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PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, 

matematikk og naturfag



Lesing Matematikk Naturfag Lesing Matematikk Naturfag

Alle tre fagområder er med hver gang, men de 

bytter på å være hovedområde
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2022

Matematikk

I PISA 2022 har Norge også med oppgaver om økonomiforståelse



Digital prøve

Spørreskjema til elever og skoleledere



Deltakelse i PISA 2022

Internasjonalt I Norge (generalprøven)

Ca. 85 land 47 skoler

37 OECD-land Ca. 2500 elever



• PISA sier noe om norske 15-åringer samlet, men 

ikke om enkelte skoler eller enkeltelever

• Resultatene kobles ikke til elevnavn eller 

skolenavn

• Innholdet i prøven er relevant for norske elever 

og samsvarer i stor grad med norske læreplaner



Generalprøve for å kvalitetssikre prosedyrer og nye 
oppgaver i matematikk

– Landene foreslår oppgaver

– Enkel utprøving og oppgavelaging

– Franske og engelske originaler

– Detaljerte retningslinjer for oversettelsene

– Doble oversettelser

– Ekstern godkjenning

– Generalprøve



Oppgavene måler elevenes evne til å bruke 

kunnskaper og erfaringer i de tre fagområdene

• finne fram til relevant informasjon
• forstå og tolke
• vurdere
• tenke kritisk
• resonnere 
• trekke konklusjoner og begrunne for og imot



Oppgavene skal til sammen gi et bredt mål av 

kompetansene i fagområdene og dekke et stort 

spenn av vanskegrader



Elevene får ulike prøver

58 % får kun oppgaver i matematikk

Ca. 8 % får oppgaver i …

• naturfag og matematikk

• lesing og matematikk

• lesing og naturfag

• økonomi og matematikk

• økonomi og lesing



www.pisa.no



http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/informasjon-til-skoler/



https://www.oecd.org/pisa/



Før prøvedagen



Skolen velger selv en dag for gjennomføring av

prøven i perioden 15. mars–30. april

• Det er mulig å dele elevene i grupper som 

gjennomfører i ulike rom eller på ulike dager

• Bruk eget deltakerskjema og rapporteringsskjema 

for hver gjennomføring



Ta imot og sjekk innholdet i pakken

Innholdet i pakken (og skjemaet med oversikt over innhold i pakken) varierer litt mellom skoler, avhengig av 

hvor mange elever som skal delta og om prøven gjennomføres på PC eller Chromebook. Riktig skjema 

med oversikt over innholdet i pakken skal ligge med i esken med prøvemateriell.



Sørg for at alt elevmateriell blir oppbevart forsvarlig

• Oppgavene er konfidensielle og må ikke kopieres
• Passord til prøvene er konfidensielle og skal makuleres 

etter gjennomføring



Test USB-pinne for å sjekke at prøven kan 

kjøres på elevenes datamaskiner

Skoler som gjennomfører på Chromebook, mottar ikke minnepinner, men i stedet 

en egen instruksjon for hvordan programmet installeres og testes.



Informasjon til elever og foreldre



Informasjonsvideo

http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/informasjon-til-skoler/



□ Skrivesaker

□ Kalkulator

□Mat og drikke

□ Lesestoff, men ikke lekser

Elevene burde ha med dette:

Gi elevene som skal delta, beskjed om 

tidspunkt og sted







Linjenummer



Kontrolleres før prøvedagen

Oppdater SEN- og prøvekolonnen før prøvedagen

(se vedlegget til «Veiledning for skolekontakten»)



SEN-kolonnen skal fylles ut for elever som skal fritas 
fra undersøkelsen på grunn av spesielle behov

Beskrivelse Kode

Fysisk funksjonshemming - Eleven har en type fysisk 

funksjonshemming.
1

Kognitive, psykiske og/eller emosjonelle vansker – Eleven er 

vurdert av PP-tjenesten, BUP eller andre faginstanser. 
2

Begrensede norskkunnskaper – Eleven har ikke norsk som 

morsmål og har begrensede norskkunnskaper.
3



Prøve-kolonnen skal fylles ut for elever som av ulike 
grunner ikke skal delta 

Kode 2 – Foreldre som nekter

Kode 3 – Elever med spesielle behov

Kode 4 – Elever som er flyttet til en annen skole

Kode 5 – Elever som har sluttet på skolen

Kode 9 – Hvis en elev ikke er født i 2005, eller går på 8. trinn eller lavere

Vanlig fravær markeres med kode 0 på prøvedagen



Det er viktig at så mange som mulig deltar på prøven





Nani:
• har ikke norsk som morsmål
• har fått undervisning i norsk i mindre enn ett år
• har så begrensede norskkunnskaper at hun ikke 

har mulighet til å forstå og følge instruksjonen i 
undersøkelsen



Markus har nylig flyttet til en annen skole. 



Fazilat har fått undervisning i norsk i mer enn ett år. 
Selv om hennes norskkunnskaper er begrensede, så 
oppfyller hun ikke kriteriene for fritak. 



Alf er blind.



Selv om Oscar er fysisk funksjonshemmet, har det 
ingen innvirkning på hans evne til å delta.



Tina går på 8. trinn.



Ole er ikke født i 2005.



Vera har fått diagnosen psykisk funksjonshemmet. 
Hun er ikke er i stand til å forstå og følge 
instruksjonen i undersøkelsen.



Elever som fritas skal ikke få beskjed om at de er 
trukket ut



På prøvedagen





Instruksjon for prøvedagen

• Del 1: Beskriver hvordan dere starter programmet og 

gjør klar datamaskinene

• Del 2: Beskriver gjennomføringen av prøven

• Del 3: Beskriver hvordan programvaren for prøven avsluttes

• Vedlegg 1: Kommentarer til spørreskjemaet

• Vedlegg 2: Hurtigveiledning til programvaren for prøven



GENERALPRØVE FOR PISA, VÅREN 2021 – PÅLOGGINGSSKJEMA

Elevens navn Knut

Skolens navn Skole1

Elev-ID 111111111100001

Passord 1111111111

Pass på at hver elev får sitt personlige 

påloggingsskjema





GENERALPRØVE FOR PISA, VÅREN 2021 – PÅLOGGINGSSKJEMA

Elevens navn Ida

Skolens navn Granbakken skole

Elev-ID 1999002301504

Passord 11111111112

fødsels-

måned 12

GENERALPRØVE FOR PISA, VÅREN 2021 – PÅLOGGINGSSKJEMA

Elevens navn Ida

Skolens navn Granbakken skole

Elev-ID 1999002301605

Passord 11111111114

fødsels-

måned 04

Om to elever har samme navn, før på fødselsmåned 

på påloggingsskjemaet



Hvordan starte prøven?



Etter en stund vil det dukke opp symbol på oppgavelinjen  

som er et tegn på at programmet er i ferd med å starte ->

Programmet bruker ca. 40 sekunder på å starte

• Start prøven ved å finne innholdet på minnepinnen og 

deretter klikke på «SDS.bat»

• Merk at programmet bruker lang tid på å starte, og det 

tar litt tid før programmet gir tegn til å starte









Etter prøvedagen



I noen tilfeller kan det være nødvendig med 

ny prøvedag

• Svært viktig for undersøkelsens pålitelighet at 

fraværsprosenten er lav

• Orienter ILS dersom 15 % av elevene eller 

flere ikke tok prøven, slik at vi kan vurdere om 

det er nødvendig med ny prøvedag for disse



Send alt tilbake til ILS så snart som mulig 

etter at prøven er gjennomført





Tusen takk for at dere deltar i 

generalprøven!


