eTIMSS 2019
Rapport fra testadministrator
Klasse-ID:

<_flh_p_class_id_>

[1]

Skolens navn: <_flh_p_school_>

[2]

Klassenavn: <_flh_p_class_>

[3]
[4]

Skolekontaktens navn: <_flh_p_sc_name_>
Testadministrators navn:

[5]

Testadministrator er:
fra TIMSS-gruppa på ILS, UiO
<_flh_p_pos_nat_>
lærer på skolen, men ikke lærer for den deltagende klassen
<_flh_p_pos_tea_>
<_flh_p_pos_oth_txt_>

annet, beskriv
<_flh_p_pos_oth_>

[6]
[7]

Gjennomføringsdag: <_flh_p_dot_>
DD (dag)

MM (måned)
<_flh_p_mot_>

Tidsbruk for gjennomføring av fagoppgaver og spørreskjema
Starttidspunkt

Stopp

(8a)

(8b)

Innhold

Administrative oppgaver (sørge for at elevene har hver sin datamaskin,
forberede elevene, gå gjennom veiledningen til programvaren, osv.)
(9a)

(9b)
Del 1 (elevene besvarer matematikk-/naturfagoppgaver)

(10a)

(10b)
Forberedelse til del 2 (opplesing av instruksjon før del 2)

(11a)

(11b)
Del 2 (elevene besvarer naturfag-/matematikkoppgaver)

(12a)

(12b)
Del 3 (elevene svarer på et kort spørreskjema om hvordan det var å ta testen
på datamaskin + hvilke erfaringer de har med data)

(13a)

(13b)
Elevene besvarer elevspørreskjemaet
(dette er på papir og dersom elevspørreskjemaet fylles ut en annen dag enn
de digitale oppgavene, skriv inn dato også)

14
Var det noe noe uventet som skjedde mens undersøkelsen ble gjennomført (f.eks. veldig høye lyder, elever som kom og gikk, bråket
eller forsøkte å jukse, brannalarm e.l.)?
Nei

Ja, vennligst forklar

15
Klaget elevene på undersøkelsen (f.eks. at den var for vanskelig, forvirrende, at de hadde store (tekniske) problemer med enkelte av
oppgavene e.l.)?
Nei
Ja, vennligst forklar

16
Var det noen problemer med materialet til undersøkelsen (f.eks. feil eller mangler i elevlisten(e), ikke nok minnepinner eller
spørreskjemaer)?
Nei
Ja, vennligst forklar

17
Oppsto det tekniske problemer som hindret noen av elevene fra å delta i undersøkelsen?
Nei
Ja, vennligst forklar

18
Var det noen tekniske problemer som frustrerte eller hindret elevene i å yte sitt beste (f.eks. hastighet i programvaren, ikke-fungerende
mus/tastatur e.l.)?
Nei
Ja, vennligst forklar

19
Var det noen elever som fikk oppgavene opplest eller en annen form for tilrettelegging (f.eks. skjermleser- eller taleprogram e.l.)?
Nei

Ja, vennligst oppgi hva som er gjort for å tilrettelegge for disse elevene

20
Var det en observatør fra TIMSS tilstede under gjennomføringen?
Nei
Ja

