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Það er eitthvað skakkt við PISA:  

Rýni í PISA-könnun grunnskólanemenda frá sjónarhóli 

verkefnastjórnunar 

 

Útdráttur 
 

Menntakerfi á Íslandi er gott að mörgu leyti. Íslenskum börnum þykir gaman í skólanum og 

flestum þeirra líður vel. Þegar skoðaðar eru upplýsingar sem safnaðar hafa verið um íslenska 

nemendur í PISA-verkefninu þá kemur fram að þeir upplifa minni stríðni en jafnaldrar þeirra á 

Norðurlöndum. Þeir bera meiri virðingu fyrir kennurum sínum og skrópa sjaldnar í skólanum. 

Einnig kemur fram í opinberri skólastefnu á Íslandi að Íslendingar leggja ríka áherslu á vellíðan 

barna í skólum. Þetta er góður árangur sem íslenskir skólar ættu að nýta sér í áframhaldandi 

vinnu við að bæta íslenskt menntakerfi.  

PISA-verkefnið er stærsta og viðamesta alþjóðlega rannsóknin sem fæst við árangur 

grunnskólans og safnar upplýsingum um nemandann, fjölskyldu hans og jafnframt 

kerfisupplýsingum um hvert menntakerfi. Allt eru þetta upplýsingar sem geta nýst við að skilja 

og skýra hvers vegna ólíkar þjóðir og menntakerfi ná mismunandi árangri.   

Niðurstöður PISA-könnunarinnar undanfarin ár, hvað varðar íslenska 15-16 ára 

nemendur hafa valdið vonbrigðum. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hversu mikið 

íslenskir unglingar eru tilbúinir að leggja á sig í könnun af þessu tagi, þegar þeir vita að hún 

hefur engin áhrif á þeirra eigin námsmat. 
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1. Inngangur 
 

Allt frá aldamótunum síðustu hefur mikið verið rætt og ritað um slæma útkomu íslenskra 

nemenda í alþjóðlega PISA-rannsóknarverkefninu, sem miðar að því rannsaka gæði 

námsárangurs grunndskólanemenda. Margt bendir til þess að Íslendingar búi við 

fyrirmyndarmenntakerfi (OECD, 2016) þar sem íslenskum börnum finnst gaman og þeim líður 

vel í skólanum en þrátt fyrir það hafa 15-16 ára unglingar á Íslandi ekki náð nægilega góðum 

árangri í PISA-verkefninu.  

PISA-rannsóknin er alþjóðleg könnun eða langtímarannsókn sem miðar að því að meta 

menntakerfi um allan heim með því að prófa færni og þekkingu 15-16 ára nemenda í lestri, 

náttúrufræði og stærðfræði. Árið 2015 tók yfir hálf milljón nemenda þátt í PISA. Það er úrtak 

um 30 milljóna nemendaþýðis í þátttökuríkjunum. Nemendur eru á aldrinum 15 ára og þriggja 

mánaða til 16 ára og tveggja mánaða. Þessi aldur er valinn vegna þess að í flestum 

menntakerfum lýkur skyldunámi á þessum aldri. PISA er skammstöfun fyrir enska heiti 

rannsóknarinnar ,,Programme for International Students Assessment” og er hún á vegum 

OECD.  

Yfir 70 þjóðir taka þátt í rannsókninni, þar af 34 aðildaríki OECD. Þetta er 

samstarfsverkefni þátttökuþjóða, sem allar taka þátt í stefnumótun og þróun PISA. Færni á 

hverju og einu sviði; í lestri, stærðfræði og náttúrufræði, er skilgreind sem sú færni sem 

einstaklingurinn þarf á að halda til að takast á við í framtíðinni, leysa verkefni í daglegu lífi og 

nýta þekkingu við raunverulegar aðstæður. Á Íslandi sér Menntamálastofnun um framkvæmd 

rannsóknarinnar fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis. Verkefnastjóri á Íslandi er 

Almar Halldórsson og fulltrúi Íslands í alþjóðlegri stjórn verkefnisins er Stefán Baldursson. 

PISA-verkefninu er ætlað að meta menntakerfi. Ákveðinn lagarammi er settur um íslenskt 

skólakerfi. Margir aðrir þættir hafa áhrif á nám nemenda í skóla. Má þar helst nefna námsefni, 

námsmat, kennara og kennsluaðferðir. PISA-rannsóknin er helsta mælitækið sem Íslendingar 

hafa í dag til að meta hvort þjóðin sé samkeppnishæf við aðrar þjóðir í menntun ungmenna. 

Eitt helsta markmið grunnskólans er að undirbúa nemendur fyrir frekara nám og starf í 

framtíðinni. Þetta er veigamikið verkefni og mikilvægt að íslenska skólakerfið sé 

samkeppnishæft við önnur lönd. Mikil samskipti eru á milli landa og framtíðartækifæri 

íslenskra ungmenna eru ekki eingöngu á Íslandi, heldur um heim allan.  

Bendir þetta til þess að þörf er á gagnrýnni og upplýstri umræðu um takmarkanir PISA-

gagna og afleiðingar alþjóðlegrar samkeppni, sem PISA-verkefnið hefur stuðlað að.  
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2. Fræðilegt yfirlit 
 

Áður en rannsóknarspurningunni verður velt upp þá er vert að fara yfir helstu hugtök 

viðfangsefnisins, verkefni, verkefnastjórnun, PISA-verkefnið, mat verkefna og nemenda og 

umbætur. Mikið efni og rannsóknir eru til um þessi atriði svo hér verður einungis tæpt á því 

helsta. 

 Verkefni er tíma- og kostnaðarháð aðgerð sem hefur skilgreint upphaf og endi. Það þarf 

að skila afurð sem stenst kröfur og gæðastaðla. Aðföng og niðurstaða verkefnisins eru 

skilgreind fyrirfram (Project Management Institute, 2017). 

 Verkefnastjórnun er aðferðafræði sem beitt er við vinnu verkefna. Í verkefnastjórnun 

er leitast við að beita þekkingu, færni, verkfærum og aðferðum til að uppfylla kröfur 

verkefnisins (Project Management Institute, 2017). 

 

2.1 Framkvæmd og markmið PISA 
 

PISA rannsóknin er lögð fyrir á þriggja ára fresti með mismunandi áherslum. Áherslurnar eru 

eins og áður sagði; lestur, stærðfræði og náttúruvísindi. Í hverri könnun er lögð áhersa á eina 

af þessum þrem námsgreinum og  tekur sú námsgrein 2/3 hluta af próftímanum en hinar tvær 

námsgreinarnar skipta með sér 1/3 próftímans. Með þessu fæst samanburður milli landa og 

tímabila. 

PISA veitir þrjár megingerðir af niðurstöðum (OECD, 2012): (1) Upplýsingar um hæfni 

og þekkingu nemenda, (2) niðurstöður sem sýna hvernig hæfni tengist lýðfræðilegum, 

félagslegum, efnahagslegum og menntunarlegum breytum, (3) stefnurannsóknir sem sýna 

hvernig niðurstöður breytast yfir tíma og hvernig þær niðurstöður tengjast breytum í tengslum 

við skóla og nemendur. Fjölmargir aðilar, sérfræðingar í lestri, stærðfræði og náttúrufræði, hafa 

komið að undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Ári fyrir hvert próf er haldið forpróf 

þar sem efni prófsins og framkvæmd eru til prufunar.  

Á Íslandi taka allir skólar þátt í rannsókninni og tekur prófið tvær klukkustundir. 

Prófspurningarnar eru blanda af fjölvalsspurningum og opnum spurningum. Nemendur svara 

einnig spurningalista þar sem ýmsar grunnupplýsingar um þá sjálfa koma fram. Skólastjórar 

svara einnig spurningalista um ýmsa þætti í skólastarfinu (OECD, 2016), (Menntamálastofnun, 

2016). 

 

 



	 4	

2.2 Mat verkefna 
 

Verkefni og framkvæmd verkefna hafa breyst og þróast hratt undanfarin ár í örri þróun 

verkefnastýringar á atvinnumarkaði þar sem útkoma verkefnis er mikilvæg. Mat verkefna og 

virði þess er mikilvægt svo verkefni nái framförum. Að taka ákvarðanir um m.a. breytingar á 

markmiðum verkefnisins og aðferðafræði stuðlar að framförum. 

Mat verkefna verður að skipuleggja mjög vandlega. Það er engin ein aðferð sem hentar 

öllum verkefnum en taka verður tillit til nálgunar, hönnunar og aðferðafræði tiltekins verkefnis. 

Áhersla þess að meta verkefni og tilgangur þess er mismunandi og fer mikið eftir þörfum 

hagsmunaaðila. Við mat á verkefnum er mjög mikilvægt að hafa samráð við hagsmunaaðila 

svo besta mögulega leiðin verði valin. Með því að skilgreina það sem fór vel í verkefninu og 

það sem betur mætti fara er leiðir til niðurstöðu, sem getur haft áhrif á ákvarðanatöku í 

framtíðinni. Niðurstöður matsskýrlsna, byggðar á ítarlegri greiningu, eru dýrmætar í 

áætlanagerð. Mat sem þetta styður framfarir í innleiðingu og tillagna á nýjum verkefnum, 

áætlunum og aðferðum. 

Evrópusambandið hefur þróað aðferðafræði til að meta utanaðkomandi aðstoð og áhrif 

þess á verkefni þar sem niðurstöður og áhrif utanaðkomandi aðstoðar eru í forgangi. Markmiðið 

er að viðhalda gæðum á við bestu viðurkenndu alþjóðlegu starfsvenjur. Áður fyrr var áherslan 

hjá Evrópusambandinu fyrst og fremst á verkefnin og áætlanir. Núverandi aðferðarfræði miðar 

að því að beina áherslunum meira á áætlanir og aðferðir (European Communities, 2006). 

Til eru leiðbeiningar frá Evrópusambandinu um hvernig þessi vinna fer fram, bæði fyrir 

matsstjóra og teymið sem starfar með honum. Þar eru hlutverk og aðferðir skilgreindar 

(European Commission, 2017).   

Vegna alþjóðlegrar viðurkenningar sem PISA-verkefnið hefur á árangur nemenda í lesskilningi 

og læsi á stærðfræði og náttúruvísindi, þá fá þessar námsgreinar aukna athygli almennings. 

Mesta áherslan er lögð á þessar greinar þegar verið er að mæla námsárangur nemenda, kennara, 

skóla og jafnvel menntakerfi í heild sinni með stöðluðum prófum. Það ýtir öðrum greinum eins 

og samfélagsfræði, tungumálum, tónlist og fleiri til hliðar (Mortimore, 2009). 

Námsmat er almennt heiti, sem felur í sér allar aðferðir sem notaðar eru til að safna 

upplýsingum um nám nemenda (vettvangsathuganir, flokkun og mat á verklegri frammistöðu 

og stórum verkefnum og skrifleg próf) og móta matsniðurstöðu varðandi framgang þeirra í 

námi. 
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Námsmat er samþætt ferli, sem leiðir í ljós eðli og umfang þess náms og þroska sem átt hefur 

sér stað hjá nemandanum. Þetta ferli verður árangursríkast ef eftirfarandi grundvallaratriði eru 

höfð í huga:  

1. Forgangsatriðið í námsmatsferlinu er að skilgreina með skýrum hætti hvað á að meta. 

2.  Námsmatsaðferð á að velja vegna mikilvægis hennar fyrir þá eiginleika eða þann 

námsárangur sem á að meta. 

3.  Alhliða námsmat krefst fjölbreyttra matsaðferða. 

4. Rétt beiting matsaðferða krefst skilnings á takmörkunum þeirra. 

 

Próf og aðrar námsmatsaðferðir má einnig flokka eftir hlutverki þeirra í náms- og 

kennsluferlinu. Eitt slíkt flokkunarkerfi er byggt á þeirri röð sem líklegt er að námsmat sé notað 

í skólastarfi. Samkvæmt því er námsmat flokkað á eftirfarandi hátt: 

1. Stöðumat: Til að meta hvað nemendur geta gert við upphaf náms. 

2. Leiðsagnarmat: Til að fylgjast með námsferlinu meðan á kennslu stendur. 

3. Greiningarmat: Til að greina námsörðugleika meðan á kennslu stendur. 

4. Yfirlitsmat: Til að meta námsárangur að kennslu lokinni. 

 

Stöðluð próf eins og PISA-verkefnið eru próf sem eru samin af sérfræðingum, lögð 

fyrir, metin og túlkuð á staðlaðan hátt. Þau krefja alla sem svara prófinu að svara sömu 

spurningum á sama hátt og eru reiknuð á samræmdan hátt þannig að mögulegt er að bera saman 

hlutfallslegan árangur einstakra nemenda eða hóp nemenda (Linn og Gronlund, 2000). 

 

2.3 Mat á nemendum 
 

Að meta nemendur sína getur verið ógnandi fyrir óreynda kennara. Áætlanagerð fyrir mat 

nemenda er hluti af kennslu og eitt af stórum þáttum í kennslu. Við lok grunnskóla á Íslandi er 

matið sem nemendur í 10. bekk hljóta, notað við inngöngu í framhaldsnám og á það að 

endurspegla kunnáttu nemandans miðað við kunnáttu annarra nemenda á sama aldri.  

Undirbúningur fyrir mat er einnig mikilvægur og getur hann staðið af skyndiprófum, 

fyrirlestrum, innlögnum, verkefnum og fleira. Við upphaf námskeiðs eða námsgreinar ættu 

markmiðin að vera skýr. Próf eru greiningartæki sem upplýsa kennarann um vitneskju nemenda 

nú þegar. Einnig veitir það nemendum endurgjöf, sem hvetur til bætts árangurs. Mikilvægt er 

að nemendur viti fyrirfram hvað er til prófs, hvernig prófinu verði hagað og hvaða áhrif matið 

mun hafa fyrir nemendur. 
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Próf þjóna þrennum tilgangi: (1) Þau eru greiningartæki sem hjálpa kennurum eða þeim sem 

eru að meta að finna út hvað nemendur vita nú þegar; (2) próf veita nemendum og kennurum 

endurgjöf (3) og þau meta nemendur til lokaeinkunnar í skólum. 

Einkunnir á að skoða með fyrirfram ákveðnum stöðlum, og samanburði á frammistöðu 

nemenda. Það kemur fyrir að kennarar eða þeir sem meta, setja fram óraunhæfar kröfur og geta 

próf verið illa samin. Betra er að túlka frammistöðu nemenda þegar heildarárangur er skoðaður 

með því að skoða dreifingu nemenda, sem gefa ætti vísbendingu um hversu góð matsaðferðin 

var.  (Center for Teaching and Learning, 2017). 

Jay McTighe er bandarískur kennari og ráðgjafi sem stjórnar heimasíðu ,,Defined 

Learning (www.blog.perfomancetask.com)” þar sem hann fjallar um hin ýmsu málefni tengd 

menntun nemenda og hvernig best sé að framkvæma verkefni. Hann talar um fjóra 

meginflokka, sem viðmið til að meta vinnu nemenda, eftir því hvort meta á niðurstöður eða 

tilgang verkefnis með tillit til árangurs verkefnisins.  

1. Efnisleg viðmið eru notuð til að meta umfang þekkingar og skilnings nemandans á 

staðreyndarhugtökum. 

2. Ferli/aðferð/framgangsviðmið eru notuð til að meta kunnáttu á hæfni og þekkingu, sem 

og skilvirkni aðferða og leiða í verkefnum. 

3. Gæðaviðmið eru notuð til að meta almenn gæði og verklega þætti verkefna eða 

frammistöðu nemenda. 

4. Áhrif viðmiða eru notuð til að meta heildarniðurstöður eða áhrif verkefna og/eða 

frammistöðu, miðað við tilgang og sýnileika. 

 

Verkefnamiðað nám hefur þá forsendu að það geta verið fleiri rétt svör við 

verkefnunum en eitt. Skapandi lausnir vandamála eykur námsþroska og varanleika en erfiðara 

er að meta hann út frá hefðbundu sjónarmiði á mati verkefna. Þegar verkefni eru þverfagleg er 

það enn meiri áskorun fyrir kennara, að gagnrýna einstaklinga. Kosturinn við verkefnamiðað 

nám er að nemendur læra að vinna með öðrum, leysa vandamál, koma sínum hugmyndum á 

framfæri og læra af mistökunum. Það er jafn mikilvægt og þekkingin sjálf, á hvern hátt 

nemendur afla þekkingarinnar til að nýta hana í framtíðinni.  

Tíð endurgjöf og leiðréttingar í námi nemenda auk þroska og bæta námsárangur 

nemenda. Endurgjöf skal koma fljótt í ljós, svo jákvæð vinna nemenda aukist. Ef mat er 

einhvers konar endurgjöf um framvindu náms, þá þarf að hafa fjölbreytta endurgjöf, bæði 

formlega og óformlega, meðal annars er gott að nota sjálfsmat, jafningjamat og fleira. Stutt 

próf eru auðveld og geta verið fljót og skilvirk leið til að veita endurgjöf í stórum bekkjum en 
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munnleg og skrifleg endurgjöf er persónulegri. Markmið mats á að stuðla að þroska og 

umbótum, bæði nemenda og menntakerfa (George Lucas Educational foundation, Edutopia, 

2016). 

PISA-rannsóknin er notuð til að fylgjast með þróun menntakerfa og kemur skýrsla út á 

þriggja ára fresti um það, hvort árangur nemenda í OECD löndum í lesskilningi, stærðfræði og 

náttúruvísindum hefur versnað, staðið í stað eða batnað í samanburði við önnur OECD lönd. 

PISA-rannsóknin mótar því og greinir, hvernig stefnumótendur í skólastarfi skilgreina árangur 

og frammistöðu menntakerfa (Centre for strategic education, 2014). Taflan hér að neðan sýnir 

hvað PISA metur í hverjum prófþætti fyrir sig.  

 

Tafla 1. Skilgreiningar, innihald og ferli fyrir matssvið PISA: Læsi á náttúruvísindi, læsi á 

stærðfræði og lesskilningur. 
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2.4 Umbætur 
 

Umbætur í menntamálum taka tíma og áhrif þeirra koma ekki strax í ljós. Menntakerfi 

einkennast af flóknu samspili margra þátta og breytingar sem snerta einhverja þeirra geta haft 

ófyrirséð áhrif, sem jafnvel vinna gegn upphaflegum tilgangi breytinga.  

Umbótaaðgerðir sem byggjast á stöðlun, innihalda sameiginlega staðla og námskrár, próf sem 

hafa í för með sér áhættu fyrir skóla. Kennarar, nemendur og ýmsar aðferðir tryggja nákvæmni 

og samræmi.	 Stöðluð próf eru notuð til þess að veita upplýsingar um stöðu og framfarir 

nemenda og gæði skóla. Stefnumótendur hafa notað niðurstöður lögbundinna prófa til þess að 

fylgjast með vanköntum en þeir hafa einnig verið að nota þau sem tæki fyrir umbótaaðgerðir 

(Hargreaves og Shirley, 2012). 
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3. Rannsóknaraðferð  
 

Rætt var við Almar Halldórsson, verkefnastjóra PISA á Íslandi tvisvar sinnum til þess að kanna 

hvort framkvæmd PISA-verkefnisins færi fram eins og best væri á kosið. Einnig veitti hann 

upplýsingar í tölvupóstssamskiptum. Á fyrri fundinum voru lagðar fyrir hann 5 spurningar: 

1. Hvert er markmið með PISA-verkefninu? 

2. Telur þú að framkvæmd PISA-verkefnisins hafi örugglega tryggt það að niðurstaðan sé 

raunsæ? 

3. Hvað fór vel við framkvæmd PISA-verkefnisins? 

4. Hvað hefði getað farið betur við framkvæmd PISA-verkefnisins? 

5. Hvernig hyggjast menn framkvæma PISA-verkefnið betur í framtíðinni? 

 

Á seinni fundinum voru lagðar fyrir hann aðrar 5 spurningar: 

1. Á síðasta fundi sagðir þú að skólar fengju ekki niðurstöðu sína úr PISA-rannsókninni, 

er það breytt? 

2. Hvaða leiðbeiningar fær Menntamálastofnun frá OECD við framkvæmd á PISA-

verkefninu? 

3. Þegar fyrirlögn PISA-prófsins á sér stað, hversu margir starfsmenn á ykkar vegum fara 

í skólana og hvert er hlutverk þeirra? 

4. Er PISA-prófið haldið á sama tíma í öllum skólum landsins? 

5. Öryggisbilun, hvað er það? 

 

Stuttur spurningarlisti var sendur til nokkurra skólastjóra, að auki, til þess að fá betri og 

skýrari mynd af framkvæmd PISA í grunnskólum á Íslandi og þeirra upplifun á PISA. Allir 

skólastjórarnir fengu sömu spurningarnar sem voru: 

1. Hvernig er PISA-verkefnið kynnt fyrir nemendum og foreldrum? 

2. Hvernig er framkvæmdin á PISA-verkefninu? Flókin? Einföld? 

3. Hvað er hægt að gera betur í framkvæmd PISA-verkefnisins? 

4. Hvað er vel gert í framkvæmd PISA-verkefnisins?  

5. Telur þú að framkvæmd verkefnisins hafi tryggt að niðurstaða verkefnisins sé raunsæ? 

Tveir skólastjórar svöruðu en það voru þeir Jón Pétur Zimsen, skólastjóri 

Réttarholtsskóla og Eðvarð Þór Eðvarðsson, skólastjóri Holtaskóla. 
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4. Niðurstöður 
 

Menntamálastofnun tók að fullu til starfa 1. október 2015. Menntamálastofnun hefur 

skilgreint tilgang sinn sem er: ,,að nemendur fái notið sem bestu mögulegrar menntunar” 

(Menntamálastofnun, 2016). Menntamálastofnun sér um verkefni sem áður voru á höndum 

Námsgagnastofnunar, Námsmatsstofnunar og mennta- og menningarmálaráðuneytis. Almar 

Halldórsson er verkefnastjóri PISA á Íslandi, eins og áður hefur komið fram.  

 

PISA er OECD verkefni. Í viðtali sem höfundur átti við Almar Halldórsson, verkefnastjóra 

PISA á Íslandi er val hjá hverri þjóð að vera þátttakandi og taka nánast öll aðildarlönd OECD 

þátt í verkefninu. Ísland velur að vera með og er markmiðið með þátttökunni að mæla 

menntakerfi Íslands miðað við önnur lönd.  

Fyrir starfstíma Menntamálastofnunar var PISA á höndum Námsmatsstofnunar. Á þeim 

tíma fengu skólar sínar eigin niðurstöður úr PISA en ekki einungis sveitarfélag þeirra. Eftir að 

Menntamálastofnun tók til starfa var tekin sú ákvörðun um að skila ekki þessum niðurstöðum 

heldur einungis niðurstöðu hvers sveitarfélags fyrir sig.  
 

Ísland tekur þátt í að mæla menntakerfi Íslands við það sem gengur og gerist. 

Skólar vilja fá niðurstöður úr sínum skóla en það var ákveðið að gera ekki. Blaðamenn vildu 

fá niðurstöðurnar. Öll gögn sem fara út úr stofnuninni eru opinber og því hægt að krefjast 

þess að fá þau. Birta niðurstöður eftir sveitarfélögum. Ákvörðunin um að birta ekki 

niðurstöður um hvern skóla er vegna upplagsins því PISA er svæðisskipt. Landshlutar eru 

núna innan í sveitarfélöga. (Almar Halldórsson, verkefnastjóri PISA á Íslandi, munnleg 

heimild, viðtal 6. febrúar, 2017). 

 

Þegar höfundur hóf vinnu við ritgerðina var það einróma álit þeirra skólastjóra sem höfundur 

ræddi við að þeir vildu fá niðurstöður sinna nemenda. Höfundur fékk það staðfest á fundi 6. 

febrúar 2017 frá Almari Halldórssyni að skólar fengju ekki þessar niðurstöður eins og komið 

hefur fram. Hins vegar hefur orðið breyting á, ákvörðun var tekin í ljósi þrýstings frá 

skólastjórnendum í landinu að fá þessar niðurstöður. 
 

Það hefur verið mikill þrýstingur frá skólum að fá þetta eins og venjulega. Skólastjórar voru 

gríðarlega óánægðir með þessa nýju stefnu. Þetta er nýtt. Þegar Námsmatsstofnum var með 

PISA-könnunina þá fengu skólastjórnendur niðurstöðu úr sínum skóla en þegar PISA fluttist 

yfir í þessa stofnun (Menntamálastofnun) þá var tekin sú ákvörðun að gera það ekki vegna 

þess að þetta voru svo ónákvæmar niðurstöður. En þetta hefur alltaf verið birt með 
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öryggisbilum og skólarnir hafa notað þetta heilmikið og voru óánægðir með þessa nýju 

stefnu. Svo hefur verið fundað með fræðslunefnd sem tengist þessari stofnun og eftir þá 

fundi og þennan mikla þrýsting þá var tekin sú ákvörðun um að birta niðurstöður eftir skólum 

með 30 eða fleiri nemendur sem taka þátt í PISA, ef það eru 30 svör á bakvið meðaltölin þá 

birtum við niðurstöður, með öryggisbilum. Þetta eru mjög ónákvæmar niðurstöður fyrir 

skóla sem eru með 30-40 nemendur. Skólar vilja samt fá þessar niðurstöður. (Almar 

Halldórsson, verkefnastjóri PISA á Íslandi, munnleg heimild, viðtal 5. arpíl 2017). 

 
Og svo eitt það mikilvægasta, að skólarnir fái ,,sína“ niðurstöðu. Að nemendum hvers skóla 

sé raðað niður á hæfniþrep þannig að skólarnir geti séð hvernig þróunin er á gengi nemenda 

þeirra og þá gripið til aðgerða ef þörf er á. (Jón Pétur Zimsen, skólastjóri Réttarholtsskóla, 

munnleg heimild, viðtal 14. febrúar 2017). 

 

Niðurstöður úr PISA 2015 benda til þess að læsi íslenskra 15-16 ára nemenda á náttúruvísindi 

og stærðfræði hefur hrakað mikið á síðastliðnum áratug. Lesskilningur minnkaði frá árinu 

2000-2006 en mælingar eru ekki marktækar eftir það. Þetta er breyting á stöðu íslenskra 

nemenda til hins verra og hefur aldrei verið verri á öllum þremur sviðum PISA. Er niðurstaðan 

áberandi verri en á hinum Norðurlöndum (Menntamálastofnun, 2017).  

PISA metur mjög takmarkaðan hluta af því sem kennt er í skólum. PISA gerir ráð fyrir 

að gögn séu skoðuð í víðu samhengi, það er grunnforsenda fyrir því að niðurstöður geti talist 

áreiðanlegar. PISA er þversniðsrannsókn sem hunsar hlutverk og framlag kennara og það 

hvernig niðurstöður PISA eru kynntar er mjög misjafnt. Geta fjölmiðlar og umfjöllun um PISA 

haft mjög mikil áhrif á hvernig niðurstöður almennings eru túlkaðar. Að læsi íslenskra nemenda 

á náttúruvísindi og stærðfræði sé ekki gott segir lítið nema að vita forsendurnar á bakvið. En 

það er ekki alltaf umfjöllun fjölmiðla sem almenningur myndar sér skoðun út frá.  

Réttmæti og áreiðanleiki PISA-prófsins má einnig draga í efa að því leyti hvort hægt sé 

að mæla þetta flókið og margþætt verkefni, eins og færni og þekkingu þar sem svo mörg 

tungumál og menningarheimar koma saman. Sömu spurningar eru notaðar í öllum löndum þar 

sem nemendur hafa mjög misjafnan bakgrunn, eins og félagslegan, efnahagslegan og 

menningarlegan. Mikið hefur verið rætt í fjölmiðlum um þýðingu PISA-prófsins og sýnt fram 

á að upphafleg merking orða og orðasambanda hefur breyst þegar þýtt er yfir á önnur tungumál 

(Meyvant Þórólfsson, 2014). Almar Halldórsson, verkefnastjóri PISA á Íslandi vill meina að 

Ísland vinni þýðingu PISA-prófsins eins vel og hægt er en eftir gagnrýni á þýðingar, þá hafi 

Menntamálastofnun ákveðið að bæta við tveimur þýðendum, en fyrir voru tveir og breyta 

ferlinu þegar verið er að þýða PISA-prófið. Einnig finnst höfundi ritgerðarinnar mjög 
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mikilvægt að velta fyrir sér hversu alvarlega nemendur taka PISA-prófin og hvort hægt sé að 

treysta því að 15-16 ára unglingar geri sitt besta í tveggja tíma prófi, sem tengist ekki beint 

námsárangri þeirra. 

 Íslendingar hafa einnig annað mælitæki til að meta árangur íslenskra nemenda og bera 

þá saman við jafnaldra sína, það eru samræmd könnunarpróf. Nemendur í 4., 7. og 10. bekk á 

Íslandi taka samræmd könnunarpróf að hausti. Nemendur í 4. og 7. bekk taka samræmd 

könnunarpróf í íslensku og stærðfræði en 10. bekkur tekur samræmd próf í íslensku, stærðfræði 

og ensku. Að mati höfundar ættu skólar að skoða nákvæmar niðurstöður samræmdra 

könnunarprófa og þá þætti sem betur mega fara, sem mælitæki fyrir skólann og námsgengi 

nemenda sinna.  

 
Persónulega finnst mér að skólarnir ættu að nota samræmdu prófin í sínu skólamati og 

byggja sína skólaþróun á því. Mér finnst þetta vera óþarfi en þeir ákvarða það sjálfir. Þeir 

sjá óvissuna sem fylgir þessum tölum og taka afstöðu til þess hvernig þeir vilja nota þetta 

(Almar Halldórsson, verkefnastjóri PISA á Íslandi, munnleg heimild, viðtal 5. arpíl 2017). 

 

 

Ein ástæða þess að Menntamálastofnun ákvað að skólar fengju ekki sínar niðurstöður 

var ónákvæmni í niðurstöðunum. Sú ónákvæmni birtist í því hversu fámennir Íslendingar eru. 

Nemendur svara 60 spurningum en það eru 120 spurningar sem þarf til að vinna niðurstöðurnar. 
 

Prófið er alltaf með meðaltal og það er ákveðin villa í meðaltalinu. Villan samanstendur af 

tvennu; það eru ekki allir nemendur sem fá öll verkefnin og svo er þessu raðað á  nemendur 

og þessu áætlað árángur nemenda á restina út frá því hvernig aðrir nemendur sem svöruðu 

sömu spurningum og þeir sem svöruðu þeim spurningum, sem aðrir svöruðu ekki. Þannig 

að það eru gefin áætluð svör og út frá því skapast úrtaksvilla, af því að þú ert kannski bara 

með 60 svör frá nemandanum en það eru 120 spurningar en hann er náttúrulega búinn að 

reyna við, erfiðari og auðveldari spurningar, þannig að þú ert komin með ágiskun hvað hann 

hefði getað af hinum spurningunum út frá því hvernig aðrir nemendur svöruðu þeim 

spurningum sem líka svöruðu hans spurningum. Það er ákveðin tengiformúla í þessu. En út 

frá því skapast náttúrulega villa. Ástæðan fyrir því að það er verið að gera þetta er, eins og 

ég sagði þér, að aðgerðabindingin á hugtakinu lesskilningur eða læsi hún rúmast ekki á 60 

spurningar. Það þarf fleiri spurningar af því að þetta hugtak er svo stórt. Þess vegna er farin 

þessi leið. Þá er reiknuð villa varðandi mælivillunnar. Úrtaksvillan kemur af því að það er 

verið að taka úrtak og áætla um þýðið, þannig að ef meðaltal úrtaksins er 502 stig hvað er 

þá meðaltal allra úr þýðinu? (Almar Halldórsson, verkefnastjóri PISA á Íslandi, munnleg 

heimild, viðtal 5. arpíl 2017). 
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Birta þarf niðurstöður með tillit til mælivillna og eru niðurstöðurnar frekar 

ónákvæmar að mati höfundar. Í öðrum OECD ríkjum eru tekin úrtök nemenda, á bilinu 

4-6 þúsund nemendur. Lagskipt handahófsúrtak 100-150 skóla og innan hvers skóla eru 

valdir 30-40 nemendur af handahófi. Í sumum ríkjum er bætt verulega við úrtakið svo 

hægt sé að skoða áreiðanlegar niðurstöður en allir nemendur í 10. bekk á Íslandi taka 

þátt. Ef Íslendingar gera þetta eins og flest önnur OECD ríki þá næðust fjórir skólar á 

Íslandi, sökum þess hversu fáir nemendur eru í hverjum skóla fyrir sig. Þetta skapast af 

því að Íslendingar eru fámenn þjóð. Skoðun höfundar er sú að gott væri að taka þátt í 

PISA til þess að sjá hvar 15-16 ára börn á Íslandi standa í námsgetu miðað við önnur 

börn í heiminum. Skólar og íslenskt menntakerfi verða að taka niðurstöðunum með 

fyrirvara fámennisins. Ein sýn er líka að endurskoða þátttöku Íslands í PISA þar sem 

mælivillan er of mikil og niðurstöður of ónákvæmar. 

Árið 2015 var PISA könnunin í heild lögð fyrir í tölvum. Árið 2006 var 

náttúrufræðihlutinn settur fram á tölvum og þá í fyrsta sinn og voru Íslendingar frumkvöðlar í 

því ásamt nokkrum öðrum löndum. Nemendur gátu valið árið 2012 að taka lesskilningsprófið 

á tölvu eða pappír. Samkvæmt framsögn Almars hefur tölvufyrirlögnin gengið mjög vel og 

lítið af villum t.d. þegar gögn hafa tapast vegna þess að tölvuvinnsla stöðvast fyrirvaralaust. 

Almar segir það skólunum að þakka að þetta gangi afar vel, því margir skólar þurfi að loka 

tölvuverinu í fjóra daga meðan könnunin er framkvæmd. 

Í samtali við skólastjóra þá þykir þeim þessi könnun tímafrek og trufli skólastarf og 

lítið efni sé til þess að undirbúa nemendur fyrir PISA. Skólarnir þurfa að útvega búnað fyrir 

nemendur í fyrirlögninni og taka tíma úr tölvuverum, þegar aðrir nemendur eiga að stunda þar 

nám.  

 
Árið 2015 fyrsta sinn á tölvum. 2006 var reynt að gera þetta í náttúrufræðihlutanum. 

Íslendingar voru frumkvöðlar að keyra prófið á tölvum 2006 ásamt nokkrum öðrum löndum. 

Árið 2012 var val um að taka lesskilningsprófið á tölvu. Það gekk mjög vel. Tölvufyrirlögnin 

hefur runnið vel, lítið af villum, lítið af gögnum hafa tapast vegna t.d. þess þegar tölvur 

frjósa. Það er aðgenginu að þakka, t.d. hafa skólar lokað tölvuverinu í fjóra daga. Skólar 

koma vel til móts við prófið. Þeir geta notað tölvuverið sem er frábært og mjög jákvætt. 

(Almar Halldórsson, verkefnastjóri PISA á Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 6. febrúar 

2017). 
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PISA-könnunin er tímafrek og truflar skólastarf. Menntamálastofnun ætti að vera með meiri 

mannskap frá sér til að halda prófið, mannskap sem setur upp prófaðstæður og situr yfir. 

(Jón Pétur Zimsen, skólastjóri Réttarholtsskóla, munnleg heimild, viðtal, 14. febrúar 2017). 

 

Það mættu vera smærri hópar í prófinu sjálfu og einhvers konar undirbúningur, sem er í 

áttina að prófinu. Það er lítið efni til (Eðvarð Þór Eðvarðsson, skólastjóri Holtaskóla, 

munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2017). 

 

 

Höfundur veltir fyrir sér tengslunum milli Menntamálastofnunnar og skólastjórnenda 

og kennara, af svörum Jóns Péturs, skólastjóra Réttarholtsskóla og Eðvarðs Þórs, skólastjóra 

Holtaskóla, að dæma. Skólastjórnendur og kennarar sjá um alla kynningu og framkvæmd, fyrir 

utan yfirsetu á PISA-prófinu. Ekkert efni er til undirbúnings fyrir nemendur og því lítil tenging 

á milli Stofnunarinnar og skólanna sjálfra. 

 Við vinnslu á ritgerðinni kom á óvart hversu ragir skólastjórnendur voru til svars. 

Höfundur sendi spurningar á sjö skólastjórnendur en einungis tveir svöruðu, þrátt fyrir símtöl 

og áminningu  svarpóstsins. Höfundur sóttist eftir svörum skólastjórnenda víðs vegar af 

landinu, til þess að fá sem fjölbreyttustu svarniðurstöður. Aðeins komu bárust tvær niðurstöður 

af suð-vesturhorni landsins. Vekur þetta upp vangaveltur um álag stjórnenda í grunnskólum 

landsins. Höfundur átti samtali við tvo aðstoðarskólastjóra. Sögðu þeir að mikla aukningu 

tölvupósts berast þeim sem innihéldu spurningar háskólanema í ritgerðarvinnu. Fjöldinn væri 

það mikill að ekki væri hægt að svara öllum.  

 Rannsókn sem þessi verður marktækari ef svarhlutfall er hærra en raun bar vitni. Því 

mætti ætla að álag skólastjórnenda væri mikið. 
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5. Umræður  

Umbætur í menntamálum taka tíma og áhrif þeirra koma ekki strax í ljós. Menntakerfi 

einkennast af flóknu samspili margra þátta og breytingar sem snerta einhverja þeirra geta haft 

ófyrirséð áhrif, sem jafnvel vinna gegn upphaflegum tilgangi breytinganna. Eftirfarandi mynd 

gefur vísbendingu um hversu langan tíma það tekur umbætur í menntun að hafa áhrif. Myndin 

byggir á samantekt rannsókna á menntaumbótum í skyldunámi í Bandaríkjunum (Borman o.fl. 

2003).   

Mynd 1. Samspil tíma og áhrifa menntaumbóta 

 

Aðstæður og innleiðingar breytinga í menntakerfum er mjög mismunandi eftir löndum. 

Niðurstöður margra rannsókna, þarf að taka saman eins og liggur til grundvallar hér að ofan. 

Bættur árangur og krefst mikillar þolinmæði og úthalds skipuleggjenda. Mikilvægt er að mótuð 

sé sameiginleg sýn um hvernig efla eigi menntun og eftirfylgni. Á Íslandi árið 2008 var mótuð 

menntastefna um leik-, grunn- og framhaldsskóla og menntun og ráðningu kennara. Þar var 

lögð áhersla á aukin áhrif kennara, skólastjórnenda og sveitastjórna hvað varðar áherslur í 

menntun og skólastarfi og að hæfni nemenda lögð til grundvallar. Aðalnámskrár voru gefnar 

út árið 2011 og 2013 og ,,Hvítbók” sem fjallar um umbætur í menntun. Þær eru lagðar fram til 

áherslu um hvernig skuli fylgja eftir markaðri stefnu í skólastarfi og aðgerðum stjórnvalda. 

Þegar meta á gæði menntunar er mikilvægt að horfa til fjölmargra þátta í menntakerfinu. 
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Niðurstöður PISA-verkefnisins er einungis einn mælikvarði. Þau lönd sem Ísland hefur borið 

sig saman við og tekið mið af í menntamálum hafa notað niðurstöður PISA-verkefnisins í 

úrbótavinnslu menntakerfa og við mat þess. 

OECD hefur gefið út mats- og viðmiðunarramma hvað varðar að bæta árangur skóla og 

veita greiningu og ráðgjöf til landa, þar sem unnið er eftir því hvernig viðmið og námsmat 

vinna saman á skilvirkan hátt til að bæta árangur nemenda í grunn- og framhaldsskólum. OECD 

ríki nota margar og ólíkar aðferðir til að meta og setja viðmið fyrir nemendur, kennara, skóla 

og menntakerfi. Alþjóðlegt mat eins og PISA-verkefnið veitir löndum frekari upplýsingar og 

gagnlegan ytri samanburð. Öll OECD ríkin eru með þá sameiginlegu niðurstöðu að mats- og 

viðmiðunarrammar eru lykillinn að því að byggja upp sanngjarnara og sterkara skólakerfi. 

Áskorun hvers menntakerfis er að skipuleggja söfnun og greiningu á helstu upplýsingum á 

landsvísu, um að niðurstöður menntakerfisins séu notaðar á skilvirkan hátt fyrir alla 

hagsmunaaðila kerfisins (OECD, 2016; OECD, 2016). 

Umræður um stöðluð próf hafa oft farið yfir víðan völl. Hafa þær snúist um hvort prófin 

séu áreiðanleg og hvort þau meti nám nemenda nægilega vel. PISA-verkefnið er staðlað próf 

og ætti að nota sem einn hluta í samhenginu, þegar talað er um umbætur á skólastarfi eða 

menntakerfi. Íslendingar hafa ekki annan mælikvarða þegar bera á saman íslenskt menntakerfi 

og önnur menntakerfi í heiminum. Nota þarf fleiri mælikvarða en eitt staðlað próf, til þess að 

þróa íslenskt skólakerfi. Samræmd próf ættu að vera helsti matslykill til þess að meta íslenskt 

skólakerfi.  
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6. Lokaorð 
 

Stjórn menntamála á Íslandi þurfa að líta til fleiri þátta en PISA, þegar meta á íslenskt 

skólastarf. Íslendingar hafa m.a. samræmd próf, sem gæti verið efni í aðra ritgerð. Fjölmiðlar 

sem ekki hafa verið nefndir í ritgerðinni fyrr eru stór þáttur í kynningu á PISA fyrir almenning. 

Misjafnt er hvernig niðurstöður PISA eru kynntar í fjölmiðlum. Eflaust er jafnframt hversu 

mikla þekkingu blaðamenn hafa á PISA og sú kynning sem birtist í fjölmiðlum myndar 

skoðanir almennings í landinu. Gott skólastarf felst ekki einungis í góðum einkunnum og góðu 

námsmati, heldur snýst það um að miklu leyti að íslensk börn verði hamingjusamir 

einstaklingar og góðir þegnar í íslensku samfélagi. 

Fagmennska í kennslu, stjórnun, stefnumótun og stuðningskerfum skiptir miklu máli í 

menntamálum um heim allan, sem vilji státa sig að öflugu menntakerfi og að allir hafi jafnan 

rétt til náms. Góður árangur byggist á gæðakennslu og til að svo megi verða þarf að skapa 

kennurum umhverfi, sem er aðlaðandi og gerir þeim kleift að sinna starfi sínu af alúð og 

metnaði. Samstarf á milli skóla og skólastiga þarf að einkennast af samfellu og stígandi. 

Sameiginleg ábyrgð starfsmanna í skólum og foreldra þarf að vera ljós. Menntastefna verður 

einnig að vera skýr, þar sem allir er koma að menntun barna hafi sammælst um áherslur milli 

stiga menntakerfisins. 

Singapore og Finnland hafa skarað fram úr í námsárangri á PISA-prófinu undanfarin 

áratug. Líta margar þjóðir til þeirra í umbótum á menntakerfi síns lands. Kennarastarfið og 

kennarastéttin er áhugaverð og nýtur virðingar hjá þessum tveimur þjóðum.  

PISA-prófið er gott í grunninn og það er hægt að nýta á gagnlegan hátt í skólastarfi, þó 

aðeins til hliðsjónar þegar verið er að meta menntakerfi Íslendinga. Mikilvægt er að draga 

réttmætar ályktanir út frá niðurstöðum PISA og  umfjöllun upplýst og gagnleg. 
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7. Þakkir 
 

Hauki Inga Jónassyni, leiðbeinanda mínum, eru færðar þakkir fyrir veitta aðstoð. Almar 

Halldórssyni fyrir veitta innsýn í PISA og allar útskýringar. Skólastjórarnir, Eðvarð Þór 

Eðvarðsson og Jón Pétur Zimsen, fá kærar þakkir fyrir að svara spurningum höfundar. Steinunn 

Njálsdóttir fær þakkir fyrir skjót og frábær vinnubrögð við yfirlestur ritgerðarinnar. Að lokum 

þakka ég fjölskyldunni minni fyrir ómælda þolinmæði við vinnu ritgerðarinnar. 
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