
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trends in International  

Mathematics and Science Study 
 
 

TIMSS 2019 er en international undersøgelse, der  

kortlægger 4. klasseelevers færdigheder og kompetencer  

i matematik og natur/teknologi.  

 

TIMSS er tidligere afviklet i Danmark i 1995, 2007, 2011  

og 2015 og gennemføres nu for femte gang i foråret 2019. 

 
 

 

TIMSS 2019 
 



  

Samtykke til elevdeltagelse i TIMSS 2019 
 

(Skriv dit navn)__________________________________________________ bekræfter at  

have modtaget, læst og forstået samtykketeksten, som baggrund for mit samtykke til  

behandling af mit barns personoplysninger til det beskrevne formål.  

Med den underskrevne samtykkeerklæring giver jeg også tilladel se til, at mit barn:  

(Skriv barnets navn)______________________________________må deltage i TIMSS 2019.  

 

 

 
1. Forskningsprojektet TIMSS 

I forbindelse med forskningsprojektet Trends in 

International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), AU løbenummer 852, har vi brug for 

dit samtykke til, at vi må behandle dit barns 

personoplysninger i overensstemmelse med 

Databeskyttelsesforordningen. 

2. Projektbeskrivelse 

TIMSS er et internationalt uddannelsesforsk-

ningsprojekt som sponsoreres af IEA (the Inter-

national Association for the Evaluation of Edu-

cational Achievement). I Danmark varetages 

denne undersøgelse af Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus 

Universitet.  

Du kan læse mere om undersøgelsen og DPU 

på www.dpu.dk/timss. 

3. Dataansvarlig og projektleder 

Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, er data-

ansvarlig for behandlingen af dine personop-

lysninger. Christian Christrup Kjeldsen er leder 

af projektgruppen, som kan kontaktes via in-

formationerne nedenfor: 

TIMSS  

Danmarks institut for  

Pædagogik og Uddannelse (DPU) 

Aarhus Universitet 

Jens Chr. Skous Vej 4, Nobelparken,  

8000 Aarhus C, Danmark 

Tlf.: 28 99 25 60 / 87 16 32 92  

Email: timss@edu.au.dk 

4. Databeskyttelsesrådgiver 

Aarhus Universitets databeskyttelsesrådgiver 

kan kontaktes på: 

mlklund@au.dk, tlf. 93 50 90 82 

5. Personoplysninger der behandles om barnet 

Vi behandler de personoplysninger om barnet,  

som dit barn afgiver via spørgeskemaet. Det er 

tilladt for dit barn at undlade at svare på indi-

viduelle spørgsmål. 

6. Formål 

Vi indsamler og behandler data fra elevernes 

deltagelse i forskningsprojektet med 2 formål:  

1) En faglig test som har til formål at kortlægge 

de danske elevers faglige færdigheder i fa-

gene matematik og natur/teknologi. 

2) Et spørgeskema som har til formål at tilføre 

projektet viden om elevernes køn, alder, føde-

land, deres forældres/værgers fødeland, res-

sourcer i hjemmet, sprog der tales i hjemmet 

samt holdninger til skolemiljøet og undervis-

ningen i matematik og natur/teknologi. 

7. Andre modtagere 

TIMSS administreres af IEA, som også foretager 

analyser af det indsamlede data. IEA modta-

ger og behandler det indsamlede datamateri-

ale i anonymiseret form. Dine personoplysnin-

ger bliver ikke delt med nogen anden 3. part. 

8. Opbevaringstid 

Vi opbevarer dit barns personoplysninger frem 

til udgangen af oktober 2019, hvor dataind-

samlingen er færdig.  

9. Mulighed for at trække samtykke tilbage 

Deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid 

trække dit samtykke til behandling af person-

oplysninger tilbage. Dette kan ske ved hen-

vendelse til projektgruppen, som fremgår af 

punkt 3. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, 

får det først virkning fra dette tidspunkt og på-

virker ikke lovligheden af vores behandling op 

til dette tidspunkt. 

10. Godkendelse 

Denne samtykkeerklæring godkendes ved at 

du, på vegne af dit barn, udfylder og under-

skriver formularen øverst. 
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_________________________________________ 

Dato    Underskrift            Hele denne side skal afleveres 



  

 

Kære forældre og værger  

Jeres barns skole er udtrukket til at være med i TIMSS 2019 undersøgelsen, og har 

sagt ja til at skolens 4. årgang må deltage. Jeres barn og resten af barnets 4. klasse 

er herefter blevet udvalgt til at være med i undersøgelsen. 

Målet med TIMSS er at lave en grundig undersøgelse af elevernes udbytte i matema-

tik og natur/teknologi og rammerne omkring undervisningen, i mere end 60 lande. 

Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at gøre skolen og undervisningen bedre for 

alle elever i skolen, og er med til at danne grundlag for den lovgivning, der bliver 

lavet på skoleområdet fremadrettet. I denne folder kan I læse nærmere om, hvad 

TIMSS er og hvad vi håber at få ud af undersøgelsen. 

TIMSS er ikke alene en faglig test af jeres barns evner i matematik og natur/teknologi, 

men en bred undersøgelse, hvor både en faglig del og en baggrundsdel er grundla-

get for ny viden. I den faglige del skal jeres barn lave opgaver i matematik og na-

tur/teknologi, og i baggrundsdelen skal både elever, lærere, ledere og jer foræl-

dre/værger besvare spørgeskemaer om bl.a. hvordan I og jeres barn oplever skolen, 

hvad der foregår i timerne og hvordan læreren og skolen tilrettelægger undervisnin-

gen. 

Det er op til jer som forældre/værger at afgøre, om jeres barn skal deltage, da I skal 

give samtykke til deltagelsen. Samtykket på modsatte side skal underskrives og afle-

veres til skolen inden undersøgelsen gennemføres på jeres barns skole. 

Mangler vi jeres samtykke, vil jeres barn ikke kunne deltage i undersøgelsen.  

Hvis jeres barn får tilladelse til at deltage, vil han/hun få et brev med hjem, når un-

dersøgelsen er gennemført på skolen. Brevet er en vejledning med login-oplysninger 

til det korte online forældrespørgeskema, som vi håber I vil finde tid til at besvare. 

Hvis I har spørgsmål eller bekymringer efter at have læst folderen og samtykketek-

sten, er I meget velkomne til at tage kontakt til os.  

På forhånd tak for jeres samtykke og deltagelse i TIMSS 2019. 

Med venlig hilsen 

TIMSS-sekretariatet  

 

Christian Christrup Kjeldsen 

Lektor, Dr.Phil. 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Kort om TIMSS 

TIMSS undersøger elevernes kompetenceniveau samt deres tekniske 

færdigheder i matematik og natur/teknologi. 

 

Undersøgelsen har bevågenhed på ministerielt niveau, og har derfor 

potentiale til at skabe fornødne forandringer eller opretholde de virk-

somme tiltag, som påvirker elevernes faglige præstationer i skolen.  

 

 

 Hvilke faktorer påvirker udviklingen af elevernes  

naturfaglige og matematiske færdigheder og kompetencer?  

 Hvilken betydning har den anvendte didaktik for  

elevers og læreres oplevelse af matematik- og  

natur/teknologiundervisningen? 

 Hvilke variationer er der i læringsudbyttet på de forskellige  

skoler i Danmark og på tværs af de deltagende lande?  

 

 

TIMSS undersøgelsen bidrager til den aktuelle debat om naturfagenes 

kvalitet, indhold og betingelser i skolen.  

 

Formålet er at støtte både lærere, skoleledelser og beslutningstagere, 

så kvaliteten af undervisningen i matematik og natur/teknologi fort-

sat udvikles og styrkes. 

 

 



  



  

 

Hvad handler TIMSS 2019 om? 
TIMSS undersøgelsen har siden 1995 sammenlignet og fulgt udviklin-

gen inden for den globale matematik- og natur/teknologiundervis-

ning.  

I lyset af den stigende efterspørgsel og interesse for indsigt i fage-

nes udvikling og didaktik, er den viden TIMSS bidrager med vigtigere 

end nogensinde før.  

 

 

Undersøgelsen har følgende fokusområder: 

 Elevernes færdigheder og viden inden for  

matematik og natur/teknologi 

 Elevernes anvendelse af matematik og  

natur/teknologi til problemløsning 

 Elevernes argumentation og faglige  

begrundelser i matematik og natur/teknologi  

 Elevernes faglige og sociale trivsel 

 Skolens fysiske rammer 

 Lærernes undervisningspraksis og oplevelse  

af deres arbejdsmiljø 

 

 

En så omfattende og standardiseret undersøgelse er med til at synlig-

gøre, hvordan eventuelle strukturer, kulturer og forhold i deltagerlan-

denes uddannelsessystemer har indflydelse på landenes forskelligar-

tede resultater. Dette er faktorer, som ikke ville blive opdaget ved en 

undersøgelse af et enkelt uddannelsessystem.  

Undersøgelsen skal således ikke forstås som en konkurrence mel-

lem landene, men som en mulighed for at sammenligne og lære af de 

forskellige gode måder man arbejder med matematik og natur/tekno-

logi i de forskellige uddannelsessystemer. 

 

 



  

 

Hvordan foregår TIMSS 2019? 
Danmark deltager i TIMSS 2019 med elever på 4. klassetrin. Undersø-

gelsen gennemføres fra marts til maj 2019 og omfatter i alt fem så-

kaldte undersøgelsesinstrumenter. 

 

En faglig test i matematik og natur/teknologi 
Hver elev skal gennemføre en faglig test, som indeholder en matema-

tikdel og en natur/teknologidel. Hver del tager 36 minutter og har fokus 

på at måle elevernes læringsudbytte og kompetencer i de to fag. 

TIMSS 2019 vil for de fleste danske elevers vedkommende skulle gen-

nemføres som eTIMSS. Det vil sige, at den faglige elevtest gennemføres 

på computer. En mindre gruppe af elever skal lave testen med blyant 

og papir. 

Testen er bygget op af multiple choice opgaver og opgaver, hvor 

eleverne skal give korte svar eller forklare, hvordan de er nået frem til 

en løsning. Testen på computer har endvidere givet mulighed for at 

udvikle en række interaktive opgaver, som er bygget op om et tema. 

Disse opgaver bidrager i højere grad til at undersøge elevernes me-

tode- og problemløsningskompetencer.  

 

Fire baggrundsspørgeskemaer 
Som tillæg til den faglige test, er der også udviklet baggrundsspørge-

skemaer til elever, forældre, lærere og skoleledere. Spørgsmålene stil-

les med henblik på at indsamle oplysninger om den kontekst og de 

rammer, der er for undervisningen og elevernes skolegang. 



  

 
 

  

 

 

 

Alle besvarelser er fortrolige og undersøgelsens databehandling følger EU’s 

databeskyttelsesforordning. Hverken elevers, forældres, læreres eller lederes 

svar vil kunne identificeres efter undersøgelsen er gennemført. 

Læs alle databeskyttelseserklæringer på dpu.dk/timss  

under menuen Online spørgeskema TIMSS 2019 

 

Til elever 

Spørgeskemaet til eleverne 

omfatter spørgsmål vedrørende 

deres baggrund, deres sociale 

og faglige trivsel samt en række 

spørgsmål vedrørende under-

visningen i matematik og na-

tur/teknologi. 

Spørgeskemaet vil for alle ele-

ver bliver gennemført på papir 

umiddelbart efter den faglige 

test. 

Til lærere 

Spørgeskemaet til lærerne skal 

besvares online og tager ca. 35 

minutter at besvare. Lærerne 

skal blandt andet bidrage med 

viden om deres faglige bag-

grund, lærersamarbejde, samt 

deres faglige og didaktiske pri-

oriteringer i matematik og na-

tur/teknologi. 

 

Til forældrene 
Som et vigtigt element i TIMSS 

undersøgelsens afdækning af 

betingelserne for elevernes læ-

ringsudbytte, skal forældrene 

også udfylde et spørgeskema. 

Dette skema tilgås også online 

og tager ca. 15 minutter at ud-

fylde. Forældrene skal f.eks. be-

svare en række spørgsmål om, 

hvilke læringsrelaterede aktivi-

teter deres barn er med til der-

hjemme, samt hvilke de har 

deltaget i, før de kom i skole. 

Til skoleledelsen 

Spørgeskemaet til skoleledel-

sen skal ligeledes besvares on-

line og tager ca. 30 minutter. 

Skolelederne skal give under-

søgelsen viden om skolens fag-

lige og sociale karakteristika 

samt de fysiske rammer. 

 



  

 

Hvordan er undersøgelsen blevet 

udarbejdet? 
IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) og de mange internationale forskere der deltager fra 

hver land er ansvarlig for at udvikle undersøgelsen og sikrer, at de mere 

end 60 deltagende lande gennemfører TIMSS på samme måde.  

Opgaverne i den faglige test er udviklet i et samarbejde mellem en 

række fageksperter og deltagerlandenes nationale forskningskoordi-

natorer. 

Opgaverne er konstrueret ud fra intentioner om, at de repræsente-

rer gyldige, faglige problemstillinger inden for lærerplanerne og læ-

ringsmålene i de deltagende landes 4. klasser. 

 

Hvordan bliver skolerne udvalgt til 

TIMSS 2019? 
De skoler der deltager i TIMSS er alle udvalgt af Statistics Canada på 

vegne af IEA. Skolerne bliver udtrukket på baggrund af en række pa-

rametre, som tilsammen sikrer undersøgelsen et repræsentativt ud-

træk af danske skoleelever.  I alt skal mere end 5500 danske elever 

fra skoler i hele Danmark deltage i TIMSS 2019. 

 

 

 

 



  

 

Resultater fra TIMSS 2015? 
I 2015 deltog 3700 danske elever og mere end 600.000 elever på 

verdensplan

 

 

  

 

Læs flere resultater i sammenfatningen af TIMSS 2015 eller mere uddy-

bende i den nationale rapport Danske 4.-klasseelever i TIMSS 2015 

Download gratis dpu.dk/timss 

 

Omkring 80% af  

eleverne kan lide  

naturfagene  

Omkring 80% af eleverne sva-

rer ”meget enig” eller ”lidt 

enig” til spørgsmålet om, hvor-

vidt de kan lide matematik og 

natur/teknologi. Samtidig ses 

en positiv sammenhæng mel-

lem lysten til faget og elever-

nes faglige præstationer. 

 

Klassestørrelse og 

timeantal har  

ingen indflydelse 

Om en elev går på en stor el-

ler lille skole, er i en klasse 

med 17 eller 28 elever, har en 

ekstra matematik- eller na-

tur/teknologitime om ugen, 

har ingen indflydelse på ele-

vernes faglige præstationer. 

Danmark klarer sig godt i matematik og  

natur/teknologi 

Danske elever præsterede bedre end det internationale gennem-

snit i begge fag. Særligt er danske elever gode til geometri og til at 

ræsonnere i matematik. Mens de i natur/teknologi præsterer på et 

godt niveau i både de biologiske, geografiske og naturvidenska-

belige emner. 

Lærernes engagement er vigtigt 

Resultaterne viser, at hvis eleverne oplever en engageret lærer i 

matematik og natur/teknologi, har de et større læringsudbytte af 

undervisningen. 
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Hvem står bag TIMSS 2019? 
TIMSS 2019 er en IEA undersøgelse. IEA er en international sammen-

slutning af forskningsinstitutioner og Danmarks institut for Pædagogik 

og Uddannelse (DPU) er medlem. DPU er repræsenteret på IEAs gene-

ralforsamling ved Dr. Phil, lektor og afdelingsleder for pædagogisk so-

ciologi Christian Christrup Kjeldsen, som også er national forskningsko-

ordinator for TIMSS 2019. 

 

IEA har siden 1960’erne arbejdet på at udvikle og gennemføre under-

søgelser af uddannelse i hele verden. 

 

I Danmark gennemføres TIMSS 2019 af DPU, Aarhus Universitet, og er 

medfinansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Under-

visningsministeriet. 

 

Danmark deltager også i andre IEA-undersøgelser:  

 ICCS: Politisk dannelse i det 21. århundrede i 8.klasse 

 ICILS: Computer- og informationskompetence i 8.klasse 

 PIRLS: Læsefærdigheder i 4.klasse 

 

 

Få mere viden om TIMSS 2019:  
 

dpu.dk/timss  
 

Kontakt TIMSS-sekretariatet:  

timss@edu.au.dk 

Tlf. 28 99 25 60 (Jylland/Fyn) 

Tlf. 87 16 32 92 (Sjælland) 

Kontakt den nationale  

forskningskoordinator:  

Christian Christrup Kjeldsen 

kjeldsen@edu.au.dk 

TIMSS 

DPU, Aarhus Universitet 

Jens Chr. Skous Vej 4  

8000 Aarhus CAarhus  

 


