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Introduksjon 

Dette dokumentet beskriver oppgavene knyttet til klargjøring av digitale enheter før gjennom-

føringen av generalprøven for TIMSS-undersøkelsen. 

TIMSS gjennomføres online, fra en digital enhet som oppfyller kravene beskrevet i dette 

dokumentet.  

Hvis skolen din får problemer med online-gjennomføringen, vennligst ta kontakt med oss på 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), slik at vi finner en løsning sammen.  

Dersom skolen din trenger bistand eller lån av utstyr (hvis de digitale enhetene ikke tilfredsstiller 

alle krav), vennligst gi beskjed til oss på ILS, så finner vi en løsning på dette også. 

 

Kontaktinformasjon: 

timss-post@ils.uio.no  

Anne-Catherine W.G. Lehre,  22 85 41 51 

Hege Kaarstein,     22 85 66 02 

 

 

  

mailto:timss-post@ils.uio.no
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1 Krav til digitale enheter for TIMSS  

Det nettbaserte programmet som benyttes i undersøkelsen, kalles TIMSS player. Det er laget for 

en skjermoppløsning på minimum 1280 x 800 / 1366 x 768. Minste skjermstørrelse er 9,7 tommer, 

men det anbefales 12 tommer for god brukeropplevelse (elevers visuelle inntrykk av prøven, 

mindre rulling opp og ned for å finne informasjon).  

 

Hver elev trenger en digital enhet, egen strømforsyning (som sikrer tilstrekkelig lading av enheten) 

og eksternt/fysisk tastatur (nettbrett med tastatur på skjermen godkjennes ikke). 

 

I tillegg til riktig skjermoppløsning og -størrelse, strømforsyning og eksternt tastatur, kreves 

fungerende internettilkobling og aktivert JavaScript. TIMSS-undersøkelsen på nett er kompatibel 

med alle operativsystemer (OS) som kan kjøre en moderne nettleser (Chrome, IE 11, Edge, Opera, 

Firefox, Safari). Dersom dere har mulighet til å bruke Chrome, er denne absolutt å anbefale. Vi 

anbefaler også at nettleseren er oppdatert til siste versjon (som et minimum må den ikke være mer 

enn to versjoner gammel). 

 

Kravene, kort oppsummert: 

 Hver elev må ha en digital enhet (+ strøm og fysisk tastatur) 

 Skjermstørrelse minimum 9,7 tommer 

 Skjermoppløsning minimum 1280 x 800 / 1366 x 768 

 Internettilkobling 

 Oppdatert nettleser: Chrome anbefales, men IE 11, Edge, Opera, Firefoxeller Safari kan 

også fint brukes 

 JavaScript må være aktivert i nettleseren 
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2 Test av digitale enheter 

Alle enheter som elevene skal bruke i undersøkelsen, må testes før gjennomføringen. 

Testprogrammet TIMSS System Check viser umiddelbart om den digitale enheten kan benyttes 

eller ikke. Testen ligger på internett, lenke oppgis i kapittel 2.1. 

I tillegg ber vi dere teste en minispiller på hver enhet, for å kontrollere om enhetene har problemer 

ved oppstart og bruk av TIMSS player. Denne testversjonen finnes bare på engelsk og inneholder 

et påloggingsbilde og instruksjoner til elevene. Se lenke til minispilleren i kapittel 2.2.  

Det finnes også en tilleggskontroll for å fastsette latenstid, det vil si responstiden mellom skolen 

og Amazon Web Services (der plattformen driftes fra). Denne kontrollen behøver bare kjøres fra 

én av enhetene på hver skole, se kapittel 2.3. 

Det er altså totalt tre ganske enkle tester (TIMSS System Check, minispilleren, latenstid), der alle 

gjøres på Internett. Disse tre testene gjennomgås i det følgende. 

2.1. TIMSS System Check 

Dette er lenken til TIMSS System Check: https://timss.sonet.com.au/forms/show/id/204 

Når du klikker på lenken, starter kontrollen automatisk. Tabellen under viser hvilke systemkrav 

som TIMSS System Check sjekker.  

 

Ikon Betegnelse Beskrivelse Krav 

 

Nettleser Nettleserversjon 
Siste oppdatering 

anbefales 

 
JavaScript 

Et programmeringsspråk (skriptspråk) som 

kjører på nettleseren. Hvis JavaScript er 

deaktivert på nettleseren din, kan innholdet 

eller funksjonaliteten på nettsiden bli 

begrenset eller utilgjengelig. 

Enabled 

 
Skjermoppløsning 

Antall piksler (bildeelementer; bredde x 

høyde) som vises på skjermen. 

Minimum 

1280 x 800 / 

1366 x 768 

 

Hvis enheten tilfredsstiller kravene, får du opp følgende bilde på skjermen:  

https://timss.sonet.com.au/forms/show/id/204
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Her viser den grønne bakgrunnsfargen og haken  betyr at enheten tilfredsstiller kravet. 

Hvis du får en rød bakgrunn og kryss  i en eller flere av rutene, betyr at enheten ikke 

tilfredsstiller kravet. Et eksempel på dette vises i bildet under (her må JavaScript aktiveres). 
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Hvis en rute får et rødt resultat, kan ikke enheten brukes til TIMSS. Den må da konfigureres på 

nytt. Hvis du er IT-kyndig og ser at inkompatibiliteten er enkel å korrigere, kan du velge å 

gjennomføre en slik korrigering. Etter å ha konfigurert enheten på nytt, kjører du programmet 

TIMSS System Check en gang til. Hvis enheten fremdeles får røde resultat, kan den ikke brukes – 

ta kontakt med ILS. 

 

2.2. Starte minispilleren på enhetene 

Start minispilleren på hver enhet som skal brukes, ved å gå inn her:  

https://timss.sonet.com.au/examiner/timss 

Minispilleren er på engelsk. Den er kun en testversjon av den «ordentlige» TIMSS Player. 

Du får opp elevenes påloggingsbilde, se under. Trykk F11 om du vil aktivere fullskjermmodus.  

 

Bruk en av de følgende påloggingene for å komme inn: 

 

Brukernavn Passord 

99999991 10391 

99999992 11175 

99999993 12989 

99999994 13833 

99999995 14706 

 

https://timss.sonet.com.au/examiner/timss
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 -feltet er for brukernavn og  -feltet er for passord. Klikk på  -knappen for å 

fortsette. 

Når du er pålogget, vil Directions åpnes:  

 

 

 

Skriv inn 0000 i Password og klikk på Start-knappen. For å gå fram og tilbake, bruk 

navigasjonsknappene  og  nederst i skjermbildene, eller klikk på nummereringen på 

venstre siden av skjermen. For å skrolle opp og ned i et skjermbilde, bruk skrollefeltet til høyre i 

bildet.  
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For å gå ut av Directions, klikk på Logoff-knappen på det siste skjermbildet: 

 

 

 

Hvis du navigerte gjennom hele minispilleren uten problem, er enheten gjennomprøvd og 

godkjent for gjennomføringen av TIMSS. 
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2.3. Kjøre latenstest 

For å sjekke at internettforbindelsen er god nok, kjøres det en latenstest. Latenstesten kan gjøres 

på én enhet per skole. 

Latens betyr i denne sammenhengen forsinkelse i nettet, og måles ved tiden det tar fra en melding 

blir sendt til den kommer fram. Latenstesten finnes her: https://cloudpingtest.com/aws   

Når du klikker på lenken, får du opp dette skjermbildet:  

 

 

La programmet kjøre til det når Test 5, og sjekk deretter tallet i cellen for EU (Frankfurt)-raden 

i Median-kolonnen. Hvis tallet er over 300, betyr det at nettilkoblingen er treg og ikke egnet til 

TIMSS-gjennomføring. Får dere et slikt resultat på deres skole, ta kontakt med ILS, så finner vi 

en løsning sammen. 

 

I tillegg til dette anbefales det også å sjekke om skolen din tillater elevene å gå inn på nettsider 

utenfor Norge. Dersom nettadressen til minispilleren eller nettadressen til TIMSS Player (når den 

endelige versjonen kommer) blokkeres, legg den inn som en godkjent side (ikke bruk IP-adressen 

da denne er dynamisk).  

https://cloudpingtest.com/aws
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3 Meld tilbake om status 

Når alle tre testene er gjennomført, meld tilbake til ILS.  

 

Vi vil gjerne vite om dere har tilstrekkelig antall godkjente digitale enheter for å 

gjennomføre TIMSS, eller om dere eventuelt trenger vår bistand.  

 

Vi anbefaler at dere gjennomfører testene så snart dere har anledning, slik at vi kan løse eventuelle 

utfordringer i god tid før gjennomføringen.  

 

Send tilbakemelding via e-post til: timss-post@ils.uio.no  

 

4 PS… 

 

Dersom dere gjennomfører på nettbrett med stor nok skjerm og god nok skjermoppløsning: Husk 

landskapsmodus og eksternt tastatur.  

Dersom dere ikke klarer å navigere fram og tilbake mellom skjermbildene/ikke ser rullefeltet til 

høyre, skyldes dette mest sannsynlig for liten skjerm/lav skjermoppløsning. Det betyr at enheten 

ikke kan brukes.  

mailto:timss-post@ils.uio.no


 

 

 
 


