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Fjórða PISA-kanningin verður í mars 2012

Fyri fjórða ferð verður PISA-kanning í Føroyum. Í døg un um 
19. til 23. mars 2012 skulu allir næmingar í 9. flokki verða við 
í PISA 2012 kanning. Ein PISA-kann ing er ein altjóða kann-
ing, sum kannar førleikastøðið hjá næmingunum saman-
borið við næmingar í øðrum londum.

Í hvørjari PISA-kanning verða trý faklig høvuðsøki kannað. 
Hesi eru lesing, støddfrøði og náttúrulærugreinir. Harum-
framt verður í PISA 2012 eisini ein kanning av telduførleika 
næminganna. Hesin parturin fer fram á teldu og verður 
kallaður CBA (Computer Based Assessment).

Umframt spurningar í teimum trimum fakligu høvuðs -
økj unum verða næmingarnir eisini bidnir um at svara 
spurning um um bakstøðið hjá sær, eitt nú um skúlagongd, 
kyn, familjustøðu, frítíðarvirksemi og hugburð til skúla-
gongd.

Næmingarnir hava tveir tímar at svara umleið 26 uppgávum, 
og síðani einar 35 minuttir at svara spurningum um bak-
støðið. At enda skulu teir svara spurningum á teldu í CBA, 
og hesin parturin tekur umleið 35 minuttir.

Í PISA 2006 var høvuðsdentur lagdur á at kanna næminga-
førleikan innan náttúrulærugreinir. Í PISA 2009 var høvuðs-
dentur lagdur á at kanna lesiførleikan, og í PISA 2012 er 
høvuðsdentur lagdur á at kanna støddfrøðiførleikan (rokni-
førleikan).

Vitan skal nýtast
Í 2006 vóru Føroyar fyrstu ferð við í eini samlaðari PISA 
kann  ing, og varð kanningin framd í 57 øðrum londum. 
PISA kanningin í 2009 varð framd í 62 londum, og PISA 
2012 verður framd í til samans 67 londum.

Kanningin skal fáa í ljósmála førleikastøði hjá næmingun um 
í 9. flokki í Føroyum. Tá ið vit hava eina ítøkiliga vitan um 
vitanarstøðið, ber til at fremja tiltøk, ið skulu gera næm-
ingarnar betri førar fyri at klára seg í einum alt meiri al-
tjóðagjørdum heimi.

PISA-kanningin varpar ljós á, hvussu tey ungu duga at nýta 
eina vitan, tey hava ognað sær í undirvísingini. PISA varpar 
sostatt ikki ljós á innihaldið í námsætlanunum (lesiætlan-
unum), men á, hvussu tey ungu duga ítøkiliga at nýta sína 
vitan, tá ið ein uppgáva skal loysast.

Úr úrslitinum av eini PISA-kanning ber eisini til at gera 
metingar av, hvussu úrslitið av undirvísingini er í mun til 
tilfeingisnýtslu og umstøðurnar annars. PISA er sostatt 
eisini eitt gott amboð hjá stjórnunum í einstøku londunum, 
tá støða skal takast til, um nóg mikið fæst fyri teir pengar, 
sum brúktir verða í undirvísingarhøpi.



Grundleggjandi kanning
PISA (Programme for International Student Assessment) 
er ein altjóða kanning, sum mátar førleikar, ið serfrøðingar 
í OECD-londunum halda vera grundleggjandi og neyð-
ugar fyri, at einstaki borgarin megnar at taka av teimum 
avbjóðingum, sum vitanarsamfelagið setur til tann einstaka 
eins og til samfelagið. Uttan eitt høgt førleikastøði ber ikki 
til at fremja búskaparligan vøkstur, ið aftur er við til at skapa 
sosiala menning.

Í Føroyum skipar Mentamálaráðið fyri kanningini.

Øll úrslit av kanningini í mars 2012 verða kunngjørd í 
desember 2013. Mentamálaráðið hevur fingið føroyskar 
serfrøðingar at skriva frágreiðingina i 2013. Frágreiðingin 
verður skrivað sambært OECD-leisti, so føroysku úrslitini 
eru samanberlig við úrslitini hjá hinum londunum, sum 
luttaka í PISA 2012. 
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Meira er at finna um PISA á hesum heimasíðum:

http://www.mmr.fo/Default.asp?sida=633

http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_32252351
_32235731_38262901_1_1_1_1,00.html

http://www.norden.org/sv/publikationer/
publikationer/2012-501

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=6151

http://www.pisa.no/index.html

http://www.skolverket.se/sb/d/254
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