
TIMSS Advanced 2008

Uppgifter i fysik, årskurs 3 gymnasiet

R
A
P
P
O

R
T 3

2
3
  2

0
0
8

INTERNATIONELLA STUDIER
UPPGIFTSRAPPORT TILL 336

2009





TIMSS Advanced 2008

Uppgifter i fysik, årskurs 3 gymnasiet



2	 TIMSS AdvAnced 2008 • UppgIfTer I fySIk

Beställningsadress:
fritzes kundservice
106 47 Stockholm
Telefon: 08-690 95 76
Telefax: 08-690 95 50
e-post: skolverket@fritzes.se
www.skolverket.se

ISBn: 978-91-85545-78-0
form: Ordförrådet AB 



 TIMSS AdvAnced 2008 • UppgIfTer I fySIk 3

Förord

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internatio-
nell jämförbar studie som undersöker elevers kunskaper i avancerad matematik 
och fysik i gymnasieskolans sista årskurs. Sveriges deltagande i internationella 
jämförbara studier på skolområdet syftar till att ge en bild av vårt eget skolsys-
tem i ljuset av andra system, samt att belysa utveckling över tid på de områden 
undersökningarna mäter. 

Detta är andra gången det genomförs en internationell studie av gymnasieele-
verna i dessa ämnen och inom ramen för TIMSS. Förra gången undersökningen 
genomfördes var 1995. Det är Skolverkets förhoppning att rapporteringen från 
TIMSS Advanced 2008 samt det omfattande och rika material som undersök-
ningen innehåller ska användas; analyseras och diskuteras, i så stor utsträckning 
som möjligt.

Denna rapport är en redovisning av fysikresultaten för de provuppgifter som 
frisläppts från TIMSS Advanced 2008. Syftet med rapporten är av ämnesdidiak-
tisk karaktär då den kan tjäna som material i undervisningen samt visa på vilka 
sorters provuppgifter som resultatet i den internationella jämförelsen bygger på. 
Rapporten redovisar både Sveriges och Norges resultat, dels totalt, dels uppdelat 
på kvinnor och män.

Stockholm, december 2009

Marie Eklund
Undervisningsråd
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Inledning

Rapportens disposition följer den uppdelning av fysik som TIMSS Advanced 
2008 anger. Fysiken har delats in i de fyra innehållsliga områdena Mekanik, 
Elektricitet och magnetism, Värme och temperatur samt Atom- och kärnfysik. I in-
ledningen av respektive avsnitt ges en kortfattad beskrivning av det innehållsliga 
områdets ämnesinnehåll1 för att sedan följas av de frisläppta provuppgifterna. 
Provuppgifterna utgörs både av uppgifter där eleverna ska välja mellan färdiga 
svarsalternativ (flervalssvar) samt av uppgifter som kräver att eleverna själva for-
mulerar svar (egenkonstruerade svar).

En del av uppgifterna i TIMSS Advanced 2008 användes också i TIMSS 
1995 och en del är nya. För samtliga frisläppta uppgifter redovisas Sveriges och 
Norges resultat. För alla provuppgifter presenteras, förutom själva uppgiften, 
svarsfördelning (* markerar rätt svar) för de svenska och norska eleverna, totalt 
samt uppdelat på kvinnor/män. 

För uppgifter med egenkonstruerade svar presenteras utöver själva uppgiften 
den rättningsmall som använts för att bedöma svaren. Resultaten registrerades i 
form av tvåsiffriga koder där den första siffran gav antal poäng medan den andra 
siffran användes för att skilja ut olika svarstyper. Rättningsmallen har utfor-
mats för att ge högsta möjliga reliabilitet så att rättare i olika länder ska rätta på 
samma sätt. Den är alltså inte anpassad för att t.ex. ge återkoppling till den elev 
som genomfört provet och lämpar sig därför ibland inte för användning i en un-
dervisningssituation. Koderna 10–19 innebär att eleven får 1 poäng, 20–29 att 
eleven får 2 poäng, 70–79 står för fel svar medan 99 står för utelämnat svar. 

1 Översättning av Gardner et al (2006). TIMSS Advanced 2008. Assessment Frameworks.  Chestnut Hill, MA: 
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
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Mekanik

I ramverket för TIMSS Advanced 2008 anges att det första delområdet, Meka-
nik, räknas som en av grundstenarna i fysiken, eftersom kraft- och rörelselagar 
är fundamentala byggstenar i många områden inom fysik. Området vilar tungt 
på Newtons tre rörelselagar och gravitationslagen. Grundläggande relativistiska 
egenskaper tas också upp, eftersom Einsteins teori är ett viktigt komplement till 
klassisk mekanik enligt Newton. 

Området Mekanik i TIMSS delas in i sju delmoment.
1. Visar grundläggande förståelse för villkoren för jämvikt ( Newtons I och II 

lag, vridmoment och krafter i jämvikt) och dynamik i olika typer av rörelser 
(konceptet med tryck i vätskor).

2. Visar förståelse för kinetisk och potentiell energi (gravitationell och elas-
tisk). Tillämpar begreppen konservering av mekanisk energi i relevanta 
situationer.

3. Tillämpar kunskap om vågfenomen i ljud, vatten och strängar. Använder 
kunskap om förhållandet mellan hastighet, frekvens och våglängd vid lös-
ning av problem. Visar förståelse för refraktion (brytning).

4. Identifierar krafter, även friktionskraft, som verkar på en kropp som rör sig 
med konstant acceleration och förklarar hur de tillsammans påverkar krop-
pens rörelse. Tillämpar Newtons lagar för att göra relevanta beräkningar (av 
hastighet och acceleration).

5. Tillämpar förståelse av cirkulär rörelse för att identifiera krafter på en kropp 
som rör sig i en cirkulär bana, och beräkna kroppens centripetalaccelera-
tion, hastighet och omloppstid. Tillämpa gravitationslagen för att analysera 
och beräkna olika aspekter på planeternas rörelser (avstånd från solen, 
omloppstid).

6. Visar förståelse för elastiska och oelastiska kollisioner. Tillämpar lagen om 
momentets bevarande i olika typer av kollisioner och lagen om den meka-
niska (kinetiska) energins bevarande för en perfekt elastisk kollision.

7. Visar förståelse för enkla aspekter av relativitet (längdkontraktion och tids-
dilation för ett objekt som rör sig med konstant hastighet relativt observatö-
ren)
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 �P1  1

PA
13

00
1

Ett oscilloskop används för att analysera två toner (I och II) som avlyssnas 
med en mikrofon. På oscilloskopskärmen ses två grafer som visas nedan. 
Oscilloskopet är inställt på samma sätt i de båda fallen.

Vilket av följande påståenden är sant?

Jämfört med ton II, är ton I 

a starkare och har högre tonhöjd.

b starkare och har lägre tonhöjd.

c svagare och har högre tonhöjd.

d svagare och har lägre tonhöjd.

Ton I Ton II

PA
13

00
2

2,0 g thorium undergår radioaktivt sönderfall. Efter 72 dagar återstår 0,25 g.

Hur lång halveringstid har thorium?

a 12 dagar

b 24 dagar

c 48 dagar

d 72 dagar

P1_01

P1_02

1

2

PA13001. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A* 62,5% 58,2% 59,7% 69,8% 65,4% 68,2% 67,4% 73,8%

B 9,6% 9,1% 9,3% 8,4% 8,4% 7,9% 8,1% 6,6%

c 11,9% 13,8% 13,1% 8,9% 12,4% 10,1% 10,7% 8,5%

d 15,1% 18,5% 17,3% 12,6% 13,0% 13,3% 13,2% 10,3%

ej svar 0,9% 0,4% 0,6% 0,3% 0,9% 0,5% 0,6% 0,8%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 �P1 �

PA
13

00
3

Tre föremål P, Q och R med tyngderna 15 N, 20 N och 7 N respektive, hänger i 
lätta trådar enligt figur.

Hur stor kraft verkar i tråden melan P och Q?

a 42 N

b 35 N

c 27 N

d 15 N

e 7 N

P15 N

Q20 N

R7 N

P1_03

�

PA13003. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A 13,9% 7,8% 10,0% 5,9% 10,2% 8,2% 8,8% 8,4%

B 15,5% 7,4% 10,3% 2,8% 9,1% 5,5% 6,5% 5,0%

c* 62,8% 81,1% 74,6% 88,1% 74,3% 83,7% 81,0% 83,4%

d 3,9% 2,8% 3,2% 2,4% 4,7% 1,8% 2,7% 2,1%

e 2,9% 0,7% 1,5% 0,7% 0,9% 0,5% 0,6% 0,5%

ej svar 1,0% 0,1% 0,4% 0,1% 0,8% 0,3% 0,5% 0,6%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 11P1 �

PA
13

00
5

En sten faller från vila ner i en djup brunn. Det tar 2,0 s innan den når botten.

Hur djup är brunnen?

Antag att stenens luftmotstånd kan försummas och att tyngdaccelerationen är 
g 9 8 2, ms .

a 4,9 m

b 9,8 m

c 19,6 m

d 39,2 m

e 78,4 m

PA
13

00
6

Två små partiklar med laddningarna +2 μC och –6 μC befinner sig 4 cm från 
varandra så som visas i figuren.

Var ska en tredje partikel med laddningen –8 μC placeras så att det inte blir 
någon resulterande kraft på partikeln med laddningen –6 μC?

a 4 cm till vänster om partikeln med laddningen –6 μC 

b 16 cm till vänster om partikeln med laddningen –6 μC 

c 16 cm till höger om partikeln med laddningen –6 μC 

d 8 cm till vänster om partikeln med laddningen –6 μC 

e 8 cm till höger om partikeln med laddningen –6 μC 

–6 μC

4 cm

+2 μC

P1_05

P1_06

5

�

PA13005. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A 6,1% 4,6% 5,1% 2,9% 2,5% 1,5% 1,8% 1,3%

B 5,6% 6,7% 6,3% 2,6% 2,5% 3,9% 3,5% 2,7%

c* 75,1% 80,2% 78,4% 84,7% 84,2% 89,4% 87,9% 87,3%

d 10,3% 7,4% 8,4% 8,4% 8,9% 4,3% 5,6% 7,5%

e 1,7% 0,7% 1,1% 1,4% 1,6% 0,4% 0,7% 1,2%

ej svar 1,2% 0,5% 0,7% 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 0,0%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 21P3 2

PA
13

02
3

Hastigheten för vattenvågor är 0,32 m/s  på djupt vatten och  
0,20 m/s på grunt vatten. 

Om vattenvågor har en våglängd av 0,016 m på djupt vatten, hur stor är deras 
våglängd på grunt vatten?

PA
13

02
4

En liten, elektriskt laddad plastkula hålls i vila av ett elektriskt fält mellan två 
stora, horisontella plattor med olika laddning.

Om plastkulans laddning är 5,7 μC och dess massa är 1,4 10 kg4 , vad är då 
storleken av det elektriska fältet? 

Redovisa dina beräkningar. 

P3_04

P3_03

23

24

PA13023. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

1 poäng 63,2% 53,1% 56,7% 84,2% 55,3% 62,0% 60,0% 66,9%

fel svar 25,3% 32,5% 29,9% 14,2% 31,9% 26,3% 28,0% 23,3%

ej svar 11,5% 14,4% 13,4% 1,6% 12,8% 11,7% 12,0% 9,8%

Bedömningsmall:		
se	sid	13
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Fysik

Note: Accept responses with reasonable roundings and/or missing units. 

Code Response Item: PA13023 

Correct Response 

10 λ = 0.010 m  based on constant frequency ( )
λ

=
vf

Examples:
1) The frequency is the same. 

λ = /  = 0.32/0.016Hz = 20Hzf v

λ  = 0.20/20 m = 0.010 m

2) 2
2 1

1
( )λ λ=
v
v

2= (0.20/0.32) 0.016 m= 0.010 mλ ×

Incorrect Response 

70 Correct method (equation) but calculation error 

71 λ = 0.026 m  (uses incorrect ratio of speeds) 
Example:
λ = × =(0.32/ 0.20) 0.016 m 0.026 m

72 λ = 0.010 m  but no work shown  
Note: Only 0.01 or 0.010 without unit is accepted, but no other responses (e.g., 1.0 without 
unit is coded as 79). 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 2�P3 �

I ett experiment för att mäta tyngdaccelerationen, g, mäts tiden, 
t (s), som det tar för en metallkula att från olika utgångshöjder h (m) falla fritt 
till golvet från vila. I diagrammet har h plottats som funktion av t2.

Använd grafen för att beräkna ett värde på g och ge en uppskattning 
av osäkerheten (det experimentella felet) i värdet på g. Redovisa dina 
beräkningar.

PA
13

02
7

h (m)

1,0

t2 (s2)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,00 0,02 0,06 0,10 0,14

P3_07

2�

PA13027A. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

1 poäng 14,8% 13,8% 14,1% 37,2% 18,0% 22,2% 20,9% 37,1%

fel svar 50,4% 45,7% 47,4% 46,0% 54,8% 48,3% 50,2% 44,6%

ej svar 34,8% 40,5% 38,5% 16,8% 27,2% 29,5% 28,8% 18,3%

Bedömningsmall:		
se	sid	15
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Fysik

Note: Two variables are used for this item, one for the calculation of g, and one for the estimate 
of uncertainty (experimental error). 

 Two basic approaches for obtaining the value of g from the data are identified in the 

codes which are based on the equation for the ball in free fall, ( = 21
2

h gt ):

 i) Graphically determining a best fit line, or   
 ii) Calculating the value of g for one or more individual data points on the graph.  
 Accept responses with missing or wrong units for this item. 
A:  The value of g
Code Response Item: PA 13027A 

Correct Response 

10 g = 10 m/s2 (9 m/s2 to 11 m/s2), based on best fit of line (or average of maximum and 

minimum lines) and = 2
2hg
t

.

11 g = 10 m/s2 (9 m/s2 to 11 m/s2), based on only one value or the average of two or more 

calculated values for = 2
2hg
t

.  No explicit use of graph. 

19 g = 10 m/s2 (9 m/s2 to 11 m/s2), based on least squares fit using a calculator or other correct 
responses

Incorrect Response 

70 Incorrect responses based on best fit of line  

71 Incorrect reponses based on only one value or the average of two or more calculated values 
for g

72 A line is shown in the diagram and/or a formula for g. No value for g.

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte � �P6 �

PA
23

14
2

En satellit avläser temperaturerna på jorden. Vilken typ av elektromagnetisk 
strålning måste sensorerna kunna registrera?

a radiovågor

b infraröd strålning

c synligt ljus

d ultraviolett strålning

Ett block med massan 2,0 kg rör sig horisontellt med hastigheten 2,5 m/s, på 
väg mot en fjäder med fjäderkonstant 800 N/m och försummbar massa. När 
blocket kolliderar med fjädern minskar dess hastighet samtidigt som fjädern 
komprimeras. Hur lång sträcka komprimeras fjädern som mest? (Friktion och 
luftmotstånd försummas.)

Redovisa hur du kommit fram till ditt svar.

PA
23

07
2

P6_04

P6_03

�

�

PA23072. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 27,4% 33,2% 31,2% 18,8% 19,8% 19,5%

fel svar 62,3% 45,4% 51,3% 56,4% 51,9% 53,2%

ej svar 10,4% 21,4% 17,5% 24,8% 28,3% 27,4%

Code Response Item: PA23072 

Correct Response 

10
Uses conservation of mechanical energy, = → = −2 21 1 (0.12 0.14 m)

2 2
mv kx x

11 Correct reasoning but calculation error and/or missing or incorrect units. 

Incorrect Response 

70 0.025 m, based on mg = kx

71 Correct answer, no work shown 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte � 10P6 �

Två partiklar har laddningarna q respektive 2q. Vilken av figurerna beskriver 
BÄST de elektriska krafter som verkar på de två partiklarna? 

a

b

c

d

2q

2q

2q

2q

q

q

q

q

PA
23

03
0

P6_06

Planeten Venus rör sig, liksom jorden, kring solen i en bana som är nästan 
cirkulär. Venus ligger närmare solen än jorden gör. 

Använd Newtons andra lag och gravitationslagen för att visa att Venus rör sig 
snabbare i sin bana än jorden gör i sin. 

PA
23

02
2

P6_05

5

�

PA23022. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

2 poäng 3,0% 4,9% 4,2% 26,2% 28,1% 27,6%

1 poäng 6,8% 5,0% 5,6% 15,4% 10,4% 11,8%

fel svar 58,4% 50,3% 53,1% 36,1% 34,8% 35,2%

ej svar 31,8% 39,9% 37,0% 22,4% 26,7% 25,5%

Code Response Item:   PA23022 

Correct Response 
20 A response that includes the following steps 

1. States the two laws in mathematical form                                                                         

Newton’s Second Law: F = ma and the Law of Gravity: 2

GMmF
r

=

2. Applies the formula for centripetal acceleration: 
2va

r
= ,

3. Derives the formula for velocity, 
GMv

r
= (or equivalent) and uses this to show 

that v (Venus) is greater than v (Earth).

Partially Correct Response 
10 Step 1 and 2 complete but not Step 3 

Incorrect Response 

70 Step 1 only complete. 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte 8 20P7 �

PA
23

11
0

En känguru hoppar från en plan platta på marken upp till en hylla, enligt figuren 
ovan. När den hoppande kängurun har kontakt med plattan på marken så utövar 
dess fötter en kraft på plattan i vertikal riktning och plattan utövar en kraft på 
känguruns fötter i vertikal riktning. Vilket påstående beskriver BÄST dessa 
krafters storlek?

a Båda krafterna är lika stora som känguruns tyngd.

b Båda krafterna är lika stora som hälften av känguruns tyngd.

c Krafterna varierar i storlek men är hela tiden lika stora som varandra.

d Kraften från plattan blir större än kraften från fötterna.

Lisa kastar en liten sten rakt upp i luften.

Vilka krafter inverkar på stenen sedan hon kastat den?

PA
23

01
4

P7_02

P7_01

22

2�

PA23110. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 18,4% 9,3% 12,5% 11,3% 12,2% 11,9%

B 2,9% 2,1% 2,4% 0,8% 1,0% 0,9%

c* 56,8% 74,3% 68,2% 66,9% 67,6% 67,4%

d 20,0% 14,3% 16,3% 21,0% 18,1% 19,0%

ej svar 1,9% 0,1% 0,7% 0,0% 1,1% 0,8%



 TIMSS AdvAnced 2008 • UppgIfTer I fySIk 19

Fysik

Fysik - Provhäfte 8 20P7 �

PA
23

11
0

En känguru hoppar från en plan platta på marken upp till en hylla, enligt figuren 
ovan. När den hoppande kängurun har kontakt med plattan på marken så utövar 
dess fötter en kraft på plattan i vertikal riktning och plattan utövar en kraft på 
känguruns fötter i vertikal riktning. Vilket påstående beskriver BÄST dessa 
krafters storlek?

a Båda krafterna är lika stora som känguruns tyngd.

b Båda krafterna är lika stora som hälften av känguruns tyngd.

c Krafterna varierar i storlek men är hela tiden lika stora som varandra.

d Kraften från plattan blir större än kraften från fötterna.

Lisa kastar en liten sten rakt upp i luften.

Vilka krafter inverkar på stenen sedan hon kastat den?

PA
23

01
4

P7_02

P7_01

22

2�

PA23014. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 25,0% 41,4% 35,7% 38,3% 58,8% 52,6%

fel svar 73,8% 56,2% 62,4% 60,9% 39,7% 46,1%

ej svar 1,2% 2,3% 1,9% 0,8% 1,6% 1,3%

Code Response Item: PA23014 

Correct Response 

10 Gravity/weight and air resistance 

Incorrect Response 

70 Gravity/weight mentioned, but not air resistance 

71 Air resistance mentioned, but not gravity/weight 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte 8 21P7 �

Två skridskoåkare, den ena med massan 80 kg och den andra med massan 
60 kg, står vända mot varandra på isen. De ger varandra en knuff så att de åker 
isär. Efter några sekunder är avståndet mellan dem 4 m. 

Hur långt har då skridskoåkaren med massan 60 kg rört sig? (Försumma friktion 
och luftmotstånd.)

Redovisa hur du kommit fram till ditt svar.
PA

23
02

5

P7_03

2�

PA23025. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

2 poäng 10,2% 8,4% 9,1% 5,1% 15,2% 12,1%

1 poäng 5,9% 4,3% 4,9% 3,6% 6,5% 5,6%

fel svar 62,6% 63,3% 63,1% 66,5% 51,2% 55,9%

ej svar 21,3% 23,9% 23,0% 24,7% 27,1% 26,4%
Bedömningsmall:		
se	sid	21
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Fysik

Code Response Item: PA23025 

Correct Response 

20 Applies law of conservation of momentum: 1 1 2 2m v m v=

uses
xv
t

= to get 1 2
1 2

x xm m
t t
=

x1 + x2 = 4 
x2 = 2.3 m 

Partially Correct Response 

10 Interchanges the two people giving 1.7 m 

11 Correct physics, but calculation error and/or missing or incorrect units 

Incorrect Response 

70 Correct answer (2.3 m) but no work shown 

71 3 m (ratio of masses with or without work shown) 

72 2 m (equal distance moved with or without work shown) 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte 8 22P7 �

Figuren ovan beskriver hur en cyklist närmar sig och passerar mållinjen i en 
tävling. Vilken rörelsemängd har cyklisten när hon passerar mållinjen om hon 
väger 60 kg? 

a  2 400 kgm/s

b  800 kgm/s

c  600 kgm/s

d  0 kgm/s

PA
23

02
8

2 4 6
–10

0

10

20

30

40

t / s

x / m

Av
st

ån
d

P7_04

Två punktformiga laddningar befinner sig i vila på ett visst avstånd från 
varandra, enligt figuren ovan. Rita en pil från punkten A, som visar hur det 
sammanlagda elektriska fältet som bildas av dessa båda laddningar är riktat i 
punkten A.

60° 60°

A

+q –q

PA
23

03
4

P7_05

25

2�

PA23028. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 12,4% 7,2% 9,0% 4,8% 6,1% 5,7%

B* 59,8% 62,8% 61,7% 72,3% 76,7% 75,3%

c 18,2% 23,3% 21,5% 10,6% 11,5% 11,3%

d 6,8% 4,9% 5,5% 9,4% 4,1% 5,7%

ej svar 2,8% 1,9% 2,2% 3,0% 1,5% 1,9%
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Elektricitet	och	magnetism

Som introduktion till delområdet anges i ramverk för TIMSS Advanced 2008 
att fenomen som rör elektricitet och magnetism är väl förankrade i vardagsli-
vet. Inom industrin, affärsvärlden och i hemmet, för uppvärmning, lyse och 
strömförsörjning till en mängd apparater spelar elektriciteten en central roll. 
I ramverket påpekas att magnetismens roll inte är lika uppenbar, men genom 
kopplingen mellan magnetism och elektricitet, spelar magnetism en central roll 
vid energitransformering och överföring, och även i vår dagliga elektriska miljö. 
Den nära kopplingen mellan magnetism och elektricitet är uppenbar inom elek-
tromagnetisk strålning, med synligt ljus som ett exempel på ett speciellt intervall 
av frekvenser.

Området Elektricitet och magnetism i TIMSS delas in i fyra delmoment.
1. Beräkna storlek och riktning av elektrostatisk attraktion eller repulsion 

mellan isolerade laddade partiklar genom att använda sig av Coulombs lag. 
Förutsäga kraft och riktning på en laddad partikel i ett homogent elektriskt 
fält.

2. Visa grundlig kunskap om elektriska kretsar, innefattande Ohms lag och 
Joules lag om hur mycket värme som alstras i en elektrisk krets och för 
separata komponenter i kretsen.

3. Analysera kraftens storlek och riktning på en laddad partikel i ett magne-
tiskt fält. Visa förståelse för samband mellan magnetism och elektricitet i 
fenomen så som magnetiska fält runt elektriska ledare, elektromagneter och 
elektromagnetisk induktion. Använda Faradays och Lenz lagar om induk-
tion i olika situationer. 

4. Visa förståelse för elektromagnetisk strålning i termer av vågor orsakade 
av samspel mellan elektriska och magnetiska fält. Identifiera olika typer av 
vågor (radio, infraröda, röntgen, ljus, etc.), genom våglängder och frekvens.
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 2�P3 �

PA
13

02
6

En partikel med laddningen q och massan m rör sig med hastigheten v i ett 
homogent magnetfält med flödestätheten B, vinkelrätt mot fältet. Partikeln 
följer en cirkelformad bana.

Visa att partikelns omloppstid T är oberoende av hastigheten v.
Redovisa dina beräkningar.

P3_06

2�

PA13026. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

1 poäng 2,0% 2,1% 2,0% 8,3% 11,4% 10,0% 10,4% 18,4%

fel svar 60,3% 43,9% 49,8% 49,0% 64,2% 53,1% 56,4% 51,3%

ej svar 37,7% 54,0% 48,2% 42,7% 24,4% 36,8% 33,2% 30,3%

Bedömningsmall:		
se	sid	26
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Fysik

Note: Accept reasonable roundings. 

Code Response Item: PA 13026 

Correct Response 

10
Response refers to relationships based on Newton’s 2nd law and containing 

2 mT
qB
π

=

Example:

=
2mvqvB

r
, and the speed is 

π
=

2 rv
T

.

π
=

2 mT
qB

, (which is  independent of v). 

19 Other correct responses. 

Incorrect Response 

70 π
=

2 mT
qB

, independent of v.  No work shown. 

71 Attempt made, but the answer includes v or quantities dependent on v ( for example r).
Example:

π
=

24m rT
qvB

72 Correct reasoning but wrong result for T; “independent of v” is stated. One formula slightly 
incorrect, or contains calculation error 
Example:

π
=

2

2
4m rqvB
T

and 
rv

T
π

= , then 
π

=
4 mT
qB

which is independent of v.

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 
Example:

Incomplete or incorrect reasoning, but 
2 2

2

4or mv m rqvB
r T

π⎛ ⎞
= ⎜

⎝ ⎠
⎟ correctly stated.  

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik - Provhäfte 5 10P1 �

PA
13

00
4

Figuren visar en låda med fyra anslutningskontakter: P, Q, R och S. Följande 
observationer gjordes.

1. Det finns mätbar resistans mellan P och Q.

2. Resistansen mellan P och R är dubbelt så stor som den mellan P och Q.

3. Det finns ingen mätbar resistans mellan Q och S.

Vilken av nedanstående kretsar finns troligast i lådan?

Alla utritade motstånd har samma resistans.

a b

c d

e

P R

Q S

P R

Q S

P R

Q S

P R

Q S

P R

Q S

P R

Q S

P1_04

�

PA13004. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A 3,1% 1,8% 2,3% 0,7% 2,3% 0,7% 1,2% 0,9%

B 1,2% 2,3% 1,9% 1,1% 0,6% 0,9% 0,8% 0,4%

c 6,7% 3,8% 4,8% 2,1% 4,1% 2,2% 2,7% 2,6%

d* 82,0% 88,7% 86,3% 92,3% 85,5% 90,8% 89,3% 92,8%

e 4,7% 2,4% 3,2% 3,6% 5,9% 3,9% 4,4% 2,7%

ej svar 2,4% 0,9% 1,5% 0,2% 1,6% 1,6% 1,6% 0,6%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 11P1 �

PA
13

00
5

En sten faller från vila ner i en djup brunn. Det tar 2,0 s innan den når botten.

Hur djup är brunnen?

Antag att stenens luftmotstånd kan försummas och att tyngdaccelerationen är 
g 9 8 2, ms .

a 4,9 m

b 9,8 m

c 19,6 m

d 39,2 m

e 78,4 m

PA
13

00
6

Två små partiklar med laddningarna +2 μC och –6 μC befinner sig 4 cm från 
varandra så som visas i figuren.

Var ska en tredje partikel med laddningen –8 μC placeras så att det inte blir 
någon resulterande kraft på partikeln med laddningen –6 μC?

a 4 cm till vänster om partikeln med laddningen –6 μC 

b 16 cm till vänster om partikeln med laddningen –6 μC 

c 16 cm till höger om partikeln med laddningen –6 μC 

d 8 cm till vänster om partikeln med laddningen –6 μC 

e 8 cm till höger om partikeln med laddningen –6 μC 

–6 μC

4 cm

+2 μC

P1_05

P1_06

5

�

PA13006. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A 22,4% 21,8% 22,0% 22,7% 21,5% 14,6% 16,5% 20,7%

B 20,5% 25,3% 23,6% 20,0% 16,3% 23,7% 21,6% 16,1%

c 11,4% 10,9% 11,1% 8,2% 11,9% 11,0% 11,3% 11,5%

d* 30,2% 29,8% 30,0% 35,9% 34,1% 37,9% 36,8% 38,1%

e 11,7% 10,4% 10,9% 11,4% 13,8% 10,4% 11,4% 11,7%

ej svar 3,8% 1,8% 2,5% 1,8% 2,4% 2,5% 2,5% 1,9%
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Fysik - Provhäfte 5 1�P1 �

PA
13
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I den elektriska krets som visas i figuren är strömställaren S öppen.

Hur ändras avläsningarna på amperemetern och voltmetern när strömställaren S  
sluts?

a Avläsningen på amperemätaren ökar; avläsningen på voltmetern minskar.

b Avläsningen på amperemetern minskar; avläsningen på voltmetern ökar.

c Avläsningen på amperemetern ökar; avläsningen på voltmetern ökar.

d Avläsningen på amperemetern minskar; avläsningen på voltmetern 
minskar.

voltmeter

4Ω strömställare S
(öppen)

amperemeter15 V

3Ω

2Ω

V

A

PA
13

01
0

Den tid det tar för ljuset att passera mitt igenom en normal glasögonlins, är av 
storleksordningen

a 10 11 s

b 10 9 s

c 10 7 s

d 10 5 s

e 10 3 s

P1_09

P1_10

10

�

PA13009. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A* 30,8% 29,5% 30,0% 51,3% 34,9% 39,1% 37,9% 45,5%

B 28,6% 23,3% 25,2% 17,2% 25,6% 25,9% 25,8% 18,4%

c 19,9% 17,6% 18,4% 12,2% 18,2% 13,7% 15,0% 15,9%

d 18,1% 27,1% 23,9% 18,9% 20,1% 19,7% 19,8% 19,5%

ej svar 2,6% 2,5% 2,5% 0,4% 1,2% 1,5% 1,4% 0,7%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 5 20P3 �

PA
13

02
1

I det elektromagnetiska spektrat finns olika typer av strålning.

I vilken av nedanstående uppräkningar är strålningstyperna ordnade efter 
ökande våglängd?

a γ-strålning, röntgenstrålning, synligt ljus, radiovågor

b röntgenstrålning, radiovågor, synligt ljus, γ-strålning

c radiovågor, γ-strålning, synligt ljus, röntgenstrålning

d γ-strålning, röntgenstrålning, radiovågor, synligt ljus

PA
13

02
2

100 g vatten med temperaturen 90 °C hälls i en aluminiumbehållare som har 
temperaturen 20 °C. Behållarens massa är 50 g.

Vad blir systemets sluttemperatur? Värmeutbytet med omgivningen kan 
försummas. Redovisa dina beräkningar.

Specifika värmekapaciteten för vatten är 4,2 kJ/(kgK) och för aluminium 
0,92 kJ/(kg K).

P3_01

P3_02

21

22

PA13021. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A* 45,8% 47,1% 46,6% 59,1% 51,9% 58,2% 56,4% 56,7%

B 10,0% 12,0% 11,3% 8,8% 13,3% 7,6% 9,2% 8,7%

c 15,8% 15,2% 15,4% 7,2% 11,4% 13,2% 12,7% 16,0%

d 26,8% 24,1% 25,1% 24,6% 22,7% 20,5% 21,1% 16,4%

ej svar 1,5% 1,6% 1,6% 0,3% 0,8% 0,5% 0,6% 2,2%
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PA
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Hastigheten för vattenvågor är 0,32 m/s  på djupt vatten och  
0,20 m/s på grunt vatten. 

Om vattenvågor har en våglängd av 0,016 m på djupt vatten, hur stor är deras 
våglängd på grunt vatten?

PA
13

02
4

En liten, elektriskt laddad plastkula hålls i vila av ett elektriskt fält mellan två 
stora, horisontella plattor med olika laddning.

Om plastkulans laddning är 5,7 μC och dess massa är 1,4 10 kg4 , vad är då 
storleken av det elektriska fältet? 

Redovisa dina beräkningar. 

P3_04

P3_03

23

24

PA13024. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

2 poäng 17,7% 10,0% 12,7% 55,8% 18,7% 16,0% 16,8% 29,3%

1 poäng 16,9% 14,1% 15,1% 15,2% 22,3% 23,7% 23,3% 17,3%

fel svar 40,9% 32,4% 35,5% 12,2% 34,2% 28,4% 30,1% 22,7%

ej svar 24,5% 43,5% 36,7% 16,8% 24,8% 31,9% 29,9% 30,7%

Bedömningsmall:		
se	sid	32
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Fysik

Note: Accept reasonable roundings. 

Code Response Item: PA 13024 

Correct Response 

20
E = 240N/C or 240V/m.  Balanced forces: =mg qE  (or =

FE
q

 and ), then =F mg

=
mgE
q

Partially Correct Response 

10 As code 20, but calculation error and/or missing or incorrect units 

19 Other partially correct responses 

Incorrect Response 

70
The formula =

FE
q

 is stated, no further, or incorrect reasoning (other than Coulomb’s law). 

71
Refers to Coulomb’s law ( 1 2

2. q qF k
r

= ).

72 E = 240N/C or 240V/m.  No work shown. 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik - Provhäfte � 10P6 �

Två partiklar har laddningarna q respektive 2q. Vilken av figurerna beskriver 
BÄST de elektriska krafter som verkar på de två partiklarna? 

a

b

c

d

2q

2q

2q

2q

q

q

q

q

PA
23

03
0

P6_06

Planeten Venus rör sig, liksom jorden, kring solen i en bana som är nästan 
cirkulär. Venus ligger närmare solen än jorden gör. 

Använd Newtons andra lag och gravitationslagen för att visa att Venus rör sig 
snabbare i sin bana än jorden gör i sin. 

PA
23

02
2

P6_05

5

�

PA23030. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 46,2% 33,4% 37,9% 54,3% 45,3% 47,8%

B* 23,4% 33,6% 30,0% 12,3% 19,2% 17,3%

c 22,0% 27,2% 25,3% 21,9% 28,2% 26,4%

d 7,5% 4,2% 5,3% 11,6% 6,8% 8,1%

ej svar 0,9% 1,6% 1,4% 0,0% 0,6% 0,4%
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Figuren ovan visar tre punktformiga laddningar A, B och C. Den kombinerade 
kraften från A och B på C visas med en pil.

Därefter växlar de båda laddningarna A och B plats. Rita en pil i figuren nedan 
som visar den nya kombinerade kraften från A och B på C.

A C

B

B C

A

P6_07

�

PA23078. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 42,4% 53,9% 49,9% 37,9% 46,1% 43,9%

fel svar 53,3% 43,9% 47,2% 60,4% 51,6% 54,0%

ej svar 4,3% 2,2% 2,9% 1,7% 2,3% 2,1%
Bedömningsmall:		
se	sid	35
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Fysik

Code Response Item: PA23078 

Correct Response 
10 A response that includes all three of the following criteria 

1. Arrow pointing down and to the left 

2. Closer to the vertical than the original 

3. Longer than the original  

11 A response with 1 and 3 criteria but not 2 

12 A response with 1 and 2 criteria but not 3 

Incorrect Response 

70 Only criterion 1 is fulfilled 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte � 12

Laserstrålning
Varning: Titta inte in i ljusstrålen.
Laser klass 2.

P6 �

Suzanne har en röd laserpekare med våglängden 630-680 nm vars maximala 
uteffekt är mindre än 1 mW. Ovan återges märkningen på Suzannes laserpekare. 
Vilket påstående förklarar varför laserljus kan skada Suzannes ögon?

a Energin hos en foton av rött ljus är tillräcklig för att skada de ljuskänsliga 
cellerna i hennes ögon.

b Rött ljus från en laser har högre fotonenergi än rött ljus från en glödlampa.

c Laserpekaren avger fler fotoner per sekund än en glödlampa på 100 W.

d Fotoner i rött ljus från laserpekaren sprids över en mindre yta än fotoner 
från en glödlampa.

PA
23

11
3

P6_08

Ultraviolett ljus orsakar solbränna. Förklara varför man inte blir solbränd när 
man sitter innanför ett fönster av glas.

PA
23

12
8

P6_09

�

�

PA23113. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 26,7% 16,8% 20,3% 28,7% 18,8% 21,6%

B 10,8% 6,4% 7,9% 8,0% 6,1% 6,6%

c 13,3% 11,2% 11,9% 4,6% 3,2% 3,6%

d* 46,6% 64,6% 58,3% 58,8% 71,3% 67,8%

ej svar 2,6% 1,0% 1,5% 0,0% 0,5% 0,4%
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Fysik

Fysik - Provhäfte � 12

Laserstrålning
Varning: Titta inte in i ljusstrålen.
Laser klass 2.

P6 �

Suzanne har en röd laserpekare med våglängden 630-680 nm vars maximala 
uteffekt är mindre än 1 mW. Ovan återges märkningen på Suzannes laserpekare. 
Vilket påstående förklarar varför laserljus kan skada Suzannes ögon?

a Energin hos en foton av rött ljus är tillräcklig för att skada de ljuskänsliga 
cellerna i hennes ögon.

b Rött ljus från en laser har högre fotonenergi än rött ljus från en glödlampa.

c Laserpekaren avger fler fotoner per sekund än en glödlampa på 100 W.

d Fotoner i rött ljus från laserpekaren sprids över en mindre yta än fotoner 
från en glödlampa.

PA
23

11
3

P6_08

Ultraviolett ljus orsakar solbränna. Förklara varför man inte blir solbränd när 
man sitter innanför ett fönster av glas.

PA
23

12
8

P6_09

�

�

PA23128. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 33,7% 35,6% 35,0% 46,9% 39,2% 41,3%

fel svar 62,0% 58,0% 59,4% 50,8% 56,5% 54,9%

ej svar 4,2% 6,4% 5,6% 2,3% 4,3% 3,7%

Note: Code 70 takes precedence over code 71. 

Code Response Item: PA23128 

Correct Response 

10 Window glass blocks/absorbs most of the ultraviolet light (response may or may not mention 
reflection)

Incorrect Response 

70 Window glass reflects ultraviolet light 

71 Window glass refracts ultraviolet light 

72 Window glass changes the wavelength of ultraviolet light 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Figuren ovan beskriver hur en cyklist närmar sig och passerar mållinjen i en 
tävling. Vilken rörelsemängd har cyklisten när hon passerar mållinjen om hon 
väger 60 kg? 

a  2 400 kgm/s

b  800 kgm/s

c  600 kgm/s

d  0 kgm/s

PA
23

02
8

2 4 6
–10

0

10

20

30

40

t / s

x / m

Av
st

ån
d

P7_04

Två punktformiga laddningar befinner sig i vila på ett visst avstånd från 
varandra, enligt figuren ovan. Rita en pil från punkten A, som visar hur det 
sammanlagda elektriska fältet som bildas av dessa båda laddningar är riktat i 
punkten A.

60° 60°

A

+q –q

PA
23

03
4

P7_05

25

2�

PA23034. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 15,0% 12,3% 13,3% 13,9% 18,1% 16,8%

fel svar 62,4% 63,1% 62,8% 61,6% 70,4% 67,7%

ej svar 22,6% 24,6% 23,9% 24,4% 11,5% 15,4%
Bedömningsmall:		
se	sid	39
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Code Response Item: PA23034 

Correct Response 

10

The arrow is directed to the right side and parallel to a line between charges ( ).10± o

Incorrect Response 

70

The arrow is directed downwards or upwards vertically ( 10± o ).
71

The arrow is directed to the left side and parallel to a line between charges ( ).10± o

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Sanden på en badstrand är mycket het på en varm och solig dag och kall på 
natten. Temperaturen i sjövattnet varierar däremot mycket litet mellan dag och 
natt.  Vad säger denna observation om sandens specifika värmekapacitet jämfört 
med vattnets?

P7_07

Beskriv hur du skulle demonstrera fenomenet ”elektromagnetisk induktion” för 
en grupp elever. Beskriv också den utrustning du skulle använda, men förklara 
inte fenomenet.

PA
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4
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Alla kroppar sänder ut elektromagnetisk strålning. Denna strålnings egenskaper 
är beroende av kroppens temperatur. Vid vissa temperaturer kan våra ögon 
registrera den utsända strålningen, som då kallas ljus. Vid vilka temperaturer 
ligger den elektromagnetiska strålningen, vid sin största intensitet, inom det 
synliga våglängdsområdet?

a vid temperaturer i storleksordningen tiotals grader Celsius

b vid temperaturer i storleksordningen hundratals grader Celsius

c vid temperaturer i storleksordningen tusentals grader Celsius

d vid temperaturer i storleksordningen miljontals grader Celsius

P7_08

2�

28

2�

PA23044. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 22,2% 25,7% 24,4% 42,5% 51,7% 48,9%

fel svar 37,4% 32,5% 34,2% 29,6% 34,4% 32,9%

ej svar 40,4% 41,9% 41,4% 27,9% 13,9% 18,1%

Code Response Item: PA23044 

Correct Response 

10 Adequate description using all three of the components described below 
1. Equipment⎯use of magnet and coil/loop of wire 

2. Movement of magnet or wire near each other/switching on and off an 
electromagnet near a coil or loop of wire to change magnetic field 

3. Use of a meter or other detector to demonstrate induced current or voltage 

11 A different but adequate demonstration (e.g., ceramic cooktop keeping cold) 

Incorrect Response 

70 Adequate description of items 1 and 2 from code 10, but inadequate or no description of   
item 3 

71 Theoretical explanation without any specific equipment or procedure described 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Värme	och	temperatur

Ramverket för TIMSS Advanced 2008 lyfter fram att värme och temperatur är 
skilda begrepp: värme är energi och kan transporteras genom en mängd meka-
nismer, medan temperatur är ett mått på den kinetiska energin hos molekyler. 
Värme överförs från solen och mellan vatten och land, och atmosfären är den 
underliggande orsaken till väder och klimat här på jorden. Detta delområde 
handlar även om att substanser uppträder i olika former, fast, flytande och gas-
form, vid olika temperaturer. I delområdet ingår även att styrkan och vågläng-
den på strålning beror på temperaturen hos det utstrålande föremålet. Tack vare 
detta kan färgen på strålningen (inte när reflektion är inblandad) säga oss vilken 
yttemperatur ett föremål har.

Området Värme och temperatur i TIMSS Advanced 2008 delas in i tre 
delmoment.
1. Skilja mellan värme och temperatur, och identifiera de tre formerna av 

värme överföring: konvektion/strömning, strålning och konduktion/värme-
ledning. Tillämpa förståelse för värmeöverföring och specifik värmekapaci-
tet för att förutsäga jämviktstemperaturer när kroppar med olika temperatur 
slås ihop. Tillämpa kunskap om avdunstning och kondensation.

2. Relatera vätskors och gasers expansion till temperatur förändringar. Tilläm-
pa ideala gaslagen (i formen pV/T = kostant) i olika situationer och förstå 
begränsningen av lagarna. Använda termodynamikens första lag i enkla 
situationer.

3. Visa grundlägande förståelse för svartkroppsstrålning och dess beroende  
av temperatur. Avgöra temperaturen för en kropp, utifrån färgen på strål-
ningen. Beskriva principen för växthuseffekten.
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I det elektromagnetiska spektrat finns olika typer av strålning.

I vilken av nedanstående uppräkningar är strålningstyperna ordnade efter 
ökande våglängd?

a γ-strålning, röntgenstrålning, synligt ljus, radiovågor

b röntgenstrålning, radiovågor, synligt ljus, γ-strålning

c radiovågor, γ-strålning, synligt ljus, röntgenstrålning

d γ-strålning, röntgenstrålning, radiovågor, synligt ljus

PA
13

02
2

100 g vatten med temperaturen 90 °C hälls i en aluminiumbehållare som har 
temperaturen 20 °C. Behållarens massa är 50 g.

Vad blir systemets sluttemperatur? Värmeutbytet med omgivningen kan 
försummas. Redovisa dina beräkningar.

Specifika värmekapaciteten för vatten är 4,2 kJ/(kgK) och för aluminium 
0,92 kJ/(kg K).

P3_01

P3_02

21

22

PA13022. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

2 poäng 7,5% 7,5% 7,5% 11,4% 5,3% 8,4% 7,5% 14,1%

1 poäng 6,8% 4,2% 5,1% 4,2% 7,6% 5,4% 6,1% 10,1%

fel svar 66,0% 53,6% 58,0% 50,4% 55,2% 44,1% 47,4% 34,1%

ej svar 19,7% 34,7% 29,3% 34,0% 31,8% 42,0% 39,1% 41,7%

Bedömningsmall:		
se	sid	44
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Note: Accept reasonable roundings. 

Code Response Item: PA13022 

Correct Response 

20 T = 83 oC due to heat loss by water = heat gain by aluminum.  Calculations must be shown. 
Example:

1 1 1 2 2 2c m T c m TΔ = Δ

(0.1kg)(4200J kgK)(90 C ) 0.05Kg(920J (kgK)( 20 )° − = − °T T

T = 83 oC

Partially Correct Response 

10 Correct method but calculation error and/or missing or incorrect units  

11 Correct method but no value for temperature 

19 Other partially correct responses 

Incorrect Response 

70 Formula for heat loss and for heat gain is applied, otherwise incomplete or incorrect 
Example:

(loss) 4.2 0.1 70 29.4kJ= × × =Q

71 T = 83 oC but no work shown 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Ett bord med ben av metall och bordsskiva av trä står i ett rum där temperaturen 
är cirka 20 °C. Vilket påstående förklarar varför benen av metall känns kallare än 
bordsskivan av trä?

a Metallbenens värmekapacitet är lägre än träskivans. 

b Metallen har lägre temperatur än träskivan.

c Metallen leder värme bättre än trä.

d Molekylerna rör sig snabbare i metall än i trä. 

PA
23

05
0

P6_01

Vilket påstående förklarar BÄST växthuseffekten? 

a På grund av hål i ozonlagret når mer solljus jordytan, vilket gör att det blir 
varmare.

b Ljus från solen passerar genom atmosfären och värmer jordytan. En del av 
värmestrålningen från ytan absorberas av vissa gaser i atmosfären och hålls 
kvar.

c När gaser som CO2 frisätts i atmosfären ökar jordens temperatur.

d Solljuset får atmosfärens molekyler att vibrera, vilket gör att det blir 
varmare.

PA
23

05
6

P6_02

1

2

PA23050. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 40,1% 35,2% 37,0% 57,9% 40,6% 45,3%

B 5,6% 4,7% 5,0% 4,6% 5,9% 5,6%

c* 45,3% 54,9% 51,5% 30,1% 46,0% 41,6%

d 8,3% 5,2% 6,3% 5,8% 7,2% 6,8%

ej svar 0,6% 0,0% 0,2% 1,7% 0,3% 0,7%
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Ett bord med ben av metall och bordsskiva av trä står i ett rum där temperaturen 
är cirka 20 °C. Vilket påstående förklarar varför benen av metall känns kallare än 
bordsskivan av trä?

a Metallbenens värmekapacitet är lägre än träskivans. 

b Metallen har lägre temperatur än träskivan.

c Metallen leder värme bättre än trä.

d Molekylerna rör sig snabbare i metall än i trä. 

PA
23

05
0

P6_01

Vilket påstående förklarar BÄST växthuseffekten? 

a På grund av hål i ozonlagret når mer solljus jordytan, vilket gör att det blir 
varmare.

b Ljus från solen passerar genom atmosfären och värmer jordytan. En del av 
värmestrålningen från ytan absorberas av vissa gaser i atmosfären och hålls 
kvar.

c När gaser som CO2 frisätts i atmosfären ökar jordens temperatur.

d Solljuset får atmosfärens molekyler att vibrera, vilket gör att det blir 
varmare.

PA
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1
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PA23056. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 15,1% 8,4% 10,7% 8,9% 6,6% 7,2%

B* 74,2% 82,8% 79,8% 76,9% 83,9% 82,0%

c 10,3% 8,6% 9,2% 13,4% 8,9% 10,1%

d 0,0% 0,2% 0,1% 0,7% 0,7% 0,7%

ej svar 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
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En satellit avläser temperaturerna på jorden. Vilken typ av elektromagnetisk 
strålning måste sensorerna kunna registrera?

a radiovågor

b infraröd strålning

c synligt ljus

d ultraviolett strålning

Ett block med massan 2,0 kg rör sig horisontellt med hastigheten 2,5 m/s, på 
väg mot en fjäder med fjäderkonstant 800 N/m och försummbar massa. När 
blocket kolliderar med fjädern minskar dess hastighet samtidigt som fjädern 
komprimeras. Hur lång sträcka komprimeras fjädern som mest? (Friktion och 
luftmotstånd försummas.)

Redovisa hur du kommit fram till ditt svar.

PA
23

07
2

P6_04

P6_03

�

�

PA23142. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 14,0% 7,4% 9,7% 12,7% 5,0% 7,2%

B* 48,4% 59,7% 55,7% 42,1% 67,0% 60,1%

c 7,5% 3,5% 4,9% 11,6% 2,5% 5,0%

d 29,6% 29,5% 29,5% 33,5% 25,2% 27,5%

ej svar 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2%
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Sanden på en badstrand är mycket het på en varm och solig dag och kall på 
natten. Temperaturen i sjövattnet varierar däremot mycket litet mellan dag och 
natt.  Vad säger denna observation om sandens specifika värmekapacitet jämfört 
med vattnets?

P7_07

Beskriv hur du skulle demonstrera fenomenet ”elektromagnetisk induktion” för 
en grupp elever. Beskriv också den utrustning du skulle använda, men förklara 
inte fenomenet.

PA
23
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4

P7_06
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Alla kroppar sänder ut elektromagnetisk strålning. Denna strålnings egenskaper 
är beroende av kroppens temperatur. Vid vissa temperaturer kan våra ögon 
registrera den utsända strålningen, som då kallas ljus. Vid vilka temperaturer 
ligger den elektromagnetiska strålningen, vid sin största intensitet, inom det 
synliga våglängdsområdet?

a vid temperaturer i storleksordningen tiotals grader Celsius

b vid temperaturer i storleksordningen hundratals grader Celsius

c vid temperaturer i storleksordningen tusentals grader Celsius

d vid temperaturer i storleksordningen miljontals grader Celsius

P7_08

2�
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PA23082. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 51,3% 49,4% 50,1% 65,0% 70,0% 68,5%

fel svar 38,0% 41,3% 40,1% 24,0% 26,4% 25,7%

ej svar 10,8% 9,3% 9,8% 11,0% 3,5% 5,8%

Code Response Item: PA23082 

Correct Response 

10 The specific heat capacity of sand is (much) lower than for water 

Incorrect Response 

70 The specific heat capacity of sand is higher than for water 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Sanden på en badstrand är mycket het på en varm och solig dag och kall på 
natten. Temperaturen i sjövattnet varierar däremot mycket litet mellan dag och 
natt.  Vad säger denna observation om sandens specifika värmekapacitet jämfört 
med vattnets?

P7_07

Beskriv hur du skulle demonstrera fenomenet ”elektromagnetisk induktion” för 
en grupp elever. Beskriv också den utrustning du skulle använda, men förklara 
inte fenomenet.

PA
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P7_06
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Alla kroppar sänder ut elektromagnetisk strålning. Denna strålnings egenskaper 
är beroende av kroppens temperatur. Vid vissa temperaturer kan våra ögon 
registrera den utsända strålningen, som då kallas ljus. Vid vilka temperaturer 
ligger den elektromagnetiska strålningen, vid sin största intensitet, inom det 
synliga våglängdsområdet?

a vid temperaturer i storleksordningen tiotals grader Celsius

b vid temperaturer i storleksordningen hundratals grader Celsius

c vid temperaturer i storleksordningen tusentals grader Celsius

d vid temperaturer i storleksordningen miljontals grader Celsius

P7_08

2�
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PA23140. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 15,5% 13,1% 13,9% 11,5% 6,8% 8,3%

B 27,9% 22,4% 24,4% 28,4% 18,9% 21,7%

c* 37,8% 45,7% 43,0% 43,9% 55,4% 51,9%

d 14,1% 17,3% 16,1% 12,3% 17,7% 16,1%

ej svar 4,7% 1,5% 2,6% 3,9% 1,1% 2,0%
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Ett smalt rör med en stängd ventil binder samman en behållare med volymen 
10 liter som är fylld med en gas med trycket 1 atmosfär, och en behållare 
med volymen 20 liter, som är fylld med kvävgas med trycket 2 atmosfärer. 
Båda behållarna har temperaturen 27 °C. Vad kommer den totala trycket (i 
atmosfärer) att bli i de båda behållarna, om ventilen  öppnas så att gaserna kan 
blandas med varandra vid 27 °C? 

Redovisa hur du kommit fram till ditt svar.

P7_09

Ventil

10 liter 20 liter
PA

23
08

4

�0

PA23084. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

2 poäng 9,8% 11,7% 11,0% 7,9% 21,5% 17,4%

1 poäng 0,7% 1,2% 1,1% 1,6% 2,1% 1,9%

fel svar 47,8% 42,3% 44,2% 31,3% 36,5% 34,9%

ej svar 41,7% 44,8% 43,7% 59,2% 39,9% 45,7%
Bedömningsmall:		
se	sid	51
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Code Response Item: PA23084 

Correct Response 
20 Correct answer ( atm) with an adequate explanation. 1.66/1.7Tp =

An adequate explanation must involve pV = nRT or pV/T = constant and evidence of 
adequate work.
Since T = constant, response may use Dalton’s law for mixtures to get 

units not required. 1 1 2 2 1 2(p V p V p V V+ = + )

Partially Correct Response 
10 Correct use of formulas, but calculation error 

11 Correct method, but the answer is given in any other unit for pressure (other than 
atmosphere) 

Incorrect Response 

70 Inadequate explanation using pV/T = constant 

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Atom-	och	kärnfysik

Ramverket för TIMSS Advanced 2008 påpekar att delområdet Atom- och kärn-
fysik också brukar kallas ”modern fysik”, eftersom de teorier och experiment 
som byggt upp domänen har publicerats de senaste 100 åren. Upptäckten av 
atomen och dess inre, öppnade en värld inom fysiken där många av de klassiska 
lagarna och koncepten inte längre gäller.

Området Atom- och kärnfysik i TIMSS delas in i tre delmoment.
1. Beskriva strukturen för en atom och dess kärna i termer av elektroner,  

protoner och neutroner. Tillämpa kunskap om atomnummer och mass-
nummer i olika situationer.

2. Relatera ljusemissionsspektra och absorptionsspektra till elektronens egen-
skaper/beteende. Tillämpa förståelse för fotoelektrisk effekt i olika situatio-
ner. Förklara röntgenstrålning genom acceleration av elektroner.

3. Skilja mellan olika typer av kärnreaktioner (fission, fusion och radioaktivt 
sönderfall), och diskutera dess roll i naturen (i stjärnorna) och samhället 
(kärnreaktorer, bomber). Visa grundläggande förståelse för radioaktiva 
isotoper, deras halveringstider och effekt på människor.
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Ett oscilloskop används för att analysera två toner (I och II) som avlyssnas 
med en mikrofon. På oscilloskopskärmen ses två grafer som visas nedan. 
Oscilloskopet är inställt på samma sätt i de båda fallen.

Vilket av följande påståenden är sant?

Jämfört med ton II, är ton I 

a starkare och har högre tonhöjd.

b starkare och har lägre tonhöjd.

c svagare och har högre tonhöjd.

d svagare och har lägre tonhöjd.

Ton I Ton II

PA
13

00
2

2,0 g thorium undergår radioaktivt sönderfall. Efter 72 dagar återstår 0,25 g.

Hur lång halveringstid har thorium?

a 12 dagar

b 24 dagar

c 48 dagar

d 72 dagar

P1_01

P1_02

1

2

PA13002. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

A 7,4% 6,5% 6,8% 4,5% 4,7% 6,0% 5,7% 5,8%

B* 69,7% 80,3% 76,5% 74,1% 68,1% 78,7% 75,7% 75,0%

c 20,0% 12,4% 15,1% 20,8% 26,0% 13,1% 16,8% 16,7%

d 2,1% 0,8% 1,2% 0,3% 0,7% 1,1% 1,0% 0,6%

ej svar 0,8% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 1,0% 0,8% 1,9%
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Tabellen visar utträdesenergin (E)  vid fotoelektrisk effekt i tre olika metaller.

Metall E

Ca 4 60 10 19, J

Li 4 65 10 19, J

Zn 6 94 10 19, J

Vilken eller vilka av dessa metaller kommer att sända ut elektroner när den 
belyses med synligt ljus som har våglängden 400 nm? Förklara hur du resonerar.

P3_05

25

PA13025. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995 Kvinnor Män Tot.	2008 Tot.	1995

2 poäng 15,3% 14,8% 15,0% 32,3% 9,1% 12,3% 11,3% 40,9%

1 poäng 6,9% 5,1% 5,7% 19,4% 5,4% 6,6% 6,3% 16,2%

fel svar 41,9% 37,4% 39,0% 18,2% 35,0% 34,2% 34,4% 16,1%

ej svar 36,0% 42,7% 40,3% 30,1% 50,5% 47,0% 48,0% 26,8%

Bedömningsmall:		
se	sid	57
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Note: Accept reasonable roundings. 

Code Response Item: PA 13025 

Correct Response 

20 Ca and Li (not Zn) will emit electrons.  Reasoning: compares photon energy with the work 
function (W). 
OR: Einstein’s equation gives negative kinetic energy for Zn. Calculations must be shown. 
Example:       
Einstein’s equation: 

Photoelectric effect if  
khf W E= +

λ
>

hc W

λ
−= × 195.0 10 Jhc

which is less than the work function for Zn, but greater than that for Ca and Li. 

21 Ca and Li (not Zn) will emit electrons.  Reason: compares the threshold frequencies (or 
wavelengths) with the photon frequency (wavelength).  Calculations must be shown. 

Partially Correct Response 

10 Correct method, but calculation error 

11
λ

−= = × 195.0 10 Jhchf correctly calculated, but conclusion missing or incorrect 

12 Correct reasoning, but incorrect conclusion 
Example:
All the metals will emit electrons because light with 
λ = 400 nm  has energy greater than the work functions. 

19 Other correct responses 

Incorrect Response 

70 Ca will emit electrons because of the smallest W

71 Ca and Li will emit electrons, and/or Zn will not emit electrons with no adequate work 
shown.

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Fysik

Fysik - Provhäfte � 1�P6 6

P6_10

När en ström av heliumkärnor rör sig mot en mycket tunn folie av guld passerar 
de flesta av kärnorna genom folien. Vilken hypotes får stöd av detta resultat?

a Guldatomens kärna är mycket tung i jämförelse med hela atomen.

b Heliumkärnornas vågnatur gör det möjligt för dem att tränga igenom 
guldfolien.

c Guldatomens kärna är mycket liten i jämförelse med hela atomen.

d En heliumkärna har ungefär samma massa som en guldkärna.
PA

23
05

8

X Y+ e

En radioaktiv isotops betasönderfall (β) kan beskrivas med ovanstående 
generella formel. Elektronen sänds ut med hög fart och kan helt lämna det 
material som innehåller X och Y. Vilken är den BÄSTA förklaringen till att 
elektronen sänds ut?

a en övergång från en högre till en lägre intern elektronenerginivå i X

b en proton och en neutron kombineras i Y:s kärna

c en elektron stöts ut ur X vid en kollision med en annan atom

d en neutron blir en proton och en elektron i X:s kärna

PA
23

11
5

P6_11

10

11

PA23058. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 10,6% 12,6% 11,9% 15,8% 10,8% 12,2%

B 29,0% 25,8% 26,9% 19,9% 22,6% 21,8%

c* 57,3% 58,5% 58,1% 60,7% 64,8% 63,7%

d 2,3% 2,1% 2,2% 3,6% 1,0% 1,7%

ej svar 0,7% 1,0% 0,9% 0,0% 0,8% 0,6%
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Fysik

Fysik - Provhäfte � 1�P6 6

P6_10

När en ström av heliumkärnor rör sig mot en mycket tunn folie av guld passerar 
de flesta av kärnorna genom folien. Vilken hypotes får stöd av detta resultat?

a Guldatomens kärna är mycket tung i jämförelse med hela atomen.

b Heliumkärnornas vågnatur gör det möjligt för dem att tränga igenom 
guldfolien.

c Guldatomens kärna är mycket liten i jämförelse med hela atomen.

d En heliumkärna har ungefär samma massa som en guldkärna.

PA
23

05
8

X Y+ e

En radioaktiv isotops betasönderfall (β) kan beskrivas med ovanstående 
generella formel. Elektronen sänds ut med hög fart och kan helt lämna det 
material som innehåller X och Y. Vilken är den BÄSTA förklaringen till att 
elektronen sänds ut?

a en övergång från en högre till en lägre intern elektronenerginivå i X

b en proton och en neutron kombineras i Y:s kärna

c en elektron stöts ut ur X vid en kollision med en annan atom

d en neutron blir en proton och en elektron i X:s kärna

PA
23

11
5

P6_11

10

11

PA23115. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 31,4% 33,1% 32,5% 29,3% 30,3% 30,0%

B 4,3% 4,1% 4,2% 6,0% 4,8% 5,1%

c 33,2% 21,2% 25,4% 39,3% 31,4% 33,5%

d* 30,2% 41,0% 37,2% 23,9% 32,3% 30,0%

ej svar 0,9% 0,6% 0,7% 1,5% 1,2% 1,3%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 8 25P7 �

P7_10

Hur många neutroner finns det i kärnan till atomen 92
238U?

a 0

b 92

c 146

d 238
PA

23
05

9
PA

23
13

8

Vilket av följande beskriver BÄST en atomkärna?

a en tätt sammanhållen grupp av elektroner, protoner och neutroner

b elektroner och protoner som rör sig kring en kärna av neutroner

c en tätt sammanhållen grupp av protoner och neutroner

d protoner som rör sig kring en kärna av neutroner

P7_11

PA
23

13
7

En viss atomkärna betecknas med en symbol som har tre delar. Vilken är 
symbolen för en kärna med sex protoner och åtta neutroner?

(De första grundämnena ordnade efter atommassa är väte, helium, litium, 
beryllium, bor, kol, kväve och syre.) 

P7_12

�1

�2

��

PA23059. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 0,0% 1,4% 0,9% 0,0% 0,6% 0,4%

B 12,9% 15,2% 14,4% 24,3% 24,5% 24,4%

c* 78,6% 75,2% 76,4% 69,7% 65,1% 66,5%

d 6,6% 6,9% 6,8% 3,9% 9,4% 7,7%

ej svar 1,9% 1,3% 1,5% 2,1% 0,5% 0,9%
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Fysik

Fysik - Provhäfte 8 25P7 �

P7_10

Hur många neutroner finns det i kärnan till atomen 92
238U?

a 0

b 92

c 146

d 238

PA
23

05
9

PA
23

13
8

Vilket av följande beskriver BÄST en atomkärna?

a en tätt sammanhållen grupp av elektroner, protoner och neutroner

b elektroner och protoner som rör sig kring en kärna av neutroner

c en tätt sammanhållen grupp av protoner och neutroner

d protoner som rör sig kring en kärna av neutroner

P7_11

PA
23

13
7

En viss atomkärna betecknas med en symbol som har tre delar. Vilken är 
symbolen för en kärna med sex protoner och åtta neutroner?

(De första grundämnena ordnade efter atommassa är väte, helium, litium, 
beryllium, bor, kol, kväve och syre.) 

P7_12

�1

�2

��

PA23138. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

A 6,2% 9,0% 8,0% 6,9% 8,3% 7,9%

B 5,7% 7,7% 7,0% 10,9% 9,1% 9,7%

c* 85,2% 80,4% 82,1% 77,7% 81,3% 80,2%

d 1,0% 1,7% 1,4% 2,4% 0,8% 1,3%

ej svar 1,9% 1,2% 1,5% 2,1% 0,5% 0,9%
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P7_10

Hur många neutroner finns det i kärnan till atomen 92
238U?

a 0

b 92

c 146

d 238

PA
23

05
9

PA
23

13
8

Vilket av följande beskriver BÄST en atomkärna?

a en tätt sammanhållen grupp av elektroner, protoner och neutroner

b elektroner och protoner som rör sig kring en kärna av neutroner

c en tätt sammanhållen grupp av protoner och neutroner

d protoner som rör sig kring en kärna av neutroner

P7_11

PA
23

13
7

En viss atomkärna betecknas med en symbol som har tre delar. Vilken är 
symbolen för en kärna med sex protoner och åtta neutroner?

(De första grundämnena ordnade efter atommassa är väte, helium, litium, 
beryllium, bor, kol, kväve och syre.) 

P7_12

�1

�2

��

PA23137. Svarsfördelning i procent.

Sverige Norge

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

1 poäng 45,2% 39,1% 41,2% 46,4% 39,5% 41,6%

fel svar 36,4% 40,5% 39,1% 39,9% 47,1% 44,9%

ej svar 18,4% 20,4% 19,7% 13,6% 13,5% 13,5%

Code Response Item: PA23137 

Correct Response 

10 14
6C

Incorrect Response 

70 Correct numbers and element, but numbers not in correct position (e.g., )6
14C

71 Incorrect element, but correct, formal symbol for this element [letter(s) and two numbers in 
correct position, for example, 14 ]6Be

79 Other incorrect (including crossed out, erased, stray marks, illegible, or off task) 

Nonresponse 

99 Blank
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Sverige deltar i internationella studier för att få en bild av det svenska skolsystemet i 

relation till andra länders system och för att följa utvecklingen över tid inom de områden 

som undersökningarna mäter. De internationella undersökningarna ska komplettera 

nationella informationskällor.

I denna rapport redovisas de offentliggjorda provuppgifterna i fysik i den inter

nationella jämförande studien TIMSS Advanced 2008.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker elevers 

kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista årskurs. Utöver 

proven där elever kunskaper mäts samlas en mängd annan information in t.ex. om 

nationella policyn och mål (nationell enkät), organisation och undervisning (skol och 

lärarenkäter) och elevers attityder (elevenkäter). Studien möjliggör jämförelser mellan 

länder och ger också information om förändringar i kunskap över tid inom de områden 

undersökningen mäter. TIMSS Advanced 2008 genomfördes i tio länder varav nio deltog 

i fysik.

I rapporten inleds varje innehållsligt område i fysiken med en beskrivning av vad som 

mäts i proven enligt ramverket för TIMSS Advanced 2008. Uppgifterna är dels av fler

valstyp och dels sådana där eleverna ska konstruera egna svar. Uppgifterna presenteras 

med rättningsanvisningar och svarsfördelning.
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