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HVØR SKIPAR FYRI PISA?
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Les meira um PISA á provstovan.fo

HVAT HAVA VIT LÆRT ?

• Í PISA 2018 lógu føroyskir næmingar bæði yvir 
og undir OECD-miðalinum. Yvir miðal í 
støddfrøði og undir miðal í lesing og náttúru-
vísind.

• Um støðið á førleikunum hjá føroyskum 
næmingum kann sigast, at síðan fyrstu PISA-
kanningina í 2006, so gongur tað støðugt framá. 
Úrslitið vísir, at Føroyar eru komnar upp á 
OECD-miðal í støddfrøði, men eru framvegis 
undir OECD-miðal í náttúruvísind og lesing.

• Tað er eitt týðiligt samsvar millum hugin at lesa, 
og hvussu væl vit duga at lesa. Tíverri tíma 
føroysku næmingarnir verri at lesa enn miðal 
OECD-næmingurin. Serliga  er tað bókin, ið 
verður vald frá.

• Tað er ikki so ófriðarligt í flokkunum í Føroyum, 
sum tað er í øðrum norðanlondum. Tó ávirkar 
ófriður avrikið í royndini.



HVÍ EG?
• Í Føroyum luttaka næmingar, ið ganga í 9. 

flokki í PISA.

• Tín skúli fær ikki kanningarúrslitið hjá 
tær. Úrslitini verða ikki brúkt einkultvís 
og verða bert almannakunngjørd soleiðis, 
at ein ikki kann kenna einstaka næmingin 
aftur.

PISA-KANNING?

PISA-kanningin er antin í skúlanum ella í 
kanningarstaði, sum skúlin og PISA-fyrisitingin 
eru samd um. Í kanningini skulu næmingar loysa 
uppgávur, ið líkjast uppgávum úr gerandis-
degnum. Uppgávan kann vera ymiskt gerandisligt 
so sum at lesa leiðbeining ella finna skjótastu leið á 
korti. Spurningar eru eisini um gerandisdagin, 
familju og skúlagongd. Kanningin verður gjørd 
við teldu. Tú skalt ikki fyrireika teg  til 
kanningina. Bert møta upp og gera títt besta.

MINST TIL!
KANNINGIN VARIR UM
4 TÍMAR VIÐ STUTTUM

STEÐGUM, SO TAK
FRUKT/MAT OG OKKURT

AT DREKKA VIÐ

HVAT ER PISA?
PISA er altjóða kanning av, hvussu tað 
liggur fyri hjá ungum í ymsum londum at 
brúka ta vitan, sum tey hava fingið í 
skúlanum. Spurningarnir eru gerandisligar 
uppgávur í lesing, støddfrøði og náttúru-
læru. Úrslitið av PISA-kanningini kann 
brúkast til at síggja, hvar føroyskir 
næmingar eru fakliga sterkir, og hvar til 
ber at bøta um.




