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Knausgård om Handke: Han søker  
sannheten; det betyr ikke at han finner den. 
B Ø K E R  p  S i d E  4 4

«Uforutsigbarheten har bestandig vært 
Russlands varemerke, men etter hen-
delsene i Ukraina har den vokst geome-
trisk: Ikke ett menneske i vårt land vet 
hva som vil skje med det om en måned, 
en uke eller et par dager. 
 Jeg tror ikke engang at Putin vet det 
selv, nå som han er blitt gissel for sin 
egen Vestens-bad-guy-strategi – ufor-
utsigbarhetens svinghjul har begynt å 
snurre, spillets regler er gitt. Stabilite-

ten, som var hovedtrumfen i det første 
tiåret av Putins styre, og som han bruk-
te til å knuse opposisjonen og jage den 
under jorden, avløses nå av den lumske 
spardame – uforutsigbarheten. Og det 
kortet kan slå et hvilket som helst ess.»
 Dette skriver Vladimir Sorokin, en 
av Russlands mest kjente, feirede og 
omdiskuterte forfattere, i et essay i den-
ne ukens Morgenbladet. Han leser om-
veltningene i Ukraina som en «genuin 

antisovjetisk revolusjon» og forklarer 
hvorfor han mener en slik revolusjon er 
utopisk i dagens Russland.  
 Samtidig har Putin ført sitt land inn 
i ukjent farvann: «Russland, det enorme 
isflaket som ble fastfrosset av Putins re-
gime, har sprukket opp etter hendelse-
ne på Krim, det har revet seg løs fra den 
europiske verden og flyter nå ut i det 
ukjente,» skriver Sorokin. 

 Ǡ Les mer på side 28.

Umuligheten av en revolusjon
PUTiN Sovjet lever videre i russernes hoder. Den røde plass blir neppe 
Maidan, skriver forfatteren Vladimir Sorokin.
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– SKolETESTiNg 
På villE vEiER

I over 20 år var Ole Briseid  
en sentral aktør i norsk  

skolepolitikk. Nå advarer den 
pensjonerte toppbyråkraten  

om en skole ute av kurs.  
S i d E  4 – 5

ST i l l E l i ST E 
En lydløs plate 
for folk som  
sover er en hit 
på Spotify. 
Musikere vrir 
hodene for å 
vri penger ut av 
strømmingen.
M U S i K K  p S i d E N  3 4
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aktuelt innenriks

en politisk konsensus om det eneste læreplan
dokumentet Stortinget har vedtatt, hadde jeg ikke 
turt annet enn å gå ut og sjekke hvordan det ble 
arbeidet med det.

Ingen motstand. Ole Briseid trekker lange lin
jer for skolepolitikken, helt tilbake til 1980tal
let. Markedsliberalismen spredte seg, først i USA, 
fritt skolevalg med påfølgende testing ble innført. 
Det er i USA opprøret mot testingen nå er i ferd 
med å ta av, ledet an av tidligere viseutdannings
minister under George Bush senior, Diane Ra
vitch.
 OECD, den europeiske organisasjonen som 
skal fremme økonomisk utvikling, ble en av på
driverne internasjonalt.
 – Jeg har forundret meg over at ikke noe land 
har kommet med opposisjon, at alle så til de gra
der har latt OECD legge premissene. Og jeg har 
forundret meg over det samme her hjemme. Jeg 
hadde absolutt forventet at noen av de politiske 
partiene skulle protestere på at vesentlige sider 
av utdanningen bare har blitt tatt over av OECD, 
sier Briseid.
 – Hvorfor tror du det ikke har kommet protester?
 – Jeg tolker det som at det politiske presset 
var så tungt. Det var ingen som turte å si at de var 

J eg har sett det jeg kaller markedsbølgen 
treffe Norge fra utlandet, og slik jeg ser 
det har Norge vært veldig opptatt av Pisa. 
Det har fått store konsekvenser for prio

riteringene. Vi er ute av kurs.
 Mannen som sier dette er Ole Briseid (69). 
Navnet har du antageligvis aldri hørt, men Bris
eid har vært en «grå eminense», en premissleve
randør for norsk skole i årevis: Lektorutdannet, 
med nærmere 20 år i Kunnskapsdepartementet; 
syv av dem som ekspedisjonssjef. Norges mann i 
internasjonale utdanningsfora i FN, EU, OECD og 
Europarådet.
 Gjennom et arbeidsliv i skolens tjeneste har 
Briseid sett utdanningstrender komme og gå, og 
som embetsmann unnlatt å kommentere. Men nå 
er han pensjonist – og mener det er på tide å ad
vare mot Pisadrivet:
 – I Norge er det Pisa, Pisa, Pisa. Man setter lik
hetstegn mellom en god skole og Pisatestene, og 
later som at de måler helheten. Det er helt urime
lig at OECD skal diktere norsk utdanningspolitikk 
på den måten, sier han.
 – I USA tar ledende skolefolk nå et generalopp
gjør med testkulturen i skolen. Det samme skjer i 
andre land, og jeg ser til og med signaler om de sam
me tankene i OECD. Norge kan nå komme i en si
tuasjon der vi går i en retning de andre forlater.

Når testen truer. Skoleforsker Svein Sjøberg 
kaller Ole Briseid «en sentral mann» i norsk sko
lepolitikk. Tidligere utdanningsminster for Ar
beiderpartiet Gudmund Hernes karakteriserer 
ham som «en stor og skapende embetsmann»: 
Saklig, lojal og en som virkelig kan sakene til 
bunns.
 Briseid sier selv at han er opptatt av at poli
tikken skal være tuftet på det som beviselig fun
gerer:
 – Det er masse forskning som viser effekten 
av såkalte eksterne motivasjonsfaktorer, karak
terer og testing. Hovedfunnet er at om testen vir
ker truende, får du mekanismer – juks, avverging 

– som hindrer positiv utvikling, forklarer han.
 – Om prøven derimot virker diagnostisk, om 
den brukes til å informere heller enn å konkur
rere, kan den være positiv. I forskningen kaller 
de det tester med såkalt high eller low stake.
 – Hva er Pisa-prøvene?
 – For et land er Pisa helt klart high stake. De 
får masse konsekvenser, man tilpasser seg prø
vene ved å sette inn flere timer, mer lærerutdan
ning og nasjonale prøver i akkurat de fagene, sier 
Briseid.
 Konsekvensene har han møtt som foredrags
holder rundt om i skoleNorge.
 – Etter et foredrag var det en som fortalte om 
en rektor som hadde slått seg på brystet og vist 
til fremgang i matte, skolen hadde fått de beste 
resultatene, forteller han, og forklarer at skolene 
har lov til å trekke ut de svakeste elevene, for ek
sempel de med en psykisk utviklingshemming, 
under prøvene.
 – Året før hadde skolen trukket ut to prosent 
av elevene, men det året de gjorde det så godt 
hadde de trukket ut åtte prosent. Når testen blir 
for truende, er det fristende å tøye grensene, sier 
Briseid.

En flik av trekanten. Briseid kommer forberedt 
til vårt intervju, som den læreren han opprinne

lig er. Et A4ark er tettskrevet med sirlige nota
ter. Øverst har han tegnet en trekant; doble stre
ker gjør at den lille figuren står ut på arket.
 – Man må ha tre perspektiver på hva utdan
ning skal tjene til. Det ene er akkurat det OECD 
er opptatt av. Selvsagt skal vi ha en utdanning 
som er god for arbeidslivet, økonomisk vekst og 
utvikling, begynner Briseid.
 Verre står det til med de resterende to sidene 
av trekanten, mener han: Den ene kaller han 
«oppfostring». Skolen har ansvar for å trene so
siale ferdigheter, etikk og kreativitet, den skal 
dekke fagområder som kultur og estetiske fag. 
Den siste siden får tittelen overlevelse.
 – Det handler om de store globale utfordrin
gene, fattigdomsproblematikk, den økologiske 
krisen. Norge har tradisjon for en veldig bred til
nærming til skolen, med en rekke forskjellige fag 
og mål. Det er ikke det at fagene som måles i Pisa 
er uviktige, slettes ikke, men det er mye annet 
som er viktig. Skolen har et bredt og stort sam
funnsmandat, sier Briseid.
 – Og i dag tar vi vare på en tredel av det?
 – Ikke det engang. Pisa måler bare en liten bit 
av pensum i norsk, matte og naturfag, det OECD 
mener er viktig innenfor de fagene. Det er et spe
sielt signal å sende til elevene når vi sier «legg til 
side solidaritetsprosjekter eller samfunnsfag, nå 
skal vi trene til en prøve».
 – Er det virkelig så ille? Pisa får mye oppmerk-
somhet i mediene, men skolene vet jo at basisfer-
dighetene bare er en del av det de skal drive med?
 – Det er klart, vi har selvsagt fortsatt kropps
øving, musikk og så videre. Men trykket har vært 
så stort på de ferdighetene som testes i Pisa og 
nasjonale prøver. Signalene jeg får når jeg er ute 
og møter skolefolk,  er at andre fag og andre mål 
for skolen lett blir nedprioritert. Da er det selv
sagt mulig at kvaliteten også senkes, svarer Bris
eid.

Et formål. For Briseid er det ikke først og fremst 
målstyringen som er problemet. Det er den snev
re målstyringen.
 – Alternativet er at kommunene forplikter seg 
til å etterspørre helheten. Skolen har en formåls
paragraf, der alle de tre sidene av trekanten er 
ivaretatt. Når jeg holder foredrag, spør jeg om 
lærerne har hatt besøk av noen som har spurt om 
hvordan de jobber med den. Ingen har sett eller 
hørt noe til det, sier han.
 Fra ryggsekken henter Briseid opp et heftet do
kument. Det er den generelle læreplanen – grunn
planen som legger premissene for faglæreplane
ne. Den bygger på formålsparagrafen, og er ved
tatt av Stortinget. Den generelle læreplanen er 
delt opp i seksjoner, blant annet «Det menings
søkende mennesket», «det skapende», «det arbei
dende» og «det samarbeidende mennesket».
 – Når Stortinget har sagt at skolen skal ivare
ta alle disse delene av mennesket, må det også 
legges til rette for at helheten blir etterspurt, 
sier Briseid.
 – Hvem skal etterspørre den?
 – Om jeg hadde vært statsråd, hadde jeg vært 
veldig interessert i det spørsmålet. Om jeg hadde 

Det er ikke det at fagene  
som måles i Pisa er uviktige, slettes 
ikke, men det er mye annet som 
er viktig. Og det blir nedprioritert.
Ole Briseid, pensjOner skOleByråkrat

Hanne Østli Jakobsen og Ellen 
Lande Gossner (foto)

– norsk skole er ute av kurs
skOle Testveldet dikterer norsk utdanningspolitikk på en helt urimelig måte, sier tidligere toppbyråkrat  
Ole Briseid: – Norsk skole tar ikke engang hånd om en tredel av sitt samfunnsoppdrag.

Ole BriseiD
 Ʌ lektor med 

hovedfag i engelsk fra 
Universitetet i Oslo.

 Ʌ Byråkrat i 
kunnskapsdeparte-
mentet fra 1986 til 
2003. ekspedisjonssjef 
fra 1996.

 Ʌ Minister for den 
norske delegasjonen til 
Unesco, Fn-organisa-
sjonen med ansvar for 
global utdanning, fra 
2003 til 2010.

 Ʌ styreleder i 
international Bureau of 
education (iBe), Fns 
organisasjon for 
kvalitet i utdanning, fra 
2010. Gikk av med 
pensjon i 2011, men 
fortsatte som 
styreleder i iBe frem til 
februar i år.
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InnenrIks aktuelt

– Ole Briseid har hatt en sen-
tral rolle i norsk utdannings-
politikk. Det er veldig hygge-
lig at han nå kommer på ba-
nen, sier Svein Sjøberg, pro-
fessor ved Institutt for 
lærerutdanning og skolefors-
kning ved Universitetet i Oslo 
og Norges fremste kritiker av 
Pisa-testene.
 – Briseid mener testtrenden 
er i ferd med å møte motbør in-
ternasjonalt. Hva tror du?
 – Ja, jeg tror det. Briseid 

står nå frem, en annen er 
svenske Ulf Lundgren. Han 
var arkitekten bak hele testen 
for OECD, og han sier nå at 
han aldri har vært så skuffet 
som over hvordan Pisa har 
blitt brukt, sier forskeren.
 – Det underlige er vel ikke 
at jeg får støtte fra andre, men 
snarere at jeg har vært så ale-
ne med min kritikk i norsk 
sammenheng. Det er ikke så 
sært, det jeg har sagt her i 
Norge.

– Pisa-kritikken  
er ikke så sær

Kritisk: Ole Briseid (69) har arbeidet et helt liv i kulissene i norsk skolepolitikk. – Jeg har forundret meg over at ingen 
av de politiske partiene har protestert på at vesentlige sider av norsk utdanningspolitikk bare er tatt over av OECD, 
sier han. 

– norsk skole er ute av kurs

hj@morgenbladet.no

imot Pisa eller nasjonale prøver. De ville blitt 
slått i hodet, «er du ikke interessert i kvalitet?», 
sier Briseid, som, selv som pensjonist, fortsatt 
ikke ønsker å gi noen vurdering av statsrådene 
han har jobbet for.
 – Hadde det vært mulig for Norge å stå imot da 
OECD kastet seg på testtrenden?
 – Klart det hadde gått an, om man hadde vil-
let. Min erfaring etter å ha jobbet i FN, og opp 
mot OECD og Europarådet, er at Norge blir lyt-
tet til. Men det må sies at det var store land og 
store krefter som ønsket disse testene.

På vippepunktet. Pisa er altså ikke svaret. Men 
det er en negativ definisjon, og forteller ikke hva 
som faktisk er nøkkelen til en utdanning som iva-
retar hele trekanten. Helt nederst på Briseids ark 
står det: «Bør nå fokusere på det som empirisk 
faktisk kan gi resultater». Han trekker frem to 
eksempler: Gode lærere, og samarbeid mellom 
sterke og svake elever.
 Problemet er at matte er lett å måle. Dermed 
måler man matte. Å måle elevsamarbeid og hva 
som er en «god lærer» er langt verre. Men ikke 
umulig:
 – Man kan etterspørre hvordan skolene job-
ber med det, om de har planer. I skolen gjør man 

det, til dels, på ett område: innen mobbing. Der 
prøver man, fordi det er så fatalt for læringen og 
for unges liv om det er mobbeproblemer på en 
skole, sier Briseid.
 – Det samme kan man tenke om skolens bre-
de mandat: Man kan kreve at skolene viser at og 
hvordan de jobber med formålsparagrafen, med 
myke ferdigheter. Men det må etterspørres fra 
myndighetene. Det er vanskelig å ha fokus på 
skolens brede mandat om man ikke får inntrykk 
av at de som har laget mandatet, mener alvor 
med det.
 – Om du tegner den internasjonale markeds-
bølgen i skolen, med en start, en topp og en utfla-
ting – hvor finner vi Norge?
 – Jeg tenkte at den ville passere forbi oss, at 
vi var litt i en evje. De siste årene er det tydelige 
tegn på at den også har kommet hit, om enn ikke 
så markant som andre steder. Programmene til 
de to partiene som sitter i regjering i dag er inne 
på noen av det andre land nå tar et oppgjør med, 
fritt skolevalg, publisering av resultater på na-
sjonale prøver.
 – Jeg håper de tar seg tid til å gå inn i forsknin-
gen og reaksjonene internasjonalt før vi går vi-
dere med dette i Norge, sier eminensen.

Disse  
grunnleggende 
ferdighetene er 

grunnmuren 
for å forstå alle 

fag. 
TOrBJørn røE IsaksEn, 

kunnskapsmInIsTEr

– Norske politikere bør ta en slik 
kritikk fra Ole Briseid med stort 
alvor, sier Gudmund Hernes, 
som jobbet med Briseid da han 
var statsråd i det som da het Kir-
ke-, utdannings- 
og forsknings-
departementet 
fra 1990 til 1995. 
 – Pisa-prøve-
ne har en styren-
de virkning på 
oppmerksomhe-
ten og politik-
ken. Det var en 
politisk mester-
strek fra OECDs 
side å rangere 
land etter noen få variabler.
 Kristin Clemet, statsråd for 
Høyre fra 2001 til 2005, mener 
derimot Pisa er viktigere for me-
diene enn for politikerne.
 – Pisa har ikke nødvendigvis 
fått en urimelig stor påvirkning 
på skolen, men den har det på 
mediene. Den oppmerksomhe-
ten prøven får der har forledet 
mange til å tro at den har større 
påvirkning på politikken enn det 
den faktisk har, sier hun.
 – Norge må selv ta skylden, 
eller æren, for Pisa-fokuset. Det 
er jo vi som har bestemt oss for 
å være med på dette, og det er vi 
som lar resultatene få konse-
kvenser, mener Bård Vegar Sol-
hjell, kunnskapsminister for SV 
fra 2007 til 2009.
 – Jeg mener det er riktig å 
delta i undersøkelsen, men jeg 
tror vi, særlig i en del år, fikk en 
veldig slagside. Jeg tror skolene 
nok har opplevd at mandatet fra 

Pisa har blitt veldig domineren-
de.

Grunnmuren. – Jeg er enig i at 
skolen har et bredt samfunns-
mandat, men disse grunnleg-
gende ferdighetene er grunn-
muren for å forstå alle fag, også 

de estetiske fagene 
og for en kritisk 
sans, sier kunn-
skapsminister Tor-
bjørn Røe Isaksen 
(H). 
 – Kan pendelen li-
kevel ha svingt for 
langt, slik at dere 
har gitt Pisa-ferdig-
hetene for mye opp-
merksomhet, på be-
kostning av skolens 

andre mål?
 – Skolen skal ikke bare lære 
deg å lese, regne og skrive. Men 
når 23 prosent av norske gutter 
går ut av grunnskolen med så 
dårlige leseferdigheter at de vil 
ha problemer med å klare seg i 
andre fag, klarer jeg ikke si at vi 
har hatt for mye trykk på det.
 – Samtidig var resultatene i 
2012 omtrent på linje med resul-
tatene fra 2000. Er Pisa da riktig 
medisin?
 – Pisa er ingen medisin, men 
den er med på å gi et bilde av den 
norske skole. Det er vanskelig å 
si hvorfor utviklingen har vært 
som den har vært, men det var 
en nedadgående trend i lesing 
frem til 2006. Forskerne mener 
det er en god sjanse for at det er 
systematisk leseopplæring som 
er grunnen til at vi nå har stabi-
lisert oss over OECD-snittet, 
sier ministeren.

Grunnmur med slagside?

Gudmund Hernes, kristin Clemet, Bård Vegar solhjell og Torbjørn røe Isaksen

Tidligere og nåværende kunnskapsministre strides om 
Pisa er et problem for norsk skole, eller for mediene.

Hanne Østli Jakobsen




