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Grundvallaratriði í 

framkvæmd PISA



PISA 2015
70 þátttökulönd
90% af efnahagi heimsins



Programme for International Student Assessment
Færni við lok gunnskóla

• Lesskilningur
– Að nota ritmál, skilningur á ritmáli, túlkun texta og að draga 

réttar ályktanir í ljósi fyrri reynslu. Þetta er sú grunndvallarhæfni 
sem flest annað nám byggir á.

Það er þrennt sem OECD telur mikilvægast...

sem flest annað nám byggir á.

• Stærðfræði (læsi á stærðfræði)
– Að þekkja, setja fram og leysa hin stærðfræðilegu vandamál sem 

eru algengust í nútíma samfélagi.

• Náttúrufræði - e. science (læsi á náttúrufræði)
– Að nota vísindalega þekkingu, þekkja vísindalegar spurningar, 

draga ályktanir byggðar á vísindalegum vísbendingum, til þess 
að skilja og hafa áhrif á náttúruna og umhverfið.



Hvað metur þessi rannsókn?

• Þættir sem sameiginlegir eru námskrá allra eða flestra 
landanna.

• Þekking og skilningur er prófaður aðallega út frá tileinkun 
almennra hugmynda og færni og að þekkingin sé hagnýtt.
– Mikilvæg þekking sem fólk verður að ráða yfir á fullorðinsaldri.
– Færni sem talin er ómissandi síðar á ævinni.

• Nýting skólalærdómsins utan skólaumhverfisins.
– Það hvernig 15 ára gamlir nemendur geta nýtt sér það sem þeir 

hafa lært við aðstæður sem þeir koma til með að takast á við í 
framtíðinni.

– Hæfni til að íhuga atriði og beita þekkingu sinni og reynslu í 
raunverulegum málefnum.



PISA 2012



PIS 2015
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First Review Phase
Janúar - ágúst 2010

• Febrúar til júní:
– PEG, MEG, QEG, FLEG, TAG, PGB, NPM, 
• Endurskoðun á kenningarömmum

• Ný verkefni samin

• Fram til ágúst:
– Ný verkefni grandskoðuð í hverju landi

– Val á prófum og spurningalistum

– Úrtaksgerð fyrir forprófun og próftímabil ákveðið

– Þýðingaplan



First Review Phase
Janúar - ágúst 2010

Val fyrir...

• ... prófið 
– Tölvuprófanir

– Auðveld verkefni fyrir lesskilning

– Fjármálalæsi

– Auðveldara próf fyrir nemendur með þroskahömlun

• ... spurningalistann
– Tölvunotkun nemenda

– Nám og störf eftir grunnnám (Educational Carrier)

– Foreldraspurningalisti



Financial literacy in PISA

“Financial Literacy is knowledge and 
understanding of financial concepts and risks 

and 
the skills, motivation and confidence to apply

such knowledge and understanding….
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….in order to make effective decisions across a 
range of financial contexts, to improve the 

financial well-being of individuals and society, 
and to enable participation in economic life”.





Auglýsing um verkefnagerð

• Verkefnagerð fyrir PISA 2015: Læsi 15 ára nemenda á náttúrufræði
– OECD auglýsir eftir tillögum að prófverkefnum fyrir PISA 2015 sem meta læsi á 

náttúrufræði (Science Literacy). Á næstu mánuðum verður þróað nýtt próf á læsi á 
náttúrufræði sem verður forprófað vor 2014 og svo notað í aðalprófun PISA 2015. 
Bæði eru þróuð verkefni fyrir próf á pappír og einnig gagnvirk verkefni fyrir próf 
sem lagt er fyrir á tölvu. Óskað er eftir tillögum frá þátttökulöndum PISA um 
prófverkefni. 

• Verkefnagerð fyrir PISA 2015: Collaborative Problem Solving • Verkefnagerð fyrir PISA 2015: Collaborative Problem Solving 
– OECD innleiðir nýjung í PISA 2015 þar sem metin er færni sem kölluð er

Collaborative Problem Solving og felst í færni í að leysa þrautir/vandamál í 
gegnum samvinnu í hóp.  OECD auglýsir eftir hugmyndum og tillögum frá 
þátttökulöndum PISA að prófverkefnum fyrir Collaborative Problem Solving. 

• Skiladagur fyrir hugmyndir að verkefnum í tölvupróf og Collaborative 
Problem Solving er 1. nóvember n.k. og 17. desember fyrir verkefni 
sem prófa læsi á náttúrufræði á pappír.



PIS 2015







Að baki PISA 2009

1. Verkefnisstjórn
– 170 manns í 10-100% starfi.

2. Sérfræði/rýni/vinnuhópar
– 100 fræðimenn í 24 stofnunum og

– 72 sérfræðingar í fagteymum.– 72 sérfræðingar í fagteymum.

3. Framkvæmd
– 17.000 manns í sem svarar 392 fullum stöðum árlega.

4. Þátttakendur
– 461.700 nemendur og 

– 9.900 skólastjórar.



Að baki PISA 2009

• Félag með 734 starfsmenn í 66 löndum:
– 170 stjórnendur og millistjórnendur

– 172 sérfræðingar

– 392 verkamenn

– Að auki gefa um hálf milljón sjálfboðaliða í hálfan dag.– Að auki gefa um hálf milljón sjálfboðaliða í hálfan dag.

• Í desember 2008:
– „N1 er tíunda stærsta fyrirtæki landsins með um 700 

starfsmenn.”

– „Hjá HB Granda starfa um 700 manns til sjós og lands.”

– „Hjá Reykjanesbæ starfa um 700 starfsmenn.”



Field Trial Preparation Phase
September 2010 - febrúar 2011

• Þýðingar
– Prófverkefni 

– Spurningalistar

– Handbækur fyrir prófendur

– Handbækur fyrir tengliði í skólum
Labels of multiple choice responses

Answering lines (number, type, prompts)

Other

Answering table (layout & formatting)

Pagination / content allocation

Missing content

Question number

Reference to line numbers

Wrong footer

Item Code

Residual issue at content level

Graphics: position & legibility of captions

Extraneous content

Number formatting (decimal dots/commas, etc.)

Layout (disposition of text & graphics)

Deviation in count of Final version errors in Iceland versus 

average for the 66 countries in PISA 2009 (ISL - AVE)

– Kóðunarhandbók

• Úrtaksgerð
• PISA 2000-2012: Um 800 nemendur úr 30 skólum

• PISA 2015: 2000 nem. úr 30 skólum 

• Próförk og prentun

• Ráðningar og þjálfun 
– Prófendur: 6 manns í 1 mánuð

– Kóðun og innsláttur: 6 manns í 1 mánuð

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Text formatting (bold, italics, underline, caps)

Graphics: rendering

Untranslated content



Field Trial Phase
Mars - júlí 2011

• Forprófun á nýjum prófverkefnum
– Fyrirlögn 

• Próf, 13 prófhefti

• Spurningalisti, 3 hefti

– Endurtökuprófanir– Endurtökuprófanir

– Kóðun

– Hreinsun og skil á gagnagrunni







Second Review Phase
Ágúst 2011

• Endurskoðun á gögnum
– Skýrsla um prófverkefni

• Dodgy Items report

• Item adjudication report

– Skýrsla um spurningalista– Skýrsla um spurningalista

• Úrtaksgerð og próftímabil ákveðið fyrir aðalprófun
– 150+ grunnskólar

– 4.000 - 40.000 nemendur







Úrtaksgerð: 15 ára nem.

• Þátttaka





Main Survey Preparation Phase
September 2011 - febrúar 2012

• Próförk og prentun: Yfir hálf milljón blaðsíðna
– 13 prófhefti

– 3 spurningalistahefti

– Handbók tengiliða skóla

– Handbók prófenda– Handbók prófenda

• Ráðningar og þjálfun
– Prófendur: 10 manns

– Kóðun og innsláttur: 8-20 manns

• Gæðaeftirlitsaðilar



Main Survey Phase
Mars - nóvember 2012

• Fyrirlögn

• Endurtökupróf

• Öryggismál

• Innsláttur
– Lokaðar spurningar

– Spurningalisti

• Kóðun
– Opnar spurningar

– Störf foreldra

• Hreinsun og skil á gagnagrunni













Niðurstöður PISA eru víða notaðar
• Mynd af skóla - PISA 2006 og 2009

– Öll sveitarfélög og skólar fá niðurstöður

• Kynningarfundir Námsmatsstofnunar hjá fræðsluskrifstofum sem þjónusta 
grunnskóla með 88% íslenska nemendahópsins, samtals 20 fundir

– Sveitarstjórn, skólastjórar og kennarar

• Umræðufundir Námsmatsstofnunar
– PISA nefndir eru starfandi hjá mörgum fræðsluskrifstofum.– PISA nefndir eru starfandi hjá mörgum fræðsluskrifstofum.

– PISA nefnd er starfandi hjá menntamálaráðuneyti.

– Frekari rannsóknavinna. BA, MEd og PhD nemendur.

• Netheimar
– Samkvæmt Google.is – Íslenskar vefsíður

• “PISA 2006” : 602 síður

• “PISA 2009”: 648 síður

• Námskeið um PISA kenningaramma
– Samstarf kennara, Skóla- og frístundasviðs Rvk og MHÍ



Útgáfur 2005-2012
• 2012: Kynjamunur í grunnskólum 

Garðabæjar samkvæmt PISA, 
samræmdum prófum og Skólapúlsinum. 
Rannsókn unnin fyrir skólanefnd 
Garðabæjar. 

• 2012: Árangur nemenda í grunnskólum á 
Akranesi í áratug. Rannsókn unnin fyrir 
Akraneskaupstað.

• 2012: Agi í tímum hjá nemendum í 10. 

• 2011: Lesskilningur og lestrarvenjur 
nemenda í grunnskólum á Reykjanesi 
samkvæmt PISA. Rannsókn unnin fyrir 
Fræðsluskrifstofu Reykjaness.

• 2010: Staða íslenskra grunnskóla: 
Námsárangur og skýringarþættir í PISA 
2006. Námsmatsstofnun. 

• 2009: Are Icelandic Boys really better on 
Computerized Tests than Conventional • 2012: Agi í tímum hjá nemendum í 10. 

bekk grunnskóla í Vestmannaeyjum fyrir 
og eftir sameiningu skóla. Rannsókn unnin 
fyrir Fræðsluskrifstofu Vestmannaeyja.

• 2011: Kynjamunur í námsárangri í 
grunnskólum í Reykjavík samkvæmt PISA 
2009 og samræmdum prófum. Rannsókn 
unnin fyrir Menntasvið Reykjavíkur.

• 2011: Staða lesskilnings og lestrarvenjur 
nemenda í grunnskólum á Akureyri 
samkvæmt PISA. Rannsókn unnin fyrir 
Skóladeild Akureyrar.

Computerized Tests than Conventional 
ones? Interaction between Gender, Test 
Modality and Test Performance. Í The 
Transition to Computer-Based Assessment, 
CRELL, European Communities. 

• 2009: The case of Iceland in PISA: Girls’ 
educational advantage. Í European 
Educational Research Journal, mars 2009. 
Með Ragnari F. Ólafssyni.

• 2007: Færni og þekking nemenda við lok 
grunnskóla: Helstu niðurstöður PISA 2006. 
Námsmatsstofnun. 



• 2007: Hvað ætlarðu að verða? 
Hugmyndir 15 ára ungmenna árin 
2000, 2003 og 2006 um framtíðarstarf. 
Námsmatsstofnun. Rannsókn unnin 
fyrir Samtök Atvinnulífsins. 

• 2007: Kynjamunur í PISA og 
samræmdum prófum 10. bekkjar. 
Námsmatsstofnun. 

• 2007: Námsárangur væntanlegra 
háskólanema: Fylgir auknum fjjölda 
minni gæði? Námsmatsstofnun.

• 2007: Skiptir máli að æfa sig á eldri 
prófum fyrir samræmd próf í 10. bekk?

• 2006: Lesskilningur og
íslenskukunnátta 15 ára nemenda: 
Sérstaða Íslands og forspárþættir. 
Niðurstöður PISA 2000 og samræmdra
prófa. Námsmatsstofnun.

• 2005: Stærðfræði við lok grunnskóla: 
Samantekt helstu niðurstaðna úr PISA 
2003 rannsókninni. Námsmatsstofnun. 

prófum fyrir samræmd próf í 10. bekk?
Námsmatsstofnun.

• 2006: Gender and the Urban-rural 
Difference in Mathematics and 
Reading: An Overview of PISA 2003 
Results in Iceland. Í Northern Lights on 
PISA 2003 – a reflection from the 
Nordic countries. Norræna 
ráðherranefndin. 



Erindi 2007-2012
• Um 100 erindi

– Ráðstefnur hérlendis og erlendis
• ECER, EARLI, ESERA,NRC, NL ofl.

• Menntakvika, Öskudagsráðstefna Rvk 

– Menntavísindasvið HÍ

– Skóladeild HA

– Endurmenntunarstofnun HÍ

– Menntamálaráðuneytið

– Samband sveitarfélaga

– Fræðsluskrifstofur

– Grunnur, félag fræðsluskrifstofa

– Kennarasamband Íslands

– FUM, Félag um Menntarannsóknir

– Upplýsing, Félag bókasafns- og upplýsingafræða

– Jafnréttisstofa
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Mælikvarði á því hve mikið nemendur lögðu sig fram í PISA miðað við skólapróf (1-10)

2009: 74% 2006: 66% 2003: 57% 2012: >74%


