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Frisläppta uppgifter i läsning från PISA 
 
 
PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar 
till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. I PISA mäts kunskaper och färdigheter 
som är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. Stor vikt läggs i 
PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna 
förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. 
PISA genomförs vart tredje år. Vid varje tillfälle är ett kunskapsområde i fokus men alla 
kunskapsområden undersöks varje gång, vilket möjliggör jämförelser över tid. Många av 
provfrågorna hålls hemliga och används flera gånger för att kunna studera trender i 
elevernas kunskapsutveckling. 
 
Här presenteras ett antal uppgifter i läsning som är offentliggjorda. Till dessa finns 
rättningsanvisningar. Vid rättningen får alla elevsvar en kod och siffran anger om svaret 
bedöms vara korrekt, delvis korrekt eller felaktigt. 
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Frisläppta	  från	  huvudstudien	  2009:	  
 

MOBILTELEFONSÄKERHET 
 
 

 Är mobiltelefoner farliga? 

  Ja Nej 

1. De radiovågor som avges 
av mobiltelefoner kan 
värma upp kroppens 
vävnader och ge skadliga 
effekter. 

Radiovågor är inte kraftiga 
nog att orsaka värmeskador 
på kroppen. 

2.  Magnetfält som alstras av 
mobiltelefoner kan 
förändra funktionen hos 
kroppens celler. 

Magnetfälten är otroligt 
svaga och kan därför 
troligen inte påverka 
cellerna i våra kroppar. 

3.  Personer som ringer långa 
mobiltelefonsamtal klagar 
ibland över trötthet, 
huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter. 

Sådana effekter har aldrig 
observerats vid 
laboratorieexperiment och 
kan därför bero på andra 
faktorer i den moderna 
livsstilen. 

4.  Mobiltelefonanvändare 
löper 2,5 gånger större risk 
att få cancer i de delar av 
hjärnan som ligger nära 
det öra som är i kontakt 
med telefonen. 

Forskare medger att det är 
oklart om denna ökning har 
samband med bruket av 
mobiltelefoner. 

5.  Det Internationella Centret 
för Cancerforskning har 
hittat ett samband mellan 
barncancer och 
kraftledningar. I likhet med 
mobiltelefoner avger 
kraftledningar strålning. 

Den strålning som alstras 
av kraftledningar är av en 
annan typ och har mycket 
större energi än den som 
kommer från mobiltelefoner. 

 
Faktaruta 

Motstridiga 
rapporter om 
hälsoriskerna med 
mobiltelefoner 
började dyka upp i 
slutet av 1990-
talet. 

 

 

 

Faktaruta 

Hundratals miljoner 
kronor har hittills 
investerats i 
vetenskaplig 
forskning för att 
undersöka 
effekterna av 
mobiltelefoner. 

 

 6.  Radiofrekvensvågor 
liknande dem från 
mobiltelefoner ändrade 
genuttryck hos 
nematodmaskar. 

Maskar är inte människor, 
så det är inte säkert att våra 
hjärnceller reagerar på 
samma sätt. 
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 Om man använder en mobiltelefon … 

 Gör så här Gör inte så här 

 Ring korta samtal. Använd inte mobiltelefonen 
när det är dålig mottagning, 
eftersom telefonen då 
behöver mera energi för att 
kommunicera med 
basstationen, och då blir det 
starkare utstrålning av 
radiovågor.  

  

Bär mobiltelefonen en 
bit från kroppen när 
den står på standby. 

 

Köp inte en mobiltelefon 
med högt ”SAR”-värde1. Det 
innebär att den avger mer 
strålning. 

 

 
 
  

Faktaruta 

Med tanke på det mycket 
stora antalet 
mobiltelefonanvändare 
kan även små negativa 
hälsoeffekter medföra 
stora konsekvenser för 
folkhälsan. 

Faktaruta 

År 2000 konstaterade 
Stewartrapporten (en 
brittisk utredning) inga 
kända hälsoproblem som 
orsakats av 
mobiltelefoner, men den 
rekommenderade 
försiktighet, speciellt 
bland ungdomar, till dess 
mera forskning hade 
utförts. En ny utredning 
under 2004 bekräftade 
detta. 

  

Köp en mobiltelefon 
med lång ”taltid”. Den 
är effektivare och ger 
mindre stark 
strålning. 

 

 

Köp inte skyddsprylar om de 
inte har testats av någon 
oberoende part. 

                                                
1 SAR (Specific Absorption Rate) är ett mått på hur mycket elektromagnetisk strålning som 
upptas av kroppsvävnaden när man använder en mobiltelefon. 
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”Mobiltelefonsäkerhet” på ovanstående två sidor är från en webbplats. 

Använd ”Mobiltelefonsäkerhet” för att besvara följande frågor. 

MOBILTELEFONSÄKERHET Fråga 2 (R414Q02) 
Sammanhang: Offentligt 
Textformat: Icke-löpande 
Texttyp: Redogörelse 
Process: Sammanföra och tolka: Skaffa sig en bred förståelse 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga 
Svårighet: 576 (Nivå 4) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 42,1 41,1 42,9 
OECD-medel 45,6 42,6 48,6 
 

Fråga 2: MOBILTELEFONSÄKERHET R414Q02 

Vad är syftet med Faktarutorna? 

A Att beskriva riskerna med att använda mobiltelefoner. 
B Att påpeka att det pågår debatt om mobiltelefoners säkerhet. 
C Att beskriva de försiktighetsåtgärder man bör vidta när man använder 

mobiltelefoner. 
D Att påpeka att det inte finns några kända hälsoproblem som orsakats av 

mobiltelefoner. 
 

Full poäng 
 
B Att påpeka att det pågår debatt om mobiltelefoners säkerhet. 

 
 

MOBILTELEFONSÄKERHET Fråga 11 (R414Q11) 
Sammanhang: Offentligt 
Textformat: Icke-löpande 
Texttyp: Redogörelse 
Process: Reflektera och utvärdera 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga 
Svårighet: 625 (Nivå 4) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 33,8 31,1 36,4 
OECD-medel 35,6 33,3 38,0 
 



PISA Frisläppta uppgifter i läsning 7 

Fråga 11: MOBILTELEFONSÄKERHET R414Q11 

”Det är svårt att bevisa att en sak definitivt har orsakat en annan.” 

Vad är det för förhållande mellan denna information och punkt 4 i Ja- och Nej-
påståendena i tabellen Är mobiltelefoner farliga? 

A Den stöder Ja-argumentet men bevisar det inte. 
B Den bevisar Ja-argumentet. 
C Den stöder Nej-argumentet men bevisar det inte. 
D Den visar att Nej-argumentet är fel. 
 

Full poäng 
 

C  Den stöder Nej-argumentet men bevisar det inte. 
 
 

MOBILTELEFONSÄKERHET Fråga 6 (R414Q06) 
Sammanhang: Offentligt 
Textformat: Icke-löpande 
Texttyp: Redogörelse 
Process: Reflektera och utvärdera: Reflektera och utvärdera en texts innehåll 
Uppgiftsformat: Öppet svar 
Svårighet: 536 (Nivå 3) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 56,6 55,1 58,0 
OECD-medel 54,9 49,7 60,2 
 

Fråga 6: MOBILTELEFONSÄKERHET R414Q06 – 0 1 9  

Titta på punkt 3 i Nej-kolumnen i tabellen. Vad skulle en av dessa ”andra faktorer” 
kunna vara i detta sammanhang? Motivera ditt svar. 

 

MOBILTELEFONSÄKERHET POÄNGSÄTTNING 6 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text 
Använda tidigare kunskaper till att reflektera över information som presenteras i 
en text 

Full poäng 

Kod 1: Identifierar en faktor i modern livsstil som skulle kunna ha samband med 
trötthet, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Förklaringen kan vara 



PISA Frisläppta uppgifter i läsning 8 

självklar eller uttryckligen angiven. 
• Att inte få nog sömn. Om man inte får det, så blir man trött. 
• Att ha för mycket att göra. Det blir man trött av. 
• För mycket läxor, det blir man trött av OCH får huvudvärk. 
• Buller – det får man huvudvärk av. 
• Stress. 
• Att arbeta sent. 
• Prov. 
• Det bullrar för mycket överallt. 
• Människor ger sig inte längre tid att koppla av. 
• Folk prioriterar inte saker som är viktiga, så de blir sura och sjuka. 
• Datorer. 
• Föroreningar. 
• Att titta för mycket på TV. 
• Droger. 
• Mikrovågsugnar. 
• För mycket e-post. 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 
• Utmattning. [upprepar information i texten] 
• Trötthet. [upprepar information i texten] 
• Koncentrationssvårigheter. [upprepar information i texten] 
• Huvudvärk. [upprepar information i texten] 
• Livsstil. [oklart] 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant 
svar. 
• Ont i öronen. 
• Äggkoppar. 

Kod 9: Saknas. 
 

 

MOBILTELEFONSÄKERHET Fråga 9 (R414Q09) 
Sammanhang: Offentligt 
Textformat: Icke-löpande 
Texttyp: Redogörelse 
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga  
Svårighet: 494 (Nivå 3) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 52,5 48,8 55,9 
OECD-medel 63,3 59,1 67,6 
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Fråga 9: MOBILTELEFONSÄKERHET R414Q09 

Titta på tabellen med rubriken Om man använder en mobiltelefon … 

Vilken av dessa idéer bygger tabellen på? 

A Det finns ingen risk med att använda mobiltelefoner. 
B Det finns bevisligen en risk med att använda mobiltelefoner. 
C Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda 

mobiltelefoner, men det är bäst att vidta säkerhetsåtgärder. 
D Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda 

mobiltelefoner, men man bör undvika att använda dem så länge man inte är 
säker. 

E Instruktionerna Gör så här riktar sig till dem som tar hotet på allvar och 
instruktionerna Gör inte så här riktas till alla andra. 

 

Full poäng 
 
C    Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda    

mobiltelefoner, men det är bäst att vidta säkerhetsåtgärder. 
 
_____________________________________________________________________ 
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PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN 
Handlingen äger rum på ett slott vid stranden 
i Italien. 

AKT I 

Ett stiligt gästrum i ett mycket vackert 
strandslott. Dörrar till höger och vänster. 5 
Möblering mitt på scenen: soffa, bord och två 
fåtöljer. Stora fönster i bakgrunden. Stjärnklar 
natt. Det är mörkt på scenen. När ridån går 
upp, hör vi män som samtalar högljutt bakom 
dörren till vänster. Dörren öppnas och tre 10 
smokingklädda herrar kommer in. En av dem 
tänder genast ljuset. De går tysta till mitten av 
scenen och ställer sig runt bordet. De sätter 
sig samtidigt, Gal i fåtöljen till vänster, Turai i 
den till höger, Adam i soffan i mitten. Mycket 15 
lång, nästan pinsam tystnad. De sträcker 
bekvämt på sig. Tystnad. Sedan: 

GAL 
Varför är du så tankfull? 

TURAI 20 
Jag tänker på hur svårt det är att inleda en pjäs. 
Att presentera alla huvudpersonerna i 
inledningen, när det hela startar. 

ADAM 
Jag förmodar att det måste vara svårt. 25 

TURAI 
Det är det – förbaskat svårt. Pjäsen börjar. 
Publiken tystnar. Skådespelarna tar plats på 
scenen och pinan börjar. Det tar en evighet, 
ibland en hel kvart, innan publiken får klart för 30 
sig vem som är vem och vad de har för sig. 

GAL 
Du är lite konstig i huvudet. Kan du inte tänka 
på något annat än ditt yrke en enda minut? 

TURAI 35 
Det är omöjligt. 

GAL 
Det går inte en halvtimme utan att du 
diskuterar teater, skådespelare, pjäser. Det 
finns väl annat här i världen. 40 

TURAI 
Nej, det gör det inte. Jag är dramatiker. Det är 
min förbannelse. 

GAL 
Du borde inte bli så förslavad av ditt yrke. 45 

TURAI 
Om man inte behärskar det, då är man slav 
under det. Det finns ingen medelväg. Tro 
mig, det är ingen barnlek att inleda en pjäs 
på ett bra sätt. Det är ett av de svåraste 50 
problemen inom scentekniken. Att snabbt 
presentera personerna. Låt oss titta på 
scenen här, på oss tre. Tre herrar i 
smoking. Tänk er att de inte kommer in i 
det här rummet på det här ståtliga slottet, 55 
utan snarare in på en scen, just när en pjäs 
börjar. De skulle behöva prata om en 
massa ointressanta ämnen tills det stod 
klart vilka vi är. Skulle det inte vara 
mycket lättare att starta det hela med att vi 60 
ställde oss upp och presenterade oss? 
Ställer sig upp. God afton. Vi tre är gäster 
på det här slottet. Vi har just kommit hit 
från matsalen där vi har ätit en utsökt 
middag och druckit två flaskor 65 
champagne. Jag heter Sandor Turai, jag är 
dramatiker, jag har skrivit pjäser i trettio 
år, det är mitt yrke. Punkt. Er tur. 

GAL 
Ställer sig upp. Jag heter Gal, jag är också 70 
dramatiker. Jag skriver också pjäser, alltid 
tillsammans med denne herre. Vi är ett 
berömt dramatikerpar. På alla teateraf-
fischer om bra komedier och operetter står 
det: av Gal och Turai. Naturligtvis är det 75 
här mitt yrke också. 

GAL och TURAI 
Tillsammans. Och den här unge mannen 
… 

ADAM 80 
Ställer sig upp. Den här unge mannen är, 
med förlov sagt, Albert Adam, tjugofem år 
gammal, kompositör. Jag har skrivit 
musiken till dessa vänliga herrars senaste 
operett. Det är mitt första verk för scenen. 85 
De här två äldre änglarna har upptäckt mig 
och nu skulle jag vilja bli berömd med 
deras hjälp. De har sett till att jag blev 
inbjuden till det här slottet. De har beställt 
fracken och smokingen åt mig. Med andra 90 
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ord är jag just nu fattig och okänd. Dessutom 
är jag föräldralös och blev uppfostrad av min 
farmor. Min farmor är död. Jag står helt ensam 
i världen. Jag har inget namn. Jag har inga 
pengar. 95 

TURAI 
Men du är ung. 

GAL 
Och begåvad. 

ADAM 100 
Och jag är kär i primadonnan. 

TURAI 
Det hade du inte behövt lägga till. Alla i 
publiken skulle räkna ut det ändå. 

Alla sätter sig. 105 

TURAI 
Skulle inte det vara det enklaste sättet att 
inleda en pjäs? 

GAL 
Om vi fick göra så, skulle det vara lätt att 110 
skriva pjäser. 

TURAI 
Tro mig, så svårt är det inte. Tänk bara på 
det hela som … 

GAL 115 
Okej, okej, okej, Börja bara inte prata om 
teatern igen. Jag är utled på det. Vi kan 
prata om det i morgon, om du vill. 
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”Pjäsen är huvudsaken” är början på en teaterpjäs av den ungerske dramatikern  
Ferenc Molnar. 

Använd ”Pjäsen är huvudsaken” på de föregående två sidorna för att besvara följande frågor. 
(OBS! Raderna är numrerade i marginalen till texten så att det ska gå lätt att hitta avsnitt som 
omnämns i frågorna.)  
 

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN Fråga 3 (R452Q03) 
Sammanhang: Personligt 
Textformat: Löpande 
Texttyp: Berättelse 
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning 
Uppgiftsformat: Kort svar 
Svårighet: 767 (Nivå 6) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 8,4 7,3 9,5 
OECD-medel 13,3 10,9 15,8 
 

Fråga 3: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN R452Q03 – 0 1 9 

Vad gjorde personerna i pjäsen precis innan ridån gick upp? 

.................................................................................................................................... 

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN POÄNGSÄTTNING 3 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Sammanföra och tolka: Göra en tolkning 
Identifiera en händelse i pjäsens värld i relation till andra händelser i pjäsen och en 
händelse i ”verkliga” livet. 

Full poäng 

Kod 1: Omnämner middag eller att dricka champagne. Kan omskriva eller citera texten 
direkt. 
• De har just ätit middag och druckit champagne. 
• “Vi har just kommit hit från matsalen där vi har ätit en utsökt 

middag.”[direkt citat] 
• “En utsökt middag och druckit två flaskor champagne.” [direkt citat] 
• Middag och vin. 
• Middag. 
• Drack champagne. 
• Åt middag och drack. 
• De var i matsalen. 
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Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 

Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Vi tre är gäster på det här slottet. 
• De samtalar högljutt bakom dörren. [Detta är en del av första akten, inte 

något som föregår den.] 
 
 

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN Fråga 4 (R452Q04) 
Sammanhang: Personligt 
Textformat: Löpande 
Texttyp: Berättelse 
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga 
Svårighet: 478 (Nivå 2) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 65,2 58,8 71,2 
OECD-medel 66,3 60,3 72,5 
 

Fråga 4: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN R452Q04 

”Det tar en evighet, ibland en hel kvart … ” (rad 29-30) 

Varför är en kvart ”en evighet” enligt Turai? 

A Det är lite väl lång tid för en publik att sitta stilla på en fullsatt teater. 
B Det verkar ta oändligt lång tid att klargöra sammanhangen i början av en pjäs. 
C Det verkar alltid ta lång tid för en dramatiker att skriva inledningen till en pjäs. 
D Det verkar som om tiden går sakta när en viktig händelse sker i en pjäs. 
 

Full poäng 
B  Det verkar ta oändligt lång tid att klargöra sammanhangen i början av en pjäs. 

 
 
 
 
 
 
 
PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN Fråga 6 (R452Q06) 
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Textformat: Löpande 
Process: Sammanföra och tolka 
Uppgiftsformat: Öppet svar  
Svårighet: (Nivå 4) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 56,5 49,2 63,4 
OECD-medel 49,7 42,4 57,0 

Fråga 6: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN R452Q06 – 0 1 9  

En läsare sade: ”Adam är troligen den av de tre personerna som tycker det är mest 
spännande att bo på ett slott.” 

Vad skulle läsaren kunna säga till stöd för sin åsikt? Använd texten för att motivera ditt svar. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN POÄNGSÄTTNING 6 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Integrera och tolka: Göra en tolkning 
Ge stöd åt en åsikt genom att tolka en persons motivation i en pjäs 

Full poäng 

Kod 1: Anger en skillnad mellan Adam och de andra två personerna genom att omnämna 
en eller flera av följande omständigheter: Adams status som den fattigaste eller 
yngste av de tre personerna: hans oerfarenhet (av att vara berömd). 
• Adam är fattig, han måste tycka det är spännande att bo på ett tjusigt 

slott. 
• Han måste vara glad över att vara tillsammans med två män som kan 

göra honom berömd. 
• Han komponerar musik tillsammans med två verkligt berömda personer. 
• Han är ung, och unga människor tycker att saker och ting är mer 

spännande, det är bara så! 
• Han är ung för att bo på ett slott. [minimalt] 
• Han har minst erfarenhet. (minimalt) 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 
• Han tycker det är spännande. [upprepar frågetexten.] 

Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Han är konstnär. 
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• Han har blivit förälskad. [ingen förklaring till varför han tycker det är 
spännande att bo på slottet]  

• Adam måste tycka det är spännande; primadonnan kommer säkert att 
dyka upp. [inget stöd i texten] 

• Han har fått en smoking. [en förklarande detalj, inte själva orsaken] 

Kod 9: Saknas. 
 

 
PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN Fråga 7 (R452Q07) 

Sammanhang: Personligt 
Textformat: Löpande 
Texttyp: Berättelse 
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga 
Svårighet: 571 (Nivå 4) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 45,9 40,4 51,0 
OECD-medel 46,2 41,6 50,9 
 

Fråga 7: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN R452Q07 

Vad gör dramatikern Molnar genomgående i detta utdrag? 

A Han visar på vilket sätt varje person ska lösa sina egna problem. 
B Han låter sina personer visa vad en evighet är i en pjäs. 
C Han ger ett exempel på en typisk och traditionell inledande scen i en pjäs. 
D Han använder personerna i pjäsen för att leva ut ett av sina egna författarproblem. 
 

Full poäng 
D Han använder personerna i pjäsen för att leva ut ett av sina egna författarproblem. 
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DISTANSARBETE 
Framtidens modell 

Tänk dig hur underbart det skulle vara att ”distansarbeta”1, att arbeta på den elektroniska 
motorvägen och utföra allt arbete på en dator eller via telefon! Du skulle inte längre behöva 
trängas på överfulla bussar eller tåg eller ödsla massor av tid på att färdas till och från jobbet. 
Du skulle kunna arbeta varhelst du vill – tänk bara på alla arbetstillfällen det skulle leda till! 

Maria 

Katastrof på gång 

Att minska tidsåtgången för pendling och den energiförbrukning som den medför är givetvis 
en bra idé. Men det målet bör nås genom att förbättra de allmänna kommunikationsmedlen 
eller att se till att arbetsplatserna ligger i närheten av bostäderna. Den ambitiösa tanken att 
distansarbete skulle vara en del av alla människors levnadssätt kommer bara att göra dem 
mer och mer självupptagna. Vill vi verkligen att vår känsla av gemenskap ska försvagas ännu 
mer? 

Rickard 

 ”Distansarbete” är ett begrepp som myntades av Jack Nilles i början av 1970-talet för att beskriva en situation 
där anställda arbetar vid en dator på distans från sitt huvudkontor (t.ex. hemma) och överför data och dokument 
till huvudkontoret via telefonledningar. 

Använd ”Distansarbete” här ovan för att besvara följande frågor. 

 

DISTANSARBETE Fråga 1(R458Q01) 
Sammanhang: Arbete 
Textformat: Multipla texter 
Texttyp: Argument 
Process: Sammanföra och tolka: Skaffa sig en allmän förståelse 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga 
Svårighet: 549 (Nivå 3) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 52,3 51,2 53,3 
OECD-medel 52,3 49,1 55,5 
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Fråga 1: DISTANSARBETE R458Q01 

Vad är det för förhållande mellan ”Framtidens modell” och ”Katastrof på gång”? 

A De använder olika argument för att dra samma allmänna slutsats. 
B De är skrivna i samma stil men de handlar om helt olika ämnen. 
C De uttrycker samma huvudtanke, men de drar olika slutsatser. 
D De uttrycker motsatta åsikter om samma ämne. 
 

Full poäng 
D De uttrycker motsatta åsikter om samma ämne. 
 

DISTANSARBETE Fråga 4 (R458Q04) 
Textformat: Multipla texter  
Process: Sammanföra och tolka 
Uppgiftsformat: Flervalsfråga 
Svårighet: (Nivå 3) 
 

Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 61,5 59,0 63,8 
OECD-medel 60,1 56,3 63,9 

Fråga 4: DISTANSARBETE R458Q04 

Vilket påstående skulle både Maria och Rickard hålla med om? 

A Man bör tillåtas arbeta så många timmar som man själv vill. 
B Det är inte bra att man använder för lång tid för att ta sig till jobbet. 
C Distansarbete skulle inte fungera för alla. 
D Att skapa sociala relationer är den viktigaste delen av arbetet. 
 

Full poäng 
 

DISTANSARBETE Fråga 7 (R458Q07) 
Sammanhang: Arbete 
Textformat: Löpande 
Texttyp: Argument 
Process: Reflektera och utvärdera: Reflektera över och utvärdera en texts innehåll 
Uppgiftsformat: Öppet svar 
Svårighet: 524 (Nivå 3) 
Andel korrekta svar i procent 
 Alla Pojkar Flickor 
Sverige 58,7 56,1 61,0 
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OECD-medel 56,2 53,6 58,7 
 

Fråga 7: DISTANSARBETE R458Q07 – 0 1 9  

Ge ett exempel på en typ av arbete som inte skulle passa så bra för distansarbete. Motivera 
ditt svar. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

DISTANSARBETE POÄNGSÄTTNING 7 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text 
Använda tidigare kunskaper för att ge ett exempel som passar in på en kategori som 
beskrivs i en text 

Full poäng 

Kod 1: Anger en typ av arbete och ger en rimlig förklaring till varför en person som utför 
den typen av arbete inte skulle kunna distansarbeta. Svaren MÅSTE ange (explicit 
eller implicit) varför det är nödvändigt att vara på plats för det angivna arbetet.  

 
• Att bygga. Det är svårt att arbeta med trä och tegel från vilket ställe som 

helst. 
• Idrottare. Man måste vara på plats för att utföra idrotten. 
• Rörmokare. Man kan inte laga någon annans diskho hemifrån! 
• Gräva diken för man måste vara där. 
• Vård – det är svårt att kolla om patienter mår bra via Internet. 

Ingen poäng 

Kod 0: Anger en typ av arbete, men har inte med någon förklaring ELLER ger en 
förklaring som inte anknyter till distansarbete. 
• Att gräva diken. 
• Brandman. 
• Student 
• Att gräva diken för det skulle vara ett hårt arbete. [Förklaring visar inte 

varför det skulle vara svårt att distansarbeta.] 

Ger otillräckligt eller oklart svar. 
• Man måste vara där. 

Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Chef. Ingen märker en i alla fall. [irrelevant förklaring]. 

Kod 9: Saknas. 
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Frisläppta	  från	  utprovningen	  inför	  2009	  års	  huvudundersökning:	  
 

ATT BORSTA TÄNDERNA 
Blir tänderna renare och renare ju längre och hårdare vi borstar dem? 

Brittiska forskare svarar nej. De har faktiskt prövat många olika alternativ och kommit fram till 
det perfekta sättet att borsta tänderna. Två minuters borstning, utan att borsta för hårt, ger 
det bästa resultatet. Om man borstar hårt, skadar man tandemaljen och tandköttet utan att få 
loss matrester eller plack. 

Bente Hansen, som är expert på tandborstning, ger rådet att hålla tandborsten på samma 
sätt som man håller en penna. ”Börja på ena sidan och borsta längs med hela tandraden”, 
säger hon. ”Glöm inte heller tungan! Den kan faktiskt innehålla massor med bakterier som 
kan ge dålig andedräkt.” 

  

”Att borsta tänderna” är en artikel från en norsk tidskrift. 

Använd ”Att borsta tänderna” här ovan för att besvara följande frågor. 

 

ATT BORSTA TÄNDERNA (B1-52, B2-7, UH-21)  
 R403Q03 – 0 1 9  

Varför ska man borsta tungan, enligt Bente Hansen? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

ATT BORSTA TÄNDERNA POÄNGSÄTTNING 3 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Söka och hitta: Hitta information 
Hitta information i en kort beskrivande text 

Full poäng 

Kod 1: Hänvisar till bakterier ELLER att bli av med dålig andedräkt, ELLER båda. Svaret 
får skriva om texten eller citera den direkt. 
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• För att bli av med bakterier. 
• Det kan finnas bakterier på tungan. 
• Bakterier. 
• För att undvika dålig andedräkt. 
• Dålig andedräkt. 
• För att avlägsna bakterier och slippa ha dålig andedräkt. [båda] 
• Den kan faktiskt innehålla massor med bakterier som kan ge upphov till 

dålig andedräkt. [båda] 
• Bakterier kan ge upphov till dålig andedräkt. 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Man ska borsta den som när man håller en penna. 
• Borsta den inte för hårt. 
• Så att man inte glömmer. 
• För att få loss matrester. 
• För att ta bort plack. 

Kod 9: Saknas. 
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VARMLUFTSBALLONG 

 

 

Höjdrekord för varmluftsballonger 

Den indiske piloten Vijaypat Singhania slog höjdrekordet för 
varmluftsballonger den 26 november 2005. Han blev den förste som flög 
en ballong på en höjd av 21 000 meter över havet. 

Väv: 
Nylon 

Sidoventiler 
kan öppnas  
för att släppa 
ut varmluft vid 
nedstigning. 

Uppblåsning:  
2,5 timmar 

Storlek: 453 000 m3 (normal 

varmluftsballong 481 m3) 

Vikt: 1800 kg 

Höjd: 
49 m 

Storleken på 
en vanlig 
varmluftsbal-
long 

Ballongen flög 
ut mot havet. 
När den mötte 
jetströmmen, 
fördes den 
tillbaka in över 
land igen. 

Höjdrekord: 
21 000 m 

Syre: Endast 4 % av vad som 
finns vid markytan 

Temperatur:  
–95 °C 

Förra rekordet: 
19 800 m 

Jumbojet:  
10 000 m 

Ungefärlig 
landningsplats 

New Delhi 

483 km 

Mumbai 

Gondol:  
Höjd: 2,7 m  Bredd: 1,3 m 

Sluten tryckkabin med 
isolerade fönster 

Vijaypat Singhania hade en 
rymddräkt på sig under färden. 

Aluminiumkonstruktion, 
samma som hos flygplan 
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Använd ”Varmluftsballong” på föregående sida för att besvara följande frågor. 

VARMLUFTSBALLONG (B3-57, B4-13) R417Q03 – 0 1 2 9  

Vijaypat Singhania använde en del teknologi hos två andra typer av transportmedel. Vilka 
typer av transportmedel? 

1. ............................................................  

2. ............................................................  

VARMLUFTSBALLONG POÄNGSÄTTNING 3 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Söka och hitta: Hitta information 
Hitta två uppgifter som uttryckligen anges i en schematisk beskrivande text 

Full poäng 

Kod 2:  Hänvisar till BÅDE flygplan OCH rymdskepp (oavsett ordningsföljd). [kan ha med 
båda svaren på en rad] 
• 1. Flygplan 

2. Rymdskepp 
• 1. Flygmaskiner 

2. Rymdfarkoster 
• 1. Flygning 

2. Rymdfärder 
• 1. Plan 

2. Rymdraketer 
• 1. Jetplan 

2. Raketer 
 

Delpoäng 

Kod 1:  Hänvisar till BARA flygplan ELLER rymdskepp. 
• Rymdskepp 
• Rymdfärd 
• Rymdraketer 
• Raketer 
• Flygplan 
• Flygmaskiner 
• Flygning 
• Jetplan 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.  
• Luftskepp 
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 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Rymddräkter. [inte en typ av transportmedel] 
• Jumbojetar (Noggrannheten i svaret är inte rättfärdigad utifrån texten – 

svaret jumbojetar är inte relevant i relation till frågan.). 

Kod 9: Saknas. 

VARMLUFTSBALLONG (B3 – 58, B4 – 14) R417Q04 – 0 1 9  

Vad är syftet med att ha med en jumbojet i denna bild? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

VARMLUFTSBALLONG POÄNGSÄTTNING 4 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text 
Identifiera syftet med en illustration i en schematisk beskrivande text 

Full poäng 

Kod 1: Hänvisar direkt eller indirekt till höjden. Kan hänvisa till en jämförelse mellan 
jumbojeten och varmluftsballongen. 
• För att visa hur högt ballongen for. 
• För att understryka det faktum att ballongen for enormt högt. 
• För att visa hur imponerande hans rekord verkligen var – han for högre 

upp än jumbojetar!  
• För att ge en referenspunkt avseende höjden. 
• För att visa hur imponerande hans rekord verkligen var. [minimum] 
 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 
• Som jämförelse. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Både ballonger och jumbojetar flyger. 
• För att det ska se bra ut. 

Kod 9: Saknas. 



PISA Frisläppta uppgifter i läsning 24 

VARMLUFTSBALLONG (B3-59, B4-15) R417Q05 – 0 1 9  

Längst ner på bilden är det en världskarta. Varför är det en rektangel på denna karta? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

VARMLUFTSBALLONG POÄNGSÄTTNING 5 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera formen på en text  
Värdera betydelsen av en grafisk konvention i en schematisk beskrivande text 

Full poäng 

Kod 1: Hänvisar till platsen där höjdrekordet sattes ELLER på sambandet mellan den 
mindre kartan och den större kartan. Måste indirekt eller direkt referera till 
höjdrekordet. 
• Därför att det var där som han flög med sin ballong 
• Därför att han gjorde det i Indien (Detta är en referens till höjdrekordet.) 
• För att visa var i världen detta hände 
• För att visa på platsen i världen. (”Var det hände” är antytt.) 
• För att visa var det hände [minimalt] 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 
• För att visa var det var [för vagt] 
• För att visa på Indien 
• Varifrån han lyfte. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Så att han skulle veta vart han skulle fara 
• För att han kunde se världen från ballongen 
• Det är därifrån han kommer. 

Kod 9: Saknas. 

VARMLUFTSBALLONG (B3-60, B4-16) R417Q07 – 0 1 9  

Hur långt från startpunkten var Singhania vid slutet av flygningen? 

.................................................................................................................................... 

VARMLUFTSBALLONG POÄNGSÄTTNING 7 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Söka och hitta: Hitta information 
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Hitta information som uttryckligen anges i en schematisk beskrivande text  

Full poäng 

Kod 1: 483 kilometer eller ett avrundat närmevärde: 480, 485 eller 500 km 
• 483 km 
• Ungefär 480 km  
• nästan 500 km  
• Det går inte att säga exakt, för bilden anger bara den ungefärliga 

landningsplatsen, men det måste vara ca 483 km. 
• 483 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.  
• Långt. 
• Nära New Delhi. 
• Där han landade. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• 21 000 m 

Kod 9: Saknas. 
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ANNONS OM BLODGIVNING 

 

Instrumenten för att ta blod är sterila och 
används bara en gång (spruta, rör, påsar). 

Det är riskfritt att ge blod. 

Att ge blod är nödvändigt. 
Det finns ingen produkt som fullt ut kan 
ersätta människans blod. Blodgivning kan inte 
undvaras och är absolut nödvändig för att 
rädda liv.  
I Frankrike drar 500 000 patienter nytta av en 
blodtransfusion varje år. 

Blodgivning: 

Detta är den mest kända typen av donation och den tar mellan 
45 minuter och en timme. 
En påse som rymmer 450 ml tas och även några små doser på vilka prover 
och kontroller ska göras. 

- En man kan ge blod fem gånger per år, en kvinna tre gånger.  
- Blodgivarna kan vara mellan 18 och 65 år gamla. 

Mellan blodgivningstillfällena gäller ett obligatoriskt uppehåll på åtta veckor. 
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 ”Annons om blodgivning” på föregående sida kommer från en fransk webbplats. Använd 
“Annons om blodgivning” för att besvara följande frågor. 

ANNONS OM BLODGIVNING (B4-41, B6-23) R429Q06 – 0 1 9  

Varför kan blodgivning inte undvaras enligt ”Annons om blodgivning”? Skriv av en mening i 
texten som förklarar varför. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

ANNONS OM BLODGIVNING POÄNGSÄTTNING 6 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Söka och hitta: Hitta information 
Hitta information som uttryckligen anges i annonsen 

Full poäng 

Kod 1: Skriver av (eller omskriver) hela eller en del av den mening som börjar med “Det 
finns ingen produkt...”  
• Det finns ingen produkt som fullt ut kan ersätta människans blod. 
• Det finns ingen produkt som fullt ut kan ersätta 
• Ingen produkt kan fullt ut ersätta 
• Det kan inte ersättas. 
• Ingen ersättning [minimalt] 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.  
• Att ge blod kan alltså inte undvaras. [upprepar frågetexten] 
• Man kan inte undvara det. [upprepar frågetexten] 
• Det räddar liv. 
• Det är nödvändigt. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• 500 000 patienter i Frankrike har nytta av en blodtransfusion varje år. 

Kod 9: Saknas. 



PISA Frisläppta uppgifter i läsning 28 

ANNONS OM BLODGIVNING (B4-42, B6-24) R429Q08 – 0 1 9  

En artonårig kvinna som har gett blod två gånger under de sista tolv månaderna vill ge blod 
igen. På vilket villkor får hon lov att göra det enligt ”Annons om blodgivning”?  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

ANNONS OM BLODGIVNING POÄNGSÄTTNING 8 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Integrera och tolka: Göra en tolkning 
Hitta samband i en kort text för att dra en slutsats 

Full poäng 

Kod 1: Uppfattar att tillräckligt lång tid måste ha förflutit sedan förra gången hon gav blod. 
• Beror på om det har gått åtta veckor sedan förra gången hon gav blod 

eller inte. 
• Hon kan göra det om det har gått tillräckligt lång tid, annars inte. 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.  
• Tid 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Hon kan göra det om hon är tillräckligt gammal. 
• Hon kan göra det om hon inte har gett blod för många gånger i år. 

Kod 9: Saknas. 
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GIRIGBUKEN OCH HANS GULD 
En fabel av Aisopos 

 
En girigbuk sålde allt han ägde och köpte en stor guldklimp som han grävde ner i ett hål i 
marken bredvid en gammal mur. Varje dag gick han dit för att titta på den. En av hans 
arbetare iakttog girigbukens täta besök på platsen och beslöt att bevaka hans rörelser. 
Arbetaren upptäckte snart hemligheten med den gömda skatten, grävde upp guldklimpen 
och stal den. Vid sitt nästa besök fann girigbuken att hålet var tomt och han började slita sitt 
hår och utstöta höga klagorop. En granne såg att han var utom sig av sorg och när han fick 
reda på orsaken sade han: ”Snälla du, sörj inte så hårt; gå i stället efter en sten och lägg den 
i hålet och inbilla dig att guldet fortfarande ligger där. Det kommer att vara till lika stor nytta 
för dig; för när guldet var där, så hade du det inte, eftersom du inte hade den minsta nytta av 
det." 
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Använd fabeln ”Girigbuken och hans guld” på föregående sida för att besvara följande frågor. 

GIRIGBUKEN  (B5-53, B6-7) R433Q01 – 0 1 9  

Läs nedanstående meningar och numrera dem enligt händelseförloppet i texten. 

Girigbuken beslöt att satsa alla sina pengar på en guldklimp. 
 
En man stal girigbukens guld. 

Girigbuken grävde ett hål och gömde skatten i det. 
 
Girigbukens granne sade åt honom att ersätta guldet med en sten. 

 

GIRIGBUKEN POÄNGSÄTTNING 1 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Integrera och tolka: Göra en tolkning  
Beskriva händelsernas ordningsföljd i en berättelse 

Full poäng 

Kod 1: Alla fyra svaren korrekta: 1,3,2,4 i den ordningen. 

Ingen poäng 

Kod 0: Annat. 

Kod 9: Saknas. 
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 GIRIGBUKEN (B5-53, B6-10)    
 R433Q05 – 0 1 9  

 
Här är en del av ett samtal mellan två personer som har läst ”Girigbuken och hans guld”. 

 
Person 1  

 
Person 2 

 

Vad skulle person 2 kunna säga till stöd för sin åsikt? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

GIRIGBUKEN POÄNGSÄTTNING 5 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Integrera och tolka: Göra en tolkning 
Sätta en detalj i en fabel i samband med dess huvudsyfte 

Full poäng 

Kod 1: Uppfattar att berättelsens budskap hänger på att guldet ersätts med någonting 
oanvändbart eller värdelöst. 
• Det behövde ersättas med någonting värdelöst; det är just det som är 

poängen. 
• Stenen är viktig i berättelsen, därför att hela poängen är att han lika gärna 

kunde ha grävt ner en sten eftersom han inte hade någon glädje av 
guldet. 

• Om man ersatte det med någonting bättre än en sten, så skulle man 
missa poängen, därför att det som var nedgrävt behövde vara någonting 
riktigt oanvändbart. 

• En sten är oanvändbar, men det var guldet också för girigbuken! 
• Någonting bättre skulle vara någonting han kunde använda – han 

använde inte guldet, det var det som killen påpekade. 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.  
• Stenen var viktig i berättelsen. [upprepar frågetexten] 
• Det krävdes att det var en sten. [saknar förklaring] 
• Det skulle inte ha varit samma sak. [oklart] 

Grannen var 
otrevlig. Han 
kunde ha ersatt 
guldet med 
någonting 
bättre än en 
sten. 

Nej, det 
kunde han 
inte. Stenen 
var viktig i 
berättelsen. 
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 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Det måste vara en sten för en sten är tung. 

Kod 9: Saknas. 

GIRIGBUKEN (B5 – 52, B6 – 9) R433Q06 – 0 1 9  

Varför grävde girigbuken ner sitt guld? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

GIRIGBUKEN POÄNGSÄTTNING 6 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text 
Fundera över orsaken till en persons handlande genom att kombinera tidigare 
kunskaper med information från texten 

Full poäng 

Kod 1: Uppfattar att girigbuken ville ha guldet i säkert förvar ELLER var rädd 
• För att gömma det. 
• Han trodde att om han gömde det, skulle ingen kunna ta det. 
• Han ville ha det i säkert förvar. 
• Han var tydligen lite tokig, och trodde att det var säkrare att gräva ner det 

än att ha det på banken! [bortse från det felaktiga antagandet att det fanns banker på den 
tid då fabeln skrevs] 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.  
• Han var dum. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Han ville stjäla det. 

Kod 9: Saknas. 
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GIRIGBUKEN (B5 – 51, B6 – 8) R433Q07 – 0 1 9  

Hur fick girigbuken en stor guldklimp? 

.................................................................................................................................... 

GIRIGBUKEN POÄNGSÄTTNING 7 
UPPGIFTENS SYFTE: 

Söka och hitta: Hitta information 
Hitta information som uttryckligen anges i början av en kort text 

Full poäng 

Kod 1: Anger att han sålde allt han ägde. Kan omskriva eller citera direkt från texten. 
• Han sålde allt han ägde. 
• Han sålde alla sina saker. 

Ingen poäng 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 
• Det var hans. 
• Han hade förtjänat det. 

 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar. 
• Han stal det. 

Kod 9: Saknas. 
 
 


