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Generalprøve for TIMSS 2023-undersøkelsen  
Skolen deres skal delta i generalprøven for TIMSS 2023. Generalprøven gjennomføres en av skoledagene i 

perioden 28. februar til 8. april 2022. 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en undersøkelse om elevers kompetanse i 

naturfag og matematikk. På bakgrunn av de data som samles inn, vil man få kunnskap om norsk skole som 

kan bidra til å gjøre undervisningen bedre. TIMSS er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdannings-

direktoratet har gitt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo ansvaret for 

gjennomføringen.  

Om generalprøven 
Generalprøven er viktig fordi den hjelper oss å finne ut hvilke oppgaver som bør være med i hoved-

undersøkelsen i 2023. F.eks. kan en oppgave være for lett eller for vanskelig for norske elever og bør derfor 

tas ut av oppgavesettene før hovedundersøkelsen.  

Elevene får digitale oppgaver i matematikk og naturfag som de skal svare på. I tillegg får elevene et digitalt 

elevspørreskjema. Spørsmålene i elevspørreskjemaet handler mest om holdninger til matematikk og naturfag, 

skolemiljøet og lærernes undervisning. Alle besvarelser behandles strengt konfidensielt og data som samles 

inn til generalprøven skal ikke publiseres, de skal kun brukes til å gjøre hovedundersøkelsen i 2023 så god 

som mulig. 

Foreldrespørreskjema 
Til undersøkelsen hører det også med et spørreskjema til de foresatte på 5. trinn, med spørsmål om elevens 

tidligere skolegang, foresattes syn på skolen, undervisningen og lignende. Foreldrene kan velge om å svare på 

spørreskjemaet på Internett eller på papir. Det vil ta mellom 5 og 10 minutter å svare. 

For å få et godt inntrykk av hvordan spørreskjemaene fungerer, er vi avhengig av at så mange som mulig 

deltar. Høy deltakelse gir pålitelige resultater.  

For foreldrene er deltagelse frivillig og man kan trekke seg når som helst underveis. Dersom du/dere ikke 

ønsker å delta, vil ikke dette få noen konsekvenser for deres forhold til lærerne eller til skolen.  Foreldre 

samtykker til egen deltakelse ved å besvare og sende inn spørreskjemaet.  

Vi håper du/dere er positive til å delta i generalprøven. Mer informasjon om foreldrespørreskjemaet vil 

komme fra skolen. Periode for å svare på spørreskjemaet er mellom 28. februar og 8. april. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  timss-post@ils.uio.no, eller til Anne-Catherine Lehre (tlf. 22 85 41 51), 

eller Hege Kaarstein (tlf. 22 85 66 02). 
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