arbeider vi med oppgaver som
krever at vi tenker oss nøye om

G. Matematikklæreren stiller spørsmål som gjør at jeg må
tenke meg godt om
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Figur 7.4. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmålene som inngår i dimensjonen «faglige/kognitive utfordringer».
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Figur 7.4 viser gjennomsnittsverdiene for spørsmålene som utgjør dimensjonen
faglige/kognitive utfordringer. Svaralternativene var: Svært enig (3) – Litt enig (2)
– Litt uenig (1) – Svært uenig (0). På flere av spørsmålene er det her små forskjeller i gjennomsnittsverdier mellom de to trinnene. Det å måtte begrunne svarene
sine er ett av disse (spørsmål A), og dette spørsmålet har høyest gjennomsnittsverdi på begge trinn. Gjennomsnittsverdiene for spørsmålene knyttet til oppgavenes vanskelighetsgrad, og til det «å tenke seg nøye/godt om» (spørsmål F og
G), er også relativt like. Den aller største forskjellen i gjennomsnittsverdier mellom trinnene er på spørsmål B, som er nært relatert til holdninger til matematikk.
Dette harmonerer godt med tidligere forskning som viser at elever på barnetrinnet
har mer positive holdninger til matematikk enn elever på ungdomstrinnet
(Grønmo & Onstad, 2009).
I tabell 7.1 presenteres gjennomsnittsverdiene for de fire dimensjonene som
inngår i konstruktet undervisningskvalitet. Tabell 7.1 viser at alle disse gjennomsnittsverdiene er høyere enn 1,5, dvs. at elevene tenderer mot å gi positiv respons
på spørsmålene. Elevene på 5. trinn er generelt mer positive enn elevene på
9. trinn. Som tidligere påpekt vil ungdommer på 14/15 år kunne være mer kritiske
mot skolen enn barn i 10/11-årsalderen, og slike sammenlikninger må derfor gjøres med varsomhet. Forskjellene i verdiene i tabell 7.1 mellom 5. og 9. trinn betyr
altså ikke nødvendigvis at undervisningskvaliteten på barnetrinnet generelt er
bedre enn på ungdomstrinnet.
TABELL 7.1. Gjennomsnittsverdiene for dimensjonene som inngår i «undervisningskvalitet».
Dimensjoner av undervisningskvalitet

5. trinn

9. trinn

God klasseromsledelse

2,09

1,91

Støttende lærer

2,59

2,16

Tydelige intensjoner

2,46

1,98

Faglige/kognitive utfordringer

2,30

2,06

Det er verd å legge merke til at elevene rapporterer aller mest positivt på dimensjonen støttende lærer, som har det høyeste gjennomsnittet både på 5. og 9. trinn.
Elevene opplever altså at læreren i stor grad støtter og hjelper dem med å lære
matematikk. Dette harmonerer godt med funn fra norske klasseroms- og videostudier, som viser at det er svært gode sosiale relasjoner mellom lærere og elever i
norsk skole, at elevene får mulighet til å si hva de mener, at individuell hjelp ofte
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gis i matematikktimene, og at norske lærere gjennomgående viser elever stor oppmerksomhet (Bergem, 2009; Haug, 2007; Klette, 2003; Streitlien, 2009).

7.4.2 SAMMENHENG MELLOM «UNDERVISNINGSKVALITET» OG
PRESTASJONER
Hva er så sammenhengen mellom undervisningskvalitet og prestasjoner? Kan
man med bakgrunn i analyser av TIMSS 2015-data hevde at god undervisningskvalitet har positiv sammenheng med elevenes læringsutbytte, slik dette måles i
TIMSS?
I våre analyser (2-nivå SEM, se kap.11.2) måles undervisningskvalitet gjennom
de fire dimensjonene: god klasseromsledelse, støttende lærer, klare intensjoner og
faglige/kognitive utfordringer. Videre undersøkes sammenhengen mellom konstruktet undervisningskvalitet og elevprestasjoner. I modellen som benyttes i figur
7.5 og 7.6, illustreres disse sammenhengene. Figur 7.5 viser sammenhengen mellom undervisningskvalitet og prestasjoner i matematikk for elever på 5. trinn, og
figur 7.6 det tilsvarende for 9. trinn.

Støttende
lærer

7\GHOLJH
intensjoner
God
klasseromsledelse

Faglige/kognitive
utfordringer

0,83

0,95

0,77

0,67

Undervisningskvalitet

0,35
Prestasjoner i matematikk på 5. trinn

Figur 7.5. Sammenhengen mellom undervisningskvalitet og prestasjoner i matematikk for
elever på 5. trinn. Regresjonskoeffisienten er standardisert.

I figurene 7.5 og 7.6 er det angitt såkalte faktorladninger for hver av de fire dimensjonene. For eksempel viser figur 7.5 at faktorladningen mellom undervisningskvalitet og klasseledelse på 5. trinn er 0,67. Disse faktorladningene uttrykker i
hvor stor grad de underliggende konstruktene, som for eksempel god klasse-
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romsledelse, er mål på det overordnede konstruktet: undervisningskvalitet. Dette
kan også beskrives som en sjekk av validitet, om man faktisk måler det man
ønsker å måle.
Som det går fram av figur 7.5 og 7.6, er alle faktorladninger for 5. trinn og
9. trinn signifikante og forholdsvis høye. Dette gir en klar indikasjon på at alle
disse fire dimensjonene er underliggende felles aspekter av ett og samme konstrukt, undervisningskvalitet. Videre viser disse faktorladningene at undervisningskvalitet, slik vi har målt det, har høy reliabilitet og validitet.
Går vi til det neste nivået i de to figurene 7.5 og 7.6, viser analysene at undervisningskvalitet har en positiv og signifikant (p< 0,05) sammenheng med prestasjoner på både 5. trinn og 9. trinn. Regresjonskoeffisientene er henholdsvis 0,35
for 5. trinn og 0,28 på 9. trinn, noe som kan betegnes som moderat store koeffisienter. Dette indikerer altså at det på begge trinn er en signifikant og positiv sammenheng mellom undervisningskvalitet og prestasjoner. Sagt med andre ord: Våre
analyser av TIMSS 2015-data indikerer at i faget matematikk er det både på
5. trinn og 9. trinn en positiv og signifikant sammenheng mellom lærerens undervisningskvalitet og prestasjonsforskjeller mellom klasser.

Støttende
lærer

7\GHOLJH
intensjoner
God
klasseromsledelse

Faglige/kognitive
utfordringer

0,93

0,93

0,97

0,50

Undervisningskvalitet

0,28
Prestasjoner i matematikk på 9. trinn

Figur 7.6. Sammenhengen mellom undervisningskvalitet og prestasjoner i matematikk for
elever på 9. trinn. Regresjonskoeffisienten er standardisert.
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7.4.3 SAMMENHENG MELLOM UNDERVISNINGSKVALITET OG
MOTIVASJON
Vi har også undersøkt sammenhengen mellom undervisningskvalitet og elevenes
motivasjon for matematikk. Her følger vi samme definisjon av motivasjon som i
kapittel 4, hvor motivasjon inkluderer indre og ytre motivasjon og selvtillit. Analysene viser at undervisningskvalitet har sterk sammenheng med motivasjon. I
tabell 7.2 presenteres resultatene av disse analysene, her eksemplifisert gjennom
dimensjonen god klasseromsledelse.
TABELL 7.2. Påvirkning av god klasseromsledelse på prestasjoner, selvtillit, indre
motivasjon og ytre motivasjon på 5. og 9. trinn.
Prestasjoner Selvtillit

God klasseromsledelse

Indre
motivasjon

5. trinn

0,39**

0,50**

0,25*

9. trinn

0,24**

0,54**

0,40**

Ytre
motivasjon

0,58**

* p<0,05 ** p< 0,001. Regresjonskoeffisientene er standardiserte.

Verdiene i tabell 7.2 er angitt på klassenivå. De viser relativt like koeffisienter på
5. og 9. trinn. God klasseromsledelse har positiv sammenheng med både prestasjoner, selvtillit og indre og ytre motivasjon (det siste kun målt på 9. trinn) på begge
trinn. Som det går fram av tabell 7.2, er sammenhengen med prestasjoner noe sterkere på 5. trinn enn på 9. trinn, mens sammenhengen med indre motivasjon er sterkest på 9. trinn. Aller sterkest sammenheng har god klasseromsledelse med selvtillit og ytre motivasjon. Ellers bør det tillegges at det i alle disse analysene er
kontrollert for SES (se kap. 11.2).

7.5 OPPSUMMERING OG DISKUSJON
I dette kapitlet har vi analysert konstruktet undervisningskvalitet gjennom data
hentet fra elevspørreskjemaet. På begge trinn var gjennomsnittsverdiene i den
positive enden av skalaen for alle de fire dimensjonene. Elevene på 5. trinn svarte
noe mer positivt på de fleste spørsmålene enn elevene på 9. trinn, men dette er som
forventet ut fra generelle holdninger til skolen (Backe-Hansen, 2016). Felles for
svarene på 5. og 9. trinn var at elevene rapporterer aller mest positivt på dimensjonen støttende lærer. Som en oppsummering kan det sies at elevene rapporterer
at følgende trekk karakteriserer undervisningen i matematikk:
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◗

det er god orden og ledelse i klasserommet
◗ elevene opplever å bli respektert, hørt og hjulpet av læreren
◗ læreren setter klare mål og har klare forventninger, men det er i noe mindre
grad introduksjoner og oppsummeringer
◗ elevene gir uttrykk for at de må tenke seg nøye om i matematikktimen, og at
de ofte blir bedt om å begrunne svarene sine
En viktig del av dette kapitlet er analysene av sammenhengen mellom undervisningskvalitet og elevers prestasjoner i matematikk. Våre analyser viser at alle de
fire dimensjonene av konstruktet undervisningskvalitet har en positiv og signifikant sammenheng med elevprestasjoner i matematikk, både på 5. trinn og 9. trinn.
Det vil si at i klasser hvor lærerens undervisning holder høy kvalitet, tenderer
elevenes læringsutbytte til å være høyere enn i klasser hvor undervisningen er av
lavere kvalitet. Våre funn er i tråd med tidligere forskning hvor liknende sammenhenger er påvist (Baumert et al., 2010; Creemers & Kyriakides, 2008; Hattie,
2009; Kane & Cantrell, 2010; Klieme et al., 2009).
Vi fant også at dimensjonen god klasseromsledelse har positiv sammenheng
med motivasjon. Motivasjon måles da gjennom de tre aspektene selvtillit, indre
motivasjon og ytre motivasjon. De sterkeste sammenhengene mellom god klasseromsledelse og motivasjon ble funnet på 9. trinn.
TIMSS er den eneste av de store internasjonale storskalaundersøkelsene som
har data på klassenivå, og samtidig mål på elevers prestasjoner. Dette gir muligheter til å relatere undervisningskvalitet til elevprestasjoner, noe som er en stor
styrke ved TIMSS-studien (Nilsen & Gustafsson, 2016). I mindre case-studier
eller klasseromsstudier vil dette ikke kunne gjøres, siden disse ikke opererer med
representative utvalg. Slike studier har derimot sin styrke i direkte observasjoner
av aktivitetene i klasserommet. Dette gjør det interessant å undersøke om data
hentet fra elevspørreskjemaene i TIMSS som er relatert til undervisningen i klasserommet, samsvarer med funn fra norske klasseromsstudier.
Flere norske klasseromsstudier (Haug, 2007; Klette et al., 2008; Streitlien,
2009) rapporterer at undervisningen i matematikklasserommet kjennetegnes ved
at det:
◗ er gode elev–lærer-relasjoner
◗ er god ledelse og orden i klasserommet
◗ brukes mye tid til helklasseundervisning og at denne skjer i dialog med elevene
◗ brukes mye tid til individuell oppgaveløsing/arbeidsplan med oppgaver hentet
fra læreboka
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◗

brukes relativt lite tid til å arbeide med kognitivt utfordrende oppgaver og problemstillinger
◗ legges relativt liten vekt på introduksjoner og oppsummeringer av aktiviteter
Ikke alle disse observasjonene dekkes av elevspørreskjemaet i TIMSS, men sett i
sammenheng med de dimensjonene av undervisningskvalitet som er undersøkt i
dette kapitlet, viser altså funn fra aktuelle norske klasseromsstudier at lærere har
en god hånd med klasseromsledelse og er svært flinke til å støtte og oppmuntre
elevene. For dimensjonene god klasseromsledelse og støttende lærer synes det
derfor å være en god overensstemmelse mellom TIMSS-elevenes vurderinger og
klasseromsforskernes rapportering. Hva så med de to andre dimensjonene; tydelige intensjoner og faglige/kognitive utfordringer? Det kan ved første øyekast
synes som om det her er betydelige uoverensstemmelser, ettersom TIMSS-elevene tilsynelatende gir mer positive tilbakemeldinger enn klasseromsforskerne på
disse to dimensjonene. Ser man nærmere på enkeltspørsmålene som elevene
besvarer i TIMSS, finner man imidlertid at elevene for dimensjonen tydelige
intensjoner rapporterer minst positivt på spørsmålene knyttet til introduksjoner og
oppsummeringer av fagstoff (spørsmål A og B i figur 7.3) Nettopp mangel på systematisk bruk av introduksjoner og oppsummeringer i matematikktimene har vært
et tema som klasseromsforskere på bakgrunn av sine observasjoner har drøftet i
flere publikasjoner (Klette et al., 2008; Skorpen, 2006).
Når det gjelder dimensjonen faglige/kognitive utfordringer, har det i oppsummeringer av funn fra klasseromsstudier blitt pekt på at det synes å være en underbruk av kognitivt utfordrende oppgaver i realfagene, dvs. både i matematikk og
naturfag (Kunnskapsdepartementet, 2015). Dette har blant annet blitt knyttet til
lærebokas dominerende posisjon i begge disse fagene og liten bruk av det som ofte
betegnes som «rike oppgaver» eller «problemløsingsoppgaver» (Kunnskapsdepartementet, 2015). Spørsmålene som benyttes for å måle kognitive utfordringer i
elevspørreskjemaet i TIMSS, er naturlig nok tilpasset de aktuelle aldersgruppene
og kan derfor ikke direkte sammenliknes med klasseromsforskeres/ fagdidaktikeres kategorier på dette feltet. Det ville for eksempel ikke gi mening å spørre elevene om hvorvidt de arbeidet mye med «rike oppgaver» eller «problemløsingsoppgaver», da dette er en type fagterminologi som hovedsakelig benyttes av forskere.
Når elevene gir uttrykk for at de opplever matematikk som kognitivt utfordrende,
er dette knyttet til at mange elever faktisk må tenke seg godt om for å løse oppgavene de møter i matematikktimene. Dette står ikke nødvendigvis i motsetning
til forskernes påpekning av liten variasjonsbredde i oppgavene som benyttes. Sagt
med andre ord: spørsmålene i TIMSS som elevene besvarer, måler litt andre
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aspekter av faglige/kognitive utfordringer enn det som omtales av klasseromsforskerne når de etterlyser større bruk av «rike oppgaver» og «problemløsingsoppgaver».
Som en oppsummering vil vi si at dataene vi har benyttet fra elevspørreskjemaene i TIMSS for å analysere undervisningskvalitet, harmonerer godt med klasseromsforskernes direkte observasjoner. Dette styrker ytterligere validiteten til de
resultatene vi har presentert i dette kapitlet. Og våre analyser av data fra TIMSS
2015 peker altså entydig mot at god undervisningskvalitet har positiv sammenheng med elevenes læringsutbytte i matematikk.
Hva innebærer så de funnene vi her har presentert, for norsk skole og for hvordan man bør tenke rundt undervisning? God klasseromsledelse, klare faglige
intensjoner, det å utfordre elevene kognitivt og å opptre støttende overfor elevene
er allerede tematisert innenfor lærerutdanning og etter- og videreutdanning av
lærere. Vi håper likevel at de analyser og funn vi her har presentert, vil stimulere
til videre diskusjoner om hvordan man kan strukturere undervisningen og aktivitetene i matematikklasserommet slik at elevenes læringsutbytte styrkes.
Til slutt bør det understrekes at våre funn er relatert til matematikkundervisning
og derfor i prinsippet bare er gyldige for dette faget. I neste kapittel presenteres i tillegg liknende analyser av undervisningskvalitet i naturfag. Imidlertid bør det være
av stor interesse å undersøke om våre funn også bekreftes i studier knyttet til øvrige
fagområder. Dette krever ytterligere forskning, men prinsipielt bør det ikke være
umulig å tilpasse de dimensjonene som her er blitt benyttet, til andre skolefag.
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Undervisning i naturfag
TRUDE NILSEN OG MERETHE FRØYLAND

SAMMENDRAG Norske elever på 5. og 9. trinn rapporterer positivt på lærernes
undervisningskvalitet. Undervisningskvalitet har sterk sammenheng med elevenes
motivasjon og prestasjoner. Spesielt er utforskende metoder og klasseromsdiskusjoner
positivt assosiert med elevers prestasjoner. Norske elever på ungdomstrinnet har svært
få undervisningstimer i naturfag sammenliknet med de fleste andre land. Antall timer i
naturfag har sammenheng med elevers prestasjoner. Elever på barnetrinnet mangler
både utstyr til eksperimenter og laboratorium, og dette har negative konsekvenser for
undervisningen, ifølge rektorene.

SUMMARY Norwegian 5th grade and 9th grade students report that their teachers
have high instructional quality. Instructional quality is strongly related to motivation and
performance. Especially inquiry and classroom discussions are positively associated with
performance. Norwegian students in lower secondary school receive very few hours of
science instruction as compared to most other countries. Instructional time is related to
students’ performance. Students in 5th grade lack both equipment for conducting
experiments and laboratories, and according to the principals this has negative
consequences for the science instruction.

8.1 INTRODUKSJON OG TEORI
Dette kapitlet handler om 1) naturfagundervisning i norske klasserom (undervisningskvalitet og vurdering), og 2) rammebetingelser og muligheter for å lære
(Opportunity To Learn, OTL).
Utviklingen av prestasjoner de siste 20 årene i TIMSS-undersøkelsene ble preget av
et stort fall i prestasjoner i både matematikk og naturfag på begge trinn fra 1995 til
2003 (Martin, Mullis, Foy & Stanco, 2012). Naturfag på 4. trinn, samt matematikk på
begge trinn har hatt en positiv trend siden 2003, men det har ikke naturfag på 8. trinn.
Et viktig spørsmål er derfor hvorfor dette bare gjelder 8.-trinnselever i naturfag.
For å forsøke å belyse dette må man undersøke hvilke faktorer som påvirker
elevers prestasjoner. Det har blitt gjort lite forskning på faktorer som kan påvirke

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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elevers prestasjoner i naturfag basert på data med representative utvalg. Som følge
av flere små forskningsstudier, har likevel mange pekt på at læreboka dominerer i
naturfagtimene, at flere naturfaglærere mangler kompetanse i naturfag, og antall
naturfagtimer er svært begrenset sammenliknet med andre skolefag (Eikeseth &
Frøyland, 2016; Frøyland, 2016; Hodgson, Rønning & Tomlinson, 2012; Lagerstrøm, Moafi & Revold, 2014).
Det er bred enighet om at hva læreren gjør i klasserommet, altså deres undervisningskvalitet, har større betydning for elevers læringsutbytte (prestasjon og
motivasjon) enn noen annen faktor (Creemers & Kyriakides, 2008; Fauth,
Decristan, Rieser, Klieme & Büttner, 2014; Klette, 2013; Klieme, Pauli & Reusser, 2009). Ifølge de fleste europeiske forskere inneholder undervisningskvalitet
de fire aspektene ved lærerens undervisning som er påvist å ha positiv påvirkning
på elevers læringsutbytte: faglige/kognitive utfordringer (f.eks. læreren gir elevene utfordrende oppgaver som gjør at elevene må strekke seg litt lenger), god klasseromsledelse (f.eks. læreren utnytter tiden og holder orden og ro i klassen), støttende lærer (f.eks. læreren ser hver enkelt elev, tilpasser undervisningen og bryr
seg om elevene) og tydelige intensjoner (f.eks læreren gir klare mål og forståelig
undervisning, oppsummerer etter timen og knytter nytt stoff til gammelt) (f.eks.
Baumert et al., 2010; Klieme et al., 2009). Funn fra PISA, TALIS og TIMSS viser
også at undervisningskvalitet er viktig for elevers prestasjoner og motivasjon
(Baumert et al., 2010; Scherer, Jansen, Nilsen, Areepattamannil & Marsh, 2016;
Scherer & Nilsen, 2016; Scherer, Nilsen & Jansen, 2016).
Likevel har de fleste studier på undervisningskvalitet vært i matematikk (f.eks.
Baumert et al., 2010; Klieme et al., 2009). Det finnes lite forskning på undervisningskvalitet i naturfag basert på data med representative utvalg internasjonalt, og
enda mindre i Norge. Det kan derfor være interessant å undersøke hva som karakteriserer læreres undervisningskvalitet i naturfag, og om den har sammenheng
med elevers prestasjoner og motivasjon i naturfag. Dette er spesielt interessant på
ungdomstrinnet, som nevnt over.
Mange av de spørsmålene som brukes for å måle undervisningskvalitet, er bedre
tilpasset matematikk enn naturfag, og spesielt gjelder det faglige/kognitive utfordringer som er nært knyttet til faget (Klieme et al., 2009). Faglige/kognitive utfordringer, i matematikk dreier seg mye om problemløsing. I naturfag vil det være
mer aktuelt å utfordre elevene kognitivt ved utforskende metoder, hvor for eksempel elevene må tolke data fra eksperimenter. Dette er en del av den vitenskapelige
metode, og det å utfordre og lære elevene til å observere, lage hypoteser og planlegge eksperimenter er viktige kompetanser eleven trenger for å forstå naturvitenskapens egenart (Abd-El-Khalick, Bell & Lederman, 1998; Angell et al., 2011).
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Utforskende læring er viktig og virker motiverende for elevene (Schwartz, Lederman & Crawford, 2004) og har vist å ha en sammenheng med økt begrepsforståelse hos elever (Minner, Levy & Century, 2010). Det er likevel få studier som har
klart å påvise en positiv påvirkning av utforskende metoder (inqury) på prestasjoner (Hattie, 2009). Utforskende metoder en viktig del av norsk læreplan1, spesielt
knyttet til kompetanseområdet Forskerspiren.
Et av de viktigste målene på tydelige intensjoner i undervisningen innebærer at
læreren knytter ny kunnskap til elevers forforståelse (Duit, 2009). Elevers forforståelse for naturvitenskapelige fenomener og begreper har vist seg å være vanskelige å endre (Driver, 1994; Duschl, 1998). Ofte har elevene en såkalt alternativ
begrepsforståelse (mange tror f.eks at årstider skyldes avstanden mellom jorda og
sola), og for å lære begreper i naturfag har det vist seg å være viktig å ta hensyn
til de forestillingene elevene allerede har (Angell et al., 2011). Det er videre viktig
at elevene setter egne ord på begreper for å øke begrepsforståelsen (Scott & Mortimer, 2005), og diskusjon i klassen kan bidra til at elevene øker forståelsen for
begreper og fenomener (Nilsen & Angell, 2014; Simon, Erduran & Osborne,
2006). I en liten studie om bergarter ble det demonstrert hvor viktig det er å koble
observasjoner med teoretisk kunnskap og gi elevene mulighet til å øve seg på å
anvende den nye kunnskapen for dybdeforståelsen av begreper (Frøyland, Remmen & Sørvik, 2016). Klar og forståelig undervisning har positiv påvirkning på
elevers motivasjon (Fauth et al., 2014).
Støttende lærer er også viktig, og det har vist seg at dersom elevene opplever at
læreren ser dem, bryr seg om dem og respekterer dem, så har dette betydning for
elevers motivasjon (Fauth et al., 2014). God klasseromsledelse er derimot et mer
universalt fenomen som er lettere å måle uavhengig av faget.
Ifølge vår modell i kapittel 1, basert på modellen til Creemers og Kyriakides
(2008), er vurdering også en viktig del av læreres undervisning. Vi vil derfor også
inkludere vurdering som en del av læreres undervisning i naturfag.
Vurdering blir ofte delt inn i formativ og summativ vurdering, hvor formativ
vurdering er den vurderingen som skjer underveis i læringsprosessen (underveisvurdering). Underveisvurdering har vist seg å ha stor betydning for elevenes
læring (Baird, Hopfenbeck, Newton, Stobart & Steen-Utheim, 2014). Summativ
vurdering er den vurderingen som skjer i slutten av læringsperioden, og skjer ofte
i form av helårsprøver eller eksamener.
En annen faktor som kan tenkes å ha betydning for elevers læring, er «Opportunity To Learn», OTL (mulighet til å lære). OTL er et bredt begrep, og inkluderer

1. For Kunnskapsløftet, se http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
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ofte læreplandekning, tid brukt på undervisning i faget, og ressurser (Scheerens,
2016). Tidligere studier har funnet at tid brukt til undervisning kan redusere betydningen av elevers hjemmebakgrunn (Gustafsson, Nilsen & Hansen, 2016), og har
en positiv sammenheng med prestasjoner (Scheerens, Hendriks, Luyten, Sleegers
& Glas, 2013). Også læreplandekning har betydning, og i en studie av alle land i
PISA fant Schmidt og kollegaer (2015) at dette har betydning for prestasjoner i
tillegg til at det kan være med på å redusere eller øke betydningen av elevers hjemmebakgrunn. De skriver videre i sin artikkel at TIMSS har variabler som er sterkere knyttet til det faglige og til læreplan enn PISA, og sånn sett egner seg spesielt
godt til å undersøke betydningen av OTL.
Vi skal i dette kapitlet undersøke læreres undervisningskvalitet og OTL i naturfag, samt analysere sammenhenger mellom disse og prestasjoner.

8.2 UNDERVISNING I NATURFAG
I kapittel 7 ble undervisningskvalitet målt av spørsmål som var tett knyttet til
matematikk. I dette kapitlet benytter vi spørsmål som er tett knyttet til naturfag.

8.2.1 UNDERVISNINGSKVALITET I NATURFAG
Både lærere og elever ble spurt om undervisningskvalitet i naturfag, hvilket gir et
mer nyansert bilde enn om bare elever eller bare lærere blir spurt. Undervisningskvalitet basert på lærernes svar inneholder spørsmål som dekker faglige/kognitive
utfordringer, tydelige intensjoner og støttende lærer, men ikke god klasseromsledelse. Undervisningskvalitet basert på elevenes svar inneholder spørsmål om tydelige intensjoner og støttende lærer, men ikke god klasseromsledelse eller faglige/
kognitive utfordringer. Lærernes og elevenes svar på undervisningskvalitet dekker
derfor deler av konstruktet, hvor god klasseromsledelse er det aspektet som overhodet ikke blir målt. Likevel kan man argumentere for at god klasseromsledelse er et
mål som ikke er like avhengig av faglig kontekst som de andre aspektene. Videre er
disse målene på undervisningskvalitet verdifulle fordi de knytter undervisningskvalitet til faget i større grad enn i tidligere studier (Klieme et al., 2009).

Undervisningskvalitet rapportert av lærere
For å måle undervisningskvalitet brukes ni utsagn som naturfaglærerne måtte ta
stilling til. Utsagnene var like på begge trinn. Lærerne svarte på en firedelt skala
som gikk fra aldri (0), til alltid eller nesten alltid (3). Utsagnene og resultatene er
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presentert i figur 8.1. Da ingen av lærerne benyttet kategorien aldri på noen
utsagn, viser figuren kategoriene noen timer (1), halvparten av timene (2) og alltid
(3). Figuren viser gjennomsnittet av lærernes svar for hvert utsagn.
Spørsmålene omhandler faglige/kognitive utfordringer (f.eks. utforme eller
planlegge eksperimenter eller undersøkelser), tydelige intensjoner (f.eks. knytte
nytt innhold til elevens forkunnskaper), og støttende lærer (f.eks. relatere undervisningen til elevenes hverdag). Det inneholder derimot ikke god klasseromsledelse.
Undervisningskvalitet i naturfag
(rapportert av lærerĞ)
Elevene tolker data
Elevene planlegger eksperimenter
Lærer demonstrerer eksperiment
Elever observerer og forklarer fenomener
5. trinn

Lærer forklarer nytt innhold

9. trinn
Lærer knytter nytt innhold til forkunnskaper
Lærer oppmuntrer til faglige diskusjoner
Lærer ber elevene forklare svarene sine
Lærer relaterer undervisningen til hverdagen
1

2

3

Figur 8.1. Undervisningskvalitet rapportert av lærere i naturfag på 5. og 9. trinn. Skalaen går
fra noen timer (1), via halvparten av timene (2), til alltid eller nesten alltid (3).

Figur 8.1 viser at det er sjeldnere at utforskende undervisning som for eksempel
innebærer at elevene tolker data, finner sted, da de fleste lærerne svarer at dette
bare skjer i noen timer. Dette gjelder begge trinn. Det er dog naturlig at elevene
ikke utfører eksperimenter hver time.
Lærere rapporterer at de oftere forklarer nytt innhold, knytter nytt innhold til
elevenes forkunnskaper og ber elevene forklare svarene sine. Dette skjer i overkant av halvparten av timene, og gjelder begge trinn. På 9. trinn er snittet av lærere
som sier at de ofte forklarer nytt innhold og relaterer innholdet til elevenes hverdag, høyere enn på 5. trinn. På 5. trinn er snittet av de lærerne som rapporterer at
de ofte oppmuntrer til faglige diskusjoner og ber elevene forklare svarene sine,
høyere enn på 9. trinn, men forskjellene her er små. Snittet er likt på 5. og 9. trinn
for utsagnet som gikk på å knytte nytt innhold til forkunnskaper.
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Undervisningskvalitet rapportert av elever
Elevene ble også spurt om undervisningskvaliteten til sin lærer, og svarte på hvor
enige de var i utsagnene vist i figur 8.2. Elevene svarte på en firedelt skala med
svaralternativer: veldig uenig, litt uenig, litt enig og veldig enig. Ingen av elevene
svarte svært uenig, derfor viser figuren kun kategoriene litt uenig (1), litt enig (2)
og veldig enig (3). Figuren viser gjennomsnittet av elevenes svar for hvert utsagn.
Undervisningskvalitet i naturfag
(rapportert av elever)
Læreren hører på det jeg sier
Når jeg gjør en feil, forklarer læreren hvordan jeg kan få
det til bedre
Læreren gjør mange forskjellige ting for å hjelpe oss å
lære

Læreren lar meg vise hva jeg har lært
5. trinn
Læreren er flink til å forklare naturfag

9. trinn

Læreren har klare svar på spørsmålene mine
Læreren er lett å forstå

Jeg vet hva læreren forventer av meg
1

2

3

Figur 8.2. Undervisningskvalitet i naturfag rapportert av elever på 5. og 9. trinn. Skalaen går
fra litt uenig (1), via litt enig (2) til svært enig (3).

Det er et gjennomgående mønster at elever på 5. trinn svarer mer positivt enn de
på 9. trinn. Det samme mønsteret finner vi i forrige kapittel og i kapittel 4 om motivasjon. Det er vanskelig å vite om dette skyldes at elever generelt er mer positive
på barnetrinnet. Vi finner det samme mønsteret internasjonalt, og det ser dermed
ut til at dette er et fenomen som kan skyldes alder.
Gjennomgående gir elevene et positivt bilde av sine lærere. I snitt er alle elever
enig i at læreren yter støtte og har klar og forståelig undervisning. På både 5. og
9. trinn er elevene minst enige i at læreren lar de få vise hva de har lært, og mest
enige i at læreren hører på hva de sier, og at læreren er flink til å forklare naturfag.

8.2.2 VURDERING
Ifølge Creemers og Kyriakides (2008) er vurdering også viktig for elevers læring,
og underveisvurdering er spesielt viktig for læringsprosessen (Baird et al., 2014).
Vurdering er et stort felt, og i TIMSS inkluderes kun tre spørsmål om dette. Vi vil
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derfor nøye oss med en kort presentasjon av resultatene som er oppsummert i
tabell 8.1.
TABELL 8.1. Lærernes vektlegging av vurdering oppgitt i prosentandel elever.

Underveisvurdering

Prøver laget av lærer

Nasjonale prøver, eksamen
og regionale prøver

Norge

Internasjonalt

Populasjon 1

67

77

Populasjon 2

56

68

Populasjon 1

27

58

Populasjon 2

86

72

Populasjon 1

5

25

Populasjon 2

3

33

Tabell 8.1 angir prosentandel elever som har lærere som svarte at de la stor vekt
på underveisvurdering, prøver laget av lærer og nasjonale prøver, eksamen og
regionale prøver. For underveisvurdering ser vi at Norge vektlegger underveisvurdering mindre enn det internasjonale snittet. Underveisvurdering blir mer vektlagt på barnetrinnet enn ungdomstrinnet både i Norge og internasjonalt.
For prøver laget av lærere vektlegges denne typen vurdering mindre på barnetrinnet i Norge enn internasjonalt. På ungdomstrinnet derimot vektlegges denne
typen vurdering i større grad enn internasjonalt. Forskjellen er enda større i Norge
mellom barne- og ungdomstrinnet; norske lærere på ungdomstrinnet vektlegger
sine egne prøver i langt større grad enn på barnetrinnet. Det skyldes antageligvis
at norske elever ikke får karakterer på barneskolen.
Når det gjelder nasjonale prøver, eksamen og regionale prøver, blir dette vektlagt i liten grad i Norge i forhold til det internasjonale snittet. Her kunne man argumentert for den lave vektleggingen av nasjonale prøver med at det ikke finnes
slike i Norge for naturfag. Imidlertid er mønstret det samme i matematikk. Kort
oppsummert: Norske lærere på ungdomstrinnet vektlegger i liten grad nasjonale
og regionale prøver i sin vurdering av elevers kompetanse, i høyere grad sine egne
prøver, og i mindre grad underveisvurdering i begge fag.

8.3 RAMMEBETINGELSER OG MULIGHETER FOR Å LÆRE
I dette delkapitlet undersøker vi rammebetingelser og elevers mulighet til å lære i
naturfag. Vi ser nærmere på tid brukt på naturfagundervisning, dekningsgrad i for-
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bindelse med TIMSS rammeverk og i relasjon til norsk læreplan, ressurser til bruk
i naturfag og bruk av data i naturfag.

8.3.1 TID BRUKT PÅ NATURFAGUNDERVISNING
Det er ikke bare kvalitet ved undervisningen, men også kvantitet som har betydning
for elevers læring (Scheerens et al., 2013). Tabell 8.2 viser antall timer i året med
naturfagundervisning for populasjon 1 og 22. Tabellen viser at på barnetrinnet har
Norge 17 naturfagtimer mindre per år enn det internasjonale snittet. Videre har vi 20
timer mindre enn Sverige, 21 timer mindre enn Danmark, og 23 timer mindre enn
Finland. Disse forskjellene er store. På ungdomstrinnet er det bare Italia, av alle deltakerland i TIMSS 2015, som har færre timer i naturfag per år enn Norge. Her er det
betydelig større forskjeller enn på barnetrinnet. Sett i forhold til det internasjonale
snittet har Norge 78 timer mindre, og i forhold til Sverige er det 41 timer mindre.
TABELL 8.2. Antall timer i året med naturfagundervisning, rapportert av lærere og
rektorer.
Antall timer naturfagundervisning per år
Populasjon 1

Populasjon 2

Norge

59

81

Sverige

79

122

Int. snitt

76

159

Danmark

80

–

Finland

82

–

Med andre ord: I forhold til land fra Norden, fra Vest- og Øst-Europa, fra Asia,
Afrika, New Zealand, Australia og USA er Norge blant de landene som har færrest
timer med naturfag i året. Med tanke på tidligere forskning som siden 60-tallet har
dokumentert betydningen av antall undervisningstimer for elevers læring (Good,
Wiley & Florez, 2009; Hendriks, Luyten, Scheerens & Sleegers, 2014), så argumenterer vi for at dette kan være med på å opprettholde den flate trenden i naturfag

2. Tallene i tabellen blir beregnet ved å gange læreres svar på hvor mange timer naturfag de underviser i uken, med rektorenes svar på antall skoledager per år, og så dele dette produktet på rektorenes svar på antall skoledager per uke.
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på 8. trinn siden 2003. Spesielt fordi Norge har ligget under det internasjonale
snittet i hele denne perioden. Vi vil påpeke at det nå, etter gjennomføringen av
TIMSS 2015, er innført ekstra timer i naturfag på barnetrinnet fra høsten 2016
(Finansdepartementet, 2016).

8.3.2 PENSUMDEKNING
TIMSS har et rammeverk som beskriver elevenes forventede kompetanse i naturfag, både for innhold og kognitivt nivå (se kap. 11.1).
Lærerne ble bedt om å angi om de hadde undervist elevene i temaene innen
emnene beskrevet i TIMSS’ rammeverk (Martin, Mullis, Foy & Hooper, 2016).
Hvert emne inneholdt mange temaer. For eksempel omhandler et av de ni temaene
i Biologi «Celler og deres strukturer og funksjoner, inkludert ånding og fotosyntese i celler». Kategoriene lærerne måtte forholde seg til, var følgende: 1) hovedsakelig undervist før dette skoleåret, 2) hovedsakelig undervist dette skoleåret
eller 3) ikke undervist ennå, eller bare så vidt introdusert. Resultatet av lærernes
svar kalles dekningsgrad.
Vi vil her fokusere på fysikk, da alle tidligere rapporter og tidligere forskning
har vist at fysikk er et spesielt krevende fag (f.eks. Angell et al., 2011; Grønmo &
Nilsen, 2013).
Som nevnt i innledningen vil vi forsøke å belyse hvorfor utviklingen i prestasjoner for 8. trinn i naturfag er den eneste som har ikke har hatt en positiv trend
siden 2003. Lærerne svarte på spørsmål om i hvor stor grad emner innen Fysikk
var dekket i 2003 og i 2015. Både dekningsgraden og prestasjonene har endret seg
med henholdsvis 8 prosentpoeng og 5 poeng i skår fra 2003 til 2015. Dette kan
indikere at norske lærere bruker mindre tid på Fysikk i 2015 enn de gjorde i 2003,
og at dette muligens har hatt negativ innflytelse på prestasjoner i Fysikk.
Fysikk har i alle tidligere TIMSS-undersøkelser vært det emneområdet elevene
har prestert dårligst på. Prestasjonsprofilen for elever i naturfag har derfor i lang
tid sett ut som vist i figur 8.3. Figuren viser profilen for 8. trinn i 2011.
I 2015 er ikke lenger målgruppen elever på 8. trinn, men elever på 9. trinn. Og
profilen for 9. trinn er veldig forskjellig fra profilen i 8. trinn, også i 2015. Fysikk
er ikke lenger det faget elevene presterer dårligst i (se figur 8.4).
Spørsmålet er om denne forskjellen i profil skyldes at dekningsgraden på
8. trinn er veldig forskjellig fra den på 9. trinn. Derfor undersøkte vi dekningsgraden i fysikk for 8. og 9. trinn for 2015. På 8. trinn får 25 prosent av elevene undervisning i de temaene innen Fysikk som TIMSS inkluderer i sitt rammeverk, mens
46 prosent av elevene får undervisning i disse temaene på 9. trinn.
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8. trinn, TIMSS 2011
(prestasjoner per emneområde)
520

510

500

490

480

470

460

Biologi

Kjemi

Fysikk

Geofag

Figur 8.3. Prestasjoner per emneområde i naturfag for 8. trinn i 2011.

9.trinn, TIMSS 2015
(prestasjoner per emneområde)
530

520

510

500

490

480
Biologi

Kjemi

Fysikk

Geofag

Figur 8.4. Prestasjoner per emneområde i naturfag for 9. trinn i 2015.

Figur 8.5 viser en mer detaljert oversikt over dekningsgraden i temaet elektrisitet
i Fysikk på 8. og 9. trinn. Svarkategoriene som vises i figuren, er ikke undervist
ennå, og hovedsakelig undervist dette skoleåret.
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Elektrisitet
100
90

92

80

70
67

60
50
40
30

31
20

10
4

0
8. trinn
Ikke undervist

9. trinn
Undervist i år

Figur 8.5. Prosentandel elever som har lærere som svarer på dekningsgrad av tema elektristet på 8. og 9. trinn i 2015.

Figuren viser at det er en stor forskjell i dekningsgrad på 8. og 9. trinn når det gjelder elektrisitet. Vi finner tilsvarende for de andre temaene (krefter og bevegelse,
lys, energi og stoffenes egenskaper og endinger og idealgassloven).
Elevene får jevnt over mer undervisning i Fysikk i alle temaer på 9. trinn enn på
8. trinn, men forskjellen er altså størst for elektrisitet. Dette stemmer overens med
tidligere forskning som indikerer at elever på 8. trinn synes elektrisitet er spesielt
vanskelig fordi de har lært lite om det (Grønmo & Nilsen, 2013; Nilsen & Angell,
2014). Her er det mulig å analysere om forskjellen i dekningsgrad mellom 8. trinn
og 9. trinn har hatt påvirkning på forskjellen i prestasjoner mellom de to trinnene.
Slike analyser er under utarbeidelse og publikasjoner om dette kommer senere (se
Daus, Braeken & Nilsen, 2016, for analyser av dekningsgrad i TIMSS 2011).

8.3.3 RESSURSER TIL NATURFAGUNDERVISNINGEN
Det er stor forskjell på tilgang til laboratorium på 5. og 9. trinn. Ut fra rektorenes
svar ser vi 69 prosent på 5. trinn rapporterer at de ikke har tilgang laboratorium,
mot 7 prosent på 9. trinn. Man kan muligens argumentere for at behovet for et
laboratorium er større på 9. trinn. Likevel vil 5. trinn ha behov for utstyr og materiale til eksperimenter i følge norsk læreplan. Det er derfor interessant å se hva
rektorene på 5. og 9. trinn svarte på følgende spørsmål: I hvor stor grad er under-
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visningen på skolen påvirket av mangel på eller utilstrekkelig tilgang på utstyr og
materiale til eksperimenter i naturfag? Figur 8.6 viser hva rektorene svarte, og
resultatene viser at langt flere rektorer på 5. trinn mener undervisningen er påvirket av en slik mangel. Rektorene fikk mange slike spørsmål som er relatert til ressurser til naturfag generelt (f.eks. programvare eller app-er for naturfagundervisning, bibliotekmateriell som er relevant for naturfagundervisning, etc). På 5. trinn
har 74 prosent elevene rektorer som svarer at undervisningen blir påvirket av slike
mangler, mot 56 prosent på 9. trinn.
"I hvor stor grad er undervisningen på skolen påvirket av mangel på eller utilstrekkelig
tilgang på utstyr og materiale til eksperimenter i naturfag?"
50

48

40
40
37

30

33

20
19
15

10

8

1

0
Ikke i det hele tatt

Litt

En del
5.trinn

Mye

9.trinn

Figur 8.6. Prosentandel elever som har rektorer som rapporterer om i hvilken grad undervisningen blir påvirket av mangel på utstyr til eksperimenter.

Kort oppsummert viser alle disse resultatene at det er langt større mangler på ressurser til naturfag på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, og at rektorer på barnetrinnet synes dette går ut over undervisningen i større grad enn på ungdomstrinnet.

8.3.4 BRUK AV DATA TIL UTFORSKENDE LÆRING I NATURFAG
Lærerne fikk spørsmål om forskjellige måter de lot elevene bruke datamaskin på,
og hvor ofte dette skjedde. De krysset av på en firedelt skala fra aldri eller nesten
aldri (0), én eller to ganger i måneden (1), én til to ganger i uken (2) til hver dag
eller nesten hver dag (3). Figur 8.7 viser at lærerne i gjennomsnitt lar elevene sine
bruke datamaskin til de overnevnte aktiviteter i underkant av en eller to ganger i
måneden.
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"Hvor ofte lar du elevene bruke datamaskin i
naturfagundervisningen på følgende måter?"
BruŬe naturvitenskapelige metoder eller gjøre
eksperimenter
5. trinn

Studere naturfenomener vĞd hjelp av simulering

9. trinn
Bearbeide og analysere data
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Figur 8.7. Gjennomsnittet av lærernes svar på hvor ofte de lar elevene bruke datamaskin på
forskjellige måter.

På 5. trinn lar lærerne elevene bruke datamaskin til naturvitenskapelige metoder
eller eksperimenter oftere enn på 9. trinn. Det at norske lærere lar sine elever
benytte datamaskin relativt sjelden, har også blitt påpekt i ICILS (Ottestad,
Throndsen & Hatlevik, 2013).

8.4 UNDERVISNING I NATURFAG, SAMMENHENGER OG ANALYSER
I dette delkapitlet undersøkes sammenhengen mellom prestasjoner i naturfag og
undervisningskvalitet, antall timer med undervisning i naturfag og lærerens trygghet i å bruke utforskende metoder. Som nevnt i innledningen ser det ut til at ungdomstrinnet har større utfordringer enn barnetrinnet, og vi fokuserer derfor på
9. trinn.
Metoden er en type regresjonsanalyse som heter strukturell likningsmodellering
(SEM) som modelleres på elev- og klassenivå samtidig (se kap. 11 for mer om
denne metoden).
Vi undersøker først undervisningskvalitet rapportert av lærere, hvor konstruktet
er satt sammen av spørsmålene gitt i delkapittel 8.2.1.
Tabell 8.3 viser at undervisningskvalitet rapportert av lærere hadde en positiv
og signifikant (p<0,05) sammenheng med elevers prestasjoner og indre motivasjon i naturfag på 9. trinn. De standardiserte regresjonskoeffisientene var henholdsvis 0,23 og 0,40, og siden koeffisientene er standardiserte, kan vi si at sammenhengen mellom læreres undervisningskvalitet og elevers indre motivasjon er
langt sterkere enn sammenhengen med prestasjoner.
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TABELL 8.3. Tabellen viser standardiserte regresjonskoeffisienter på klassenivå og
signifikansnivå.
Sammenheng mellom

Regresjonskoeffisient

Signifikansnivå

Undervisningskvalitet (L) og prestasjoner

0,23

p< 0,05

Undervisningskvalitet (L) og indre motivasjon

0,40

p< 0,05

Trygghet i å bruke utforskende metoder (L) og
prestasjoner

0,59

p< 0,001

Undervisningskvalitet (E) og motivasjon

0,58

p< 0,001

Antall timer og prestasjoner (L)

0,03

p< 0,05

L: rapportert av lærere. E: rapportert av elever

Vi delte deretter undervisningskvalitet i to deler. Den ene delen handler om aktiviteter knyttet til utforskende metoder (f.eks. at elevene observerer naturfenomener og beskriver hva de ser, planlegger eksperimenter og tolker data fra eksperimenter). Den andre delen handler om mer generelle kvaliteter knyttet til tydelige
intensjoner og faglige/kognitive utfordringer (f.eks. at elevene blir bedt om å forklare svarene sine, blir oppmuntret til faglige diskusjoner og får hjelp til å knytte
nytt innhold til sine forkunnskaper). Resultatene fra denne analysen er ikke inkludert i tabellen, men den delen som handler om utforskende metoder, har sterkere
sammenheng med prestasjoner enn den generelle delen. Dette kan tyde på at dersom læreren bruker utforskende metoder i sin undervisning, har dette en spesiell
positiv sammenheng med elevers prestasjoner i naturfag.
Sammenhengen mellom lærerens trygghet i å bruke utforskende metoder og
elevers prestasjoner var signifikant og høy (0,59). Dette viser at ikke bare det læreren gjør i klasserommet av utforskende metoder, men også lærerens trygghet i å
bruke utforskende metoder, har sammenheng med elevers prestasjoner.
Undervisningskvalitet ble også rapportert av elever, og konstruktet ble målt av
elevenes svar på spørsmålene gitt i delkapittel 8.2.1. Dette konstruktet dekker de
aspektene av undervisningskvalitet som er særlig knyttet til støttende lærer og tydelige intensjoner. Som nevnt innledningsvis har disse aspektene spesielt stor betydning for elevers motivasjon ifølge tidligere forskning (Scherer og Nilsen, 2016). I
kapittel 4 fant vi at elevers selvtillit i naturfag var det motivasjonsaspektet som
hadde sterkest sammenheng med elevenes prestasjoner i naturfag. Vi undersøkte
derfor sammenhengen mellom undervisningskvalitet og elevers selvtillit i naturfag.
Undervisningskvalitet rapportert av elever ble aggregert (se kap. 11.2) til klassenivå fordi elevene uttaler seg om sin lærer. Dette er dermed et klassefenomen

560162_Timss_2015.book Page 151 Tuesday, November 22, 2016 11:08 PM

8 UNDERVISNING I NATURFAG 151

(Marsh et al., 2012). Resultatet (se tabell 8.3) viste at undervisningskvalitet har en
signifikant (p<0,001) og positiv sammenheng med elevers selvtillit på 9. trinn.
Regresjonskoeffisienten er 0,58, som reflekterer en sterk sammenheng. Med
andre ord ser det ut til at læreres støtte og tydelige intensjoner har sammenheng
med høy motivasjon.
Tabell 8.3 viser også resultatet av regresjonsanalysene hvor vi undersøkte sammenhengen mellom antall timer per uke og prestasjoner i naturfag. Denne sammenhengen er signifikant, men svak (0,03, p<0,05). Dette kan indikere at antall
timer undervist i naturfag har en betydning for elevers prestasjoner. Grunnen til at
regresjonskoeffisienten er liten, skyldes at det er svært lite variasjon i antall timer
naturfagundervisning elevene får. De fleste elever får altså omtrent det samme
antall timer undervisning i naturfag. Det betyr derimot ikke at sammenhengen
mellom antall timer undervisning og prestasjoner nødvendigvis er svak. At den er
signifikant til tross for lite variasjon, kan indikere at antall timer er viktig for elevenes prestasjoner. De aller fleste tidligere studier finner at antall timer har stor
betydning for elevenes prestasjoner (Scheerens et al., 2013; Schmidt et al., 2015).

8.5 OPPSUMMERING OG DISKUSJON
Her oppsummerer og diskuterer vi først rammebetingelser og OTL og dernest
undervisningskvalitet.

8.5.1 RAMMEBETINGELSER OG OTL
Når det gjelder rammebetingelser og OTL, har Norge langt færre timer med naturfag i året enn våre referanseland og det internasjonale snittet. Forskjellen er dog
langt større på ungdomstrinnet, hvor Norge har 78 timer mindre undervisning per
år enn det internasjonale snittet. Norsk forskning og rapporter finner at naturfag
sammen med musikk er de to skolefagene med færrest timer i norsk skole (Frøyland, 2016). Vi fant videre at antall timer i året har en sammenheng med elevenes
prestasjoner på 9. trinn. Tiden har med andre ord en betydning for hva elever sitter
igjen med av kompetanse. Det er derfor veldig positivt at det fra høsten 2016 har
blitt innført en ekstra time i naturfag på barnetrinnet. Dette kan få stor betydning
for elevenes læring, noe det blir mulig å undersøke i neste runde av TIMSS, i
2019. Dersom et tilsvarende tiltak kunne bli satt inn på ungdomstrinnet, kunne
dette muligens få store positive effekter.
Angående pensumdekning ser det ut til at elevene får mer undervisning i de
emnene som blir testet i TIMSS på 9. trinn, enn på 8. trinn. Videre kan det se ut til
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at forskjellen i dekningsgraden (altså det som blir undervist sett i forhold til det
som blir testet i TIMSS) over tid kan ha sammenheng med forskjellen i prestasjoner over tid. Man kan spørre seg hvorfor det er langt flere elever som blir undervist
i fysikk på 9. enn på 8. trinn. Den norske læreplanen beskriver hvilke kompetanser
elevene skal ha etter 7. trinn og deretter etter 10. trinn. Lærerne står dermed fritt
til å velge hvilke emner som skal undervises når, innenfor en ramme på tre år. Tidligere forskning har vist at lærere benytter læreboka i høy grad, og det ser dermed
ut til at det er lærebokforfattere som tar dette valget (Hodgson et al., 2012; Martin
et al., 2012). Fysikk blir ofte oppfattet som et emne som er vanskeligere og mer
abstrakt enn de andre naturfaglige emnene og blir derfor ofte skjøvet opp til høyere trinn i læreboka (Angell et al., 2011). Dette kan være problematisk da slike
abstrakte emner muligens burde introduseres tidligere slik at elevene får mulighet
til å bearbeide abstrakte emner over lengre tid. En slik tilnærming, hvor vanskelige emner gradvis blir introdusert, ville vært i tråd med Ludvigsen-utvalgets rapport, som vektlegger progresjon og dybdelæring (KD, 2014).
En naturlig oppfølging av dette vil være å undersøke om det finnes andre ulemper ved å la læreboka styre timene. Det kan være behov for videre forskning på
hvorvidt det at læreboka styrer timene kan medføre at det blir for lite rom for andre
typer aktiviteter som eksperimenter, ekskursjoner, variasjon av undervisningsmetoder eller å gå i dybden på enkelte temaer. Lærebøkene har ofte ett kapittel om
forskerspiren, mens de resterende kapitlene handler om naturfaglige tema. I læreplanen er det lagt opp til at forskerspiren skal kombineres med alle temaene. Forskerspiren er på den måten naturfagets grunnleggende ferdighet i tillegg til de fem
andre. Kort oppsummert trengs videre forskning på hvorvidt en dominerende
lærebok kan føre til at undervisningstiden blir bundet opp slik at lærere får liten
tid til for eksempel eksperimenter, at forskerspiren ikke blir integrert med de
naturfaglige emnene, og at vanskelige og abstrakte emner ikke følger en progresjon, men blir innført på tampen av den treårige læreplanen.
Ifølge Harlan (2015) bør dagens skole velge ut noen få kjerneideer, big ideas, som
elevene skal tilegne seg gjennom hele grunnskolen, for å respondere på elevers opplevelse av at naturfaget er en fragmentert samling av fakta og teorier med liten relevans. Ved å tilpasse undervisningen med progresjon mot de grunnleggende ideene,
vil elevene i større grad bygge forståelse for hvordan verden virker, oppleve at dette
angår dem, og at de faktisk kan både forstå og anvende kunnskapen (Harlen, 2015).
Angående mangel på ressurser til undervisningen er det 5. trinn som er spesielt
berørt av dette. Få har tilgang til utstyr og materiell til eksperimenter, og nesten
ingen har tilgang til laboratorium. Ifølge rektorene ser dette ut til å affisere undervisningen på 5. trinn, men ikke på 9. trinn. Lærere på 5. trinn lar elevene sine
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bruke datamaskin til naturvitenskapelige metoder eller eksperimenter oftere enn
på 9. trinn. Alt i alt bruker elevene på begge trinn datamaskin i undervisningen
svært sjeldent, noe som er i tråd med ICILS-rapporten (Ottestad et al., 2013).

8.5.2 UNDERVISNINGSKVALITET
For undervisningskvalitet rapportert av lærere viste resultatene våre at lærere legger mindre vekt på utforskende læring enn mer tradisjonelle undervisningsmetoder. Begge deler hadde betydning for elevenes prestasjoner på 9. trinn, men utforskende læring hadde noe større betydning. Med andre ord hadde utforskende
læring en sterkere sammenheng med prestasjoner i naturfag. Også læreres trygghet i å undervise utforskende læring hadde positiv sammenheng med elevenes prestasjoner på 9. trinn. Til tross for at utforskende læring hadde en sterk og positiv
sammenheng med elevenes prestasjoner, blir utforskende læring og eksperimenter
lite vektlagt i Norge (Martin et al., 2016). Muligens kan dette være en av årsakene
til at naturfagprestasjoner på ungdomstrinnet ikke har samme framgang som
matematikk på 4. og 8. trinn, eller naturfag på 4. trinn siden 2003. Bruk av eksperimenter og utforskende læring er tettere koblet til naturfagets egenart og kan derfor sies å være mer i tråd med god naturfagdidaktisk undervisning. Selv om mer
generelle pedagogiske grep også er viktig, er disse mer uavhengig av fagets egenart. Naturfagets egenart er spesielt viktig for elevens forståelse både i og for naturfag (Harlen, 2015). Sett i sammenheng med at det kan se ut til at læreboka dominerer undervisningen (Hodgson et al., 2012), samt at mange lærere, og spesielt de
unge, mangler kompetanse i naturfag (Eikeseth & Frøyland, 2016; Lagerstrøm et
al., 2014), kan man spørre seg om naturfagundervisningen i Norge er ganske tradisjonell. Flere studier dokumenterer at tradisjonell undervisning fører til overflatelæring (Pellegrino & Hilton, 2012). For eksempel fant en norsk studie at elever
som fikk observasjons- og tolkningsverktøy til å observere ute i felten, ett år
senere var i stand til å anvende kunnskapene på en hensiktsmessig måte (Frøyland
et al., 2016). Elever som fikk en mer tradisjonell undervisning, var kun i stand til
å ramse opp ord og uttrykk de hadde pugget, men kunne ikke bruke sin kunnskap.
For undervisningskvalitet rapportert av elever var det forskjeller på 5. og
9. trinn. Elevene på 5. trinn rapporterte at deres lærere ga mer støtte og klarere og
mer forståelig undervisning enn på 9. trinn. Vi fant at undervisningskvalitet hvor
lærere gir støtte og klar undervisning, har sterk sammenheng med elevers motivasjon (selvtillit) på 9. trinn. Dette er i tråd med tidligere forskning internasjonalt
(f.eks. Fauth et al., 2014). Når alle andre land også rapporterer om høyere undervisningskvalitet på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, kan dette ha noe med
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alder å gjøre. Selv om andre land også har forskjeller, er det større forskjeller mellom barne- og ungdomstrinnet i Norge enn det er i Sverige og internasjonalt. Det
finnes lite forskning på hvorvidt det faktisk er forskjell på undervisningskvaliteten
til lærere på barneskolen og ungdomsskolen. Nyere funn fra den internasjonale
studien Childrens Worlds viser imidlertid at norske elever på barnetrinnet i Norge
er langt mer fornøyde med sine lærere enn elever på ungdomstrinnet (Backe-Hansen, 2016). For eksempel oppfatter 8-åringene sine lærere som rettferdige, at de
hører på elevene, og tar hensyn til hva elevene sier. Etter hvert som elevene blir
eldre, er de mindre fornøyde med sine lærere og har dårligere relasjoner med sine
lærere. Dette stemmer også overens med hva vi fant i kapitlet om skolemiljø, hvor
elever på barnetrinnet føler en sterkere tilhørighet, og rapporterer om mindre mobbing enn på ungdomstrinnet. Spørsmålet som fremdeles gjenstår, er om forskjellene på barne- og ungdomstrinnet skyldes at elever generelt er mer negative på
ungdomstrinnet, eller om disse tallene i noen grad gjenspeiler virkeligheten.
Dersom man ser på undervisningskvalitet rapportert av elever og lærere under
ett, kan det se ut til at følgende aspekter ved lærerens undervisning er viktige for
elevers læring i naturfag:
1. støttende lærer: læreren hører på og respekterer hver enkelt elev, hjelper elevene til å forstå av sine feil
2. tydelige intensjoner: læreren har klar og forståelig undervisning, bygger ny
kunnskap på forforståelse, har variert undervisning, og har klare forventninger
3. faglige/kognitive utfordringer: læreren stimulerer elevene ved utforskende metoder, og gjennom stimulering til diskusjoner
Disse funnene stemmer også overens med kapittel 7, og med tidligere forskning
(f.eks. Baumert et al., 2010; Creemers & Kyriakides, 2008; Klieme et al., 2009). Det
er dog vanskelig å vite om dette stemmer overens med norsk forskning i naturfag,
da det ikke finnes forskning på dette på klassenivå med representative utvalg. Det er
med andre ord viktig både med generell pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse hos
lærere i naturfag, men fagdidaktisk kompetanse ser ut til å være noe viktigere, da
utforskende læring hadde sterkere sammenheng med elevenes læringsutbytte.

8.5.3 AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Basert på våre funn sett i sammenheng med andre kapitler og rapporter fra Udir
og KD (Kunnskapsdepartementet, 2014, 2016; Utdanningsdirektoratet, 2015) ser
det ut til at følgende punkter er viktige for videre forskning og debatt:
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◗
◗
◗
◗
◗
◗

Flere timer til naturfag på ungdomstrinnet
Høyere naturfagdidaktisk kompetanse hos lærere
Mer utstyr til eksperimenter på barnetrinnet
En læreplan som i større grad vektlegger dybde og progresjon
En lærerutdanning som i større grad vektlegger støttende og klar undervisning,
samt faglig/kognitivt stimulerende undervisning via utforskende metoder
Etterutdanningstilbud og deltakelse på etterutdanning med både pedagogisk,
faglig og naturfagdidaktisk innhold
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Hjemmebakgrunn
En likeverdig skole
TRUDE NILSEN OG OLE KRISTIAN BERGEM

SAMMENDRAG I dette kapitlet undersøkes tre mål på likeverd: variasjon i
prestasjoner, kompetansenivå og ulikheter knyttet til sosial, geografisk og etnisk
tilhørighet. Resultatene viser at det er større forskjeller på prestasjoner mellom klasser,
og sterkere sammenheng mellom SES og prestasjoner, på 5. enn på 9. trinn. Det å ofte
snakke norsk hjemme har kun sammenheng med prestasjoner i naturfag, og relasjonen
er noe sterkere på 5. trinn enn på 9. trinn. På 9. trinn er det en positiv sammenheng
mellom befolkningstettheten i skolens område og lærernes utdanning og elevenes
prestasjoner. Videre viser resultatene at på 5. trinn kan lærernes utdanningsnivå og
faglige og fagdidaktiske trygghet redusere betydningen av elevers hjemmebakgrunn for
deres prestasjoner. Dette var ikke signifikant på 9. trinn. Resultatene for 9. trinn viser at
skoleledelsens fokus på læring kan redusere betydningen av elevers hjemmebakgrunn.
Lekser, derimot, kan øke betydningen av elevers hjemmebakgrunn på 9. trinn.

SUMMARY In this chapter three measures of equity are investigated: 1) variance in
performance, 2) competence levels and 3) equity depending on social, geographical and
ethnical factors. The results show that there are lager performance differences between
classes and a stronger relation between SES and achievement in 5th grade than in 9th
grade. Speaking Norwegian at home is related to performance in science only, and the
relationship is somewhat stronger in 5th grade than in 9th grade. In 9th grade, there is at
positive relation between population density in the schools neighborhood, teachers’
education and student achievement. Further, the results show that teachers’ educational
level and confidence in teaching, may reduce the importance of students’ home
background for their achievement in 5th grade. This finding was not significant for 9th
grade. The results for 9th grade, show that the school leadership’s emphasis on learning
may reduce the importance of students’ home background. Homework, on the other
hand, may increase the importance of students’ home background.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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9.1 HJEMMEBAKGRUNN – HVA VET VI FRA FØR
Norsk skole har en lang tradisjon med å prioritere et likeverdig skoletilbud til alle
(Udir, 1996). Dette innebærer å gi elever like muligheter og et likt skoletilbud uavhengig av deres hjemmebakgrunn, etnisitet, kjønn, geografiske bosted og liknende. Det er også bred politisk enighet om at en av skolens viktigste oppgaver er
å bidra til å utjevne sosiale forskjeller mellom elever (KD, 2006). Tidligere
TIMSS- og PISA-studier har da også vist at norsk skole i stor grad har lykkes med
dette (Gustafsson, Nilsen & Hansen, 2016; Hansen, Aslaksen, Borge & Grønmo,
2013; Kjærnslie & Olsen, 2013). Norge er blant de landene som har minst forskjeller i prestasjoner mellom elever og minst forskjeller i prestasjoner mellom
skoler (OECD, 2012; Strietholt, 2016).
Det er imidlertid ingen selvfølge at skolene lykkes med å utjevne sosiale forskjeller mellom elever. Internasjonal forskning viser at skoler i noen tilfeller kan
være med på å øke forskjeller mellom elever med ulik hjemmebakgrunn (Schmidt,
Burroughs, Zoido & Houang, 2015). Studier viser for eksempel at i mange land
vil skoler hvor flesteparten av elevene har høy sosioøkonomisk status (SES), gi
elevene bedre muligheter til å lære enn skoler hvor majoriteten av elevene har
lavere SES. De førstnevnte skolene har ofte også bedre kvalifiserte lærere, og et
bedre skolemiljø (Burger, 2016; Gustafsson et al., 2016; Rjosk et al., 2014;
Schmidt et al., 2015).
En viktig ambisjon i dette kapitlet er, på bakgrunn av data i TIMSS 2015, å
undersøke hvilke faktorer som kan bidra til å redusere betydningen av elevenes
hjemmebakgrunn (SES). Det er tidligere gjort relativt lite forskning på dette feltet
i Norge, men problematikken har blitt påpekt i noen forskningsrapporter (Bakken,
2004, 2009; Hansen et al., 2013; Opheim, Gjerustad & Sjaastad, 2013). Gustavson, Nilsen & Hansen (2016) fant imidlertid i en studie basert på data fra alle land
som deltok i TIMSS 2011, at et skolemiljø med høy trygghet og orden kan bidra
til å redusere betydningen av SES for norske elevers prestasjoner. Med utgangspunkt i nordiske TIMSS 2011-data for 4. trinn, fant dessuten Nilsen, Kaarstein og
Gustafsson (2016) at høy lærerkompetanse kan være med på å redusere betydningen av SES for elevenes prestasjoner i Norge.
En utfordring innenfor dette forskningsfeltet er å enes om hvordan man bør
måle likhet og rettferdighet i skolen. Strietholt (2016) argumenterer for at det finnes tre forskjellige måter å gjøre dette på. Han hevder disse kan gi svært ulike svar
på hvorvidt et utdanningssystem er rettferdig. De tre måtene å måle likhet og rettferdighet (likeverd) på er knyttet til:
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1. Variasjon i prestasjoner
2. Kompetansenivåer
3. Forskjeller mellom elever knyttet til SES, til geografisk bosted, minoritetsbakgrunn og kjønn.
Vi vil i dette kapitlet undersøke hvordan graden av likeverd i norsk skole reflekteres gjennom disse tre: variasjon i prestasjoner (kap.9.2), kompetansenivåer
(kap.9.3) og sosiale, etniske og geografiske ulikheter (kap.9.4). Deretter undersøker vi faktorer som kan bidra til å utjevne eller øke betydningen av elevers hjemmebakgrunn for prestasjoner (kap. 9.5). I kapittel 9.6 presenteres et kort sammendrag etterfulgt av en diskusjon av funnene.

9.2 VARIASJON I PRESTASJONER
Det er vanlig å benytte variasjon i prestasjoner som et mål på likeverd (se f.eks.
OECD, 2013). Dette målet knyttes av Strietholt (2016) til en egalitær ideologi
hvor spriket mellom flinke og svake elever ikke bør være for stort. I Norden har
denne ideologien hatt stor betydning for utviklingen av utdanningssystemet
(Strietholt, 2016).
Figur 9.1 (diagram A, B og C) viser spredning i matematikkprestasjoner mellom elever på 5. trinn på henholdsvis elevnivå, klassenivå og skolenivå (se forklaring i kap. 11). I diagrammene D, E og F vises tilsvarende for 9. trinn. X-aksen
viser henholdsvis antall elever (diagram A og D), antall klasser (diagram B og E)
og antall skoler (diagram C og F). Y-aksen viser matematikkskår.
På elevnivå (diagram A og D) er forskjellen mellom lavt- og høytpresterende
elever nesten 500 poeng på begge trinn. Spredningen av prestasjoner på klassenivå er mindre enn på elevnivå, i tråd med tidligere forskning (OECD, 2012; Sirin,
2005; White, 1982). Det er rundt 150 poengs forskjell mellom høyt og lavt presterende klasser på 9. trinn, og rundt 200 poeng i forskjell på 5. trinn. Det er altså
større forskjeller mellom klasser på 5. trinn enn på 9. trinn. En mulig forklaring på
dette er at norsk skole evner å utjevne forskjeller mellom prestasjoner utover i skoleløpet. Spredningen av prestasjoner på skolenivå viser at det er i overkant av 140
poengs forskjell mellom høyt- og lavtpresterende skoler på begge trinn.
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Figur 9.1. Spredningen i prestasjoner på elevnivå (diagram A og D), klassenivå (diagram B
og E) og skolenivå (diagram C og F). Den øverste raden (A–C) viser spredningen på 5. trinn,
den nederste raden på 9. trinn. X-aksen i diagram A og D angir antall elever, i diagram B og
E antall klasser og i diagram C og F antall skoler. Y-aksen angir prestasjoner i alle diagrammene.

Det finnes flere typer mål på variasjon, som for eksempel standardavvik i skår.
Land med høye prestasjoner har gjennomgående lave standardavvik (Gustafsson
et al., 2016; OECD, 2012). I tillegg er høy grad av likeverd assosiert med små
standardavvik (Gustafsson et al., 2016; OECD, 2012). I TIMSS tilhører Norge
gruppen av land med relativt sett lave standardavvik på begge trinn (Martin, Mullis, Foy & Hooper, 2016), og med små forskjeller mellom høyt og lavt presterende
elever, som vi så i kapittel 2 og 3.
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TABELL 9.1. Deskriptiv statistikk over spredning av prestasjoner i matematikk på 5.
og 9.trinn.
Nivå

Trinn

N

Elevnivå

5. trinn

4329

9. trinn
Klassenivå

Skolenivå

Min.

Maks.

Gjennomsnitt

Standardavvik

288,6

781,7

550,3

68,9

4697

246,6

739,2

512,4

69,9

5. trinn

222

458,6

665,2

550,3

27,1

9. trinn

217

429,4

585,1

512,4

27,3

5. trinn

140

485,8

627,1

551,0

24,9

9. trinn

144

433,2

577,2

513,6

24,5

9.3 KOMPETANSENIVÅER
Det andre målet på likeverd som Strietholt (2016) nevner, er kompetansenivåer.
Likeverd målt på denne måten er basert på ideen om at alle individer har rett til å
nå et visst nivå i relasjon til grunnleggende ferdigheter. Innføringen av de grunnleggende ferdighetene i norsk skole kan anses som et eksempel på dette (Udir,
2006).
I TIMSS beregnes elevenes kompetansenivå. I kapittel 2 og 3 legges det fram
resultater som viser at Norge har relativt få elever på de to laveste kompetansenivåene (lavt og under lavt nivå) i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn.

9.4 SOSIALE, GEOGRAFISKE OG MINORITETSSPRÅKLIGE ULIKHETER
Det tredje målet på likeverd som Strietholt (2016) lister opp, er ulikheter knyttet
til sosioøkonomisk status (SES), geografisk bosted og minoritetsbakgrunn. I motsetning til variasjon i resultater som mål på likeverd, kan dette målet sies å være
mer liberalt. Man godtar at det kan være spredning i elevers prestasjoner, men det
godtas ikke at ulikhetene skyldes for eksempel SES eller minoritetsspråklig bakgrunn.
Kjønn er også ofte inkludert i dette målet (OECD, 2012). Når det gjelder kjønn,
viser resultatene fra TIMSS at det ikke er kjønnsforskjeller i prestasjoner i matematikk og naturfag i Norge, hverken på 5. trinn eller 9. trinn (se kap. 2 og 3). Det
kan bety at norsk skole har lykkes med å utjevne kjønnsforskjeller i disse fagene.
Dette er grunnen til at kjønn ikke er med i analysene i dette kapitlet. Derimot presenterer vi analyser av SES, geografisk bosted og minoritetsbakgrunn.
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9.4.1 SES: SOSIOØKONOMISK STATUS
Den sterke sammenhengen mellom elevers prestasjoner og hjemmebakgrunn er et
av utdanningsforskningens mest robuste funn, og har blitt dokumentert i flere
metastudier (f.eks. Sirin, 2005; White, 1982). Sosioøkonomisk status (SES) er et
vanlig mål på elevers hjemmebakgrunn og inkluderer vanligvis sosiale, kulturelle
og økonomiske aspekter knyttet til hjemmet (Bourdieu, 1986). Enkelte studier
inkluderer også foresattes yrke, utdanningsnivå, økonomi, familiestørrelse og etnisitet når de måler SES (ibid.). TIMSS måler SES gjennom indikatorer knyttet til
økonomiske og kulturelle karakteristika ved elevenes hjemmebakgrunn (Martin et
al., 2016). I utviklingen av konstrukter for å måle kulturelle aspekter ved SES har
man blant annet tatt utgangspunkt i Bourdieus og kollegaers (1993) teorier om
«kulturell kapital». Bourdieu og Wacquant brukte antall bøker hjemme og foreldrenes utdanningsnivå som mål på SES i sine studier. Antall bøker i hjemmet (som et
utrykk for kulturell kapital) har vist seg å ha spesiell sterk påvirkning på elevers
prestasjoner, og dette målet på SES har blitt brukt i TIMSS siden 1995 (Beaton et
al., 1997; Martin et al., 2016). Senere har dette målet blitt utvidet, og i TIMSS har
man nå et mål på SES som inkluderer flere aspekter av elevenes hjemmebakgrunn.
I TIMSS er SES basert på elevenes svar på en rekke spørsmål. Disse spørsmålene er angitt i tabell 9.2, hvor spørsmålene fra 9. trinn er brukt som eksempel.
TABELL 9.2. Spørsmål om SES i elevspørreskjemaet
SES
Antall bøker hjemme
0–10
11–25
26–100
101–200
Mer enn 200

Høyeste utdanning til foreldrene
Fullført barne- eller ungdomsskole, eller gikk ikke på skole
Fullført ungdomsskolen
Fullført videregående skole (vgs)
Fullført utdanning over vgs, men under universitetsnivå
Fullført universitetsutdanning eller høyere

Antall resurser til skolearbeid
Ingen
En av disse: internett, eget rom, egen pult
To av disse: internett, eget rom, egen pult
Alle tre

Antall digitale enheter i hjemmet
Ingen
1–3
4–6
7–10
Mer enn 10
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Figur 9.2 viser hva elevene på 9. trinn svarte på disse spørsmålene. Av alle land
som deltar i TIMSS, er Norge det landet hvor elevene rapporterer om høyest SES.
Tilsvarende resultater finner vi for 5. trinn.

SES, populasjon 2
80
74
69

71

60

Norge
40

Sverige
Int. snitt
29

20

23
15
1

13

3

0
Lav SES

Middels høy SES

Høy SES

Figur 9.2. Prosentandel elever som rapporterer om lav, middels høy og høy SES.

Sammenhengen mellom SES og prestasjoner er videre et mål på sosial likeverd.
Denne sammenhengen, eller korrelasjonen, ligger for de fleste land på mellom 0,2
og 0,4 på elevnivå, mens den på skolenivå er adskillig høyere (0,5–0,8) (Sirin, 2005;
White, 1982). Vi har undersøkt denne sammenhengen med TIMSS 2015-data. Her
måles da SES som en variabel bestående av de indikatorene som ble angitt tidligere
i dette kapitlet (tabell 9.2). For analysemetode (2-nivå SEM), se kapittel 11.2.5.
Resultatene for matematikk er vist i tabell 9.3 (naturfag har liknende resultater). På
5. trinn er sammenhengen mellom SES og prestasjoner moderat høy og signifikant
både på elev- og skolenivå. Den er som forventet noe høyere på skolenivå. Det betyr
at forskjellene i prestasjoner på grunn av SES er høyere mellom skoler enn mellom
elever, noe som harmonerer med tidligere funn (Hansen et al., 2013).
TABELL 9.3. Regresjonskoeffisienter (standardiserte) for sammenhengen mellom
SES og prestasjoner i matematikk på 5. og 9. trinn, på elev- og klassenivå. Alle koeffisientene er signifikante, p<0,05.
Sammenhengen mellom SES og prestasjoner på

Elevnivå

Skolenivå

5. trinn

0,52

0,67

9. trinn

0,44

0,43
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På 9. trinn er sammenhengen mellom SES og prestasjoner også signifikante, men
betydelig lavere enn på 5. trinn. I tillegg er det ingen forskjell på elev- og skolenivå.
Begge disse funnene kan indikere at norsk skole i stor grad lykkes med å redusere
betydningen av SES i løpet av grunnskolen. Dette anser vi som et svært viktig funn,
som vil bli diskutert mer inngående i kapittel 10. I analysene av de norske TIMSS
2011-dataene ble SES for øvrig målt noe annerledes, men også her fant forskerne
at SES hadde mindre betydning utover i skoleløpet (Hansen et al., 2013).
Norge har som nevnt hatt og har fremdeles mindre forskjeller mellom skoler
enn mange andre land (Martin et al., 2016). Et spørsmål som krever ytterligere
forskning, både i form av undersøkelser av spredning i prestasjoner og betydningen av hjemmebakgrunn, er om forskjellene mellom skoler øker eller minsker i
Norge.

9.4.2 MINORITETSSPRÅKLIG BAKGRUNN
I spørreskjemaene for 5. og 9. trinn, angir elevene hvor ofte de snakker norsk
hjemme. Figur 9.3 viser en oversikt over svarene. Her framgår det at det er flere
elever på 9. trinn som alltid snakker norsk hjemme (omtrent 80 prosent), enn det
er på 5. trinn (omtrent 70 prosent).
Hvor ofte elevene snakker norsk hjemme
5.trinn

70

9.trinn
0%

16
80

20 %

13

40 %
Alltid

Nesten alltid

13

60 %
Noen ganger

80 %

2
6

1
100 %

Aldri

Figur 9.3. Hvor ofte elevene snakker norsk hjemme.

Elevene svarer også på spørsmål om hvorvidt deres foreldre og de selv er født i
Norge. På 5. trinn er det litt flere elever som har foreldre som ikke er født i Norge
(i overkant av 20 prosent), enn på 9. trinn (omtrent 17 prosent). Når det gjelder
elevene selv, er det omtrent like mange elever på 5. og 9. trinn som er født i Norge
(cirka 92 prosent).
Oppsummert betyr dette at immigrasjonsbakgrunnen til elever på 5. og 9. trinn
er litt forskjellig. På 5. trinn snakker ikke elevene norsk hjemme like ofte, og det
er flere elever på 5. trinn som har foreldre som ikke er født i Norge.
Hvis man ser på sammenhengen mellom hvor ofte elevene snakker norsk
hjemme, og elevenes prestasjoner, hvor vi tar hensyn til SES, er denne sammen-
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hengen kun signifikant (og positiv) for naturfag på skolenivå. På 5. trinn var den
standardiserte regresjonskoeffisienten 0,42, og på 9. trinn var den 0,39 (p< 0,05).
Med andre ord vil det å snakke norsk hjemme ha en positiv sammenheng med prestasjoner i naturfag på skolenivå. Med sammenhenger på skolenivå, mener vi en
sammenheng mellom det å snakke norsk hjemme og prestasjonsforskjeller mellom skoler. Sammenhengen er litt sterkere på 5. trinn enn på 9. trinn.
Spørsmålet er hvorfor denne sammenhengen er signifikant for naturfag og ikke
for matematikk. Språk er viktig i både matematikk og naturfag (Mortimer & Scott,
2003; Niss, 2003; Sfard, 2012). I naturfag er læreplanen knyttet sterkere opp mot
lokalsamfunnet enn i matematikk (Udir, 2006). Begrepsbruken i naturfag vil derfor
ikke være like global som i matematikk. Det er derfor trolig at minoritetsspråklige
elever lettere kan diskutere matematikk med sine foreldre og få hjelp med lekser
hjemme. Naturfag vil i tillegg kreve at elever leser og skriver lengre tekster enn i
matematikk. Dette kan være én forklaring på at det å snakke norsk hjemme og å
beherske norsk godt, er tettere knyttet til prestasjoner i naturfag enn i matematikk.

9.4.3 GEOGRAFISKE ULIKHETER
Likeverd handler ikke bare om at elever skal ha like muligheter til å lykkes i skolen, uavhengig av sosiale ulikheter og minoritetsbakgrunn. Det inkluderer også at
elevenes muligheter ikke skal påvirkes av geografisk bosted (Strietholt, 2016). I
TIMSS blir rektorene spurt om hvor mange mennesker som bor i skolens område,
og hvordan de vil karakterisere området hvor skolen ligger (tettbefolket byområde, forstad eller utkant av byområde, mellomstor eller stor by, liten by eller tettsted, eller landlig).
På 9. trinn finner vi en sterk positiv og signifikant sammenheng (0,4) mellom
dette og elevers prestasjoner (p< 0,001). Denne sammenhengen er ikke signifikant
på barnetrinnet. Med andre ord vil det for 9. trinn være slik at skoler i storbyer
presterer bedre enn i områder hvor det bor færre mennesker. For å forsøke å finne
en forklaring på dette fenomenet, undersøkte vi om lærerkompetanse var relatert
til om skoler ligger i storbyer eller i mindre tettbefolkede områder. Relasjonen
mellom antall mennesker i skolens nærhet og lærerens utdanningsnivå var på 0,55
(p< 0,001) på 9. trinn, men ikke signifikant på 5. trinn. I tillegg medierte (videreformidlet) lærernes utdanningsnivå sammenhengen mellom antall mennesker i
skolens område og prestasjoner. Dette kan tyde på at storbyer har flere lærere med
høy utdanning enn småsteder, noe som kan medvirke til at elever i storbyer presterer bedre. Dette funnet støttes av tidligere norsk forskning (Falch & Naper, 2008).
Vi vil dog anbefale videre forskning for å utdype dette funnet.
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9.5 BIDRAR NORSKE SKOLER TIL Å UTJEVNE ULIKHETER?
Et interessant spørsmål er hvilke faktorer som kan bidra til å utjevne de sosioøkonomiske ulikhetene mellom elevene, og hvilke som bidrar til å øke disse.

9.5.1 FAKTORER SOM PÅVIRKER BETYDNINGEN AV SES
Det at SES har en svært sterk påvirkning på elevers prestasjoner, anses som et problem for utdanningssektoren. For at skolen skal lykkes med sine ambisjoner om å
redusere ulikheter mellom elevene som skyldes hjemmebakgrunn, er det derfor
ønskelig at SES har en svakere (og helst ingen) påvirkning på prestasjoner. Et
interessant forskningsspørsmål er derfor: Hvilke skolefaktorer kan bidra til å
redusere (eller øke) sammenhengen mellom SES og prestasjoner?
Å undersøke dette krever avanserte modeller og tidkrevende analyser. Med
basis i tidligere forskning (Gustafsson et al., 2016; Rjosk et al., 2014; Schmidt et
al., 2015; Trautwein, 2007) har vi derfor valgt å analysere fire faktorer som vi
antar kan bidra til å redusere eller øke disse sammenhengene; 1) lærernes utdanningsnivå, 2) faglig og fagdidaktiske trygghet, 3) skolemiljø, og 4) lekser.
Figur 9.4 illustrerer et eksempel på en modell som viser hvordan lærerens kompetanse har sammenheng med, eller modererer, relasjonen mellom SES og prestasjoner. Derfor kalles dette for moderasjonsmodeller. Dersom lærerens kompetanse modererer (rød pil) relasjonen mellom SES og prestasjoner, og denne
moderasjonen er negativ, innebærer dette at lærerens kompetanse svekker betydningen av SES. Det vil si at lærerens kompetanse bidrar til likeverd i skolen. Derimot, dersom analysene skulle vise at denne moderasjonskoeffisienten (altså rød
pil) er positiv, så innebærer dette at lærerens kompetanse øker betydningen av SES
for prestasjonsforskjeller mellom elever.

Lærerkompetanse

SES

Prestasjoner

Figur 9.4. En modell som viser hvordan lærerkompetanse kan moderere (endre styrken på)
relasjonen mellom SES og prestasjoner.
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9.5.2 HVORDAN MÅLES KONSTRUKTENE?
For å kunne måle konstruktet «lærerens kompetanse» har vi valgt å undersøke
læreres utdanningsnivå og deres faglige og fagdidaktiske trygghet (se kap. 6 om
lærerkompetanse). Vi velger her å vise hvordan konstruktene blir målt ved å bruke
spørsmålene til naturfaglæreren som eksempel: inspirere elever, forklare naturfaglige begreper eller prinsipper, foreta eksperimenter, gi utfordrende oppgaver til
flinke elever, tilpasse undervisningen for å vekke elevenes interesse, hjelpe elevene til å forstå verdien av å lære naturfag, vurdere elevenes forståelse av naturfag,
forbedre forståelsen til elever som sliter med faget, gjøre naturfag relevant for
elevene, utvikle elevers evne til å reflektere og resonnere og bruke utforskende
metoder i naturfagundervisningen.
For skolemiljø har vi valgt å bruke skoleledelsens fokus på læring, slik det er målt i
kap. 5 (klarhet i skolens målsetting for undervisningen, samarbeid mellom skolens
ledelse og lærerne om planlegging av undervisning, støtte til lærernes undervisning fra
skolens ledelse og skoleledelsens støtte til lærernes videreutdanning).
Lekser måles gjennom spørsmål gitt til både elever og lærere. Disse er blant annet
knyttet til hvor ofte lekser blir gitt, og hvor lang tid elevene bruker på leksene.

9.5.3 RESULTATER
Tabell 9.4 viser resultatene for 5. og 9. trinn. Tabellen viser moderasjonskoeffisienten for de utvalgte konstruktene i henholdsvis naturfag for 5. trinn og matematikk
for 9. trinn. Den type analyser som her er gjort, gir bare ikke-standardiserte estimater, noe som betyr at tallverdiene i tabell 9.4 ikke direkte kan sammenliknes med
hverandre.
TABELL 9.4. Koeffisienter (ustandardiserte) for moderasjonen av fire faktorer på relasjonen mellom SES og prestasjoner. Elevene på 5. trinn har ikke fått spørsmål om lekser.
Skolefaktorer

5. trinn

9. trinn

Naturfag

Matematikk

Lærerens utdanningsnivå

–2,38*

I.S.

Lærerens faglige og fagdidaktiske trygghet

–3,87*

I.S.

I.S.

–12,66*

–

12,14*

Skoleledelsens fokus på læring
Lekser
* p<0,05. I.S. = ikke signifikant.
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Ut fra tabell 9.4 kan vi se at lærernes utdanningsnivå har en signifikant negativ
(moderat stor) assossiasjon (moderasjon) (–2,38) med sammenhengen mellom
elevenes SES og naturfagprestasjoner på 5. trinn. Dette indikerer at dette aspektet
ved lærerens kompetanse kan være med på å utjevne forskjeller i prestasjoner mellom elever på 5. trinn, som skyldes ulik hjemmebakgrunn (SES). Det samme gjelder lærerens faglige og fagdidaktiske trygghet. I vårt datamateriale finner vi ikke
disse sammenhengene for 9. trinn.
Tabell 9. 4 viser at på 9. trinn har skoleledelsens fokus på læring en forholdsvis
stor, negativ moderasjon av relasjonen mellom SES og prestasjoner. Dette kan tolkes slik at skoleledelsens fokus på læring kan bidra til å redusere betydningen av
hjemmebakgrunn for elevers prestasjoner.
Den eneste faktoren som har en betydelig positiv moderasjon av relasjonen mellom SES og prestasjoner, er lekser på 9. trinn. Dette indikerer at lekser kan bidra
til å øke betydningen av SES for elevenes prestasjoner. Elevene på 5. trinn får ikke
disse spørsmålene om lekser, og vi kan derfor ikke undersøke om lekser fungerer
slik også på 5. trinn. Vi undersøkte også om SES modererer sammenhengen mellom lekser og prestasjoner. Resultatet viser at moderasjonskoeffisienten er 7,0
(p< 0,001). Dette viser at elever med høy SES profiterer på lekser i langt høyere
grad enn elever med lav SES.

9.6 OPPSUMMERING OG DISKUSJON
De ulike resultatene for 5. og 9. trinn er et av hovedfunnene i dette kapitlet. Det er
større forskjeller på prestasjoner mellom klasser på 5. trinn enn på 9. trinn. Videre
er det sterkere sammenheng mellom SES og prestasjoner på 5. enn på 9. trinn.
Mens denne sammenhengen er sterkere på skolenivå enn på elevnivå for 5. trinn,
er den relativt like sterk på elev- og skolenivå på 9. trinn. På 5. trinn finner vi for
øvrig at litt færre elever snakker norsk hjemme, og noen færre elever har foreldre
som er født i Norge, enn det som rapporteres for 9. trinn. Det å snakke norsk
hjemme har dessuten litt større betydning for prestasjoner på 5. trinn. For begge
trinn gjelder dette bare i naturfag.
På 9. trinn er det en positiv relasjon mellom antall mennesker i skolens område
og prestasjoner, og mellom antall mennesker i skolens område og lærernes utdanning. Dette kan indikere at storbyer har flere lærere med høy utdanning enn småsteder, og at skoler i storbyer dermed presterer bedre.
For 5. trinn finner vi at lærernes utdanningsnivå og faglige og fagdidaktiske
trygghet reduserer betydningen av hjemmebakgrunn for elevenes prestasjoner.
For 9. trinn fant vi at skoleledelsens fokus på læring reduserer betydningen av
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hjemmebakgrunn for elevers prestasjoner. Det mest overraskende funnet var at
lekser synes å øke betydningen av hjemmebakgrunn for elevers prestasjoner på
9. trinn. Altså: jo mer vekt på lekser, jo sterkere er sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og deres faglige prestasjoner.
Funnene presentert i sammendraget over reiser flere spørsmål. Et av disse er
hvorfor det er større variasjon i prestasjoner mellom klasser på 5. trinn enn på
9. trinn, et annet hvorfor det er sterkere sammenheng mellom SES og prestasjoner
på 5. trinn enn på 9. trinn. En forklaring kan være at norsk skole klarer å redusere
betydningen av hjemmebakgrunn for elevenes prestasjoner i løpet av grunnskolen. Dette er også i tråd med tidligere forskning basert på TIMSS 2011-data (Hansen et al., 2013), som fant en sterkere sammenheng mellom SES og prestasjoner
på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. En annen forklaring kan være at elevenes
hjemmebakgrunn har mer å si på barnetrinnet fordi foreldrenes engasjement for
denne aldersgruppen er større (Martin et al., 2016).
Videre kan man spørre seg hvorfor bosted (antall mennesker i skolens nærområde) er relatert til elevers prestasjoner på 9. trinn, men ikke 5. trinn. Dette kan
simpelthen skyldes at det er mindre variasjon i lærernes svar på spørsmål om
utdanning på 5. enn på 9. trinn. For å finne svar på dette, trengs mer forskning.
Det som ser ut til å spille en mer betydningsfull rolle på 9. trinn enn på 5. trinn,
er skoleledelsens vekt på læring og prestasjoner. Vi fant at dette reduserte betydningen av elevers hjemmebakgrunn på 9. trinn. Dette funnet er viktig fordi det
indikerer at skoleledelsen spiller en viktig rolle for er læringsfokusert skolemiljø.
Tidligere forskning har også vist at betydning av skolens vekt på læring og prestasjoner har større betydning på 9. trinn enn på 5. trinn (Nilsen, Grønmo & Hole,
2013). Våre funn her er derfor i samsvar med tidligere forskning. Flere og flere
studier understreker at et skolemiljø med sterkt fokus på læring kan redusere
betydningen av SES (Gustafsson et al., 2016; Kyriakides, Charalambous,
Demetriou & Panayiotou, 2014; Vanlaar et al., 2016).
Et svært interessant funn i dette kapitlet er at lekser kan øke betydningen av
elevers hjemmebakgrunn. Dette har vært et spørsmål som har blitt hyppig debattert i media de siste årene. I denne debatten har det kommet fram at mange foreldre
føler at det stilles langt høyere krav til foreldredeltakelse nå enn tidligere, og at
mange opplever dette som en belastning. Uansett er det her et behov for ytterligere
forskning, for blant annet å undersøke om det er slik at foreldre i hjem med høy
SES yter mer leksehjelp til sine barn enn foreldre i hjem med lav SES. Ettersom
våre analyser viser at lekser øker betydningen av hjemmebakgrunn for elevers
prestasjoner, kan resultatene peke i den retningen. Dette kan synes å understøtte
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forslag om å utvide skoledagen (heldagsskole) slik at elevene får hjelp av sine
lærere med leksearbeidet, framfor av sine foreldre.
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Vi kan lykkes i realfag – viktige
funn fra TIMSS 2015
OLE KRISTIAN BERGEM

10.1 INNLEDNING
I dette kapitlet vil vi oppsummere det vi anser for å være de aller viktigste funnene
fra våre analyser av TIMSS 2015-dataene. Vi har valgt å fokusere på et begrenset
antall temaer, og disse vil bli drøftet i fire delkapitler, hvor temaene følger nivåene
i figur 10.11. Delkapitlene vil handle om 1) Elevenes læringsutbytte, 2) Skolemiljø og skoleledelse, 3) Lærere og deres undervisning, og 4) Elevenes hjemmebakgrunn og likeverd i norsk skole.
Skole-/institusjonsnivå

Kapittel 5

SkoleŵŝůũƆ og skoleledelse
Klassenivå
Lærere og deres undervisning

Elevenes læringsutbytte
Faglige prestasjoner

Lærerkompetanse

Undervisningskvalitet

Kapittel 6

Kapittel 7 og 8

Motivasjon
Kapittel 2 ̶ 4

Elevnivå
Elevenes hjemmebakgrunn
Kapittel 9

Figur 10.1 Modell for våre analyser i denne boka.

1. Denne figuren er identisk med den som ble presentert i kapittel 1.12.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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10.2 LÆRINGSUTBYTTE: PRESTASJONER OG FAGLIG MOTIVASJON I
TIMSS 2015
I tabell 10.1 har vi sammenholdt resultatene i matematikk og naturfag for Norge
og referanselandene i TIMSS 2015, for begge populasjoner. Som tabell 10.1 viser,
presterer norske elever i populasjon 1 på et høyt nivå i realfagene. Særlig er resultatene i matematikk svært gode. Her skårer de norske elevene signifikant høyere
enn elevene i alle referanselandene, bortsett fra England. Også for naturfag i populasjon 1 er resulatene for Norge gode. De norske resultatene for populasjon 2 kan
karakteriseres som middels bra i et europeisk perspektiv. I matematikk skårer de
norske elevene signifikant bedre enn de svenske, men ikke signifikant forskjellig
fra England og USA. I naturfag skårer de norske elevene signifikant svakere enn
elevene i alle de aktuelle referanselandene.
TABELL 10.1. Hovedresultater for Norge og referanselandene i TIMSS 2015, populasjon 1 og populasjon 2
Populasjon 1

Populasjon 2

Matematikk

Naturfag

Matematikk

Naturfag

Norge

549

537

512

509

England

546

536

518

537

Danmark

539

527

USA

539

546

518

530

Finland

535

554

Sverige

518

540

501

522

I PISA, som måler elevenes kompetanse i matematikk, naturfag og lesing på
10. trinn, har de norske resultatene i naturfag og matematikk ved de siste undersøkelsene vært i underkant av gjennomsnittet for OECD-landene (Kjærnslie &
Olsen, 2013). At norske elever på ungdomstrinnet skårer middels bra i realfag i et
europeisk perspektiv, er derfor godt dokumentert. Elevenes motivasjon på alle fire
trinn i TIMSS 2015 er høy i et internasjonalt perspektiv, men synker kraftig fra 4.
til 9. trinn. Sett i lys av de gode resultatene som nå er presentert for barnetrinnet,
kan det derfor synes å være en stor utfordring for norsk skole å forsøke å styrke
elevenes læringsutbytte i realfagene på ungdomstrinnene. I de neste delkapitlene
vil vi presentere funn fra våre analyser som viser faktorer som henger sammen
med økt læringsutbytte.
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10.3 SKOLEMILJØ OG SKOLELEDELSE – SAMMENHENGER MED
PRESTASJONER
Under det øverste nivået i figur 10.1, som her kalles Skole-/institusjonsnivå, fant
vi at skolemiljø har positiv sammenheng med elevenes læringsutbytte. Resultatene av analysene indikerer at et godt læringsmiljø og høy grad av trygghet og
orden har positiv sammenheng med elevenes læringsutbytte i realfag, både på
barnetrinnet og ungdomstrinnet. Skoletilhørighet og fravær av mobbing har størst
betydning for gode prestasjoner i realfag på 9. trinn. Rektors utdanning, som inngår i dimensjonen skoleledelse, viste seg å ha en positiv sammenheng med prestasjoner på skolenivå på 9. trinn, men ikke på 5. trinn2. Våre funn tyder videre på at
så godt som alle aspekter av skolemiljø har blitt bedre i norsk skole i perioden
2011–2015. TIMSS viser at Norge nå er et av landene med best skolemiljø av alle
landene som deltar i denne studien.

10.4 LÆRERE OG DERES UNDERVISNING – SAMMENHENGER MED
LÆRINGSUTBYTTE
Neste nivå i figur 10.1 inneholder konstruktene lærerkompetanse og undervisningskvalitet. Analysene utført i kapittel 6 viser at læreres fagspesialisering i
naturfag og faglig og fagdidaktisk trygghet som lærer har en sterk og positiv sammenheng med deres undervisningskvalitet. I kapittel 7 og 8 fant vi så at undervisningskvalitet har en signifikant og positiv sammenheng med elevenes prestasjoner
og motivasjon i matematikk og naturfag. Elever som har lærere som har en god
klasseromsledelse, som opptrer støttende, som er klare og tydelige i sin undervisning og gir elevene faglige/kognitive utfordringer, tenderer til å ha bedre læringsresultater enn elever som ikke har slike lærere. I naturfag er det lite forskning på
sammenhenger mellom undervisningskvalitet og prestasjoner internasjonalt, og så
godt som ingenting er tidligere gjort på dette feltet i Norge3. Våre resultater viser
at god undervisningskvalitet synes å være svært viktig for elevers læringsutbytte
i både naturfag og matematikk.

2. At noen faktorer henger sammen med gode prestasjoner på bare ett av trinnene, kan ved første
øyekast virke litt merkelig. Her er det imidlertid verdt å merke seg at vi bare rapporterer funn som
oppfyller strenge krav til signifikansnivå. Dermed kan vi ende opp med å rapportere at en bestemt
faktor bare har positiv sammenheng med prestasjoner på for eksempel 9. trinn, og ikke på 5. trinn.
3. Unntaket er små casestudier.
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10.5 ELEVENES HJEMMEBAKGRUNN – LIKEVERD I NORSK SKOLE
Et robust funn innenfor utdanningsforskning er at hjemmebakgrunn har sterk sammenheng med elevers faglige prestasjoner (Hansen & Munk, 2012; OECD, 2012;
Sirin, 2005; White, 1982). Et viktig mål for norsk skole er å utjevne sosiale forskjeller mellom elevene, det vil si redusere betydningen av hjemmebakgrunn for læring.
I stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 5), som generelt har fått
god oppslutning fra alle politiske partier i Norge, uttrykkes dette slik:
Regjeringens mål er at barnehager og skoler skal bidra til at barn og unges
evner utvikles best mulig, uavhengig av bakgrunn og forholdene hjemme.
Utdanning er nøkkelen til utviklingen av et inkluderende kunnskapssamfunn.
Det er det viktigste virkemidlet for sosial utjevning.
Resultatene fra TIMSS 2015 viser at det ikke er kjønnsforskjeller i realfag i Norge,
hverken på barnetrinnene eller ungdomstrinnene som inngår i studien. Imidlertid
viser analysene av TIMSS 2015-data at det er signifikante sammenhenger mellom
sosioøkonomisk status (SES) og prestasjoner både på 5. og 9. trinn4. Det vil derfor
være interessant å undersøke hvilke faktorer som kan bidra til å svekke betydningen av hjemmebakgrunn (SES) for elevenes prestasjoner.
10.5.1 HVILKE FAKTORER SVEKKER BETYDNINGEN AV
HJEMMEBAKGRUNN (SES) FOR ELEVENES PRESTASJONER?
Analysene i kapittel 9 viste at læreres utdanningsnivå og lærernes faglige og
pedagogiske trygghet synes å svekke sammenhengen mellom hjemmebakgrunn
og prestasjoner på 5. trinn. Dette var ikke et signifikant funn for 9. trinn. Våre data
kan ikke svare på hvorfor disse sammenhengene finnes på barnetrinnet, men ikke
på ungdomstrinnet. Imidlertid viser funn i kapittel 9 og tidligere forskning at SES
har en sterkere sammenheng med prestasjoner på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet (Hansen, Aslaksen, Borge & Grønmo, 2013).
10.5.2 HVILKE FAKTORER STYRKER BETYDNINGEN AV
HJEMMEBAKGRUNN (SES) FOR ELEVENES PRESTASJONER?
Den eneste faktoren som synes å styrke sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og deres prestasjoner, er lekser. Våre analyser indikerer altså at jo mer
lekser som gis, jo mer øker betydningen av hjemmebakgrunn for elevenes presta4. Sammenhengen mellom SES og prestasjoner var sterkere på 5. enn på 9. trinn, og variasjonen i
prestasjonene på klassenivå er større på 5. enn på 9. trinn.
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sjoner5. Dersom man ønsker at norsk skole skal ha et pedagogisk opplegg som
bidrar til å redusere betydningen av hjemmebakgrunn for elevenes læringsutbytte,
indikerer våre analyser av TIMSS 2015-data at lekser ikke trekker i denne retningen. Trolig profiterer elever med høy SES mer på å gjøre lekser enn elever med
lav SES, men på dette feltet er det behov for mer forskning.

10.6 VI KAN LYKKES I REALFAG!
TIMSS 2015-dataene viser at det på mange områder jobbes godt i norsk skole. Vi
vil spesielt trekke fram dataene om skolemiljø som viser at både elever, lærere og
rektorer rapporterer om høy grad av trygghet, orden og trivsel i norsk skole. Selv
i et nordisk perspektiv kommer Norge her svært godt ut. Trygghet og trivsel er en
viktig forutsetning for læring, og dette fundamentet synes å være solid i Norge.
Våre funn viser også at lærerens kompetanse, faglige og pedagogiske trygghet og
undervisningskvalitet har positiv sammenheng med elevenes læring. Kort sagt er
gode lærere svært viktige for å kunne lykkes med å heve elevers læringsutbytte.
Det har vært satset mye på å øke realfaglæreres kompetanse de siste årene. Ut fra
våre funn er det all grunn til å fortsette denne satsningen.
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TIMSS og statistiske metoder
TRUDE NILSEN OG HEGE KAARSTEIN

I dette kapitlet gir vi først en oversikt over organiseringen, rammeverket og designet til TIMSS. Deretter beskrives de analysemetoder som er benyttet i denne boka.
For lesere som fortrinnsvis er interessert i den deskriptive statistikken og resultater fra analysene, kan det være tilstrekkelig å lese de øvrige kapitlene. Dersom
man ønsker å vite litt mer om metodene og analysene, kan dette kapitlet være til
hjelp.

11.1 OM TIMSS
TIMSS er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science
Study. Det er en stor internasjonal undersøkelse av matematikk og naturfag i
grunnskolen. TIMSS beskriver elevprestasjoner i disse fagene, så vel nasjonalt
som internasjonalt, og søker å belyse og forstå forskjeller i prestasjoner ut fra
andre data i undersøkelsen. Slik kan man, ved hjelp av analyser, si noe om hvilke
faktorer som kan være med på å fremme læring, og hvilke som kan være med på
å hemme læring.
TIMSS administreres av den internasjonale organisasjonen IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement). Boston College,
USA, har ansvaret for gjennomføring av undersøkelsen. I tillegg til det overordnede gjennomføringsansvaret utfører en prosjektgruppe i Boston en del analyser,
og de utgir den internasjonale rapporten for for matematikk (Mullis, Martin, Foy
& Hooper, 2016) og naturfag (Martin, Mullis, Foy & Hooper, 2016). I Norge er
det Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, som
har gjennomføringsansvaret.
I tabell 11.1 gis punktvis og kortfattet informasjon om TIMSS-undersøkelsen.
Noen av punktene blir beskrevet i mer detalj i de følgende delkapitlene.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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TABELL 11.1. Kort oversikt over TIMSS-studien.
TIMSS

Internasjonal storskala sammenliknende trendstudie

Målgrupper, «target grades» 4. og 8. trinn internasjonalt, 5. og 9. trinn i Norge
(f.o.m. 2015)
Hvilke fag testes

Matematikk og naturfag

Hensikt med studien

Å kartlegge faktorer som fremmer læring, følge med på utvikling i eget land (trend) og kunne sammenlikne med andre
lands utdanningssystemer og gi informasjon til læreplanutvikling

Hva måles

Kompetanse i forhold til et omforent rammeverk basert på
alle de deltakende landenes læreplaner i matematikk og naturfag. I tillegg måles kontekstuelle faktorer gjennom spørreskjema til elever (f.eks. motivasjon), lærere (f.eks. lærerkompetanse), rektorer (f.eks. skolemiljø) og foreldre (f.eks.
barnas tidlige læring).

Hvem deltar

Elever, foresatte, lærere, skoleledere

Utvalg

Skoler trekkes først, deretter hele klasser innen skolene

Antall deltakere

Ca. 5200 elever per trinn, utgjør ca. 8 % av alle elevene per
trinn

Gjennomføres

Hvert 4. år, første gang var i 1995

Antall deltakerland i 2015

57

Rammeverk og oppgaver

Utformes av eksperter på grunnlag av forslag fra deltakerlandene

Har rammeverk for

Faglige emner (inkluderer kognitive nivåer) og spørreskjema

Tidsbruk på test for elever og
på spørreskjema for elever,
lærere, skoleledere og foresatte

Fagtest 4. trinn: 36 minutter per fag
Fagtest 8. trinn: 45 minutter per fag
Spørreskjema elever: 30 minutter
Spørreskjema lærere: ca. 35 minutter (nettbasert)
Spørreskjema skoleledere: ca. 30 minutter (nettbasert)
Spørreskjema foresatte: ca. 35 minutter (kun 4. og 5. trinn,
nettbasert)

Antall fagoppgaver i 2015

Matematikk: 179 på 4. trinn og 225 på 8. trinn
Naturfag: 207 på 4. trinn og 266 på 8. trinn

Oppgaveformat fagtester

Flervalgsoppgaver og åpne oppgaver, fordelt omtrent 50–50

Poengskala

Skalamidtpunkt 500 med standardavvik 100. Skala laget ut
fra gjennomsnittet for de landene som deltok i 1995.
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11.1.1 TRE LÆREPLANNIVÅER
TIMSS innhenter data om og analyserer læreplanen på tre nivåer. De tre nivåene omtales som den intenderte, den implementerte og den oppnådde læreplanen, se figur 11.1.

Intendert
læreplan

•Nasjonal og sosial utdanningskontekst

Implementert
læreplan

•Lokale styringsorganer, skolen, rektor, kollegiet,
lærer, klassekontekst

Oppnådd
lærplan

•Elevenes læringsutbytte og karakteristika

Figur 11.1. Intendert, implementert og oppnådd læreplan.

På det øverste nivået, det intenderte, handler det om utdanningssystemet slik det legges til rette av nasjonale og regionale myndigheter. På dette nivået handler det spesielt
om læreplaner, lærebøker og vurderingsformer. I TIMSS rapporteres data på dette
nivået i en egen Encyklopedia (Mullis, Martin, Goh, & Cotter, 2016). På nivået under
handler det om hva som skjer i og rundt klasserommet, og hvordan intensjonene fra
systemnivået omsettes i praksis. Det etterspørres hvordan skolen og lærerne implementerer læreplanen. På det tredje og siste nivået handler det om hva som er oppnådd.
Det dreier seg om de kunnskapene, ferdighetene og holdningene elevene har utviklet.
Informasjon om det andre og tredje nivået hentes inn via spørreskjema til lærere og
skoleledere, og via spørreskjemaet og de faglige testene til elevene. Det er denne informasjonen som danner grunnlaget for resultatene som presenteres i denne boka.

11.1.2 TIMSS ER EN TRENDSTUDIE
TIMSS gjennomføres hvert fjerde år og er en såkalt trendstudie. Det betyr at
TIMSS er designet for å måle endringer over tid. I tillegg til å undersøke trender i
eget land, kan landene også sammenlikne seg med øvrige deltakerland. Med unntak av gjennomføringen av TIMSS i 1999, har Norge deltatt hvert fjerde år siden
1995 med elever på 4. og 8. trinn. Nå, i TIMSS 2015, har Norge i tillegg deltatt
med elever på 5. og 9. trinn fordi Norge fikk innvilget søknad om å endre målgruppene, eller «target grades» til 5. og 9. trinn (se kap. 1 for utdyping).
For å sikre høy pålitelighet i en trendstudie må undersøkelsen være stabil fra en
runde til den neste. Med dette som krav bør studien inkludere nøyaktig de samme
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oppgavene og spørsmålene i hver runde. Men det er svært vanskelig, og det har
heller ikke vært ønskelig. Ved å offentliggjøre omtrent halvparten av alle oppgavene etter hver runde, åpner TIMSS opp for et demokratisk innsyn i hvordan
studien måler faglig kompetanse. Dette betyr at TIMSS har oppgaver som hemmeligholdes og gjenbrukes (trendoppgaver, se kap. 11.1.5) og at det må lages nye
oppgaver for hver runde. De nye oppgavene lages med utgangspunkt i det faglige
rammeverket til TIMSS (se kap. 11.1.4), og de gjennomgår svært omfattende kvalitetssikrings-prosedyrer, blant annet piloteres de nye oppgavene i alle land som
skal delta i den neste runden av TIMSS.
Forberedelsene til en ny runde av TIMSS starter med en revisjon av studiens
rammeverk. Utdanningssystemene forandrer seg. Læreplaner revideres, og nye
læreplaner iverksettes. Dette må avspeiles i det faglige rammeverket. Derfor søker
man å få en god balanse mellom to viktige hensyn: TIMSS-studien skal være oppdatert og relevant for den aktuelle utdanningssituasjonen i deltakerlandene. På den
annen side skal endringene i rammeverket helst være små og skånsomme for å
muliggjøre en pålitelig sammenlikning fra runde til runde. På tilsvarende måte og
av tilsvarende grunner gjennomgår spørreskjemaene en varsom revisjon fra runde
til runde.

11.1.3 UTVALG
Resultatene i TIMSS beskriver tilstanden til hvert land (ikke hver enkelt skole/
klasse/elev). Derfor er det viktig å ha et representativt utvalg. For å oppnå et representativt utvalg blir offisiell skolestatistikk for hvert land sendt til Statistics
Canada1, som har lang erfaring i å utføre slike tjenester for forskningsinstitusjoner
som IEA. Statistics Canada foretar trekkingen av skolene som skal delta for hvert
land. I trekkingen av skoler tas det hensyn til mange ulike faktorer, for eksempel
geografisk beliggenhet og skolestørrelse. Når alle hensyn er ivaretatt, trekkes skolene tilfeldig på en slik måte at de utgjør et representativt utvalg. Deretter trekkes
det ut en til to eller tre klasser per skole. I TIMSS 2015 deltar omtrent 5200 norske
elever fra 140 til 150 skoler per trinn. Merk at 5200 elever utgjør bare åtte–ni prosent av alle elevene som går på hvert trinn.

11.1.4 RAMMEVERK
Når TIMSS skal lage oppgaver, tar de utgangspunkt i et overordnet rammeverk
som definerer hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene skal testes i (Mullis &
1. Statistics Canada (se http://www.statcan.gc.ca/eng/start) tilsvarer Statistisk sentralbyrå i Norge.
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Martin, 2013). Det er ett rammeverk for matematikk og ett for naturfag. Rammeverkene deles inn i faglige emneområder, og hvert emneområde defineres og
beskrives. I tillegg angir rammeverkene hvor stor andel av testens totale antall
oppgaver som skal høre inn under hvert av disse områdene.
Det er et mål at rammeverkene skal ligge så tett som mulig opp til læreplanene
i deltakerlandene.
På grunn av de mange ulike deltakerlandene vil det alltid være noen oppgaver
som ikke passer, men det er et mål at majoriteten av oppgavene skal passe godt
hos alle. Derfor må alle deltakerlandene vurdere alle oppgavene og rapportere
hvordan de passer i forhold til egne læreplaner. I tillegg blir lærerne spurt. Lærerne
angir om klassen har fått eller skal få undervisning i de enkelte temaene som er
inkludert under hvert emneområde. Lærernes rapportering omtales som dekningsgrad (se kap. 8).
Rammeverket for matematikk er vist i tabell 11.2, mens rammeverket for naturfag er vist i tabell 11.3. Tabellene viser både emneområder og den prosentvise fordelingen av oppgaver i testene.
TABELL 11.2. Faglig rammeverk for matematikk, TIMSS 2015. Algebra er ikke et
eget emneområde på 4. trinn.
Emneområder

4. trinn

8. trinn

50 %

30 %

–

30 %

Geometri

35 %

20 %

Statistikk

15 %

20 %

Tall
Algebra

TABELL 11.3. Faglig rammeverk for naturfag, TIMSS 2015. På 4. trinn er kjemi og
fysikk slått sammen. Geofag omfatter tema fra astronomi, naturgeografi, geologi og
geofysikk.
Emneområder

4. trinn

Biologi

45 %

Fysikk/Kjemi

35 %

Geofag

20 %

Emneområder

8. trinn

Biologi

35 %

Kjemi

20 %

Fysikk

25 %

Geofag

20 %
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I tillegg til de faglige emneområdene deles oppgavene inn i tre kognitive kategorier fordi det er et mål at oppgavene også skal stille ulike kognitive krav til elevene. I rammeverkene for matematikk og naturfag er det tre kognitive kategorier:
å kunne, å anvende og å resonnere. Fra 4. til 8. trinn er det en forskyvning fra det
å kunne til det å resonnere. Tabell 11.4 viser fordelingen av oppgaver i matematikk og naturfag etter kognitiv kategori på begge trinn.
TABELL 11.4. Fordeling av matematikk- og naturfagoppgaver i TIMSS 2015 etter
kognitiv kategori.
Matematikk
Kognitiv kategori

Naturfag

4. trinn

8. trinn

4. trinn

8. trinn

Å kunne

40 %

35 %

40 %

30 %

Å anvende

40 %

40 %

35 %

35 %

Å resonnere

20 %

25 %

25 %

35 %

De tre kognitive kategoriene for matematikk beskrives slik: Å kunne innebærer å
huske fakta, gjenkjenne objekter og uttrykk, beherske de fire regningsartene for
heltall, brøker og desimaltall, hente informasjon fra tabeller og diagrammer, måle
og klassifisere: Å anvende innebærer å bruke kunnskapene og ferdighetene sine
til å velge metoder og strategier, representere informasjon, modellere situasjoner,
følge instruksjoner og løse rutineproblemer: Å resonnere innebærer å tenke
logisk, analysere situasjoner og sammenhenger, generalisere resultater, kombinere informasjon, begrunne påstander og løse problemer som ikke er rutinepreget.
De tre kognitive kategoriene for naturfag beskrives slik: Å kunne innebærer å
huske og gjenkjenne fakta, kjenne naturfaglig terminologi og definisjoner,
beskrive organismer, stoffer og prosesser, gi eksempler og bruke laboratorieutstyr.
Å anvende innebærer å sammenlikne og kategorisere, å anvende naturfaglige
modeller, knytte faglige begreper og forklaringer til observerte fenomener og
tolke informasjon. Å resonnere innebærer å analysere naturfaglige problemer,
kombinere informasjon, formulere og teste hypoteser, se mønstre i data og trekke
konklusjoner, generalisere, begrunne påstander og vurdere ulike alternativer.

11.1.5 TRENDOPPGAVER
Fordi TIMSS er en trendstudie, har den såkalte trendoppgaver. Dette er oppgaver
som brukes i påfølgende gjennomføringer av undersøkelsen slik at det skal være
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mulig å bruke den samme måleskalaen og sammenlikne poengsummene fra gang
til gang. Trendoppgavene holdes hemmelig slik at det ikke skal være mulig for
noen land å øve på disse før neste gjennomføring av testen. Etter hver gjennomføring offentliggjøres omtrent halvparten av oppgavene i hvert fag, på hvert trinn.
I TIMSS 2007 ble det for eksempel i etterkant av undersøkelsen offentliggjort 88
oppgaver i matematikk på 8. trinn, mens 124 oppgaver ble holdt hemmelig. De
124 oppgavene ble inkludert i TIMSS 2011 sammen med 91 nye oppgaver som da
erstattet de 88 frigitte.

11.1.6 OPPGAVEFORMAT OG ROTASJON
Oppgavene i TIMSS er av to typer, enten flervalgsoppgaver eller åpne oppgaver.
For å svare på flervalgsoppgaver må elevene velge det riktige svaret blant fire
svaralternativer. Når oppgavene er åpne, må elevene selv formulere og skrive svaret.
Omtrent halvparten av oppgavene i TIMSS er åpne oppgaver.
Dersom én elev skulle løst alle oppgavene i matematikk (179) og naturfag (207)
på 4. trinn, er det beregnet å ta omtrent 8,5 timer. På 8. trinn er estimert tidsbruk på
alle oppgavene (207 + 266) omtrent 10,5 timer. Dette er ikke praktisk mulig, derfor
fordeles oppgavene i 14 hefter som til sammen inneholder alle oppgavene som er
med i testen. Hver elev får ett hefte som inneholder én del med matematikkoppgaver
og én del med naturfagoppgaver. Tidsbruken på de to delene i oppgaveheftet er for
4. trinnselever til sammen 72 minutter, for 8. trinn er den 90 minutter. Tiden er likt
fordelt på de to fagene, og elevene får en liten pause mellom hver del.
TIMSS bruker det som kalles et rotasjonsdesign for oppgavene. Dette designet
fører til at undersøkelsene dekker en mye større del av fagenes emneområder enn
om alle elevene hadde besvart de samme spørsmålene. Rotasjonen kan eksemplifiseres med oppgaveblokkene: Et oppgavehefte til en elev inneholder to blokker
matematikkoppgaver (M1 og M2) og to blokker naturfagoppgaver (N1 og N2).
Neste oppgavehefte inneholder matematikkblokk M2 pluss en ny blokk, M3. Slik
er det for naturfag også. På denne måten gjentas blokkene i alle elevheftene, helt
til hefte nummer 14, som inneholder M14 og M1, og N14 og N1. I tillegg roteres
det også på hvilket fag elevene møter først i et oppgavehefte. I halvparten av heftene løser elevene naturfagoppgaver først og matematikkoppgaver sist.
For å løse problemet med at ikke alle elever svarer på de samme oppgavene, blir
det brukt en metode som beregner fem såkalte plausible verdier2 for hver elev. I
denne beregningen inngår både elevenes skår på oppgavene i testen og bakgrunns-

2. «Plausible values» på engelsk.
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informasjon som for eksempel sosioøkonomisk status (Martin & Mullis, 2012;
Rubin, 1987). Om en skal analysere data fra TIMSS, bør alle de plausible verdiene
inkluderes, ellers risikerer en at standardfeilen blir for liten. Konsekvensen av
dette kan være at man får signifikante resultater, som i virkeligheten ikke er det.
For en beskrivelse av hvordan plausible verdier brukes i dataanalyser, se for
eksempel Rutkowski, Gonzalez, Joncas og von Davier (2010).

11.1.7 POENGSKALAER OG KOMPETANSENIVÅER
Poengskalaene for matematikk og naturfag i TIMSS ble definert av de 45 landene
som deltok i 1995. Elevskårene i alle deltakerlandene ble den gangen regnet om
til en ny skala slik at det internasjonale gjennomsnittet ble satt til 500 og standardavviket ble satt til 100. Det er denne skalaen som nå brukes som en fast målestokk, og nå kalles 500 for skalamidtpunktet.
For å sette alle TIMSS-undersøkelsene inn i samme skala, brukes en metode
som på norsk kan oversettes med samtidig kalibrering. Metoden går ut på å skalere data fra én undersøkelse samtidig med data fra den forrige undersøkelsen og
så anvende lineær transformering for å plassere resultatene fra inneværende
undersøkelse på den samme skalaen som den forrige. Trendoppgavene og de landene som deltar i to påfølgende runder av TIMSS, muliggjør dette.
Prosessen med å lage kompetansenivåer ble først implementert i TIMSS 1999
(Gregory & Mullis, 2000; Kelly, 1999). I begynnelsen ble disse kompetansenivåene plassert på en prosentil-skala, men i TIMSS 2003 skjønte man at inndelingen
av skalaen måtte ta hensyn til trend, og dermed brukte man i stedet poengskalaen
hvor skalamidtpunktet er 500 og standardavviket er 100 (Gonzalez, Galia, Arora,
Erberber & Diaconu, 2004). Skalaen for kompetansenivåer, som gjelder for både
matematikk og naturfag, er vist i figur 11.2.

625 Avansert nivå
550 Høyt nivå

±5

475 Middels nivå
400 Lavt nivå

Figur 11.2. Kompetansenivåer for TIMSS. Hvert nivå omfatter et område som inkluderer 5
poeng over og 5 poeng under den spesifikke poengangivelsen for hvert kompetansenivå.
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Prosessen med å lage kompetansenivåer starter med å identifisere elever som ligger innen fem poeng over eller under hvert kompetansenivå som vist i figur 11.2.
For disse elevene kalkuleres deretter prosentandelen korrekt for alle oppgavene.
Seleksjonskriterier blir brukt for å identifisere oppgaver som hører til hvert kompetansenivå. Disse kriteriene er som følger: en flervalgsoppgave tilhører et
bestemt kompetansenivå dersom minst 65 prosent av elevene på dette nivået svarer riktig på oppgaven, og i tillegg må minst 50 prosent av elevene på nivået under
svare riktig på oppgaven. For åpne oppgaver er kriteriet å plassere oppgaven i det
laveste nivået med minst 50 prosent riktige svar.
Eksperter i TIMSS beskriver deretter den kompetansen elevene må ha for å løse
disse spesifikke oppgavene, og kommer slik fram til det de mener er den beste
definisjonen av de ulike kompetansenivåene. Det er viktig å poengtere at disse
kompetansebeskrivelsene først og fremst har en empirisk, men også en skjønnsmessig basis. Det betyr for eksempel at beskrivelsene av disse nivåene endres noe
fra én TIMSS-studie til den neste, i og med at noen nye oppgaver vil introduseres
fra gang til gang. Grunnen til at man i TIMSS knytter disse beskrivelsene så tett
opp mot selve oppgavene, er at man ønsker å ha beskrivelser som er nært knyttet
til faget og rammeverket. Det overordnede formålet med disse beskrivelsene er å
kunne rapportere kvalitativt om hvilke kompetanser elevene har, i stedet for kun
å plassere dem som punkter på en poengskala. Vedlegg 1 og vedlegg 2 gir fullstendige beskrivelser av kompetansenivåene for henholdsvis matematikk og naturfag
i TIMSS 2015.
I TIMSS vil det for øvrig også være noen elever med poengsum under lavt nivå
(under 400 poeng), men en beskrivelse av deres kompetanse vil ikke kunne gis ut
fra de prosedyrene som er beskrevet her. For en grundigere gjennomgang av kompetansenivåer i både TIMSS og PISA, se Olsen og Nilsen (In press).

11.1.8 SPØRRESKJEMA
I tillegg til de faglige prøvene hører det med et spørreskjema til elevene. Gjennom
dette hentes det inn informasjon om blant annet elevenes hjemmebakgrunn, holdninger og motivasjon for fagene, deres opplevelse av skolen og undervisningen.
TIMSS har også spørreskjemaer til elevenes lærere i matematikk og naturfag,
til elevenes skoleledere (rektorer) og foresatte (bare på barnetrinnet). I lærernes
spørreskjema handler det om deres utdanning og erfaring, om undervisningspraksis, om motivasjon og om faglig, fagdidaktisk og pedagogisk selvtillit. Skolelederne får spørsmål om blant annet skolemiljø og skoleledelse. De foresatte får
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blant annet spørsmål om tidlig læring av lesing og regning, om barnets deltakelse
i barnehage, om de foresattes opplevelse av skolen og holdninger til realfag.
Tabell 11.5 viser hvilke variabler og konstrukter som finnes i de forskjellige
spørreskjemaene i TIMSS. Et konstrukt er et begrep som blir målt ved flere spørsmål (f.eks motivasjon), mens variabler er basert på enkeltspørsmål.
TABELL 11.5. Innhold i spørreskjemaene i TIMSS 2015.
Elever

Lærere

Sosioøkonomisk status

Karakteristika (kjønn, alder)

Minoritetsbakgrunn

Utdanning og erfaring

Karakteristika (kjønn, alder)

Skolemiljø

Ugyldig fravær

Samarbeid med kollegaer

Skoletilhørighet

Tilfredshet med læreryrket

Mobbing

Belastning på jobb

Motivasjon (indre og ytre, og selvtillit)

Undervisningskvalitet og -metoder

Forventning om fullført utdanningsnivå

Utfordringer knyttet til klassen

Tid på lekser og ekstraundervisning

Tilgang til og bruk av datamaskiner

Klasseledelse (undervisningskvalitet)

Hvilke faglige emner er undervist

Støttende undervisning (undervisningskvalitet)

Lekser og bruk av lekser

Læreren gir utfordringer (undervisningskvalitet)

Vurdering av elever og tester

Tydelig undervisning (undervisningskvalitet) Etter- og videreutdanning
Regelmessig frokost

Læreres faglige og pedagogiske selvtillit

Bruk av datamaskin hjemme og på skolen

Antall timer i matematikk og naturfag

Internettbruk og skolearbeid

Undersøkende (inquiry-based) læring i
naturfag

Karakterer siste termin (bare ungdomstrinn)
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Foresatte (bare barnetrinn)

Rektorer/skoleledere

Tilrettelegging for lesing og regning

Elevers SES og minoritetsbakgrunn

Elevens lese- og regneferdigheter ved
skolestart

Antall innbyggere der skolen ligger

Deltakelse i barnehage

Skole- og klassestørrelse

Alder barnehage- og skolestart

IKT-utstyr ved skolen

Lekser og hjelp til lekser

Naturfagsressurser

Privat leksehjelp

Leksehjelp på skolen

Foreldrenes inntrykk av skolen

Skoleledelse

Sosioøkonomisk bakgrunn og minoritetsbak- Differensiering av elever
grunn
Holdninger til matematikk og naturfag

Ressurser ved skolen
Trygghet og orden ved skolen (skolemiljø)
Rekruttering av lærere
Lærerfravær
Rektors utdanning
Læringstrykk (skolemiljø)

Ved hjelp av statistiske analyser er det mulig å undersøke sammenhenger mellom
dataene fra spørreskjemaene og prestasjonene til elevene.

11.2 STATISTISKE METODER OG ANALYSER
Denne delen av kapittel 11 handler om statistikk og de metodene vi har brukt i
denne boka. Vi starter med å gi leseren en kort innføring i noen utvalgte begreper
innen statistikk i kapittel 11.2.1. Kapittel 11.2.2 forklarer hva vi mener med reversert koding. Resten av kapitlet handler om hvordan vi kan dra de slutningene vi
drar, i tidligere kapitler, ved å redegjøre for hvordan vi har tatt hensyn til det
hierarkiske designet i TIMSS og brukt flernivåanayser (11.2.3) og om tilrettelegging av data og metoder (11.2.4 og 11.2.5). I kapittel 11.2.6 diskuteres reliabiliteten og validiteten av våre slutninger.
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11.2.1 STATISTISKE MÅL
Når et datasett skal beskrives, brukes ofte både sentralmål og spredningsmål. De
mest vanlige sentralmålene er median, typetall og gjennomsnitt, og de mest vanlige spredningsmålene er variasjonsbredde, prosentiler, varians og standardavvik.
I det følgende gis definisjoner og korte forklaringer til de målene som brukes i
denne boka. Forklaringene eksemplifiseres med elevenes skår på naturfagtesten
på barnetrinnet (se kap. 3 og Martin et al., 2016).
Gjennomsnitt. Gjennomsnitt blir ofte utrykt ved x , hvor
x  x  xn
.
x 1 2
n
Her er n antall elever som har tatt naturfagtesten og x1, x2, ... og xn er poengskåren
til elev 1, 2, …, opp til og med elev n. På 5. trinn var det 4 329 elever som deltok,
og gjennomsnittsskår for disse er 509 poeng (se tabell 3.3, kap. 3).
Prosentiler. Prosentiler angir hvor mange prosent av elevene som skårer en gitt
verdi eller mindre. I Norge var det fem prosent av elevene på 5. trinn som skåret
427 poeng eller mindre på naturfagtesten, og det var nittifem prosent som fikk 636
poeng eller mindre. I tillegg til at prosentilene i seg selv brukes som mål på spredning, benyttes også differansen mellom prosentiler som et mål på spredningen i et
datasett. Jo større differanse, jo større spredning er det i datasettet. For Norges del
er differansen mellom den 5. prosentilen og den 95. prosentilen 636–427 = 209,
hvilket er blant de minste differansene i populasjon1 (jf. tabell 3.3 i kap. 3).
Varians. Varians utrykkes ved s2, hvor

 x  x    x2  x 
 1
2

2

2

  xn  x 

2

.
n 1
Varians handler om variasjonen i datasettet i forhold til gjennomsnittet, x . Nærmere bestemt er varians en gjennomsnittsverdi for kvadratet av avstanden mellom
hver av målingene x1, x2, ... og xn og gjennomsnittet. Jo større avstand det er mellom hver enkeltmåling og x , jo større blir variansen og med den også spredningen.

s

Standardavvik. Standardavvik uttrykkes ved s, hvor s  s 2 .
Standardavvik kalles standard deviation på engelsk og er definert som kvadratrota
av variansen. Standardavviket er kanskje det spredningsmålet som oppgis oftest
fordi standardavviket får samme benevning som de målte variablene har i
utgangspunktet.
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I undersøkelser som TIMSS, hvor det er trukket ut store representative utvalg
for hvert land, vil resultatene (av f.eks elevenes testskår) nærme seg en helt
bestemt fordeling, nemlig normalfordelingen. I en normalfordeling er det slik at
omtrent 68 prosent av målingene vil ha verdier i intervallet fra ett standardavvik
under gjennomsnittet, til ett standardavvik over gjennomsnittet. Utvides området
til to standardavvik fra gjennomsnittet i begge retninger, vil omtrent 95 prosent av
alle målingene ligge her.
For eksempel, for de norske elevene på 5. trinn i naturfag, er gjennomsnittet 537
poeng og standardavviket er på 63 poeng (Martin et al., 2016). Det betyr at 68 prosent av elevene vil ha en naturfagskår som ligger mellom (537 – 63=) 474 og
(537 + 63=) 600 poeng, og 95 prosent av elevene skårer mellom (537 – 2 · 63=)
411 og (537 + 2 · 63=) 663 poeng.
Et av landene som ikke skårer signifikant forskjellig fra Norge, er Bulgaria (se
tabell 3.3, kap. 3). Bulgaria har en gjennomsnittsskår på barnetrinnet på 535
poeng, hvilket er to poeng under det norske snittet. Men Bulgaria har et standardavvik på 95 poeng, hvilket betyr at de har betydelig større spredning i resultatene sine enn Norge. For å inkludere 95 prosent av elevene, må intervallet gå fra
345 til 725 poeng (mot 411 til 663 i Norge).
s
.
n
Standardfeil kalles standard error på engelsk og avhenger av standardavviket (s)
i datamaterialet og utvalgsstørrelsen (n). Alle målinger har feilmarginer, og i statistikk er det vanlig å angi feilmarginene som standardfeil, SE.

Standardfeil. Standardfeil utrykkes ved SE, hvor SE 

Statistisk signifikans. Statistisk signifikans handler om hvor sannsynlig det er at
resultater fra statistiske analyser skyldes tilfeldigheter i utvalget. Resultatet av en
statistisk analyse er signifikant dersom sannsynligheten er liten for at resultatet har
oppstått tilfeldig. Signifikans uttrykkes enten som en prosentverdi (p-verdi) eller
som et konfidensintervall. Uttrykket signifikansnivå angir hvor signifikant et
resultat må være for å være akseptabelt.
Når signifikans uttrykkes ved p-verdier, brukes ofte 5 prosent (= 0,05) som en
øvre grense. Da angis signifikansnivået som p< 0,05, og det betyr at det er mindre
enn 5 prosent sannsynlighet for at resultatet skyldes tilfeldigheter i utvalget. I våre
analyser er signifikansnivået satt til 5 prosent. For noen resultater har vi oppgitt
p< 0,001, og det betyr at det er mindre enn 0,1 prosent sannsynlighet for at resultatet har framkommet på grunn av tilfeldigheter i utvalget. Ved å oppgi p< 0,001
ønsker vi å synliggjøre styrken på signifikansen. I kapittel 4, for eksempel, fant vi
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en signifikant sammenheng mellom 9. trinnelevenes selvtillit i matematikk og
deres matematikkprestasjoner. Regresjonskoeffisienten var 0,65 (p< 0,05) (se
tabell 4.4). Det betyr at det er mindre en 5 prosent sannsynlighet for at koeffisienten
er et resultat av tilfeldigheter.
Når signifikans uttrykkes ved hjelp konfidensintervaller, brukes ofte 95 prosent
konfidensintervaller. Intervallene beregnes ved hjelp av standardfeilen (SE) til
variabelen vi undersøker.
Nedre grense for konfidensintervallet = variabelverdi – 1,96 · SE
Øvre grense for konfidensintervallet = variabelverdi + 1,96 · SE
For eksempel har vi i tabell 3.3 (kap. 3) markert hvilke land som skårer signifikant
likt med Norge og signifikant over og under. Ved å beregne konfidensintervallet
til gjennomsnittsskår for naturfag for hvert land, kan vi i de tilfellene hvor konfidensintervallene for landenes gjennomsnittsskår overlapper med Norges konfidensintervall, si at landene ikke skårer signifikant forskjellig fra Norge. I land hvor
konfidensintervallene ikke overlapper med Norges konfidensintervall, kan vi si at
de skårer signifikant forskjellig fra Norge (over eller under).
Standardisering. For å standardisere en variabel X, benyttes følgende transfor-

X X
. Her er X gjennomsnittsverdien til variablen X, s er stans
dardavviket til fordelingen av X, og z er den standardiserte verdien til X. Ved å
foreta tranformasjonen kan vi si hvor mange standardavvik verdien ligger over eller
under gjennomsnittet. I TIMSS er skalamidtpunktet (gjennomsnittet) satt til 500, og
standardavviket er satt til 100. Det betyr at Norge, som har en gjennomsnittsskår på
537 i naturfag på 5. trinn, skårer 0,37 standardavvik over skalamidtpunktet.
masjon z 

11.2.2 REVERSERT KODING
I spørreskjemaene til TIMSS blir for eksempel elevene spurt om å angi grad av
enighet på en firedelt skala (veldig uenig, litt uenig, litt enig, veldig enig)3. Disse
gradene av enighet kodes, eller oversettes til heltallsverdier for at det skal være
mulig å behandle elevenes responser i SPSS4 eller andre analyseprogrammer. Ta
3. En slik skala kalles en Likert-skala, for mer om dette se f.eks Crocker og Algina (2006).
4. SPSS, programvarepakke for statistiske beregninger, se http://www.ibm.com/analytics/us/en/
technology/spss/.
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for eksempel det positive utsagnet «Jeg liker matematikk». Den laveste graden av
enighet, veldig uenig, settes til verdien 0 og den høyeste graden, veldig enig, settes
til 3. Skalaen går fra det vi anser som det dårligste, til det beste. Dersom vi nå regner ut et gjennomsnitt for alle elevene for dette utsagnet, vil en høy snittverdi
antyde at elevene i gjennomsnitt er mer enig enn uenig og vi kan tolke dette som
at elevene i relativt høy grad liker matematikk.
De aller fleste utsagnene som elevene må forholde seg til, er positive, slik som
eksemplifisert over, men noen få ganger er de negative (f.eks «Matematikk er kjedelig» eller «Jeg er rett og slett ikke flink i naturfag»). Her brukes den samme skalaen som over, og den vil derfor gå fra det vi anser som det beste til det dårligste.
Derfor reverserer vi, eller koder om skalaen for negative utsagn slik at veldig enig
får verdien 0 og veldig uenig får verdien 3. Ved å reversere kodingen for negative
utsagn vil vi kunne omtale og vise resultatene fra positive og negative utsagn på
samme måte, begge skalaene vil gå fra dårligst til best.

11.2.3 HIERARKISK DESIGN OG FLERNIVÅANALYSER
TIMSS-studien har det man kaller et hierarkisk design, som reflekterer at elever
tilhører klasser som hører inn under skoler, som hører inn under land. Elevene i en
klasse vil ofte likne mer på hverandre enn et tilfeldig utvalg elever på tvers av, for
eksempel, hele Norge. På samme måte vil elever på en skole også være likere
hverandre enn et tilfeldig utvalg elever fra mange skoler. I tillegg kan det være stor
forskjell mellom grupper av elever, for eksempel mellom klasser og mellom skoler. Dette er noe man må ta hensyn til når man analyserer dataene.
Forskere oppfordrer på det sterkeste til å gjøre to-nivå analyser framfor analyser
på kun ett nivå for data fra internasjonale storskalaundersøkelser som TIMSS
(Rutkowski et al., 2010). Dersom man ikke gjør dette, kan standardfeilen bli mindre enn den er i virkeligheten, og resultater som ser signifikante ut med analyser
på ett nivå, kan i mange tilfeller bli ikke-signifikante ved flernivåanalyser. Men
det er slik at dersom forskjellen mellom klasser eller skoler er forsvinnende liten,
er det ikke nødvendig med flernivåanalyser. Og riktignok er forskjellen mellom
klasser og mellom skoler mindre i Norge enn i mange andre land, men den er
fremdeles stor nok til at man bør gjøre flernivåanalyser. Dette kan man blant annet
undersøke ved å beregne intraklasse-korrelasjonen (ICC). ICC er et tall mellom 0
og 1, og er et uttrykk for hvor like individene innen en gruppe er. For eksempel
kan den brukes som et mål på grad av ulikhet mellom skoler eller mellom klasser.
Dersom ICC > 0,1, er det anbefalt å bruke flernivåanalyser (Heck, Thomas &
Tabata, 2010). I alle våre analyser var ICC > 0,1, og dette er grunnen til at vi bru-
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ker flernivåanalyser i alle kapitler hvor vi ser på sammenhenger mellom ulike faktorer.

11.2.4 KORRELASJON OG REGRESJON
Her vil vi gi en enkel og kort forklaring på korrelasjon og lineær regresjon. For
lesere som ønsker mer informasjon, anbefaler vi Cohen et al. (2003).
Korrelasjon er et statistisk mål som beskriver sammenhengen mellom to variabler. Dersom to variabler har en positiv korrelasjon, vil det si at når den ene øker,
så øker også den andre variabelen. Hvis korrelasjonen er negativ, betyr det at dersom den ene variabelen øker, så minker den andre. Korrelasjonskoeffisienter ligger mellom –1 og 1, og en sterk positiv korrelasjon vil typisk være høyere enn 0,6
eller 0,7 avhengig av datamaterialet (tilsvarende for en negativ korrelasjon).
Lineær regresjon er en statistisk metode som også beskriver sammenhengen
mellom to variabler, for eksempel x og y. Imidlertid forutsettes det at den ene, y,
er avhengig av den andre, x. Sammenhengen mellom disse to variablene antas å
være lineær, og vi kan bruke likningen for en rett linje, y = Bx + k, som modell for
sammenhengen. Stigningstallet, B, kalles i regresjonsanalyser for regresjonskoeffisienten, og k er skjæringspunktet med y-aksen. I figur 11.3 har vi tegnet inn to
regresjonslinjer. Tenk at de to linjene representerer sammenhengen mellom elevenes sosioøkonomiske status (SES) og matematikkprestasjoner i TIMSS på to forskjellige skoler, skole 1 og skole 2. Skalaen for SES går fra 1 til 10, hvor 10 er det
høyeste.
For skole 1 i figur 11.3 er regresjonskoeffisienten (stigningstallet) 10 og for
skole 2 er regresjonskoeffisienten 5. Det betyr at det er en sterkere sammenheng
mellom elevenes SES og matematikkprestasjoner på skole 1 enn det er på skole 2.
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Skole

Matematikkprestasjoner

194

SES

Figur 11.3. Hypotetisk eksempel på relasjonen mellom SES og matematikkprestasjoner på
skolenivå.

11.2.5 SEM-METODEN
I alle våre analyser har vi brukt to-nivåstrukturell likningsmodellering (SEM,
Structural Equation Modelling). Modellering med SEM består av to deler. I den
første delen brukes konfirmatorisk faktoranalyse (CFA, Confirmatory Factor Analysis), i den andre analyseres strukturer, eller relasjoner mellom faktorer. Slike
flernivåanalyser brukes for å ta hensyn til det hierarkiske designet til TIMSS (se
over). Men før det er mulig å analysere, må dataene gjøres klare for SEM-analyser.
Til klargjøring benyttes et program som heter IDB Analyzer. Dette programmet
preparerer dataene ved å ta hensyn til det kompliserte designet til TIMSS. For
eksempel blir lærerne koblet til de elevene han eller hun underviser, og elevene
grupperes i klassene sine. I en to-nivåmodell kan for eksempel elevene utgjøre det
første nivået og klassen være det andre nivået.
Et konstrukt som ikke er direkte målbart, kalles en latent variabel. For eksempel er det ikke mulig å måle indre motivasjon direkte, da trenger vi mange indikatorer som til sammen kan dekke det vi mener med motivasjon. I CFA settes indikatorene som skal utgjøre den latente variabelen indre motivasjon, sammen,
basert på tidligere forskning og teori. CFA utgjør målemodellen for den latente
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variabelen, det vil si relasjonene mellom indikatorene (Brown, 2006). CFA brukes
til å validere den teoretisk konstruerte latente variabelen. Metoden tar sikte på å
bestemme egenskaper ved den latente variabelen ved å beskrive korrelasjonen
mellom indikatorene, eller de observerte variablene som inngår i konstruktet
(Hox, Maas & Brinkhuis, 2010). Videre benytter vi CFA for å undersøke hvor godt
den latente variabelen blir målt av de forskjellige observerte variablene. For
eksempel blir elevenes indre motivasjon (i kapittel 4) modellert som en latent variabel. Indre motivasjon i naturfag blir målt ved hjelp av ni forskjellige observerte
variabler (hva elevene svarer på spørsmålene om indre motivasjon), for eksempel
Jeg liker å lære naturfag, Jeg skulle ønske at jeg ikke var nødt til å lære naturfag
og Naturfag er kjedelig. For hver av de ni indikatorene vil man som resultat få en
såkalt factor loading, en faktorladning, som er et tall som indikerer hvor god den
observerte variabelen fungerer som mål for det ikke-målbare underliggende
begrepet, indre motivasjon. Faktorladningene forteller hvor reliabel og valid den
latente variabelen er, og angir både hvor godt hver indikator måler det underliggende begrepet, og om de er statistisk signifikante. Faktorladningene vil også gi
en indikasjon på om den latente variabelen inneholder en eller flere aspekter eller
dimensjoner.
Et eksempel: En latent variabel med flere dimensjoner er undervisningskvalitet
slik det blir målt i kapittel 7. Her inneholder undervisningskvalitet fire dimensjoner. Derfor måles den latente variabelen undervisningskvalitet av fire andre latente
variabler (f.eks klasseromsledelse), som igjen måles av observerte variabler. I hele
rapporten er alle faktorladningene høye (typisk over 0,7) og signifikante.
Den strukturelle delen av SEM brukes til å analysere relasjonen mellom en latent
eller observert variabel og en annen latent eller observert variabel. For eksempel kan
man undersøke sammenhengen mellom indre motivasjon og prestasjoner. Denne
sammenhengen blir målt ved regresjon, og man får da en regresjonskoeffisent som
f.eks. beskriver sammenhengen mellom indre motivasjon og prestasjoner.
Det statistiske verktøyet brukt i alle våre SEM-analyser er Mplus, verson 7.3
(Muthén & Muthén, 1998–2015). Når man kjører slike SEM-modeller, får man mål
på hvor godt modellen stemmer overens med dataene. Disse målene kalles «model
fit» eller modelltilpasning (se Hox et al., 2010). Vi skal ikke gå nærmere inn på dette
her, men alle våre modeller hadde gode modelltilpasninger. Mplus håndterer også
såkalte «Missing data», data som mangler fordi en elev hoppet over et spørsmål,
eller ikke deltok på testen i det hele tatt. For å håndtere dette har vi brukt Robust
Maximum Likelihood (MLR) estimering (se Muthén & Muthén, 1998–2015).
I Mplus kan man modellere variabler på flere nivåer samtidig. Dette ble for
eksempel gjort i kapittel 7 og 8 i analysene av undervisningskvalitet. Undervis-
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ningskvalitet rapportert av elever bør aggregeres (kobles sammen) på klassenivå
fordi elevene i en klasse rapporterer om én lærer. Undervisningskvalitet er derfor
et klassefenomen. Man undersøker da relasjonen mellom undervisningskvalitet og
prestasjoner på elev- og klassenivå samtidig. På den måten kontrollerer man for at
elevene kan ha forskjellige opppfatninger av sine læreres undervisningskvalitet.

11.2.6 Å TREKKE SIKRE SLUTNINGER
Hvor sikre forskerne kan være når de trekker slutninger, avhenger av mange faktorer: Det avhenger av kvaliteten til de innsamlede dataene (hvor gode måleinstrumentene er), designet til studien og antall deltakere (utvalgsstørrelse), metodologi,
valg av analysemetode og analyseverktøy. Om alt dette holder høy kvalitet, er reliabiliteten høy (det er liten grad av målefeil) og validiteten god (at det man undersøker, faktisk er det man måler)5. Forskerne kan dermed trekke sikrere slutninger
enn om noen eller alle faktorene ikke holder høy kvalitet. Om forskerne kan trekke
sikre kausale slutninger, er ikke alltid like klart.
Kausalitet handler om forholdet mellom årsak (hendelse A) og virkning (hendelse
B). For at en relasjon skal være kausal, må: 1) hendelse A komme før hendelse B i
tid, 2) hendelse A forårsake hendelse B, og 3) hendelse A alltid etterfølges av hendelse B. Det sies ofte at kausale slutninger kun kan trekkes dersom man har en
randomisert eksperimentell undersøkelse med en kontrollgruppe. Målet med et slikt
eksperiment er å dokumentere effekt av en bestemt behandling (f.eks. en undervisningsmetode). Deltakerne må fordeles tilfeldig (randomiseres) til en behandlingsgruppe og en kontrollgruppe. Slike studier har ofte små utvalg, så selv om en kan
trekke kausale slutninger, er det vanskelig å generalisere og si at slutningene fra en
randomisert eksperimentell undersøkelse gjelder hele populasjonen.
I mange tilfeller vil det være behov for å ta endringer over tid i betraktning, og
dermed utføre en longitudinell studie. Hvor kausale slutninger det er mulig å
trekke avhenger av designet på studien og på kvaliteten av instrumentene (f.eks.
spørreskjemaer og tester). Reliabilitet og validitet spiller altså en viktig rolle.
TIMSS er en studie som har et tverrsnittsdesign. Det vil si at samme type data
blir samlet inn i mange land, på ett tidspunkt. I tillegg er TIMSS designet for å
kunne undersøke trender (i f.eks prestasjoner). Dersom man inkluderer de eksakt
samme landene i to forskjellige runder av TIMSS og utfører analysene på landnivå, kan TIMSS anses som en longitudinell undersøkelse (Gustafsson, 2007).

5. For mer om reliabilitet og validitet, se f.eks. Kleven, Tveit & Hjardemaal (2002).

560162_Timss_2015.book Page 197 Tuesday, November 22, 2016 11:08 PM

11 TIMSS OG STATISTISKE METODER 197

Det finnes avanserte analysemetoder hvor man utnytter det longitudinelle
designet. Disse analysene setter forskerne i stand til å trekke en høyere grad av
kausale slutninger (Gustafsson & Nilsen, 2015; Rosén & Gustafsson, 2016), men
slike analyser har ikke blitt gjort i denne boka. Videre har ikke TIMSS et eksperimentelt design, og det betyr at vi ikke kan trekke kausale slutninger; vi kan altså
ikke slå fast hva som er årsak og virkning. Ta for eksempel variabelen «antall
bøker elevene har hjemme». Denne variabelen har vist seg å være sterkt relatert til
elevenes prestasjoner, og vi kan derfor rapportere at antall bøker har en sterk sammenheng med elevenes prestasjoner. Vi kan ikke si at antall bøker har en sterk
påvirkning på elevenes prestasjoner.
Den siste måten å uttrykke resultatet på sier noe om retningen til relasjonen, og
forteller oss at flere bøker påvirker prestasjoner framfor at prestasjoner påvirker
antall bøker. Tidligere forskning og logikk tilsier at det ikke vil dukke opp flere
bøker i bokhyllene bare fordi elevene presterer bedre.
Vi har i denne boka valgt å bruke ordene sammenheng med framfor påvirkning
på for å signalisere at vi ikke påberoper kausalitet. Likevel har vi forutsatt en retning på sammenhengen fordi vi utfører regresjonsanalyse. Denne forutsetningen
er basert på tidligere forskningsresultater og teori. For eksempel sier tidligere
forskning at det er skolemiljøet som påvirker elevenes prestasjoner, ikke motsatt.
Selv om forskere ikke kan trekke kausale slutninger, er det viktig å vite i hvilken
grad slutningene er robuste og generaliserbare. Begge disse er avhengig av en
rekke faktorer som for eksempel designet på studien, metodologi og analysemetode, antall elever i utvalget, om utvalget er representativt og kvaliteten av
dataene. Dersom man har et representativt utvalg av elever, er det mulig å trekke
slutninger til hele populasjonen. I TIMSS 2015 deltar det representative utvalg av
elever på 4., 5., 8. og 9.trinn i Norge, noe som gjør det mulig å trekke slutninger
for alle elever på disse trinnene.
Vi har tatt hensyn til det komplekse designet til TIMSS og har brukt den mest
robuste analysemetoden tilgjengelig (Hox et al., 2010) for å kunne trekke så sikre
og generaliserbare slutninger som mulig. Vi vil derfor argumentere for at våre
funn har høy reliabilitet og validitet.
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Vedlegg 1
BESKRIVELSER AV KOMPETANSENIVÅER, MATEMATIKK
TABELL 1. Karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i matematikk i TIMSS
2015, populasjon 1.
Avansert nivå (625 poeng og over)
Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse i mange slags nokså komplekse situasjoner og
forklare sine resonnementer. De kan løse mange flertrinnsoppgaver med hele tall. Elevene på
dette nivået viser god forståelse for brøker og desimaltall. De kan anvende (geometrisk)
kunnskap om en rekke to- og tredimensjonale figurer i ulike situasjoner. De kan tolke og lage
representasjoner av data for å løse flertrinnsoppgaver.
Høyt nivå (550–624 poeng)
Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse til å løse oppgaver. De kan løse tekstoppgaver
med operasjoner på hele tall, enkle brøker og uttrykk med to desimaler. Elevene viser at de
forstår geometriske egenskaper til figurer og vinkler som er mindre eller større enn en rett
vinkel. Elevene kan tolke og bruke data i tabeller og ulike typer diagrammer til å løse oppgaver.
Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene kan bruke grunnleggende matematiske kunnskaper i enkle situasjoner. De viser forståelse for hele tall og en viss forståelse for brøker og desimaltall. Elevene kan se sammenhengen mellom to- og tredimensjonale figurer og identifisere og tegne figurer med enkle
egenskaper. De kan lese og tolke tabeller og søylediagrammer.
Lavt nivå (400–475 poeng)
Elevene har noe grunnleggende matematisk kunnskap. De kan addere og subtrahere hele tall,
de har en viss forståelse for multiplikasjon med ensifrete tall og kan løse enkle tekstoppgaver. De har noe kunnskap om enkle brøker, geometriske figurer og målinger. Elevene kan
lese og fullføre tabeller og søylediagrammer.
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TABELL 2. Karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i matematikk i TIMSS
2015, populasjon 2.
Avansert nivå (625)
Elevene kan, konfrontert med ulike typer problemer, anvende matematikk og resonnere matematisk. De kan løse førstegradslikninger og uttrykke generaliseringer. De kan løse problemer relatert til brøk, forhold og prosent, og de kan begrunne svarene sine. Elevene kan benytte sin kunnskap om geometriske former/figurer til å løse en rekke problemer hvor areal
inngår. De viser forståelse for hva «gjennomsnitt» betyr, og kan løse problemer som er relatert til forventet verdi.
Høyt nivå (550)
Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse i ulike og relativt komplekse situasjoner. Elevene kan bruke informasjon for å løse oppgaver hvor ulike typer av tall og operasjoner inngår.
De kan regne om mellom brøk, desimaltall og prosenttall. Elevene kan grunnleggende prosedyrer for å behandle algebraiske uttrykk. De kan løse ulike typer oppgaver hvor vinkler inngår, for eksempel relatert til trekanter, parallelle linjer, rektangler og liknende figurer. Elevene kan analysere data ut fra mange typer grafiske framstillinger, og løse enkle problemer
knyttet til utfall og sannsynlighet.
Middels nivå (475)
Elevene kan bruke grunnleggende matematiske kunnskaper i mange slags situasjoner. De
kan løse oppgaver hvor negative tall, desimaltall, prosent og forhold inngår. Elevene har noe
kunnskap om lineære uttrykk og to- og tredimensjonale former. De kan lese og tolke data i
diagrammer og tabeller. De har noe basiskunnskap om sannsynlighet.
Lavt nivå (400)
Elevene har noe kunnskap om hele tall og enkle grafer.
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Vedlegg 2
BESKRIVELSER AV KOMPETANSENIVÅER, NATURFAG
TABELL 1. Karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015,
populasjon 1.
Avansert nivå (625 og over)
Elevene utviser forståelse for naturfagene og har noe kunnskap om utforskende metoder.
Elevene utviser kunnskap om egenskaper og livsprosesser til forskjellige organismer, forståelse for sammenhenger i økosystemer og hvordan organismer og deres miljø samhandler og
kommuniserer. Elevene kan anvende kunnskap relatert til menneskers helse. De viser forståelse for egenskaper og tilstander til materie, og fysiske og kjemiske forandringer, bruker noe
kunnskap om former for energi og energioverføring, og viser noe kunnskap om krefter, og de
har en forståelse for kreftenes påvirkning på bevegelse. Elevene viser forståelse for Jordas
struktur, fysiske egenskaper, prosesser og historie og viser kunnskap om Jordas bane og rotasjon. Elevene viser grunnleggende kunnskap og ferdigheter relatert til utforskende metoder,
vet hvordan et enkelt eksperiment planlegges, de kan tolke resultater fra forsøk, resonnere og
trekke konklusjoner fra beskrivelser og figurer/diagrammer, og evaluere og argumentere.
Høyt nivå (550–624 poeng)
Elevene utviser og anvender kunnskap i naturfagene i hverdagskontekster og abstrakte kontekster.
Elevene utviser kunnskap om egenskaper ved planter og dyr og deres livssykluser, og bruker
kunnskap om økosystemer og om menneskers og organismers samspill med miljøet. Elevene
kommuniserer og bruker kunnskap om tilstander og egenskaper ved materie, og om energioverføring i praktiske kontekster, og viser noe forståelse for krefter og bevegelse. Elevene
kan anvende kunnskap om Jordas struktur, fysiske egenskaper, prosesser og historie og viser
grunnleggende forståelse for Jord-måne-sol-systemet. Elevene kan sammenlikne, kontrastere, og trekke enkle slutninger ved å bruke modeller, figurer/diagrammer og beskrivelser av
eksperimenter, og kan gi korte beskrivende svar hvor naturfaglige begreper blir brukt, både i
hverdagslige og abstrakte kontekster.
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Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene utviser grunnleggende kunnskap og forståelse for naturfagene.
Elevene utviser noe kunnskap om egenskaper ved planter og mennesker, og viser og bruker
kunnskap om samspillet mellom levende ting og miljøet de lever i, samt påvirkning mennesker kan ha på miljøet, og viser grunnleggende kunnskap relatert til menneskets helse. De kan
anvende kunnskap om noen egenskaper ved materie, og om elektrisitet og energioverføring i
praktiske kontekster, og viser noe forståelse for krefter og bevegelse. Elevene kan anvende
kunnskap om Jordas struktur, fysiske egenskaper, prosesser og historie og viser grunnleggende forståelse for Jord-måne-sol-systemet. Elevene kan sammenligne, kontrastere og trekke
enkle slutninger ved å bruke modeller, figurer/diagrammer og beskrivelser av eksperimenter,
og de kan gi korte beskrivende svar hvor naturfaglige begreper blir brukt, både i hverdagslige
og abstrakte kontekster. Elevene kan anvende noe kunnskap om stoffenes egenskaper, elektrisitet og energioverføring, og de kan anvende grunnleggende kunnskaper om krefter og bevegelse. De viser noe forståelse for Jordas fysiske egenskaper og utviser noe grunnleggende
kunnskap om Jorda i solsystemet. Elevene kan tolke informasjon fra diagrammer, bruke faktakunnskap i hverdagslige situasjoner og gi enkle forklaringer på biologiske og fysiske fenomener.
Lavt nivå (400–474 poeng)
Elevene demonstrerer noe grunnleggende kunnskap i naturfagene.
Elevene utviser noe grunnleggende kunnskap om planter og dyr og deres egenskaper og adferd, og samspillet mellom planter og dyr og deres miljø, og de kan anvende noe kunnskap
om menneskers helse. Elevene utviser grunnleggende kunnskap om tilstander og egenskaper
ved materie. De kan tolke enkle diagrammer, fullføre enkle tabeller, og gi korte, faktabaserte,
skriftlige svar.
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TABELL 2. Karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015,
populasjon 2.
Avansert nivå (625 og over)
Elevene utviser forståelse for komplekse begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag i
praktiske, abstrakte og utforskende kontekster.
Elevene anvender kunnskap om celler og deres funksjoner og om organismers egenskaper og
livsprosesser. De viser forståelse for mangfold, tilpasning og naturlig seleksjon hos organismer, og for økosystemer og samspillet mellom organismer og deres miljø. Elevene kan anvende kunnskap om livssykluser og arv hos planter og dyr. De utviser kunnskap om sammensetning og fysiske egenskaper ved materie og anvender kunnskap om kjemiske og fysiske
forandringer i praktiske og utforskende kontekster. Elevene utviser forståelse for tilstander
og forandringer i materie i praktiske og utforskende kontekster, og de kan anvende kunnskap
om energioverføring og utvise kunnskap om elektrisitet og magnetisme. Elevene utviser forståelse for krefter og trykk og viser kunnskap om lys og lyd i praktiske og abstrakte situasjoner. Elevene utviser forståelse for Jordas struktur, fysiske egenskaper og ressurser, samt for
Jorda i solsystemet. Elevene viser forståelse for grunnleggende aspekter ved utforskende metoder. De kan identifisere kontrollvariabler i en forsøkssituasjon, sammenlikne informasjon
fra flere kilder, kombinere informasjon for å forutsi og trekke konklusjoner, og de kan tolke
informasjon i diagrammer, kart, grafer og tabeller for å løse problemer. De kan uttrykke vitenskapelig kunnskap skriftlig.
Høyt nivå (550–624)
Elevene kan anvende og utvise forståelse for begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag
i hverdagslige og abstrakte kontekster.
Elevene anvender kunnskap om celler og deres funksjoner og om organismers egenskaper og
livsprosesser. De viser forståelse for økosystemer og samspillet mellom organismer og deres
miljø, og kan anvende noe kunnskap om menneskets helse i relasjon til ernæring og smittsomme sykdommer. De utviser noe kunnskap og forståelse for sammensetning og fysiske
egenskaper av stoffer, samt kjemiske forandringer. De kan anvende grunnleggende kunnskap
om energioverføring og overføring av lys og lyd i praktiske situasjoner, og viser forståelse
for enkle elektriske kretser og egenskaper ved magneter. Elevene kan anvende sin kunnskap
om krefter og bevegelse i hverdagslige og abstrakte situasjoner. De kan anvende kunnskap
om Jordas fysiske egenskaper, prosesser, sykluser og historie, og de viser noe forståelse for
Jordas resurser, ressursbruk og ressursbevaring og de viser noe kunnskap om Jord-månesystemet. Elevene viser noe utforskende ferdigheter, inkludert det å kunne velge og begrunne
valg av forsøksmetode. De kan kombinere og tolke informasjon fra forskjellige typer diagrammer, grafer og tabeller; velge relevant informasjon for å analysere og trekke konklusjoner, og gi korte forklaringer som reflekterer vitenskapelig kunnskap.
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Middels nivå (475–549)
Elevene kan utvise og anvende kunnskap i biologi, kjemi, fysikk og geofag i ulike kontekster.
Elevene viser noe kunnskap om egenskaper og livsprosesser til dyr, samt viser noe kunnskap
om menneskers helse. De kan anvende kunnskap om økosystemer, samspillet mellom levende organismer og dyrs tilpasning til sitt miljø. Elevene kan anvende noe kunnskap om egenskaper ved materie. De kan også vise kunnskap om enkelte aspekter ved krefter, bevegelse
og energi. Elevene kan anvende kunnskap om Jordas prosesser, resurser og fysiske egenskaper. De kan tolke informasjon fra tabeller, grafer og piktogrammer for å trekke konklusjoner,
og de kan anvende dette i praktiske situasjoner. De kan vise sin forståelse i korte, beskrivende svar.
Lavt nivå (400–474)
Elevene har noe grunnleggende kunnskap i biologi, kjemi, fysikk og geofag.
Elevene kan anvende grunnleggende kunnskap om økosystemer og dyrs tilpasning til sitt
miljø, viser grunnleggende kunnskap om varmeledning, konduktivitet og elektromagnetisme, og de viser grunnleggende kunnskap om geofag. Elevene kan tolke enkle piktogrammer
og anvende grunnleggende kunnskap i praktiske situasjoner.

