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Informasjon om generalprøve for PISA-undersøkelsen, våren 2021
Skolen din er trukket ut til å delta i en generalprøve for PISA-undersøkelsen (Programme for International
Student Assessment). PISA er et internasjonalt forskningsprosjekt med 85 deltakerland. I Norge er omtrent
3000 elever fra 57 skoler trukket ut til å delta. PISA-undersøkelsen er finansiert av Utdanningsdirektoratet
som også er behandlingsansvarlig institusjon. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved
Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen av den norske delen av undersøkelsen og er
databehandler i tråd med føringer fra Utdanningsdirektoratet. Skolen velger selv en dag for gjennomføring
av undersøkelsen i perioden 15. mars til 30. april.

Hva måles i PISA-undersøkelsen?
PISA-undersøkelsen kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen
har vært gjennomført hvert tredje år siden 2000 og har skiftevis hatt hovedvekt på ett av de tre
fagområdene lesing, matematikk og naturfag. Denne gangen er det hovedvekt på matematikk, og for første
gang er det også med oppgaver i økonomiforståelse. Det er satt av to timer til den faglige prøven, og
elevene svarer i tillegg på et spørreskjema som inneholder spørsmål om blant annet undervisning,
holdninger til matematikk, økonomiforståelse, læringsmiljø og foresattes utdanningsnivå og yrke.
Fullstendige spørreskjemaer fra alle tidligere PISA-undersøkelser ligger tilgjengelig på www.pisa.no. Prøven
gjennomføres digitalt.

Hva er formålet med PISA-undersøkelsen?
Hensikten med PISA-undersøkelsen er å få mer kunnskap om elevenes læring, erfaringer og opplevelser i
klasserommet og på skolen. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå mer om hva som skal til for at flere
elever skal trives og lykkes på skolen. På www.pisa.no finner du eksempler på forskningspublikasjoner fra
tidligere runder av PISA-undersøkelsen. Et viktig formål med generalprøven våren 2021 er å prøve ut og
kvalitetssikre nye oppgaver i matematikk og økonomiforståelse. Generalprøven er derfor et svært viktig
grunnlag for en vellykket gjennomføring av PISA-undersøkelsen i 2022. Data fra generalprøven kan også bli
brukt til forskning.

Personvern og behandling av data
Det er ingen lærere eller andre ansatte på skolen som vil få se besvarelsene på prøven eller
spørreskjemaet. Alle svarene blir lagret sikkert og behandlet konfidensielt. I forbindelse med
gjennomføringen av generalprøven brukes deltakerlister med skolenavn, elevers fornavn og en
påloggingskode til prøven. Deltakerlistene oppbevares trygt ved ILS, og det er kun forskere på PISAprosjektet som har tilgang til disse. Kontaktpersonen ved skolen har også en kopi av deltakerlisten, og
denne listen slettes så snart som mulig etter 1. juli 2021. Listene som er oppbevart ved ILS, slettes innen
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31.12.2021. Når listene er slettet, vil besvarelsene og resultatene ikke kunne knyttes direkte til personer
som har svart.
De pseudonymiserte dataene (uten skole- og elevnavn) vil bli overført via en sikker (kryptert) FTP-tjener til
de internasjonale sentrene som OECD samarbeider med i forbindelse med gjennomføringen av PISAundersøkelsen. Disse sentrene er Educational Testing Service, ACT og Westat, i USA, samt ACER i Australia.
Datasettet blir lagret på ubestemt tid for å kunne brukes til forskning.

Dine rettigheter
Deltakelse i generalprøven for PISA-undersøkelsen er frivillig og behandling av dine opplysninger begrunnes
i ditt samtykke. Så lenge datainnsamlingen pågår, har deltakerne rett til å trekke seg fra studien uten å
oppgi grunn, få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert, få rettet personopplysninger og sende
klage til Utdanningsdirektoratets personvernombud eller Datatilsynet om behandlingen av
personopplysninger.
Eventuelle spørsmål kan rettes til: pisa-prosjekt@ils.uio.no eller til Fredrik Jensen (22 84 45 91) eller til
personvernombudet ved Utdanningsdirektoratet: personvernombud@utdanningsdirektoratet.no
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