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Förord

Förord
Skolverket har under 2004 presenterat resultaten från den mest omfattande nationella utvärdering av svenska elevers kunskaper som någonsin genomförts, NU-03. Studien omfattar ett
stort antal ämnen i år 5 och år 9. Helt nyligen publicerades resultaten från OECD:s internationella studie PISA 2003, en utvärdering av elevers kunnande i matematik, problemlösning,
naturvetenskap och läsförståelse. Här redovisas resultaten från ännu en internationell komparativ studie, TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science Study).
TIMSS 2003 har genomförts i år 8 i 50 länder eller regioner över hela världen. Studien leds
av the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och syftet
är ﬂerfaldigt. För det första syftar studien till att beskriva och jämföra elevers kunskaper i
och inställning till matematik och naturorienterande ämnen. För det andra avser studien att
söka förklara och förstå erhållna skillnader i elevers kunskaper och förhållningssätt länderna
emellan. För det tredje erbjuder TIMSS 2003 möjligheter till jämförelser med resultaten i
TIMSS 1995. För att möjliggöra detta användes 2003 en del av de uppgifter som ingick i
undersökningen 1995.
Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar (BVM) vid Umeå universitet har på
uppdrag av Skolverket genomfört den svenska delen av TIMSS 2003. Arbetet har pågått
sedan hösten 2001. Professor Widar Henriksson har varit vetenskaplig ledare. Projektledare
och nationell forskningssamordnare har Jan-Olof Lindström varit. Arbetsgruppen i övrigt
har bestått av Susanne Alger, Hanna Eklöf, Niklas Eriksson och Björn Sigurdsson. Peter
Nyström har också varit involverad i arbetet med rapporten. Flera av de övriga medarbetarna
vid institutionen har deltagit i olika faser av arbetet. Det gäller i särskilt hög grad Gunnel
Grelsson och Gunnar Wästle som ansvarade för rättningen av elevsvaren i huvudstudien.
Engagemanget hos elever, lärare och skolledare runt om i Sverige är det som gjort denna studie
möjlig. Skolsamordnarna vid varje utvald skola har varit nyckelpersoner vid genomförandet
av förstudien och huvudstudien. Bortfallet av skolor var nära noll och bortfallet av lärar- och
elevsvar var lågt vilket bidragit till att Sveriges data har god kvalité.
Innehållet i detta särtryck baseras på den nationella huvudrapporten – TIMSS 2003. Svenska
elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 8 i ett nationellt och internationellt
perspektiv. Särtrycket har sammanställts av Susanne Alger och formgivits av Björn Sigurdsson
och Niklas Eriksson.

Stockholm den 14 januari 2005
Staffan Lundh
Avdelningschef
Utredningsavdelningen

Anita Wester
Projektledare
Enheten för Resultatbedömning
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Bakgrund och genomförande
TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics
and Science Study) är en internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som drivs av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
Femtio länder och regioner har deltagit i studien
som gäller elever i skolår 8. Motsvarande undersökning genomfördes även 1995, vilket gör att man
kan studera förändringar över tid. I TIMSS 19951
deltog svenska elever i skolår 6, 7 och 8.
Målsättningen för TIMSS 2003 kan uttryckas i tre
punkter:
• att beskriva och jämföra elevprestationer både
nationellt och internationellt samt redovisa
elevernas erfarenheter av och inställning till
matematik och naturvetenskapliga ämnen,
• att beskriva trender nationellt och internationellt med avseende på elevprestationer och
inställning till matematik och naturvetenskapliga ämnen,
• att försöka förklara och förstå trender inom
länder och erhållna skillnader i prestationer
mellan länder mot bakgrund av skolans organisation och elevens situation och attityder.

Modell för TIMSS
I likhet med tidigare jämförande utvärderande
mätningar av olika länders utbildningssystem som
IEA utfört användes i TIMSS 2003 en modell med
tre nivåer – samhälle, skola och elev – där man
söker kunskap om de faktorer som har betydelse för
elevers prestationer. Förutom att eleverna genomför
ett kunskapsprov riktas enkäter mot aktörer på de
tre nivåerna. Med hjälp av dessa instrument undersöks:
• de nationella styrdokumenten som samhället
uppställt med de nationella målen och regler
om hur skolsystemet ska organiseras,
• den lokala skolledningens och lärarnas
agerande i den faktiska verksamheten i skolan
och klassrummet,
• samt slutligen vad de enskilda eleverna lärt,
vilken bakgrund de har och deras attityder till
skolan och de aktuella ämnena.
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Då stod akronymen för Third International Mathematics and Science Study.
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Instrumenten
Proven

För huvudstudien användes totalt 388 uppgifter
fördelade på 12 olika provhäften. Omkring 60
procent av uppgifterna var av ﬂervalstyp och de återstående krävde egenformulerade svar – kortare eller
längre. Ungefär 12 procent av uppgifterna ingick
även i TIMSS 1995. Genom att ett visst block av
uppgifter förekommer i minst två häften kan alla
resultat vävas ihop så att man kan dra slutsatser om
• samtliga elever i Sverige (trots att alla elever
inte deltagit i TIMSS 2003),
• hela provet (trots att alla elever inte gjort alla
uppgifter som använts i undersökningen) och
• förändring över tid från 1995 till 2003.

Enkäterna
I enkäten för den nationella nivån gällde frågorna
de centrala bestämmelser som ﬁnns för skolan som
exempelvis timplaner, former för nationell tillsyn
och utvärdering, behörighetskrav för lärarna och
vilka mål som ﬁnns uttryckta i läroplaner och
kursplaner.
De uppgifter som skolorna (oftast rektor) skulle
lämna i sin enkät rörde exempelvis skolledarens
roll, lärares utbildningsnivå och fortbildning,
skolans resurser, föräldrars ekonomiska situation
och deltagande i skolan samt fysisk och psykosocial miljö i skolan. Till alla lärarna i matematik och
de naturvetenskapliga ämnena som de deltagande
eleverna hade, ställdes frågor om deras utbildning, erfarenhet, undervisningsstilar, fortbildning
samt arbetsuppgifternas fördelning. När det gäller
undervisningen undersöktes i vilken utsträckning
kursplanens delområden tas upp och hur tiden
fördelas på olika aktiviteter. Andra frågor gällde hur
bedömning går till, hur man använder IT och miniräknare osv. Frågor som gällde gruppstorlek och
klimatet i klassrummet är andra exempel på frågor
som ställdes till lärarna. Lärare och elever ﬁck också
frågor om läxor och vad som händer på lektionerna.
Elevernas enkät innehöll frågor om deras bakgrund
och vad de tycker om skolan och de olika aktuella
ämnena. I analysen kan enkätsvar från var och en
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av eleverna, liksom enkätsvaren från elevens lärare
och skolledare, kopplas till elevernas individuella
provresultat.

Genomförande
Uppgifter, enkäter och procedurer utprövades under
förstudien, varefter justeringar gjordes för att få en
så bra mätning som möjligt. Vissa lokala och kulturella anpassningar görs av vissa uppgifter utan att
det får påverka svårighetsgraden, t.ex. att namn byts
ut och gängse förkortningar används. Alla översättningarna och anpassningarna i de olika deltagarländerna veriﬁerades av IEA:s huvudkontor. På så sätt
kontrolleras att inte uppgifternas mätegenskaper
blir olika på olika språk.
Genomförandet har följt noggranna föreskrifter
för att insamlade data ska bli jämförbara. I Sverige
deltog ca 4 300 elever från 160 skolor i huvudstudien. Urvalet utfördes så att stickprovet av elever ska
vara representativt för alla elever i det aktuella skolåret. De utvalda skolorna eller lärarna utgör dock
inte nödvändigtvis ett sådant representativt urval.
Svar som lärare och skolledare lämnat viktas därför
med hänsyn till hur många elever som de som svarar
kan sägas representera. Redovisningen av lärarenkäter och skolenkäter sker alltså genom att ange hur
stor andel av eleverna som har lärare eller skolledare
som angivit ett visst svar.
Ett led i arbetet med att få så jämförbara data som
möjligt är rättningen av de egenformulerade svaren.
Rättningen skedde enligt detaljerade instruktioner
illustrerade med exempel. Svaren kodades med
tvåsiffriga rättningskoder där den första siffran talar
om hur många poäng svaret var värt (0, 1 eller 2
poäng) och den andra vilken typ av svar det var. För
att kontrollera att bedömningen var enhetlig inom
landet rättades ungefär en fjärdedel av uppgifterna
av två rättare. För att kontrollera att svar bedömdes
lika i de deltagande länderna ﬁck rättare från varje
land på det norra halvklotet bedöma ett urval elevlösningar hämtade från det södra halvklotet.
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Resultaten viktas för att rättvist representera hela
åldersgruppen i landet och presenteras som antal
skalpoäng på en skala som är gemensam för TIMSS
1995 och TIMSS 2003.

Vad mäter man i TIMSS?
Liksom för andra IEA-studier har för TIMSS
upprättats ett dokument som beskriver vad man
avser att mäta i fråga om elevernas kunskaper och
de bakgrundsfaktorer som kan antas inverka på
lärandet. Utvecklingen av riktlinjer, instrument och
metoder har skett i en konsensusinriktad process där
experterna inom ämnesdidaktik och beteendevetenskapliga mätningar vid ISC2 samverkat med nationella centra för TIMSS i de deltagande länderna.
Ingen eller mycket få av eleverna i de deltagande
länderna har därför fått en undervisning som helt
motsvarar beskrivningen av de olika huvud- och
delområdena av matematik eller NO.
Huvudområdena i matematik är aritmetik, algebra,
mätningar, geometri och statistik. Huvudområdena
i naturorienterande ämnen är biologi, kemi, fysik,
geovetenskap och miljökunskap.
Uppgifterna kategoriseras också i kognitiva kategorier som utgår ifrån en föreställning om generella
kompetenser och om hur den typiske eleven tänker
och utnyttjar sina kunskaper då en viss provfråga
besvaras. En klassiﬁcering i kognitiva domäner är
inte lika entydig som en bedömning av ämnesinnehåll och utgår i hög grad utifrån olika antaganden
om de tidigare erfarenheter eleverna kan ha när de
genomför provet.
Den indelning i kognitiva domäner som gjorts
i matematik är Känna till fakta och procedurer,
Använda begrepp, Lösa rutinuppgifter och Resonera.
Att kunna förmedla matematiska idéer och begrepp
är grundläggande för de fyra domänerna.
I NO görs en indelning i tre kognitiva domäner:
Faktakunskap, Begreppsförståelse samt Resonemang
och analys. Inom NO ﬁnns dessutom vetenskaplig
undersökning som en övergripande bedömningsgrund som överlappar alla NO-domänerna.

International Study Center vid Boston College.
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Resultat på kunskapsproven
Hur presenteras resultaten
i TIMSS 2003?
TIMSS 2003 genomfördes, som tidigare nämnts,
i femtio länder eller regioner. Av dessa uppfyllde
inte England de villkor som uppsatts för urval och
deltagande och ingår inte i beräknade medelvärden.
Staten Indiana i USA, provinserna Ontario och
Quebec i Canada samt regionen Baskien i Spanien
har heller inte medräknats då de endast utgör delar
av en nationell population.
Angivelsen av Human Development Index för
länderna i tabell 1 och 4 tjänar som en påminnelse
att de deltagande ländernas förutsättningar i olika
avseenden skiljer sig högst markant. Att jämföra
Sverige med samtliga deltagande länder är därför
inte särskilt givande. Sverige jämförs i stället med
en grupp på 20 länder som består av de deltagande
länder som är medlemmar i OECD och/eller i EU
tillsammans med Ryska federationen och Singapore
som båda kan betecknas som dynamiska ekonomier.
Då det gäller jämförelser mellan TIMSS 1995 och
TIMSS 2003 sker jämförelsen med sexton länder
som deltog i båda undersökningarna på ett godkänt
sätt. Vilka länder som ingår i grupperna framgår av
tabell 1 och 4.
I en del ﬁgurer och tabeller visas fördelningen av
provresultaten i form av en ﬂerfärgad stapel för
varje enskilt land. Området med svart fyllning
anger det intervall inom vilket medelvärdet för det
aktuella landet ligger.3 Då fälten med ljusare färgnyans på vardera sidan av det svarta fältet läggs till
får man det intervall inom vilket provresultaten för
de medelpresterande 50 procenten av landets elever
ligger, dvs. 25 procent har lägre resultat än det värde
som motsvarar den vänstra begränsningen och 25
procent har högre resultat än den högra gränsen.
Lägger man till de yttersta fälten med mörkare

3

färgnyans får man det intervall inom vilket 90
procent av landets elevprestationer ligger, 5 procent
av landets elever har en högre och 5 procent har
en lägre prestationsnivå än de skalpoäng som utgör
hela stapelns begränsningar.
I tabell 1 och 4 ser man att i nästan alla deltagande
länder utgörs undersökningsgruppen av eleverna
i år 8 i skolan. De svenska eleverna är i medeltal
0,4 år äldre än genomsnittet i den internationella
gruppen.

Hur klarar de svenska eleverna
provet i TIMSS 2003?
Kunskapsnivån i matematik

Det internationella medelvärdet i matematik är
467 skalpoäng för de 45 länder eller regioner som
ansetts motsvara kraven gällande urval och bortfall
för TIMSS. (Se tabell 1.) Det internationella medelvärdet är signiﬁkant sämre än det svenska resultatet
på 499 skalpoäng. 20-landsgruppens genomsnittliga resultat i matematik är 516 skalpoäng, vilket är
signiﬁkant högre än Sveriges. (se tabell 2.)
Av diagrammen i tabell 1 kan man avläsa att ungefär
hälften av Singapores elever har resultat som motsvarar eller överträffar Sveriges 5 procent bäst presterande elever. Om man i stället rangordnar länderna
utifrån den högsta poäng som gruppen med de 5
procent lägst presterande eleverna uppnått förbättrar Sverige sin position från sjuttonde till trettonde
plats. Om man rangordnar efter den nedre poänggränsen för de fem procent bästa eleverna ﬂyttas
Sverige bakåt fem positioner till tjugoandra plats.

Medelvärdet ±2 SEM ger ett intervall där medelvärdet med 95 procents sannolikhet ligger.
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Tabell 1

Fördelning av medelprestationer i matematik mellan olika länder och poängfördelning i varje land
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Tabell 2

Genomsnittsprestationer i olika huvudområden i matematik i TIMSS 2003

Hur står sig de svenska resultaten i
huvudområdena i matematik?
I TIMSS är matematiken som tidigare sagts uppdelad
i fem huvudområden: aritmetik, algebra, geometri,
mätningar och statistik. Om medelprestationerna
i de olika huvudområdena jämförs med varandra
ﬁnner vi att geometri och algebra är de områden
som drar ned Sveriges resultat. I tabell 2 visas att
de svenska eleverna även i aritmetik presterar signiﬁkant sämre än 20-landsgruppens medelvärde.
I huvudområdet statistik ligger Sveriges resultat
signiﬁkant högre än det aktuella jämförelsevärdet.
I TIMSS 1995 var mönstret med starka och svaga
sidor i matematik detsamma som i TIMSS 2003.

4

Förändring av kunskapsnivån i matematik
I TIMSS 1995 hade de svenska eleverna i skolår 8
ett genomsnittligt resultat i matematik på 540 skalpoäng. Det svenska genomsnittliga resultatet 2003
i matematik var 499 skalpoäng. I båda undersökningarna var det svenska resultatet signiﬁkant bättre
än den internationella genomsnittsprestationen.
Eftersom skalan är densamma vid de båda mätningarna har alltså prestationsnivån i matematik för de
svenska eleverna enligt TIMSS gått ner 41 skalpoäng4. I ﬁgur 1 kan fördelningen av provpoäng för
de svenska eleverna i mätningarna 1995 och 2003
jämföras. I ﬁguren redovisas även resultatet för år 7
1995 och det framgår därmed att Sveriges resultat
2003 i skolår 8 är signiﬁkant sämre än vad resultatet
i matematik var för skolår 7 i TIMSS 1995.

Felmarginalen är ±10 skalpoäng. De skillnader som redovisas är signiﬁkanta med 95 % statistisk säkerhet även där detta inte uttryckligen nämns.
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Förändringen i matematik i 16-landsgruppen
framgår av tabell 3. Ökningen eller minskningen
är så liten att den inte är signiﬁkant för sex av de
16 länderna. Litauen och Hong Kong har resultat
som visar klara uppgångar. Sverige var signiﬁkant
bättre än USA 1995, men inte 2003 eftersom USA
uppvisar en signiﬁkant uppgång. Resultaten för
Japan, Belgien, Ryska federationen och Slovakien
indikerar en nedåtgående trend som dock inte är
lika markant som för Norge och Sverige.
Figur 1

Poängfördelning för de svenska eleverna i
matematik i TIMSS 1995 och 2003.

För 16-landsgruppen var medelvärdet i matematik
i den tidigare studien 521 skalpoäng5 medan resultatet 2003 var 517 skalpoäng, alltså en nedgång på
4 skalpoäng. I TIMSS 1995 var Sveriges resultat
signiﬁkant bättre än 16-landsgruppens genomsnitt
medan resultatet 2003 var signiﬁkant sämre än
medelvärdet för 16-landsgruppen.
Tabell 3

Genomsnittsprestationer i matematik i
TIMSS 1995 och 2003 samt differens

Kunskapsnivån i NO
Det internationella medelvärdet för naturorienterande ämnen är 474 skalpoäng för de länder som
uppfyllde kraven i TIMSS på urval och bortfall.
Det svenska medelvärdet är 524 skalpoäng vilket
är signiﬁkant bättre än det internationella medelvärdet. Resultaten redovisas i tabell 4. I NO ligger
det svenska genomsnittliga resultatet nära genomsnittsprestationen för 20-landsgruppen som helhet
(523). De resultat som är signiﬁkant bättre än
Sveriges markeras i tabell 5 med en uppåtriktad
pilspets. Sveriges resultat intar elfte plats i en rangordnad tabell.
Singapores elevprestationer i NO sprider över ett
mycket större poängintervall än de svenska även
om deras medelvärde ligger mycket högre. De fem
procent lägst presterande i de båda länderna hade
resultat som ligger i ett poängintervall med i stort
sett samma övre begränsning. Man kan också se att
rangordningen i NO mellan länder skulle bli en
annan om den t.ex. utgick ifrån den skalpoäng som
alla de fem procent bäst presterande i landet överskred. Sverige skulle då t.ex. komma före Nederländerna i rangordning av resultaten. De fem procent
bästa i Singapore har resultat som är klart bättre än
övriga länders resultat. En rangordning enligt de
fem procent elever som har det sämsta resultaten
istället placerar Singapore i klass med Sverige.

5

16-landsgruppens medelvärde för 1995 var inte korrekt i huvudrapporten men det har ingen avgörande betydelse för tolkningen.
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Tabell 4
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Fördelning av genomsnittsprestationer i NO mellan olika länder och poängfördelning i varje land
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Tabell 5

Genomsnittsprestationer i olika huvudområden i NO i TIMSS 2003

Hur står sig de svenska resultaten i
huvudområdena inom NO?
Biologi, fysik och kemi utgör kärnan i NO. I
TIMSS inräknas också områdena geovetenskap
och miljökunskap i NO. Enligt den svenska kursplanen för grundskolan ingår geovetenskapens
delområden i samhällsorienterande ämnen (SO)
med geograﬁ, men en betydande del (Jorden i
solsystemet och universum) ingår i naturorienterande ämnen med fysik. Miljökunskapen i TIMSS
kan sägas utgöra ett gränsland mellan NO och SO
i de svenska kursplanerna.
Av tabell 5 framgår att åttans elever i biologi och fysik
presterar omkring 20-landsgenomsnittet. I kemi
och geovetenskap är de svenska elevernas resultat
signiﬁkant bättre än 20-landsgruppens medelvärde.
Svenska elevers svagaste ämne inom NO i TIMSS
är miljökunskap där Sveriges resultat 499 skalpoäng
är klart sämre än 20-landsmedelvärdet 517.

Förändring av kunskapsnivån i NO
I TIMSS 1995 hade de svenska eleverna i skolår
8 ett genomsnittligt resultat i NO på 553 skalpoäng. Medelvärdet 2003 för Sverige är som tidigare
framgått 524 skalpoäng. Båda resultaten är signiﬁkant bättre än de internationella genomsnittsprestationerna i de båda studierna. Eftersom skalan
är densamma vid de båda mätningarna kan man
dock säga att prestationsnivån i NO för de svenska
eleverna enligt TIMSS gått ner 29 skalpoäng.
Nedgången i genomsnittlig prestation uttryckt i
skalpoäng är något mindre än motsvarande nedgång
i matematik.
För 16-landsgruppen var medelvärdet 516 skalpoäng i TIMSS 1995 och 2003 uppnåddes 519
skalpoäng dvs. i stort sett samma genomsnittliga
prestation i de båda mätningarna. Sveriges resultat
var 1995 signiﬁkant bättre än 16-landsgruppens
genomsnitt medan resultatet 2003 inte signiﬁkant
översteg det gemensamma medelvärdet för dessa
länder.
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Tabell 6

Genomsnittsprestationer i NO i TIMSS
1995 och 2003 samt differens

signiﬁkant försämrade värden är, förutom Sverige,
Norge, Belgien, Slovakien, Iran och Cypern.
I ﬁgur 2 kan fördelningen av provpoäng i NO för
de svenska eleverna i mätningarna 1995 och 2003
jämföras. I ﬁguren har också poängfördelningen
i NO för de svenska eleverna i skolår 7 i TIMSS
1995 lagts in. Medelvärdet i NO 2003 i skolår 8
motsvarar ganska väl det resultat som uppnåddes
för skolår 7 i TIMSS 1995.

I tabell 6 kan man se att de länder eller regioner
som presterade signiﬁkant bättre 2003 än 1995
var Sydkorea, USA, Hong Kong, Slovenien och
Litauen. Det sistnämnda landet svarade för den
mest anmärkningsvärda ökningen. Länder med

Figur 3
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Figur 2

Poängfördelning för de svenska eleverna i
NO i TIMSS 1995 och 2003.

En jämförelse av genomsnittsprestationerna i matematik och NO i 20-landsgruppen och England.
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En jämförelse mellan resultaten i
matematik och NO

Tabell 7

Skillnader i prestation i matematik i TIMSS
2003 mellan pojkar och ﬂickor

Sverige ingår tillsammans med Australien, USA,
Nya Zeeland, Slovenien, Norge och Estland i en
grupp länder där resultatet i NO, till skillnad från
tätgruppens resultat, överträffar medelprestationen i matematik. Differensen är för de uppräknade länderna mer än 20 skalpoäng. (Se ﬁgur 3.)
Belgien och Cypern har tillsammans med de
ostasiatiska länderna bättre medelprestation i
matematik än i NO.

Könsskillnader

Presterar ﬂickor och pojkar lika
bra i matematik?
Flickor och pojkar har såväl i Sverige som i hela
den internationella gruppen samma genomsnittliga
resultat i matematik. I tabell 7 är de länder och regioner listade där ﬂickors och pojkars medelprestation
i matematik signiﬁkant skiljer sig åt i TIMSS 2003.
Singapore och Cypern är exempel på länder där
ﬂickor presterar signiﬁkant bättre än pojkar i matematik medan USA, Italien, Ungern och Belgien får
exempliﬁera det omvända förhållandet.

Figur 4

Svenska ﬂickors och pojkars resultat i matematik
skilde sig inte heller i TIMSS 1995. Varken i den
undersökningen eller i den nu aktuella fanns någon
signiﬁkant könsskillnad beträffande prestationerna
inom de fem huvudområdena i matematik. (Se ﬁgur
4.) Om man jämför pojkars och ﬂickors resultat i
matematik i TIMSS 1995 med motsvarande data
för Sverige 2003 ﬁnner man att ﬂickors genomsnitt
fallit med 43 skalpoäng och pojkars med 39 skalpoäng. Skillnaden i nedgång är inte signiﬁkant.

Svenska ﬂickors och pojkars genomsnittsprestationer inom matematikens huvudområden i TIMSS 1995
och TIMSS 2003.
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Tabell 8

Skillnader i prestation i NO i TIMSS 2003
mellan pojkar och ﬂickor6

av 20-landsgruppens länder tillhör denna kategori
med signiﬁkanta differenser på upp till 26 skalpoäng i Ungerns fall.
För NO gäller att ﬂickors medelprestation gått ned
26 skalpoäng och pojkars 31 skalpoäng mellan de
båda mätningarna. Skillnaden i nedgång för ﬂickor
och pojkar är inte signiﬁkant. (Se ﬁgur 5.)

Presterar ﬂickor och pojkar lika bra i NO?
I NO är situationen en annan än vad som gällde för
matematik. De internationella medelprestationerna
är 471 skalpoäng för ﬂickor och 477 för pojkar.
Differensen på 6 skalpoäng till pojkarnas fördel är
signiﬁkant. I tabell 8 listas de länder för vilka medelprestationen i NO skiljer sig åt på ett signiﬁkant
sätt för pojkar respektive ﬂickor. I sju länder presterar ﬂickorna signiﬁkant bättre än pojkarna. Sverige
liksom Norge följer det internationella majoritetsmönstret och pojkar har i båda fallen i genomsnitt
åtta skalpoäng högre resultat än ﬂickorna. Totalt 17

Figur 5

6

Miljökunskap ingick inte som eget huvudområde
i NO i TIMSS 1995. Pojkarnas resultat i detta det
femte huvudområdet i NO i TIMSS 2003 är signiﬁkant bättre än ﬂickornas. En analys av ﬂickors och
pojkars prestationer inom de fyra huvudområdena
i NO som var lika i de båda studierna ger en mer
komplex bild än vad som var fallet i matematik.
Flickornas resultat är signiﬁkant bättre i biologi än
pojkarnas medan det omvända gäller för huvudområdena fysik och geovetenskap. I det avseendet är
resultaten desamma som i TIMSS 1995.
Pojkarnas genomsnittsprestation i kemi var 1995
signiﬁkant bättre än ﬂickornas medan detta inte
gäller 2003. Pojkarnas genomsnittsprestation i kemi
har gått ner från 567 till 528 skalpoäng (-39 skalpoäng) medan ﬂickorna i den tidigare mätningen hade
546 och nu har 524 skalpoäng, dvs. en nedgång på
22 skalpoäng.

Svenska ﬂickors och pojkars genomsnittsprestationer inom NO:s huvudområden i TIMSS 1995
och TIMSS 2003.

Understrukna är de länder för vilka förhållandet var detsamma i matematik.
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Vad har eleverna undervisats i?
Relationen mellan de nationella läroplanerna och
de internationellt överenskomna riktlinjerna för
TIMSS 2003 utgör den bakgrund mot vilken de
olika resultaten i undersökningen skall tolkas. Den
nuvarande läroplanen (Lpo 94) hade just införts
när TIMSS 1995 genomfördes, men de deltagande
eleverna hade i huvudsak undervisats enligt Lgr 80.
Beskrivningarna av ämnesinnehållet i läroplanerna
är inte så detaljerade att man kan se några tydliga
skillnader mellan dem. Kursplanerna i matematik och NO reviderades år 2000 men det innebar
endast marginella skillnader. Den största skillnaden gäller införandet av mål- och resultatstyrning
och de öppna formuleringarna i den nuvarande
läroplanen som innebär att arbetsformer och antal
undervisningstimmar inom ämnet under läsåret
beslutas lokalt.
Eftersom läroplansmålen för vad eleverna ska ha
undervisats i när de når slutet av år 8 inte är särskilt
detaljerade är det mer meningsfullt att utgå från
lärarnas bedömning i enkäterna. Lärarna har fått
svara på om eleverna före TIMSS-provet undervisats inom de olika delområdena i matematik och
NO, vilket ger en genomsnittsbild av stoffurvalet i
Sveriges skolor fram till och med skolår 8.

Matematik
Lärarna ﬁck svara på om undervisningen inom olika
delområden skett före TIMSS-provet. Utifrån lärarnas svar beräknades sedan ett genomsnitt för varje
huvudområde. I de allra ﬂesta länderna i 20-landsgruppen är andelen av TIMSS kursplan som täckts
för eleverna högst i delområdena aritmetik och
mätningar. Algebra och geometri har genomgående
lägre värden medan de redovisade värdena i statistik
varierar mer. Sveriges värden ligger under 20-landsmedelvärdet för samtliga delområden. Sverige och
Norge har båda bland de lägsta redovisade värdena
i algebra och geometri. För matematikområdet
totalt har i genomsnitt 60 % av de svenska eleverna
fått undervisning inom de olika områdena enligt
lärarna. Medelvärdet för 20-landsgruppen är 72
%. Endast Norge och Cypern har ett lägre totalt
medelvärde (53 respektive 55 %).

Lärarna har också fått ange ungefär hur många
procent av undervisningstiden de under läsåret hade
ägnat olika huvudområden i matematik för eleverna
som deltagit i TIMSS. De svenska elevernas lärare
har ägnat relativt större del av undervisningstiden
åt aritmetik och mindre åt framförallt algebra men
också geometri. I mätningar och statistik motsvarar
det svenska värdet medelvärdet för 20-landsgruppen (10–12 %). I TIMSS kunskapsprov har dock
dessa områden givits mer utrymme (16 %).

NO
Bilden i NO är mer komplex än i matematik. En
orsak är att eleverna i många länder inte fått någon
undervisning inom ett eller ﬂera av de ingående
huvudområdena i NO före TIMSS-provet. I Belgien
ingår till exempel inte kemi i läroplanen fram till
och med skolår 8. För nio av länderna i 20-landsgruppen ingår inte miljökunskap i kursplanen.
När det gäller huvudområdena biologi, fysik och
kemi har Sveriges elever i något högre utsträckning
än eleverna i 20-landsgruppen undervisats i de 30
delområdena som ingår. För Ungern rapporteras de
högsta värdena i de nämnda tre huvudområdena
men liksom i matematik så svarar Singapore för
andelar som är bland de högsta.
Lärarna har också, liksom i fråga om matematik,
fått ange ungefär hur många procent av undervisningstiden de under läsåret hade ägnat olika huvudområden i NO för eleverna som deltagit i TIMSS.
Sverige har något högre andel än 20-landsgenomsnittet i biologi, fysik och kemi.

TIMSS 2003
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Resultat av enkätundersökningen
Skolan och lärarna

Det svenska skolsystemet
Så gott som alla länderna i 20-landsgruppen hade
liksom Sverige en nationell läroplan eller motsvarande som har varit gällande som mest upp till
tio år. I en jämförelse mellan de system som fanns
representerade i gruppen framstår Sveriges som ett
av de minst reglerade och kontrollerade. I endast
fyra av länderna saknas liksom i Sverige ett betygsavgörande nationellt provsystem i matematik. I NO
är det sju länder med Sverige inräknat som inte har
centralt administrerade prov i grundskolan. Sverige
noteras för ett system för inspektion och ett för
utvärdering av skolor baserat på statistiskt urval.
Endast Nya Zeeland utnyttjar lika få av de i TIMSS
efterfrågade metoderna för implementering och
uppföljning av läroplanen. De i enkäten uppräknade alternativen inkluderar förekomsten i det
nationella skolsystemet av granskning av läroböcker,
pedagogiska kommentarmaterial osv. Typvärdet var
fem jakande svar i 20-landsgruppen och det maximalt möjliga sju jakande i både matematik och NO
noterades för Japan och Litauen. Det kan tilläggas
att enligt utfallet av frågan om vilka myndigheter
eller institutioner som kan auktorisera eller licensiera lärare så är det bara i Sverige och Cypern i
20-landsgruppen där inget av de fyra presenterade
alternativen är relevant. Sammantaget ﬁnner man i
de första analyserna inget samband mellan genomsnittprestationen i ett land och graden av reglering
av skolsystemet.

Skolan som miljö för lärande
Jämfört med 20-landsgenomsnittet händer det
enligt de svenska rektorerna ofta att elever på skolan
kommer sent och stör på lektionerna. Ogiltig frånvaro och skadegörelse är också enligt dem vanligare
i de svenska skolorna än vad som redovisas i genomsnitt för 20-landsgruppen. Eleverna i Sverige anger
dock i större utsträckning än sina kamrater i 20landsgruppen att de inte utsatts för mobbning eller
liknande.
Undervisningsgrupperna är mindre i Sverige än i
de andra 20-länderna med undantag för Belgien – i
genomsnitt 21 elever.
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Är lärarna utbildade?
De svenska lärarna i matematik och NO är mindre
erfarna 2003 än 1995, men det ﬁnns ingen tydlig
indikation på att det skulle ha samband med resultaten. 86 procent av eleverna undervisas av personer
som genomgått en lärarutbildning. Om man jämför
med andelen vars lärare är fullt behöriga enligt
de kriterier som gäller i vart och ett av de övriga
länderna i 20-landsgruppen är det en låg andel.
I förhållande till 20-landsgenomsnittet har de
svenska lärarna fått mindre fortbildning de senaste
två åren, åtminstone inom de områden som efterfrågas i enkäten. I synnerhet när det gäller fortbildning
om integrering av IT i matematik är det svenska
deltagandet lågt.

Undervisningen

Undervisningstiden i matematik är liten
Enligt timplanen skall matematiken utgöra 13,5
procent av den totala undervisningstiden under
hela grundskolan. Detta motsvarar ungefär medelvärdet i skolår 8 för 20-landsgruppen. Den tid
som ägnas åt matematik i svenska skolor i skolår 8
motsvarar 10 procent av den totala undervisningstiden enligt den beräkning i TIMSS 2003 som stöder
sig på rektorers och lärares enkätsvar. Det är den
näst lägsta noteringen bland alla deltagande länder
och är alltså lägre än medelvärdet för andel av totala
undervisningstiden i grundskolan. Data i TIMSS
säger dock inget om hur mycket av tiden för matematik som ges eleverna under andra skolår vilket
möjligen skulle kunna förklara diskrepansen.
När det gäller undervisningstid i NO är Sverige
inte särskilt avvikande, men samtidigt är ländernas uppgifter svårare att jämföra då undervisningen bedrivs integrerat i vissa länder och som
separata ämnen i andra. Vissa länder har inte
undervisning i alla NO-ämnena i år 8. På vissa
svenska skolor bedrivs NO-undervisningen integrerat och på andra inte och man kan inte utifrån
TIMSS-data med säkerhet säga hur vanligt det
är med integrerad NO.
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Vad händer på lektionerna?
Den vanligaste arbetsformen i matematik i svenska
skolor är enligt lärarna arbete med uppgifter,
antingen med eller utan lärarens handledning. I
genomsnitt ägnas i Sverige 38 procent av lektionstiden i matematik åt arbete med uppgifter under
lärarens handledning jämfört med 24 procent i
20-landsgruppen. Förhållandet i detta avseende är
i stort sett detsamma i NO. I såväl matematik som
NO är det något vanligare i 20-landsgruppen än
i Sverige att eleverna får lyssna till längre genomgångar.
I matematik är det genomgående mycket vanligt,
såväl i Sverige som i 20-landsgruppen som helhet,
att läraren använder läroboken som huvudsaklig
grund för lektionen. I NO är det däremot mycket
vanligare att de svenska lärarna anger att läroboken
endast utgör ett komplement till övriga läromedel.
Det ﬁnns indikationer på att eleverna i Sverige
tränade räknefärdigheter mer och arbetade i grupp
något oftare i matematik 1995 än 2003. I NO
tyder data på att det blivit vanligare att skriva ner
och förklara observerade händelser samt att arbeta
i smågrupper.
Matematiklärarna ﬁck ange hur ofta eleverna
ägnar sig åt några olika aktiviteter. Endast när det
gällde att eleverna själva ﬁck bestämma hur de ska
gå tillväga för att lösa komplexa problem förekom
aktiviteten oftare i Sverige än i 20-landsgruppen i
genomsnitt. Svenska elever ägnar sig enligt lärarna
inte lika ofta som de ﬂesta andra i 20-landsgruppen åt att teckna ekvationer och funktioner för att
beskriva samband.
När det gäller NO är andelen elever som enligt
lärarna sysslar med de sex uppräknade aktiviteterna
som kan relateras till ett undersökande arbetssätt
minst hälften av lektionerna högre i Sverige för
samtliga aktiviteter än genomsnittet för de länder i
20-landsgruppen som har integrerad NO.

Lite läxor och prov
Läxor och prov har en mindre framträdande roll i
Sverige jämfört med övriga länder i 20-landsgruppen. Svenska elever ägnar lite tid åt läxor, enligt egen
uppgift, och får enligt sina lärare inte läxor lika ofta
som 20-landsgruppens elever i genomsnitt.

7

Enligt lärarna i matematik och NO får svenska elever
i regel prov ett par gånger om året, vilket är mer
sällan än i 20-landsgruppen i genomsnitt. I tidigare
utvärderingar av grundskolan har det rapporterats
att prov förekommer betydligt oftare.7

Elevernas bakgrund och attityder
Elevernas bakgrund

Enligt TIMSS 2003 pratar 84 procent av de svenska
eleverna alltid svenska hemma och ytterligare 10
procent nästan alltid. Dessa elever hade bättre resultat på kunskapsprovet än de övriga sex procenten,
framför allt på NO-uppgifterna. I vilken mån dessa
skillnader beror på andra bakgrundsfaktorer, som
exempelvis social bakgrund och attityder, samt i
vilken mån de hänger samman med egenskaper hos
mätningen som exempelvis förekomsten av textrika
uppgifter, återstår att undersöka. I de ﬂesta, men
inte alla, länder i 16-landsgruppen fanns 1995 och
2003 en signiﬁkant skillnad mellan genomsnittsresultatet i matematik respektive NO för dem som
alltid eller nästan alltid pratar det språk provet gavs
på hemma och någon av de övriga grupperna (de
som ibland respektive aldrig gör det).

Attityder till matematik och NO
Svenska elever har ganska bra självförtroende i
matematik i förhållande till 20-landsgruppen. Även
i kemi och fysik har de svenska eleverna bra självförtroende i förhållande till 20-landsgruppen. Självförtroendet är bättre i biologi än i fysik och kemi för
såväl Sverige som 20-landsgruppen i stort.
I jämförelse med TIMSS 1995 tycker de svenska
eleverna i högre grad 2003 att det går bra för dem
i matematik och NO-ämnen, men denna förändring i attityd återspeglas inte i deras resultat på
TIMSS kunskapsprov. Även i 16-landsgruppen i
genomsnitt har andelen elever som tycker att det
går bra för dem i matematik ökat sedan 1995. När
det gäller NO-ämnena är det ingen tydlig trend i
16-landsgruppen.
I 20-landsgruppen i genomsnitt värderas matematik
högre än i Sverige. Även när det gäller NO-ämnena
värderar svenska elever dem lägre än de ﬂesta 20länder med undervisning i separata NO-ämnen.
Biologi värderas något högre än fysik och kemi.

Se t.ex. Skolverket.(2000). Nationella kvalitetsgranskningar 2000 – Huvudrapport. (Skolverkets rapportserie nr 190). Stockholm: Skolverket.
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Fler svenska elever än 1995 tycker att det är viktigt
att vara duktig i matematik, men färre tycker om
att lära sig matematik. För 16-landsgenomsnittet är
det snarare fråga om att ﬂer instämmer helt och ﬂer
inte instämmer i påståendet ”jag tycker om att lära
mig matematik”, vilket sammantaget ger en negativ
trend. Även i NO är det färre som tycker om att
lära sig de olika ämnena i såväl Sverige som i övriga
länder i 16-landsgruppen.

I såväl 16-landsgruppen som Sverige tycker färre
elever än i TIMSS 1995 att de behöver vara duktiga
i matematik eller NO för att få det jobb de vill ha.
Indikationerna på ett minskat intresse för matematik och framför allt NO förtjänar uppmärksamhet,
särskilt som vikten av att öka ungdomars intresse
för dessa ämnen länge har framhållits.

Avslutande kommentarer
TIMSS 2003 är utformad för att man ska kunna
undersöka förändringar över tid. Skalan är kalibrerad så man kan göra jämförelser mellan 1995 och
2003. I rapporten jämförs Sveriges resultat med
samma länder i de båda TIMSS-undersökningarna,
vilket ger en säkrare trend än jämförelser med det
internationella medelvärdet eller Sveriges rangordning i förhållande till alla deltagande länder. Att en
försämring av resultaten i såväl matematik som NO
skett under de åtta år som förﬂutit mellan studierna är sålunda väl underbyggt. Att svenska elever
uppvisar förhållandevis svaga resultat i algebra och
geometri går i linje med att relativt lite tid ägnas
åt dessa områden i förhållande till andra länder,
åtminstone till och med skolår 8.

8

http://timss.bc.edu/timss2003.html

9

http://timss.bc.edu/timss1995.html
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Parallellt med TIMSS 2003 har ytterligare två
stora undersökningar som rör såväl matematik
som NO genomförts – NU-03 och PISA 2003.
I grova drag stämmer bilden för matematik och
NO i NU-03 och PISA i huvudsak med resultaten i TIMSS 2003.
I TIMSS 2003 har en mängd bakgrundsinformation insamlats som ger en bild av Sveriges läroplan,
skolor, undervisning och elever ur ett internationellt
perspektiv. För att få fram mönster och samband
som kan förklara skillnaderna i resultat krävs dock
mer ingående analyser. Alla data från undersökningen 2003 – såväl de svenska som de internationella – görs i mars 2005 allmänt tillgängliga i en
databas8. Alla data från undersökningen 1995 ﬁnns
utgivna på motsvarande sätt9.

I denna publikation sammanfattas resultatet av den
internationella jämförande studien TIMSS 2003 (Trends
in International Mathematics and Science Study). Det är
en undersökning av elevers attityder till och kunskaper i
matematik och naturvetenskapliga ämnen i skolår 8.
Studien genomfördes i 50 länder eller regioner runt
om i världen. De svenska resultaten jämförs dels med de
internationella, dels med de svenska i den motsvarande
undersökningen TIMSS 1995.
En mer detaljerad presentation av resultaten ﬁnns i
Skolverkets rapport 255: TIMSS 2003. Svenska elevers
kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 8 i ett
nationellt och internationellt perspektiv.

