
Frigitte oppgaver fra TIMSS 
kan brukes i undervisningen



Den lange veien – oppgaveutvikling og kvalitetssikring i TIMSS



Oppgaveformater (på papir)

Åpne oppgaver

(TIMSS)



Scoring guide for oppgaven i naturfag



Oppgavene i klasserommet

- Oppgavene holder høy kvalitet

- Flervalgsoppgaver i TIMSS:
- Veldig ofte vil de «gale» svaralternativene være vanlige 

misoppfatninger i matematikk og hverdagsforestillinger i 
naturfag - disse egner seg godt som utgangspunkt til 
gruppe- eller helklassediskusjoner

- Alltid 4 svaralternativer, passer godt inn i en Kahoot



Prøv f.eks «Jorda, sola og månen» 

De 8 spørsmålene i denne Kahooten er hentet fra 
frigitte TIMSS-oppgaver på 5. trinn.

Eller prøv «Frigitte TIMSS-oppgaver, for begge trinn og fag» - 12 oppgaver

Begge er laget av HegeKaa



Oppgaver i TIMSS, matematikk

Faglig innholdsområde: Statistikk, toke data

Kognitiv kategori: Anvende

(TIMSS 2015)

Pia dro på sykkeltur. Grafen viser farten hennes de første 5 
minuttene av turen. 

Hva er en mulig forklaring på den delen av grafen som 
ligger mellom Q og R?

A Pia syklet oppoverbakke.

B Pia syklet nedoverbakke. 

C Pia stanset ett minutt.

D Pia syklet tilbake mot der hun startet.

Norske elever, 8. trinn 53 %

Norske elever, 9. trinn 60 %



Oppgaver i TIMSS, naturfag

Faglig innholdsområde: Biologi; økosystemer

Kognitiv kategori: Å anvende

(TIMSS 2011, 8. trinn)

Norske elever 71 %
Internasjonalt snitt 47 %

Norske elever 36 %
Internasjonalt snitt 27 %



• På hvilken måte kan oppgavene brukes for å engasjere, 
motivere, skape engasjement?

• Tenk på potensialet for differensiering

Utfordring!

(TIMSS 2015, matematikk 8. trinn)(TIMSS 2015, naturfag 4. trinn)

Sara har en ballong. Sara sier det er 

luft inne i ballongen. Reidun sier at 

det er ingenting inne i ballongen. 

Hvem tror du har rett?

(Sett kryss i én rute.)

□ Sara

□ Reidun

Forklar svaret ditt.

En selger så på diagrammet over boksalget de første 6 månedene i 2004 

og sa: «Jeg solgte fire ganger så mange bøker i mars som i februar.»

Er du enig eller uenig med selgeren? Begrunn svaret ditt.



Flere frigitte oppgaver fra TIMSS og PISA, finner du på

http://timss.no/

