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Svenska grundskoleelevers kunskaper i
matematik och naturvetenskap
i ett internationellt perspektiv

TIMSS 2007
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TIMSS 2007

• Jämförelser nationellt och internationellt samt
förändringar över tid

• Första gången svenska elever i årskurs 4 deltar

• Totalt över 10 000 svenska elever

• Hur ska vi tolka informationen från TIMSS?

• Internationellt överenskommet innehåll

• Enkätdata speglar uppfattningar

• Länderjämförelser
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TIMSS 2007
Resultat i matematik, åk 8

Svenska åk 8-elever
presterar under
EU/OECD-genomsnittet i
matematik…
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TIMSS 2007
Resultat i naturvetenskap, åk 8

…men i naturvetenskap
presterar svenska åk 8-
elever på samma nivå
som EU/OECD-
genomsnittet.
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TIMSS 2007
Trend i matematik, åk 8

Signifikant nedgång i matematikresultat sedan
2003 och 1995 vilket kan åskådliggöras med
andelen elever på olika kunskapsnivåer.
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TIMSS 2007
Trend i naturvetenskap, åk 8

Signifikant nedgång i genomsnittligt resultat
i naturvetenskap sedan 2003 och 1995
vilket kan ses i andelen elever på olika
kunskapsnivåer.



9

TIMSS 2007
Resultat i matematik, åk 4

Svenska åk 4-elever
presterar under
EU/OECD-genomsnittet
i matematik…
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TIMSS 2007
Resultat i naturvetenskap, åk 4

…men i naturvetenskap
presterar svenska åk 4-
elever på samma nivå
som EU/OECD-
genomsnittet.
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TIMSS 2007
Resultatprofil i matematik

Svenska elever relativt bra på
- statistik
- aritmetik och taluppfattning (åk 8)

…men betydligt sämre på
- geometri
- algebra (åk 8)
- aritmetik och taluppfattning (åk 4)
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TIMSS 2007
Resultatprofil i naturvetenskap

I naturvetenskap är profilen mer
jämn, svenska elever är relativt bra
i biologi och geovetenskap…

…men något sämre i kemi och
fysik.
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TIMSS 2007
Flickor och pojkar

• I årskurs 4 presterar pojkar i genomsnitt
något bättre än flickor i matematik, men i
övrigt finns inga skillnader i resultat mellan
flickor och pojkar.

• Tendens till att pojkar i åk 8 försämrat sina
resultat mer än flickor i både matematik och
naturvetenskap sedan 2003.
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TIMSS 2007
Lärarsvar

I matematik har den svenska skolan i genomsnitt…

• färre undervisningstimmar,
• mer läroboksstyrd undervisning,
• mer lektionstid till självständigt arbete utan lärarens

handledning och
• mindre tid/betoning på läxor och prov

 …jämfört med genomsnittet för EU/OECD-länderna.
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TIMSS 2007
Elev- och rektorssvar

• Samband mellan självförtroende att lära och
resultat

• Elever känner sig trygga och säkra i skolan

• I internationell jämförelse mer problem med
frånvaro i årskurs 8 i svenska skolor enligt
rektorerna
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Rapportering från TIMSS 2007

• Beskrivande nationell rapport

• Offentliggjorda uppgifter från TIMSS 2007

• Analyser av TIMSS – svenska styrdokument

• Analysrapport av hur elever förstår centrala
matematiska begrepp

• Fortsatta analyser under 2009


