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� Lärarenkät - avancerad matematik

Allmänna 
anvisningar

Din skola har beslutat att medverka i TIMSS 
Advanced 2008. TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) är ett 
forskningsprojekt som stöds av  International 
Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA), och mäter trender i 
elevprestationer och skillnader mellan 
nationella utbildningssystem, i syfte att bidra till 
utvecklingen av undervisning och lärande i hela 
världen. Skolverket genomför undersökningen i 
samarbete med forskare vid Umeå universitet.

Som en del av studien får elever i gymnasiets 
sista årskurs besvara en samling frågor från 
TIMSS i avancerad matematik eller fysik. I en 
del skolor deltar även elever i år 2 i gymnasiet. 
Skolorna tas fram genom ett nationellt urval av 
gymnasieskolor i Sverige. Den här enkäten riktar 
sig till dessa elevers lärare. Dina svar som lärare i 
en av de utvalda klasserna har stor betydelse vid 
kartläggningen av skolutbildningen i Sverige.

Vissa av frågorna i enkäten rör specifikt eleverna i 
“TIMSS-klassen”. Denna klass är den som anges på 
framsidan av den här enkäten och som kommer 
att få besvara frågorna i TIMSS Advanced 2008 i 
din skola. Det är viktigt att du besvarar varje fråga 
noggrant, så att den information du lämnar ger 
en så korrekt bild av situationen som möjligt.

Bestäm en tid och en plats där du kan besvara 
enkäten utan att bli störd. Det bör inte ta dig mer 
än 45 minuter att besvara frågorna. För att under-
lätta för dig har de flesta av frågorna utformats så 
att du bara behöver markera en ring för att avge 
ditt svar.

Lägg formuläret i det bifogade kuvertet när du 
besvarat det och lämna det till skolsamordnaren 
för TIMSS Advanced.

Tack för att du tar dig tid och gör dig möda att 
besvara enkäten.
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1 Bakgrundsinformation

 1
Hur gammal är du?

Fyll i en ring

Under 25------------------------------------A

25–29---------------------------------------A

30–39---------------------------------------A

40–49---------------------------------------A

50–59---------------------------------------A

60 eller äldre---------------------------------A

 

 4
Hur länge planerar du att fortsätta vara 
matematiklärare?

Fyll i en ring

Jag planerar att fortsätta så länge jag kan----------A

Jag planerar att fortsätta som lärare tills jag hittar 
ett bättre jobb inom utbildningssektorn-----------A

Jag planerar att fortsätta ett tag som lärare, men 
sedan kommer jag nog att lämna  
utbildningssektorn----------------------------A

Jag har inte bestämt mig-----------------------A

 �
A. Hur många år kommer du sammanlagt att ha 

undervisat vid slutet av detta läsår? 

 
Antal år som du har undervisat

 

B. Hur många år har du undervisat i matematik D 
respektive matematik  E? 

 
Antal år du har undervisat i matematik D 

 
Antal år du har undervisat i matematik E 
 

 5
Vilken är den högsta formella utbildning som du 
har slutfört?

Fyll i en ring

Ej fullföljt gymnasieutbildning-------------------A

Gymnasium ---------------------------------A

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå --------A

Högskoleutbildning (minst 80 p, mindre än 120 p) --A

Universitetsexamen (120-160 p)-----------------A

Högre universitetsexamen (mer än 160 p)---------A

 6
Vilket/vilka områden var din eftergymnasiala 
utbildning i huvudsak inriktad mot?  

Fyll i en ring för varje rad

 Nej
 Ja 

a) Matematik--------------------------A---A

b) Lärarutbildning i matematik-----------A---A

c) Fysik------------------------------A---A

d) Lärarutbildning med inriktning mot 
naturvetenskap---------------------A---A

e) Teknik-----------------------------A---A

f ) Allmän lärarutbildning----------------A---A

g) Annat-----------------------------A---A

 7
 Vilken utbildning har du utöver grundexamen? 

Fyll i en ring 

 Nej
 Ja 

a) Jag saknar grundexamen  -------------A---A

b) Kortare kurser (mindre än 20 p)  --------A---A

c) Längre kurser (minst 20 p) ------------A---A

d) Forskarutbildning -------------------A---A

e) Ingen------------------------------A---A

1 Förberedelse för läraryrket

 �
Är du kvinna eller man?

Fyll i en ring

Kvinna--------------------------------------A

Man ---------------------------------------A
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 8
Hur väl förberedd känner du dig för att undervisa i följande matematikområden?

Fyll i en ring för varje rad

 Inte förberedd
 Ganska förberedd 
 Mycket väl förberedd  

A. Algebra      
a) Operationer på komplexa tal --------------------------------------------------------- A--- A---A

b)  Den n-te termen i numeriska och algebraiska serier, och summan av n termer eller av ett  
oändligt antal termer i en serie-------------------------------------------------------- A--- A---A

c) Problem som inbegriper permutationer, kombinationer och sannolikhet---------------------- A--- A---A

d) Förstagradsekvationer, ekvationssystem, andragradsekvationer och motsvarande olikheter,  
rotekvationer, logaritmiska och exponentiella ekvationer----------------------------------- A--- A---A

e) Alternativa beskrivningar av funktioner som ordnade par, tabeller, kurvor, formler och ord------- A--- A---A

f ) Funktionsvärden, inklusive värden av rationella funktioner för givna värden på och värdeintervall 
för variablerna, funktioner av funktioner------------------------------------------------ A--- A---A

B. Matematisk analys      
a) Gränsvärden för funktioner, inklusive rationella funktioner, villkor för funktioners kontinuitet  

och deriverbarhet------------------------------------------------------------------- A--- A---A

b) Derivering av funktioner (inklusive polynomfunktioner, exponentiella, logaritmiska, trigonometriska, 
rationella, rot-, sammansatta och parametriska funktioner), derivering av produkter och kvoter--- A--- A---A

c) Användning av derivator för att lösa problem (t.ex. inom kinematik, optimering och  
förändringshastighet)--------------------------------------------------------------- A--- A---A

d) Användning av första- och andraderivatan för att bestämma lutning, extremvärden och 
inflexionspunkter för funktioner------------------------------------------------------- A--- A---A

e) Integrering av funktioner (inklusive polynomfunktioner, exponentiella, trigonometriska och 
rationella funktioner); beräkning av bestämda integraler----------------------------------- A--- A---A

C. Geometri      
a) Egenskaper hos geometriska figurer, bevis för geometriska satser i två och tre dimensioner------- A--- A---A

b) Lutningar, skärningspunkter med y-axeln och skärningspunkter mellan räta linjer i ett 
ortogonalt koordinatsystem ---------------------------------------------------------- A--- A---A

c) Ekvationer och egenskaper för cirklar i ett ortogonalt koordinatsystem, tangenter och normaler 
i givna punkter på en cirkel----------------------------------------------------------- A--- A---A

d) Trigonometriska egenskaper hos trianglar (sinus, cosinus och tangens); lösning av   
ekvationer som inbegriper trigonometriska funktioner------------------------------------ A--- A---A

e) Egenskaper hos vektorer, addition och subtraktion av vektorer------------------------------ A--- A---A

 

1 Förberedelse för läraryrket (fortsättning)
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 9
Hur ofta samarbetar du med andra lärare i din 
skola på följande sätt?

Fyll i en ring för varje rad

 Varje dag eller nästan varje dag
 1-� gånger per vecka 
 � eller � gånger i månaden   
 Aldrig eller nästan aldrig   

a) Diskuterar hur man kan 
undervisa inom ett 
speciellt kunskapsområde--- A--- A---A---A

b) Arbetar med att förbereda 
undervisningsmaterial------ A--- A---A---A

c) Besöker en annan lärares 
klassrum för att observera 
hans/hennes undervisning-- A--- A---A---A

d) Informella observationer i 
mitt klassrum gjorda av 
en annan lärare------------ A--- A---A---A

� Kompetensutveckling 

 11
Har du under de senaste två åren deltagit i 
fortbildning som avsett något av följande?   

Fyll i en ring för varje rad

 Nej
 Ja 

a) Ämnesinnehåll i matematik------------A---A

b) Pedagogik/metodik inom matematik----A---A

c) Kursplaner i matematik---------------A---A

d) Integration av informationsteknik (IT) 
i matematik-------------------------A---A

e) Utveckling av elevers kritiska tänkande 
eller problemlösningsfärdigheter-------A---A

f ) Bedömning av kunskaper i matematik---A---A-

 10 
A. Tillhör du någon matematiklärarförening?

 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A

B. Har du under de senaste två åren regelbundet 
deltagit i aktiviteter som anordnats av en 
matematiklärarförening?

 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A

 1�
 Har du under de senaste två åren deltagit i 

någon av följande aktiviteter med anknytning 
till matematik?

Fyll i en ring för varje rad

 Nej
 Ja 

a) Deltagit i en workshop eller en 
konferens--------------------------A---A

b) Hållit ett anförande vid en workshop  
eller en konferens--------------------A---A

c) Publicerat en artikel i en tidskrift eller 
på en hemsida för matematik----------A---A

d) Deltagit i ett nyskapande projekt om 
kursplanen och undervisningen--------A---A

e) Utväxlat information på nätet om hur 
man kan undervisa i matematik 
(t.ex. via e-post, forum, webbplats)------A---A
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 15
Hur skulle du beskriva var och en av följande 
faktorer vid din skola?

Fyll i en ring för varje rad

 Mycket liten
 Liten 
 Medel  
 Stor   
 Mycket stor    

a) Lärarnas arbets-  
tillfredsställelse------- A--- A--- A---A---A

b) Lärarnas kännedom  
om skolans  
måldokument-------- A--- A--- A---A---A

c) Lärarnas grad av fram-  
gång när det gäller att  
realisera läroplanens/ 
kursplanernas mål---- A--- A--- A---A---A

d) Lärarnas förväntningar 
på elevernas  
prestationer--------- A--- A--- A---A---A

e) Stödet för lärarnas 
vidareutbildning 
inom yrket----------- A--- A--- A---A---A

f ) Föräldrastöd för  
elevernas skolarbete-- A--- A--- A---A---A

g) Föräldradelaktighet 
i skolaktiviteter------- A--- A--- A---A---A

h) Elevers respekt för 
skolans egendom----- A--- A--- A---A---A

i) Elevers önskan om att göra 
bra ifrån sig i skolan--- A--- A--- A---A---A

1� Din skola

1�
I vilken utsträckning instämmer du eller 
instämmer du inte i vart och ett av följande 
påståenden. Tänk på din nuvarande skola. 

Fyll i en ring för varje rad

 Instämmer inte alls
 Instämmer inte 
 Instämmer  

 Instämmer helt och hållet   

a) Skolan ligger i ett tryggt 
område------------------ A--- A---A---A

b) Jag känner mig trygg i  
skolan------------------- A--- A---A---A

c) Skolans säkerhetsbestämmelser 
och tillämpningen av dessa 
är tillfredsställande--------- A--- A---A---A

 14
Hur allvarligt är vart och ett av följande problem 
i din nuvarande skola? 

Fyll i en ring för varje rad

 Allvarligt problem
 Mindre problem 

 Inget problem  

a) Skolbyggnaden behöver 
omfattande reparationer--------- A---A---A

b) Det är överfullt i 
klassrummen------------------ A---A---A

c) Lärarna har inte lämpliga arbets- 
utrymmen utanför sina klassrum-- A---A---A
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 16
Hur stor är den undervisningsgrupp i matematik 
D som eleverna i TIMSS-klassen går i?

 
Ange antalet elever i gruppen

 17
Hur många minuter per vecka undervisar/
undervisade du TIMSS-klassen i matematik D?

 
Ange antalet minuter per vecka

Omvandla antalet lektionstimmar till minuter.

� TIMSS-klassen i matematik D
Frågorna 16-35 i enkäten gäller TIMSS-klassen när de läser eller läste matematik D. Denna klass är alltså den 
som anges på framsidan av den här enkäten, och som kommer att besvara frågorna i TIMSS Advanced 2008 i 
din skola.

 18
Hur många minuter per vecka ägnar/ägnade du 
vanligen åt att förbereda lektionerna i TIMSS-
klassen i matematik D?

 
Ange antalet minuter per  vecka

Omvandla antalet lektionstimmar till minuter.

 19
A. Använder/använde du någon lärobok 

(läroböcker) som grund för undervisningen i 
matematik D i TIMSS-klassen?

 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A

B. Har/hade varje elev en egen lärobok?
 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A

C. Vilken/vilka läroböcker använder du i 
undervisningen i TIMSS-klassen? 

Fyll i en ring för varje rad

 Nej
 Ja 

a) Exponent, Gleerups ------------------A---A

b) Matematik 3000, Natur & Kultur --------A---A

c) Matematik från A till E, Liber -----------A---A

d) MerIT, Studentlitteratur ---------------A---A

e) Nya Delta, Gleerups ------------------A---A

f ) Optima, Liber -----------------------A---A

g) Pyramid, Gleerups -------------------A---A

h) Annat läromedel, ange vilket

 _____________________________________

D. Hur ofta ber du eleverna göra följande? 
Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig
 Vissa lektioner 
 Ungefär hälften av lektionerna  
 Varje eller nästan varje lektion   

a) Lösa problem  eller göra 
övningar från läroboken---- A--- A---A---A

b) Läsa igenom exemplen 
i läroboken på hur man  
löser problem------------- A--- A---A---A

c) Läsa om matematikteori 
i läroboken --------------- A--- A---A---A
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� Att undervisa TIMSS-klassen i matematik D

 �0 
Under en normalvecka med matematiklektioner 
i TIMSS-klassen, hur stor andel av tiden ägnar 
/ägnade eleverna åt följande aktiviteter?

Ange procenttalet 
Summan skall bli 100%

a)  Undervisning i ett nytt ämnesområde 
för hela klassen ---------------------------------- _____%

b) Egen problemlösning eller problemlösning 
tillsammans med andra elever -------------- _____%

c) Genomgång och sammanfattning för 
hela klassen av det som gåtts igenom ---- _____%

d) Gå igenom läxor --------------------------------- _____%

e) Repetition och förtydliganden av innehåll/ 
metoder för hela klassen  --------------------- _____%

f) Prov eller förhör  -------------------------------- _____%

g) Aktiviteter som inte gäller lektionens 
innehåll/syfte (t.ex. hålla ordning)---------- _____%

h) Annat ----------------------------------------------- _____%

Summa -----------------------------------------------------  100%

 �1
Hur ofta ber/bad du eleverna i TIMSS-klassen 
att göra följande när du undervisar dem i 
matematik?

Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig
 Vissa lektioner 
 Ungefär hälften av lektionerna  
 Varje eller nästan varje lektion   

a) Memorera formler och 
beräkningsprocedurer------ A--- A---A---A

b)  Lösa problem som liknar 
exemplen i läroboken------ A--- A---A---A

c) Använda matematiska uttryck 
för att beskriva samband---- A--- A---A---A

d) Diskutera strategier för 
problemlösning----------- A--- A---A---A

e) Själva bestämma hur de ska  
gå tillväga för att lösa 
komplexa problem--------- A--- A---A---A

f ) Argumentera för sina 
resonemang-------------- A--- A---A---A
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 ��
I vilken utsträckning anser du att följande 
faktorer begränsar/begränsade ditt sätt att 
undervisa i TIMSS-klassen?

Fyll i en ring för varje rad

 I stor utsträckning
 I viss utsträckning 
 I liten utsträckning  
 Inte alls   

Eleverna     
a) Elever med olika  

studieförmåga------------ A--- A---A---A

b) Elever med mycket olika  
bakgrund (t.ex.  
ekonomisk, språklig)------- A--- A---A---A

c) Elever med särskilda behov 
(t.ex. nedsatt hörsel eller  
syn, talsvårigheter,  
fysiska funktionshinder, 
psykiska eller känslo- 
mässiga problem)---------- A--- A---A---A

d) Ointresserade elever------- A--- A---A---A

e) Störande elever----------- A--- A---A---A

Resurser     
f ) Brist på grafiska miniräknare-A--- A---A---A

g) Brist på dator-  
utrustning (hårdvara)------- A--- A---A---A

h) Brist på datorutrustning  
(programvara)------------- A--- A---A---A

i) Brist på stöd för  
datoranvändning---------- A--- A---A---A

j) Brist på läroböcker  
för elevbruk-------------- A--- A---A---A

k) Brist på annan  
undervisnings-  
materiel för elevbruk------- A--- A---A---A

l) Brist på utrustning för 
lärardemonstrationer och  
andra övningar------------ A--- A---A---A

m) Bristfällig utrustning/  
bristfälliga lokaler---------- A--- A---A---A

n) Stort antal elever  
per lärare----------------- A--- A---A---A

 �� 
När matematik D-kursen är/var avslutad, 
ungefär hur stor andel av lektionstiden 
har ägnats åt vart och ett av följande 
matematikområden? 
 

Ange procenttalet 
Summan skall bli 100%

a) Algebra (t.ex. mönster, ekvationer, 
samband och funktioner) --------------------- _____%

b) Matematisk analys (t.ex. gränsvärden,  
första- och andraderivata, integrering) --- _____%

c) Geometri (t.ex. geometriska figurer, 
räta linjer och cirklar i det ortogonala 
koordinatsystemet, trigonometri, 
vektorers egenskaper) ------------------------- _____%

d) Annat, specificera:

 ___________________________ ----------- _____%

Summa -----------------------------------------------------  100%
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 �4
Följande lista omfattar de huvudområden som finns med i TIMSS-provet i avancerad matematik. Utgå 
från din undervisning i matematik D och välj det svar som bäst beskriver när eleverna i TIMSS-klassen 
undervisats i respektive område. (Du ska alltså inte här svara utifrån vad eleverna kan ha hunnit om de 
fortsatt med matematik E.)

Om undervisningen inom ett område ägt rum till hälften under detta läsår och till hälften före detta, 
men ännu inte slutförts, anges “i huvudsak undervisats i år”. Om ett område inte finns med i kursplanen 
väljer du “inte undervisats än eller precis börjat”.

Fyll i en ring för varje rad

 Inte undervisats än  
 eller precis börjat
 I huvudsak undervisats detta läsår 
 I huvudsak undervisats före innevarande läsår  

A. Algebra      
a) Operationer på komplexa tal --------------------------------------------------------- A--- A---A

b)  Den n-te termen i numeriska och algebraiska serier, och summan av n termer eller ett oändligt 
antal termer i en serie --------------------------------------------------------------- A--- A---A

c) Problem som inbegriper permutationer, kombinationer och sannolikhet---------------------- A--- A---A

d) Förstagradsekvationer, ekvationssystem, andragradsekvationer och olikheter, rotekvationer,  
logaritmiska och exponentiella ekvationer----------------------------------------------- A--- A---A

e) Alternativa beskrivningar av funktioner som ordnade par, tabeller, kurvor, formler eller ord------- A--- A---A

f ) Funktionsvärden, inklusive värden av rationella funktioner för givna värden på och 
värdeintervall för variablerna, funktioner av funktioner------------------------------------ A--- A---A

B. Matematisk analys      
a) Gränsvärden för funktioner, inklusive rationella funktioner, villkor för funktioners kontinuitet  

och deriverbarhet------------------------------------------------------------------- A--- A---A

b) Derivering av funktioner (inklusive polynomfunktioner, exponentiella, logaritmiska, trigonometriska,  
rationella, rot- , sammansatta och parametriska funktioner), derivering av produkter och kvoter --- A--- A---A

c) Användning av derivator för att lösa problem (t.ex. inom kinematik, optimering och 
förändringshastighet)--------------------------------------------------------------- A--- A---A

d) Användning av första- och andraderivatan för att bestämma lutning, extremvärden och  
inflexionspunkter för funktioner------------------------------------------------------- A--- A---A

e) Integrering av funktioner (inklusive polynomfunktioner, exponentiella, trigonometriska och  
rationella funktioner); beräkning av bestämda integraler----------------------------------- A--- A---A

C. Geometri      
a) Egenskaper hos geometriska figurer, bevis för geometriska satser i två och tre dimensioner ------ A--- A---A

b) Lutningar, skärningspunkter med y-axeln och skärningspunkter mellan räta linjer i ett  
ortogonalt koordinatsystem ---------------------------------------------------------- A--- A---A

c) Ekvationer och egenskaper för cirklar i ett ortogonalt koordinatsystem, tangenter och normaler  
i givna punkter på en cirkel----------------------------------------------------------- A--- A---A

d) Trigonometriska egenskaper hos trianglar (sinus, cosinus och tangens); lösning av ekvationer  
som inbegriper trigonometriska funktioner---------------------------------------------- A--- A---A

e) Egenskaper hos vektorer, addition och subtraktion av vektorer------------------------------ A--- A---A

� Att undervisa TIMSS-klassen i matematik D (fortsättning)
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� Miniräknare och datorer i TIMSS-klassen (matematik D)

 �7
Hur ofta använder/använde eleverna i 
TIMSS-klassen miniräknare eller datorer på 
matematiklektionerna vid följande aktiviteter?

Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig
 Vissa lektioner 
 Ungefär hälften av lektionerna  
 Varje eller nästan varje lektion   

a) När de ritar grafer till  
funktioner---------------- A--- A---A---A

b) När de löser ekvationer----- A--- A---A---A

c) När de utvecklar algebraiska 
uttryck------------------- A--- A---A---A

d) När de utför modellering och 
simulering---------------- A--- A---A---A

e) När de numeriskt beräknar 
integraler---------------- A--- A---A---A

f ) När de bearbetar och 
analyserar data------------ A--- A---A---A-

 �5
På matematiklektionerna, hur ofta använder/
använde  du en dator för att visa matematiska 
fenomen för hela klassen?

 Aldrig
 Vissa lektioner 
 Ungefär hälften av lektionerna  
 Varje eller nästan varje lektion   

Fyll i en ring ------------------- A--- A---A---A

 �6
A. Använder/använde  eleverna i TIMSS-

klassen några av följande hjälpmedel på 
matematiklektionerna?

Fyll i en ring för varje rad

 Nej
 Ja 

a) Miniräknare-------------------------A---A

b) Datorer----------------------------A---A

B. Om eleverna använder/använde miniräknare, 
vilken typ av miniräknare är vanligast? 

Fyll i en ring

Av enkel typ, som bara kan utföra  
grundläggande räkneoperationer  
 (+, –, ×, ÷, % och ), men saknar  
funktioner som log, sin och cos------------------O

Av mer avancerad typ (så kallade  
funktionsräknare) som kan utföra  
grundläggande räkneoperationer  
(+, –, ×, ÷, % och ) , och även har  
funktioner som log, sin och cos------------------O

Av grafisk typ, (så kallade grafräknare),  
som även kan rita grafer------------------------O

Av symbolhanterande typ, som  
förutom allt som nämnts ovan även  
kan hantera algebraiska uttryck och  
lösa ekvationer algebraiskt---------------------O

C.  Om eleverna använder/använde datorer, har 
några av datorerna Internet-anslutning?

 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A
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4 Läxor (matematik D)

 �8
 Ger/gav du eleverna i TIMSS-klassen läxor i 

matematik? 
 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A

Om svaret är Nej, gå vidare till fråga �� 

 �0
När du ger/gav läxa i matematik till TIMSS-
klassen, ungefär hur många minuter brukar du 
räkna med att det kommer att ta dem? (Tänk 
på den tid det skulle ta en genomsnittlig elev i 
klassen.)

Fyll i en ring

Högst 30 minuter-----------------------------A

31-60 minuter--------------------------------A

61-90 minuter--------------------------------A

Över 90 minuter------------------------------A

 �1
Hur ofta ger/gav du eleverna i TIMSS-klassen 
följande typ av läxor i matematik?

Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig eller nästan aldrig
 Ibland 
 Alltid eller nästan alltid  

a) Arbeta med uppgifter 
eller frågor-------------------- A---A---A

b) Läsa i läroboken---------------- A---A---A

c) Lära sig formler och metoder 
utantill------------------------ A---A---A

d) Samla in, analysera och redovisa 
data-------------------------- A---A---A

e) Hitta en eller flera tillämpningar 
på det som behandlats---------- A---A---A

f ) Arbeta med projekt------------- A---A---A

 �9
     Hur ofta brukar/brukade du ge TIMSS-klassen 

läxor i matematik?
                                              Fyll i en ring

Varje eller nästan varje lektion-------------------A

Ungefär hälften av lektionerna------------------A

Vissa lektioner--------------------------------A
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 �5
Hur ofta tar/tog du med följande typ av 
uppgifter i dina matematikprov?

Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig eller nästan aldrig
 Ibland 
 Alltid eller nästan alltid  

a) Frågor avseende memorerande 
av fakta och procedurer--------- -A---A---A

b) Uppgifter som inbegriper 
tillämpningar av matematiska 
procedurer------------------- -A---A---A

c) Uppgifter som inbegriper att 
leta efter mönster och samband--- A---A---A

d) Uppgifter som kräver  
förklaringar eller motiveringar----- A---A---A

5 Bedömning i matematik D

 ��
Hur ofta får/fick TIMSS-klassen matematikprov 
som kan användas för betygsättning?

Fyll i en ring

Minst en gång i månaden-----------------------A

Omkring varannan månad----------------------A

Omkring 2 eller 3 gånger per år------------------A

Aldrig---------------------------------------A

 �4
Vilken typ av uppgifter använder/använde du 
vanligtvis i matematikproven?

Fyll i en ring 

Endast uppgifter där eleverna  
själva ska skriva svar---------------------------A

Mestadels uppgifter där eleverna  
själva ska skriva svar---------------------------A

Ungefär hälften uppgifter där eleverna  
själva ska skriva svar och hälften  
uppgifter där de får välja mellan  
färdiga svarsalternativ-------------------------A

Mestadels uppgifter där eleverna 
ska välja bland färdiga  
svarsalternativ--------------------------------A

Endast uppgifter där eleverna  
ska välja bland färdiga  
svarsalternativ--------------------------------A

 ��
Hur stor vikt lägger du vid följande för att följa 
elevers utveckling i matematik?

Fyll i en ring för varje rad

 Ingen vikt
 Liten vikt 
 Viss vikt  
 Stor vikt   

a) Prov (t.ex. lärartillverkade 
eller från läromedel)-------- A--- A---A---A

b) Informella bedömningar  
(t.ex. observationer i  
klassrummet)------------- A--- A---A---A

c) Nationella prov------------ A--- A---A---A
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 �8
Hur många minuter per vecka undervisar du 
TIMSS-klassen i matematik E?

 
Ange antalet minuter per vecka

Omvandla antalet lektionstimmar till minuter.

� TIMSS-klassen i matematik E
Resterande frågor i enkäten gäller de elever i TIMSS klassen som läser matematik E. TIMSS-klassen är fortfar-
ande den som anges på framsidan av denna enkät, och som kommer att besvara frågorna i TIMSS Advanced 
2008 i din skola.

 �6
 Undervisar du TIMSS-klassen (eller delar av den) 

i matematik E? 
 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A

 Om svaret är Nej, är enkäten färdigifylld.   
  Om Ja gå till nästa fråga. 

 �7
A. Hur stor är den undervisningsgrupp i  
matematik E som eleverna i TIMSS-klassen går i?

 
Ange antalet elever i gruppen

  
 
 
B. Hur många elever från TIMSS-klassen finns 
undervisningsgruppen?

 
Ange antalet elever i gruppen

 

 �9
Hur många minuter per vecka ägnar du vanligen 
åt att förbereda lektionerna i TIMSS-klassen i 
matematik E?

 
Ange antalet minuter per  vecka

Omvandla antalet lektionstimmar till minuter.
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� Att undervisa TIMSS-klassen i matematik E

 40 
Under en normalvecka med matematiklektioner 
i matematik E, hur stor andel av tiden ägnar 
eleverna åt följande aktiviteter?

Ange procenttalet 
Summan skall bli 100%

a)  Undervisning i ett nytt ämnesområde 
för hela klassen ---------------------------------- _____%

b) Egen problemlösning eller problemlösning 
tillsammans med andra elever -------------- _____%

c) Genomgång och sammanfattning för 
hela klassen av det som gåtts igenom ---- _____%

d) Redovisning av läxor --------------------------- _____%

e) Repetition och förtydliganden av innehåll/ 
metoder för hela klassen  --------------------- _____%

f) Prov eller förhör  -------------------------------- _____%

g) Aktiviteter som inte gäller lektionens 
innehåll/syfte (t.ex. hålla ordning)---------- _____%

h) Annat ----------------------------------------------- _____%

Summa -----------------------------------------------------  100%

 41
Hur ofta ber du eleverna i matematik E att göra 
följande när du undervisar dem i matematik?

Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig
 Vissa lektioner 
 Ungefär hälften av lektionerna  
 Varje eller nästan varje lektion   

a) Memorera formler och 
beräkningsprocedurer------ A--- A---A---A

b)  Lösa problem som liknar 
exemplen i läroboken------ A--- A---A---A

c) Använda matematiska uttryck 
för att beskriva samband---- A--- A---A---A

d) Diskutera strategier för 
problemlösning----------- A--- A---A---A

e) Själva bestämma hur de ska  
gå tillväga för att lösa 
komplexa problem--------- A--- A---A---A

f ) Argumentera för sina 
resonemang-------------- A--- A---A---A

 4�
I vilken utsträckning anser du att följande 
faktorer begränsar ditt sätt att undervisa i 
matematik E?

Fyll i en ring för varje rad

 I stor utsträckning
 I viss utsträckning 
 I liten utsträckning  
 Inte alls   

Eleverna     
a) Elever med olika  

studieförmåga------------ A--- A---A---A

b) Elever med mycket olika  
bakgrund (t.ex.  
ekonomisk, språklig)------- A--- A---A---A

c) Elever med särskilda behov 
(t.ex. nedsatt hörsel eller  
syn, talsvårigheter,  
fysiska funktionshinder, 
psykiska eller känslo- 
mässiga problem)---------- A--- A---A---A

d) Ointresserade elever------- A--- A---A---A

e) Störande elever----------- A--- A---A---A

Resurser     
f ) Brist på miniräknare med 

grafik-------------------- A--- A---A---A

g) Brist på dator-  
utrustning (hårdvara)------- A--- A---A---A

h) Brist på datorutrustning  
(programvara)------------- A--- A---A---A

i) Brist på stöd för  
datoranvändning---------- A--- A---A---A

j) Brist på läroböcker  
för elevbruk-------------- A--- A---A---A

k) Brist på annan  
undervisnings-  
materiel för elevbruk------- A--- A---A---A

l) Brist på utrustning för 
lärardemonstrationer och  
andra övningar------------ A--- A---A---A

m) Bristfällig utrustning/  
bristfälliga lokaler---------- A--- A---A---A

n) Stort antal elever  
per lärare----------------- A--- A---A---A
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 4� 
När matematik E-kursen är avslutad, ungefär 
hur stor andel av lektionstiden har ägnats åt 
vart och ett av följande matematikområden? 
 

Ange procenttalet 
Summan skall bli 100%

a) Algebra (t.ex. mönster, ekvationer, 
samband och funktioner) --------------------- _____%

b) Matematisk analys (t.ex. gränsvärden,  
första- och andraderivata, integrering) --- _____%

c) Geometri (t.ex. geometriska figurer, 
räta linjer och cirklar i det ortogonala 
koordinatsystemet, trigonometri, 
vektorers egenskaper) ------------------------- _____%

d) Annat, specificera:

 ___________________________ ----------- _____%

Summa -----------------------------------------------------  100%
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 44
Följande lista omfattar de huvudområden som finns med i TIMSS-provet i avancerad matematik. Utgå 
från din undervisning i matematik E och välj det svar som bäst beskriver när eleverna i TIMSS-klassen 
undervisats i respektive område. Om undervisningen inom ett område ägt rum till hälften under detta 
läsår och till hälften före detta, men ännu inte slutförts, anges “i huvudsak undervisats i år”. Om ett 
område inte finns med i kursplanen väljer du “inte undervisats än eller precis börjat”.

Fyll i en ring för varje rad

 Inte undervisats än  
 eller precis börjat
 I huvudsak undervisats detta läsår 
 I huvudsak undervisats före innevarande läsår  

A. Algebra      
a) Operationer på komplexa tal --------------------------------------------------------- A--- A---A

b)  Den n-te termen i numeriska och algebraiska serier, och summan av n termer eller ett oändligt 
antal termer i en serie --------------------------------------------------------------- A--- A---A

c) Problem som inbegriper permutationer, kombinationer och sannolikhet---------------------- A--- A---A

d) Förstagradsekvationer, ekvationssystem, andragradsekvationer och olikheter, rotekvationer,  
logaritmiska och exponentiella ekvationer----------------------------------------------- A--- A---A

e) Alternativa beskrivningar av funktioner som ordnade par, tabeller, kurvor, formler eller ord------- A--- A---A

f ) Funktionsvärden, inklusive värden av rationella funktioner för givna värden på och 
värdeintervall för variablerna, funktioner av funktioner------------------------------------ A--- A---A

B. Matematisk analys      
a) Gränsvärden för funktioner, inklusive rationella funktioner, villkor för funktioners kontinuitet  

och deriverbarhet------------------------------------------------------------------- A--- A---A

b) Derivering av funktioner (inklusive polynomfunktioner, exponentiella, logaritmiska, trigonometriska,  
rationella, rot- , sammansatta och parametriska funktioner), derivering av produkter och kvoter --- A--- A---A

c) Användning av derivator för att lösa problem (t.ex. inom kinematik, optimering och 
förändringshastighet)--------------------------------------------------------------- A--- A---A

d) Användning av första- och andraderivatan för att bestämma lutning, extremvärden och  
inflexionspunkter för funktioner------------------------------------------------------- A--- A---A

e) Integrering av funktioner (inklusive polynomfunktioner, exponentiella, trigonometriska och  
rationella funktioner); beräkning av bestämda integraler----------------------------------- A--- A---A

C. Geometri      
a) Egenskaper hos geometriska figurer, bevis för geometriska satser i två och tre dimensioner ------ A--- A---A

b) Lutningar, skärningspunkter med y-axeln och skärningspunkter mellan räta linjer i ett  
ortogonalt koordinatsystem ---------------------------------------------------------- A--- A---A

c) Ekvationer och egenskaper för cirklar i ett ortogonalt koordinatsystem, tangenter och normaler  
i givna punkter på en cirkel----------------------------------------------------------- A--- A---A

d) Trigonometriska egenskaper hos trianglar (sinus, cosinus och tangens); lösning av ekvationer  
som inbegriper trigonometriska funktioner---------------------------------------------- A--- A---A

e) Egenskaper hos vektorer, addition och subtraktion av vektorer------------------------------ A--- A---A

� Att undervisa TIMSS-klassen i matematik E (fortsättning)
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� Miniräknare och datorer i TIMSS-klassen (matematik E)

 46
Hur ofta använder eleverna i matematik 
E miniräknare eller datorer på 
matematiklektionerna vid följande aktiviteter?

Fyll i en ring för varje rad

 Aldrig
 Vissa lektioner 
 Ungefär hälften av lektionerna  
 Varje eller nästan varje lektion   

a) När de ritar grafer till  
funktioner---------------- A--- A---A---A

b) När de löser ekvationer----- A--- A---A---A

c) När de utvecklar algebraiska 
uttryck------------------- A--- A---A---A

d) När de utför modellering och 
simulering---------------- A--- A---A---A

e) När de numeriskt beräknar 
integraler---------------- A--- A---A---A

f ) När de bearbetar och 
analyserar data------------ A--- A---A---A-

 45
A. Använder  eleverna i matematik E några av 

följande hjälpmedel på matematiklektionerna?
Fyll i en ring för varje rad

 Nej
 Ja 

a) Miniräknare-------------------------A---A

b) Datorer----------------------------A---A

B. Om eleverna använder miniräknare, vilken typ 
av miniräknare är vanligast? 

Fyll i en ring

Av enkel typ, som bara kan utföra  
grundläggande räkneoperationer  
 (+, –, ×, ÷, % och ), men saknar  
funktioner som log, sin och cos------------------O

Av mer avancerad typ (så kallade  
funktionsräknare) som kan utföra  
grundläggande räkneope-rationer  
(+, –, ×, ÷, % och ) , och även har  
funktioner som log, sin och cos------------------O

Av grafisk typ, (så kallade grafräknare),  
som även kan rita grafer------------------------O

Av symbolhanterande typ, som  
förutom allt som nämnts ovan även  
kan hantera algebraiska uttryck och  
lösa ekvationer algebraiskt---------------------O

C.  Om eleverna använder datorer, har några av 
datorerna Internet-anslutning?

 Nej
 Ja 

Fyll i en ring-----------------------------A---A



Tack 
för att du besvarat frågorna!
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