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Innledning 

Takk for at du stiller som kontaktperson mellom skolen og TIMSS-gruppa ved Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. 

I dette skrivet har vi samlet informasjon om de oppgavene du som skolekontakt vil ha ansvaret for.  

 

Til undersøkelsen hører det med: 

 Faglig test og spørreskjema til elevene 

 Spørreskjema til skolenes rektorer  

 Spørreskjema til elevenes lærer(e) i matematikk- og naturfag 

 Spørreskjema til elevenes foresatte (kun på 5. trinn) 

 

TIMSS 2023 skal gjennomføres i perioden 20. mars til 28. april.  

 

Skolene får tilsendt gjennomføringsdato fra TIMSS-gruppa. 

 

Det åpnes opp for besvarelse av spørreskjemaer for rektorer, lærere og foresatte i perioden 

20. mars til 28. april  på www.timss.no.  

 

I løpet av uke 5 vil vi sende ut materiell til skolene. 

  

Dersom noe er uklart, ta kontakt med oss via e-post eller telefon. 

E-post:    timss-post@ils.uio.no 

TIMSS-prosjektet:   920 38 504 

Manvi Aurora Rohatgi  22 84 41 25  

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

Sjekk også vår nettside med informasjon til skolene, gå inn via www.timss.no. 

 

http://www.timss.no/
mailto:timss-post@ils.uio.no
http://www.timss.no/
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1 Sjekk elevenes digitale enheter/datamaskiner 

I TIMSS 2023 vil det for første gang være slik at alle som deltar, gjør dette via Internett. Dette 

medfører noen krav til de digitale enhetene elevene kan bruke.  

Kravene til enhetene og hvordan de skal sjekkes er beskrevet i «Manual for sjekk av digitale 

enheter». Manualen lastes ned fra informasjonssiden til skolene på www.timss.no. Her ligger det 

også en kort instruksjonsvideo som forklarer hvordan sjekken skal utføres. 

Vi anbefaler at dere gjennomfører testene så snart dere har anledning, men innen utgangen av 

november.  

2 Elevene  

2.1. I utgangspunktet skal alle elever i de utvalgte klassene delta 

Alle elevene i de utvalgte klassene skal i utgangspunktet delta, men det er bestemt internasjonalt 

at det likevel er noen elever som skal ekskluderes. Dette gjelder elever med fysiske, psykiske eller 

emosjonelle funksjonshemninger og/eller elever som har svært dårlige norskkunnskaper (f.eks. 

lært norsk i mindre enn ett år). 

NB! Elever med IOP, dysleksi eller lignende, skal ikke ekskluderes. Dersom en elev, for eksempel, 

har behov for å få lest opp oppgavene, er dette helt i orden så lenge skolen stiller med egen ressurs 

til dette. Skolen kan også velge å stoppe tidtakingen i testen dersom noen elever vil trenge lenger 

tid enn det som er tilmålt.  

Skolene må melde tilbake til oss, etter at det er klart hvilke klasser som skal delta i undersøkelsen, 

hvilke elever som skal ekskluderes. Nærmere informasjon om hvordan dette skal skje, komme i e-

post i november. 

2.2. Elevene må være på skolen når de gjennomfører TIMSS 

Elevene må være på skolen når de gjennomfører TIMSS-undersøkelsen. Dersom det er et stort 

fravær i elevgruppen på gjennomføringsdagen, ber vi skolene om å sette opp en oppsamlingsdag 

slik at så mange elever som mulig får deltatt. 

3 E-post i november 

I midten av november kommer vi til å sende ut en epost til hver skole hvor vi opplyser om hvilke 

klasser som er trukket ut og hvilken dato for gjennomføring skolen har fått.  

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/timss/info-til-deltakende-skoler/index.html
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Dere vil bli bedt om å returnere initialene til klassenes matematikk- og naturfaglærere, hvilke 

elever som skal ekskluderes og angi elevenes hovedmål. Instruks om hvordan dette skal gjøres, 

medfølger i e-posten. 

 

4 Forberedelser, før gjennomføringen 

4.1. Bestem hvem som skal lede klassen(e) gjennom undersøkelsen 

Den som skal lede klassen, kalles i TIMSS-sammenheng, for testadministrator. Vi har en egen 

manual for testadministratorer. Manualen sendes med vanlig post til skolen sammen med 

testmateriellet, se punkt 5. 

Det anbefales at den/de som skal lede klassen(e) gjennom undersøkelsen ikke underviser dem i 

matematikk og/eller naturfag, men dette er ikke en streng anbefaling.  

4.2. Hjelp oss å formidle informasjon om undersøkelsen til elevenes 

foresatte 

Vi trenger hjelp til å formidle informasjonen om undersøkelsen til elevenes foresatte. På 

www.timss.no legges det ut ferdige skriv som kan kopieres opp og sendes med «ranselpost», eller 

distribueres via e-post. Disse legges ut i februar 2023. 

Det vil også komme ut en informasjonsvideo om undersøkelsen. Den er rettet spesielt mot elevenes 

foresatte, men kan passe for andre også. Videoen legges ut på nettsiden vår i februar/mars og den 

kan lastes ned og distribueres på e-post, i læringsplattformer eller lignende.  

4.3. Informer og lever invitasjon til rektor og lærere 

I tillegg til elevene, inviteres også skolenes rektorer og de utvalgte klassenes matematikk- og 

naturfaglærere til å delta ved å svare på hvert sitt spørreskjema. Vi trenger din hjelp til å invitere 

dem, og invitasjonene blir lagt ut på informasjonssiden vår. Disse legges også ut i februar 2023. 

  

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/timss/info-til-deltakende-skoler/index.html
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4.4. Tidsplan for undersøkelsen i klasserommet 

Undersøkelsen er delt i tre deler. I tabellen under angis tidsbruk for gjennomføringen: 

 Innhold Tidsbruk 5. trinn Tidsbruk 9. trinn 

Del 1 Innlogging og veiledning1) Ca. 30 min. Ca. 20 min. 

Del 2 Bolk 1 med fagoppgaver 36 min. 45 min. 

 PAUSE (anbefalt tid) 10-30 min. 10-30 min. 

 Bolk 2 med fagoppgaver 36 min. 45 min. 

 PAUSE (anbefalt tid) 30 min. 30 min. 

Del 3 Elevspørreskjema2) 20-30 min. 30 min. 

1) Det vil variere fra klasse til klasse hvor lang tid som brukes på del 1. Med effektiv ledelse og rolige klasser vil 

estimatet sannsynligvis være relativt korrekt. 2) Det er ingen tidsbegrensning på spørreskjemaene. Tidsangivelsen er 

for elever som er middels til litt dårlige lesere. 

I den første delen forberedes elevene på hva som møter dem og de logger inn i systemet 

undersøkelsen skal gjennomføres i. I den andre delen skal elevene besvare fagoppgaver. Det er to 

bolker med fagoppgaver, en med matematikk og en med naturfag. Noen elever starter med 

matematikk, andre med naturfag. Mellom de to bolkene anbefales det en pause. Etter pausen bytter 

elevene fag. I den tredje delen blir elevene bedt om å svare på et spørreskjema. 

Elevenes svar lagres automatisk og fortløpende i systemet. Det er vi i TIMSS-gruppa som retter 

elevenes besvarelsene.  

5 Når testmateriellet kommer til skolen 

Det materiellet som ikke kan legges ut på nettsiden med informasjon, sendes via vanlig post til den 

adressen skolene selv har oppgitt.  

 Utsending av materiell starter i uke 5. 

 Skolekontakten vil få hentemelding på mobilen.  

5.1. Sjekk innholdet i postpakken og lagre det på sikkert sted 

I postpakken fra oss vil du finne en liste over innholdet – sjekk denne. Dersom du oppdager 

mangler, ta kontakt med oss. Innholdslisten legges også ut på nettsidene. 
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Det er fint om materiellet oppbevares trygt da det inneholder innloggingsinformasjon for de 

enkelte som skal delta. I tillegg er alle oppgavene i undersøkelsen konfidensielle og kan verken 

kopieres eller videreformidles på noen som helst måte. 

5.2. Del ut brukernavn og passord til rektor og lærerne  

Forsendelsen vil inneholde innloggingsinformasjon til de nettbaserte spørreskjemaene for rektor 

og klassenes matematikk- og naturfaglærere. Del ut så fort som mulig. 

 For lærere på 5. trinn vil det være innloggingsinformasjon til den/de klassene de 

underviser. Om noen f.eks. underviser begge klassene som skal delta, vil det være to 

spørreskjemaer, ett for hver klasse. 

 For lærere på 9. trinn vil det være ett spørreskjema per klasse, per fag.  

Alle spørreskjemaene legges ut på www.timss.no og vil derfor kreve internett-tilgang.  

Det er mulig å ta pause og komme tilbake til spørreskjemaene – alle svarene lagres automatisk. 

Eksempel på tidligere spørreskjemaer finnes på samme nettadresse. 

5.3. Klasselister, innloggingsark og rapport fra testadministrator 

På gjennomføringsdagen må den som skal administrere testen i klassen(e) få med seg klasseliste(r), 

arkene med elevenes innloggingsinformasjon og malen for rapportering fra gjennomføringen (se 

vedlagte eksempel). Dette ligger i postpakken.  

5.4. Manual for testadministratorer 

For at alle land, skoler og klasser som deltar i TIMSS skal gjennomføre undersøkelsen likt, er det 

utarbeidet en manual for den som skal stå i klassen på gjennomføringsdagen og lede elevene 

gjennom undersøkelsen, «Manual for testadministratorer».  

Denne manualen har en trinnvis beskrivelse av hva elevene skal gjennom og hva den som leder 

undersøkelsen må lese opp for elevene. 

I tillegg inneholder manualen også innloggingsinformasjon til testbrukere som gir skolene adgang 

til å se gjennom hele undersøkelsen.  

Da oppgavene i undersøkelsen er konfidensielle. Det er ikke lov å kopiere eller videreformidle 

oppgaver fra undersøkelsen på noen som helst måte! 

Pass på at den/de som skal gjennomføre undersøkelsen med klassen(e) får manualen i god tid før 

gjennomføringen slik at den/de kan sette seg inn i de ulike stegene på forhånd. 

http://www.timss.no/
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5.5. Kun for skoler på 5. trinn:  

For skoler som deltar på 5. trinn, vil det i utsendingen av materiell også komme egne konvolutter 

til de foresatte. Disse inneholder den trykte versjonen av spørreskjemaet til de foresatte og en 

ferdigfrankert returkonvolutt for innsending direkte til TIMSS-gruppa. I tillegg inneholder 

konvolutten innloggingsinformasjon for de foresatte som eventuelt velger å besvare skjemaet på 

nett.  

NB! I nettversjonen kan de foresatte velge mellom bokmål og engelsk.  

Del ut konvoluttene til de foresatte så fort som mulig. Konvoluttene er merket med elevenes 

fornavn.  

6 Når testen er gjennomført 

Når klassene er ferdige med undersøkelsen, skal følgende sendes inn til TIMSS-gruppa: 

 Klasselister med oppdatert deltagerstatus 

 Rapport for gjennomføringen 

Det er testadministrators oppgave, gjerne i samarbeid med skolekontakten, å fylle ut begge deler. 

Se testadministratormanualen for hvordan de skal fylles ut. Vi legger også ut en 

instruksjonsvideo på dette i mars. 

Benytt egen, ferdigfrankert svarkonvolutt som ligger i postpakken til skolen.  

Alt annet materiell skal makuleres. 

Dersom skolen arrangerer en oppsamlingsdag for elever som har vært syke, eller klassene har 

vært oppdelt i grupper på grunn av pandemi eller lignende. Vent med å sende inn til alt er klart. 

 

Tusen takk for all hjelp! 
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Vedlegg: Rapport fra testadministrator 

(Kommer i postpakken og kan også lastes ned fra nettsidene.) 
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