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OECDs PISA1-prosjekt har forandret norsk skole. pisa former offentlighetens bilde
av skolen og legger premissene for skolepolitikken. Knapt en dag går uten at pisa
nevnes i media, og resultatene brukes og misbrukes av journalister og politikere.
pisa -prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et politisk prosjekt, og det
må forstås som samfunnsfenomen. Det dreier seg om globalisering av
utdanningssektoren, om troen på at konkurranse fremmer kvalitet, både mellom
elever, skoler, lærere og ikke minst mellom nasjonene. Målet er at skolen skal
effektiviseres og at skolens primære mål skal være å forberede de unge til å bli
produktive i en konkurransepreget global økonomi. pisa trumfer skolens brede
dannelsesmandat og omdefinerer skolens mål og mening.
norsk skole levde lenge i en uskyldsren tilstand. Samfunnet stolte på at skolene var
bra og at lærerne gjorde jobben sin. Ikke deltok vi i internasjonale tester, ikke hadde vi
nasjonale prøver, ikke hadde vi inspektører som kom på skolebesøk for å samle data
eller gi gode råd. Noen mente at vi hadde verdens beste skole, mens andre hevdet at
den var på bånn. De to ytterpunktene hadde én ting felles: nemlig at de ikke hadde data
som underbygget påstandene. Skolens kvalitet var et trosspørsmål – og skolen lå under
Kirke- og undervisningsdepartementet. Nå heter det Kunnskapsdepartementet.
Skiftet i den pedagogiske stemningen i Norge kan illustreres på mange måter. Her
er ett eksempel: På slutten av 1970-tallet hadde vi et offentlig utvalg som gikk igjennom testing og karakterer i norsk skole. Et sentralt forslag var at hele den norske
grunnskolen skulle være karakterfri. Skolen skulle være først og fremst være et sted
å være, et sted der man ikke målte og rangerte, men der elevene skulle vokse, blomstre og sosialiseres. Dette var også fagpedagogenes versjon av positivismestriden. Tall
og målinger hørte ikke til i skolen, og karakterer skapte bare tapere, mente man. Det
var den gang, men ikke nå.
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I dag er Norge med på nær sagt alle de internasjonale testene som finnes, og det
er mange! Og vi har fått nasjonale prøver, elevundersøkelser og utallige former for
evalueringer og rapporter. Oslo har tatt den helt ut og laget sine egne Osloprøver.
Mange andre kommuner har liknende ordninger. Mer tid går med til rapportering og
testing, mindre tid går med til undervisning og læring. Det har skjedd en utrolig endring av skolens hverdag i løpet av nokså kort tid. Merkelig nok har det vært liten eller
ingen politisk eller offentlig debatt om denne snuoperasjonen. Og merkelig nok: nær
sagt alle politiske partier synes å ha fulgt med på ferden.
Det var opplagt et behov for en nyorientering av skolen, og mye er bra med den
dreiningen vi har fått. Det faglige er kommet mer i fokus, og skolens famøse o-fag er
en saga blott. Det er også slutt på at en allmennlærer skal kunne undervise i alle
skolens fag og på alle trinn i vår 10-årige grunnskole, også i fag de knapt hadde i sin
egen skoletid, enn si i sin lærerutdanning. Men i vår iver etter å rette opp alle feila fra
går har vi nok gått fra den ene grøfta til den andre. Og da kan man neppe si at man i
snitt har funnet den rette veien.

Fra dannelse til «læringstrykk»
Norsk skole har et bredt samfunnsmandat, gitt gjennom lover og læreplaner. Selve
grunnlaget er nedlagt i form av skolens formålsparagraf. En fornyet versjon av denne
viktige paragrafen ble vedtatt av et enstemmig storting i desember 2008. Derved ble
det satt strek for en prosess som begynte med Bostadutvalgets utredning Formål for
framtida (nou 2007:6). Den nye formålsparagrafen angir den norske skolens verdigrunnlag, mål og mening. Her finner vi ord som:
historisk og kulturell innsikt, respekt for menneskeverdet, åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og
solidaritet, demokrati, likestilling, vitskapleg tenkjemåte, skaparglede, engasjement og utforskartrong, tenkje kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar, medansvar og medverknad, fremja danning og lærelyst, alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Rett etter at denne paragrafen var vedtatt startet valgkampen for stortingsvalget
2009 der også skolepolitikk sto sentralt. Men her var det ikke formålsparagrafen som
sto i sentrum. På Aftenpostens forside (27. mars 2009) gir Erna Solberg en «Høyregaranti om bedre skole». Dette blir presisert slik: «Erna Solberg lover fremgang på
pisa-undersøkelsen», og forsynt med egen signatur skriver hun: «Jeg, Erna Solberg,
garanterer herved at norsk skole og norske universiteter vil score høyere i internasjonale tester hvis Høyre kommer i regjering etter valget.»
Men det er slett ikke bare Erna Solberg som har glemt formålsparagrafen og de
norske læreplanene. Da Jens Stoltenberg holdt statsministerens nyttårstale 1. januar
2008, hadde han akkurat fått resultatene fra pisa 2006 på bordet. Dette ble hans første
tema i nyttårstalen. Med alvorlig mine så han det norske folk i øynene og sa dette:
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I Norge er vi vant til å ligge på toppen på internasjonale sammenlikninger. Men for en måned siden
fikk vi en rapport på bordet. Den viser at vi er langt fra toppen, ja – at vi er under gjennomsnittet.
Dette er et alvorlig varsel. Regjeringen har oppfattet budskapet!

Hvis vi ser på stortingsmeldinger og andre skoledokumenter de siste årene, også med
rød-grønn regjering, er det ikke mange henvisninger til formålsparagrafen. Heller
ikke ordene dannelse eller allmenndannelse synes å forekomme. Derimot er det utallige henvisninger til pisa, timss og «oecds eksperter».
Symptomatisk er også hyppigheten av ordet «læringstrykk», en nykomling i den
pedagogiske terminologien. Dette begrepet finner vi nå i utallige sammenhenger,
ikke bare i de mange pisa- og timss-rapportene, men også i stortingsmeldinger,
offentlige dokumenter og i avisspaltene. Der man før snakket om allmenndannelse,
solidaritet og samfunnsansvar, snakkes det nå om testskår, rangeringer og læringstrykk. Og dette trykket eller presset stammer utvilsomt fra de internasjonale
studiene.

PISA, resultater og rangeringer
pisa presenterer data og sammenhenger på ulike måter, men det er utvilsomt rangeringene av land som er det sentrale. Da er det landets gjennomsnittlige skår som blir
presentert, og landene er rangert som en resultatliste fra et idrettsarrangement. pisa
hevder at dette ikke er det mest sentrale, men likevel er det slik de også selv presenterer sine data. Det blir stor oppmerksomhet om hvilket plassnummer et land havner
på, selv om differensene mellom mange land ikke en gang er statistisk signifikante.
I pisa 2012 ble f.eks. Norge nr. 15 på lesetesten, men det er ikke noen statistisk signifikant forskjell på nr. 10 ned til nr. 20. I den norske pisa-rapporten (Kjærnsli og Olsen
2013) påpekes dette, men det neglisjeres i den offentlige debatten. Hvis det hadde
vært et sykkelritt, ville man ha sagt at Norge kom inn i hovedfeltet, og en stor gruppe
land ville fått samme plassering. Det er også viktig å forstå at selv om en forskjell er
statistisk signifikant, betyr ikke dette at den er pedagogisk eller politisk «signifikant».
I dagligspråk forstås ordet «signifikant» omtrent synonymt med «viktig», men slik er
det jo ikke i statistikk. Bare utvalgets størrelse er stort nok, vil enhver liten og uinteressant forskjell i populasjonen bli statistisk signifikant.
På disse rankinglistene fra pisa har Norge hele tiden ligget svært nær midten
blant oecd-landene. Det gjelder alle de tre områdene som blir testet, og det gjelder
i alle de fem pisa-rundene man til nå har gjennomført. I den ferske pisa 2012-rapporten, både den norske og den internasjonale (oecd 2013b), sies også dette klart: de
norske resultatene karakteriseres først og fremst som stabile over tid. I media blir det
ofte hevdet at norske pisa-resultater er på u-landsnivå. Det har hele tiden vært rent
vås, men slike påstander ser ut til å leve sitt eget liv, selv om riktige data bare er noen
tastetrykk unna. I sin periode som utdanningsminister omtalte Kristin Clemet Norge
som «skoletaper», og ved nhos årskonferanse i januar 2014 omtalte nhos leder, Kris-
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tin Skogen Lund, de norske resultatene som «middelmådige». Det kan være greit å
være klar over at dette betyr at vi ligger nær gjennomsnittet av de rikeste industrilandene, og foran f.eks. usa.
Norges stabile resultater over tid er en kontrast til mange andre land som enten
har beveget seg klart oppover i poengskår (som Polen og Tyrkia), og land som har beveget seg nedover (som Finland, Sverige og Island). Finland har ofte blitt oppfattet
som pisa-vinner og har fått stor oppmerksomhet, nærmest en pisa-turisme av folk
som vil studere deres skolesystem. Finland ligger fremdeles høyt, men var det landet
som ved siste pisa-runde hadde størst tilbakegang blant samtlige land. Den svenske
tilbakegangen var nest størst av samtlige land.

Hva PISA måler – og ikke måler
Det er viktig å kjenne noen grunntrekk ved pisa-testen hvis man skal kunne vurdere
hvilken betydning den skal tillegges, og om man skal «tro» på den eller ikke.
Et viktig poeng er at pisa faktisk er helt tydelig på at de ikke tester skolekunnskaper. Like klart sier pisa at de ikke forholder seg til landenes læreplaner, og at oppgaver ikke kan tas med i pisa hvis de er typiske skoleoppgaver. Likevel hevder de å ha
utviklet et universelt gyldig mål for kvaliteten til et lands skolesystem. Det er ikke
helt lett å gripe logikken.
Mer konkret hevder pisa at de besvarer disse spørsmålene: «Are students well prepared for future challenges? Can they analyse, reason and communicate effectively?
Do they have the capacity to continue learning throughout life?» (http://www.pisa.
oecd.org).
Instrumentet for å kunne besvare disse ambisiøse spørsmålene er svarene på en to
og en halv times skriftlig test der elevene verken kan kommunisere med hverandre
eller bruke den informasjonsteknologien de er så vant til. Testen er anonym, oppgavene samles inn i etterkant og blir aldri diskutert. Det gis ingen tilbakemeldinger,
verken til elevene, klassen eller skolene. I så måte er testen også en test på elevenes
lojalitet og vilje til å adlyde autoritet. Det kan være grunn til å antyde at 15-åringer i
ulike land og kulturer vil kunne forholde seg ulikt til en slik øvelse (Sjøberg 2007). En
ulikhet i testvillighet vil selvsagt ha stor påvirkning på de gjennomsnittverdier som
blir beregnet og publisert. Det kan være grunn til å tro at 15-åringer i Korea, Singapore og Shanghai er noe mer testorientert enn 15-åringer (spesielt gutter?) i Norge,
Sverige og Danmark.
Ved utviklingen av pisa-prosjektet har man foretatt en rekke valg. Først og fremst
har man valgt ut tre ulike fagfelt. pisa-fagene er som nevnt lesing, matematikk og
naturfag. Alle andre fag og temaer er valgt vekk. Her finnes ikke noe om historie,
geografi, samfunnsfag, fremmedspråk, kunst, musikk, litteratur, praktiske eller estetiske fag, etikk, filosofi etc. Likevel presenteres og forstås pisa-rankingen som et
gyldig mål for hele skolesystemets kvalitet. I en slik situasjon kan alt annet enn pisafag lett skyves til side for å få en «bedre skole».
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Valget av pisa-fagene er selvsagt ingen tilfeldighet, men springer ut av oecds
mandat og formål, nemlig å fremme økonomisk utvikling i en konkurransepreget
global frihandel. Også lenge før pisa var det spesielt teknisk-naturvitenskapelige fag
som ble gjenstand for oecds interesse. Det er også interessant å merke seg at man
ved siste pisa-test, i 2012, hadde fått et nytt fagfelt med i pisa, nemlig «Economical
Literacy» (oecd 2013a). Av alle mulige fag valgte man altså økonomi, et fag som ikke
finnes i norsk grunnskole, men som passer godt med oecds økonomisk orienterte
mandat. Norge deltok imidlertid ikke i denne modulen.
Selv innen de fagene som faktisk er med i pisa, er det bare enkelte områder som
er tatt med. For eksempel er naturfag et eksperimentelt fag der forsøk, eksperimenter og feltarbeid er viktig. Ikke noe av dette testes i pisa, men er sentralt i norske
læreplaner. Det viser seg for øvrig at pisa-skår korrelerer negativt med bruk av eksperimenter, forsøk og med at elevene utvikler og tester hypoteser, noe som nettopp er
en sentral del av en autentisk undervisning i naturfag. En slik negativ sammenheng
er kanskje ikke overraskende, i og med at pisa-testen er en ren papir-og-blyant-test.
Skal man forberede seg til slike tester, lønner det seg neppe å utføre eksperimenter
eller dra på feltarbeid.
pisa beskriver i detalj hvordan prosessen bak konstruksjonen av pisa-testen foregår (oecd 2009). Til grunn for oppgavene ligger det rammeverket for testing som er
utviklet av pisas faggrupper (oecd 2013a). På dette grunnlaget sender en del land inn
forslag på oppgaver som så blir vurdert. Noen blir prøvd ut i en omfattende internasjonal pilottesting. Et viktig premiss er at oppgavene må fungere rettferdig, altså slik
at ingen land eller kulturer blir favorisert. Fra et statistisk synspunkt er dette helt nødvendig, men det gjør også at oppgavene per definisjon ikke blir relevante eller dagsaktuelle. Det statistiske kravet om fair test gjør at pisa-oppgavene blir dekontekstualisert. I pisa finner man ingen ting om snø og is, om nordisk flora eller fauna, eller om
temaer som er på dagsordenen i elevenes lokale eller nasjonale sammenheng. Mens
nær sagt alle som arbeider med å forbedre skolens naturfag er opptatt av nettopp å
knytte faget til elevenes kontekst (Osborne og Dillon 2008), blir kvaliteten i undervisningen altså målt med et instrument som per definisjon må unngå akkurat dette.
pisa hevder at deres oppgaver er «real life challenges» og at de er basert på
«autentiske tekster». Bak dette ligger en antakelse om at «real life» for 15-åringer i
f.eks. Mexico, usa og Norge er identiske. Man forutsetter også at en tekst som var
«autentisk» i f.eks. Japan er like autentisk når den er oversatt til alle andre språk. En
ambisjon om å lage en universelt gyldig og relevant test basert på autentiske tekster
fra det virkelige liv vil av mange oppfattes som et prinsipielt umulig prosjekt. Oppgavesettet i pisa er hemmelig, så en faglig, pedagogisk og kulturell kritikk av oppgavene er vanskelig. Etter hvert er en del oppgaver imidlertid offentliggjort, og mange
av disse er blitt gjenstand for betydelig faglig kritikk, se f.eks. Henningsen 2005.
Det oppstår også komplikasjoner når oppgavene skal oversettes fra ett språk til et
annet. Her har pisa lagt opp til et omfattende regelverk og kontrollregime for at alle
detaljer skal gjøres riktig. Men verken poesi eller prosa kan oversettes «riktig» fra ett
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språk til et annet ved hjelp av presise regler. Nokså enkle stikkprøver på oversettelsene viser at det til og med mellom de skandinaviske språkene finnes store ulikheter.
Enkelte oppgaver er dessuten endret innholdsmessig, også mellom skandinaviske
land (Sjøberg 2012). En mer omfattende språklig analyse av oppgavene på tvers av
ulike kulturer, både asiatiske og vestlige språk, ville ha vært interessant, men slik kritisk forskning finnes det lite av.
Veien fra elevenes svar til den pisa-skår som blir brukt i analysene er også komplisert og kontroversiell. Alle elever har dessuten ikke fått de samme oppgavene, men
bare et utvalg fra en større pool av oppgaver som til sammen utgjør pisa-testen. En
dansk professor i statistikk, Svend Kreiner (2013), har i flere artikler påvist at man,
basert på pisa-data, vil kunne få Danmark til å havne på alt fra nummer 2 til 42 ved
bruk av denne statistikken, såkalt «Rasch-analyse». Denne saken har fått stor politisk
oppmerksomhet i Danmark, og selv ledende politikere er etter hvert blitt svært kritiske til pisa-resultatene.
Alle de momenter som er nevnt ovenfor er behandlet i en rekke forskningsartikler
i internasjonale tidsskrift. I denne artikkelen er det imidlertid viktigere å gå inn på de
mer politiske og samfunnsmessige sidene ved pisa som et instrument knyttet til globalisering, nasjonal prestisje og ensretting. Også her finnes det en omfattende litteratur, blant annet i norske og internasjonale antologier (Elstad og Sivesind 2010; Meyer
og Benavot 2013; Perera mfl. 2011; Hopman mfl. 2007).

OECD er ingen konspirasjon
Gjennom pisa har oecd fått en innflytelse over internasjonal skolepolitikk som er
større enn noen hadde kunnet forestille seg. Men oecd er selvsagt ingen konspirasjon, og oecd har heller ikke noen formell politisk makt. oecd har heller ikke noen
klart uttalte politiske eller kulturelle standpunkter (bortsett fra det som ligger i
oecds mandat, som innebærer en tro på markedskrefter og frihandel, som for så vidt
er politisk).
oecd utøver det man kaller «soft power» gjennom sine tall og statistikker, utredninger og ekspertgjennomganger. En slik makt er også omtalt som «governing by
numbers», og oppfattes som et ledd i en «global education policy convergence» (se
f.eks. Grek 2009)
oecd har en status som ingen andre internasjonale organisasjoner. Deres råd,
analyser og ekspertgjennomganger oppfattes som objektive, nøytrale og faglig
udiskutable. Innen utdanningssektoren har de stått i spissen for å innføre et sett felles
indikatorer for utdanningsstatistikk (ines-prosjektet), og rundt år 2000 hadde de et
prosjekt som gjennom en rekke rapporter utviklet et sett med indikatorer for viktige
kompetanser (DeSeCO: Definition and Selection of Key Competences). pisaprosjektet er en slags realisering av dette rammeverket i form av tester som setter tall
på hvordan ulike land lever opp til disse indikatorene. Vi kan spore innflytelsen fra
DeSeCo til innføringen av «grunnleggende ferdigheter», slik de ble utformet i den
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norske læreplanreformen Kunnskapsløftet fra 2006 og til rammeverket for de norske
nasjonale prøvene. Tilsvarende i en rekke andre land, også Sverige og Danmark.
Det trengs ingen dyp analyse for å hevde at oecd har enorm innflytelse på politikkutformingen. Da oecd feiret 50-årsjubileet i 2011, var både statsminister Jens
Stoltenberg, finansminister Sigbjørn Johnsen og utenriksminister Jonas Gahr Støre til
stede. I forbindelse med dette arrangementet sa Stoltenberg dette til norsk presse:
oecd har vært veldig viktig. Spesielt for små land som Norge. Organisasjonen har gjennom 50 år
vært en av verdens viktigste kunnskaps- og premissleverandører. Veldig mange land lytter til hovedbudskapene til oecd , og sånn sett har organisasjonen vært med på å forandre verden ( Jens Stoltenberg til ntb , 25. mai 2011).
Klarere kan det ikke sies. oecd leverer premissene, oecd forandrer verden.

Hvordan bruker OECD PISA-prosjektet?
I 2008 la oecd fram sin Economic Survey, norway. De generelle økonomiske rådene
var som følger: Norge bør øke lønnsforskjellene, minske offentlige utgifter, vurdere
å øke arbeidsledigheten og redusere en altfor raus sykelønn og for lettvinte uføretrygder (oecd 2008). Slike råd har oecd ofte kommet med, og ikke bare til Norge. Men
det interessante med akkurat 2008-rapporten var at det var skole og utdanning som
var det sentrale.
oecd-rapporten ga råd som skulle gjøre norsk skole bedre. «En bedre skole» blir
konkretisert til å være en skole som gir «value for money» og som er «more cost
effective». I praksis blir altså «bedre skole» operasjonalisert til å være en skole der man
oppnår flest mulig pisa-poeng per krone brukt. Ifølge rapporten kan dette oppnås
ved følgende tiltak: legge ned små skoler, gjøre klassene større, ha mer testing
(«accountability»), offentliggjøre resultatene på skole- og lærernivå («transparency»)
samt å innføre prestasjonslønn for lærere og skoleledere. Til slutt i rapporten kommer en klar advarsel: «Økte bevilgninger vil ikke gi bedre skole» (oecd 2008).
Man kan summere disse rådene slik: Norge bør bli et annerledes land! Det er viktig å få fram at det ikke er pisa-prosjektets forskere som kommer med slike råd, verken de som jobber i oecd eller i Norge. Men det er et godt eksempel på hvordan
oecds økonomer kan bruke pisa i sine økonomiske modeller og de råd de gir. Men
politisk nøytrale og objektive råd kan man neppe si at dette er.

PISA-skår og et konkurransedyktig næringsliv
Bak pisa-prosjektet og andre komparative prosjekter som timss (matematikk og
naturfag) og pirls (lesing) ligger en antakelse om at man i realiteten tester landets
framtidige konkurranseevne i en globalisert økonomi. En slik formodning springer
ut av tankegangen rundt humankapital (Human Resources, Human Capital) – i kort-
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het som at befolkningens kompetanse er det viktigste konkurransefortrinn i et lands
økonomi. Mer konkret tenker man seg da at høy skår på pisa (og timss og til dels
pirls) er gyldige mål for landets framtidige konkurranseevne.
Denne antakelsen oppfattes som så selvsagt at den ikke en gang blir empirisk
begrunnet. Vi ser denne tankegangen helt eksplisitt uttalt både av pisa/oecd og i
deltakerlandenes rapporter. Slik står det i forordet til pisa 2010-rapporten: «In a
global economy, the yardstick for success is no longer improvement by national standards alone, but how education systems perform internationally» (oecd/pisa 2010,
Foreword).
Ved lanseringen av pisa 2006 i usa var overskriften på pressemeldingen klar:
«Losing Our Edge: Are American Students Unprepared for the Global Economy?». Og
teksten fulgte opp å hevde at man må lære av pisa slik at elevene går ut av skolen
«ready to compete, thrive, and lead in the global economy of the twenty-first century.»
Slik forstås også timss (matematikk og naturfag for 10- og 13-åringer). Ved lanseringen av timss 2011 i desember 2012 sendte usas utdanningsminister Arne Duncan
ut en pressemelding der han skriver at en rekke land utkonkurrerer usa i matematikk
og naturfag, og at hvis ikke usa tar et skikkelig løft, «those nations will soon be outcompeting us in a knowledge-based, global economy.»
Også i land som England og Australia, som begge har ligget blant de bedre i både
pisa og timss, er reaksjonene fra regjeringshold tilsvarende dystre. I Australia annonserte statsminister Julia Gillard i september 2012: «The government will use pisa scores to track Australia's progress compared with the rest of the world.»
Reaksjonene i Norge er de samme som i andre land. En stor overskrift i Dagens
Næringsliv slo fast at «[d]årlige skoletester kan svekke norsk industri» (dn, 7. desember 2007). Og nhos leder Kristin Skogen Lund er like klar på at det hun karakteriserer som «middelmådige norske resultater» ikke kan aksepteres av næringslivet.
Ved publiseringer av «resultatlistene» fra pisa (og til dels timss) ser det ut som om
det nærmest oppstår en paranoia blant både politikere og folk i næringslivet, hele
tiden godt hjulpet av media. Selv i land som ligger nær toppen i rankingen blir man
grepet av panikk hvis de faller en plass på lista. Det oppfattes som en nasjonal skandale hvis man ligger nær midten av oecd-landene. Alle vil helst ha pallplass, og ingen
vil være under snittet. Man trenger ikke å kunne mye matematikk for å skjønne at
dette er helt umulige krav.
Panikken brer seg. Og fordi pisa faktisk ikke kan si noe klart om kausale forhold,
blir det opp til enhver å fantasere om hva som er årsak til at man ikke er best, og om
hva man kan gjøre for å bli bedre. Og her er fantasien enorm og stort sett helt løsrevet
fra hva man kan lese ut av pisa-data. Både i Sverige, Danmark og Norge hadde avisene store oppslag om at det var disiplin, bråk og uro som var grunnen til at vi ikke
gjorde det bedre. En nærmere titt på pisa-dataene viste umiddelbart at dette på ingen
måte kunne være tilfellet. Blant annet rapporterte finske elever om like mye uro som
de norske. Andre mente at vi måtte ha mer data i norsk skole, enda pisa-vinnerne
brukte data i langt mindre grad enn vi gjorde. Her ligger faktisk Norge på topp, mens
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Finland ligger nesten lavest. Andre mente vi måtte ha mer vekt på lærernes tilbakemeldinger til elevene, enda pisa faktisk konstaterte en svak negativ korrelasjon mellom slike variabler.
Men tilbake til temaet: Er det sammenheng mellom testskår og økonomisk suksess? En slik positiv sammenheng oppfattes nesten som common sense, og få har
reist tvil. Men i januar 2013 hadde New Scientist en artikkel om slike sammenhenger,
under overskriften «West vs Asia education rankings are misleading» (New Scientist
7. januar, 2013) I artikkelen henvises det til flere forskningsrapporter som viser at det
for industrilandene ikke finnes noen sammenheng mellom skår på timss og pisa og
en rekke indikatorer for landets økonomi og konkurranseevne. Da har man selvfølgelig tatt for seg utviklingen over tid ved at man har fulgt alderskohorter over flere
tiår og sett på mulige sammenhenger mellom kohortenes timss- (og etter hvert pisa)
skår og indikatorer på økonomisk vekst og velstand.
Blant rike industriland er det faktisk en svak negativ korrelasjon mellom pisa/
timss-skår og en rekke mål for økonomisk og samfunnsmessig suksess og velstand
når disse årskullene blir sentrale i næringslivet. I artikkelen heter det at egenskaper
som kreativitet og initiativ er egenskaper som er sentrale for entreprenørskap og
framgang. Slike egenskaper blir ikke målt i de internasjonale testene. En skole som
preges av en testkultur kaster bort verdifull undervisningstid, og testene presser ut
nettopp de egenskapene som er viktige for et dynamisk næringsliv, hevdes det i artikkelen. Elevene blir «good testtakers, but bad risktakers», skriver Chris Tienken (2008),
en av de som det henvises til i artikkelen, og som har foretatt en rekke statistiske
studier av slike sammenhenger.
Topper i internasjonalt næringsliv sier noe liknende, de legger vekt på helt andre
kvaliteter enn testskår. Dr. Frank Stefan Becker, direktør for Human Resources i
Siemens, et av verdens største multinasjonale selskaper innen høyteknologi, holdt på
en eu-konferanse fram sin liste over «Vital skills for today’s employees»: evne til analytisk tenkning, evne til å identifisere problemer, evne til å se ut over sitt eget fagfelt
og ta andres perspektiv, uavhengighet, arbeidsdisiplin, toleranse for frustrasjon, gode
mellommenneskelige egenskaper, kommunikasjonsevne, initiativrikdom, samarbeidsevne, evne til å arbeide i gruppe, gode ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.
Noe liknende har Abelia, nho-foreningen for Norske teknologibedrifter, funnet
at de trenger fra ledere innen sitt område: Evne til å kommunisere, strategisk tenkning, evne til å motivere, omtanke for medarbeidere, trygg på seg selv, faglig dyktig,
visjonær, god tallforståelse (Aftenposten, 10. juni 2008).
Knapt noe av det som Siemens eller Abelia her nevner, blir testet i pisa, men flere
av disse personlige egenskapene kan kanskje sies å stå sentralt i skolen i blant annet
nordiske land? Når sammenhengen mellom pisa-skår og økonomisk konkurranseevne er så diskutabel, forsvinner mye av grunnlaget for den enorme oppmerksomhet
disse testene har fått.

NNT-2014-1.book Page 40 Friday, February 14, 2014 5:48 PM

40

nytt norsk tidsskrift 1/2014

PISA: Nå også Big Business
Det faglige arbeidet med pisa-prosjektet har vært gjennomført av konsortier av universitets- og forskningsmiljøer. Internasjonalt kjente forskere og universiteter har
vært de sentrale. Tildelingene skjer etter en anbudsrunde der ulike grupperinger har
konkurrert. Det har alltid vært sentrale internasjonale fagmiljøer som har fått ansvaret. Det var derfor en stor overraskelse da Pearson Inc. ble tildelt ansvaret for viktige
deler av pisa 2015.
Hva er Pearson? Jo, Pearson er verdens største aktør innen det raskt voksende globale utdanningsmarkedet. Pearson eier blant annet Financial Times, The Economist,
Penguin Group og Dorling Kindersley. I senere år har de imidlertid gjennom en rekke
oppkjøp vokst mest innen markedet for tester og analyser, lærebøker og undervisningsprogrammer. På hjemmesiden (www.pearson.com) sier de at de er verdensledende på dette området og at de produserer testprogrammer og læremidler fra barnehage til universitet for mer enn 100 millioner elever over hele verden. Det viser seg
at de også er inne på det norske markedet med en serie psykologiske diagnostiske tester etter nylige oppkjøp av også slike firmaer. I Sør-Afrika er de hovedleverandør av
undervisningsopplegg for universiteter. I usa og England står Pearson enda sterkere.
Professor Diane Ravitch, som blant annet var viseutdanningsminister i usa både
under Bush og Clinton, sier det slik: «Are we prepared to hand over our children, our
teachers, and our definition of knowledge to Pearson?» (Ravitch 2010).
For Pearson er pisa-engasjementet en gullgruve. Åtti prosent av Pearsons overskudd
kommer fra test- og utdanningssektoren. Gjennom sitt arbeid med pisa er de med på å
skape et globalt behov for både tester og smarte undervisningsopplegg. Nå utvikler de i
samarbeid med oecd «pisa-tester» som kan brukes (dvs. kjøpes) av skoledistrikter og til
og med enkeltskoler. Slik blir det presentert av oecd: «The pisa-based Test for Schools
is a student assessment tool […] comparable to existing pisa scales». http://www.oecd.
org/pisa/aboutpisa/pisa-basedtestforschools.htm hentet 6. januar 2014).
Pearson skaper sykdommen, stiller diagnosen og selger medisinen – og tjener på
hele produksjonslinjen.

Paniske reaksjoner
Til tross for at pisa ikke avdekker noen kausale sammenhenger, er mange pisarapporter fulle av normative råd som går langt ut over det data kan si noe om.
Det er ikke lett å se hva man egentlig kan lære av pisa. De er jo helt eksplisitte på
at de ikke måler skolekunnskap og ikke forholder seg til landenes læreplaner. Dessuten er det en tverrsnittsstudie og kan bare gi øyeblikksbilde. Ingen elever er fulgt
over tid. Videre har man heller ikke studert hele klasser, slik at man kan studere variable som sier noe om klassemiljøet eller kanskje enkeltlæreres betydning. pisa kan
derved ikke si noe om «hva som virker» av pedagogiske eller andre tiltak. Ingen
kausale sammenhenger kan etableres.
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Det eneste man kan etablere er korrelasjoner mellom variable som f.eks. sammenheng mellom pisa-skår og bruk av data/ikt i undervisningen. I slike tilfeller er
det viktig å ha for seg hva man velger som enhet for analyse. Man kan jo enten sammenlikne elever innen ett og samme land, eller man kan sammenlikne gjennomsnittverdier mellom land. Et slikt valg kan gi resultater som tilsynelatende er helt motsatte.
Men det er i det minste interessant at «vinnerlandet» Finland nesten ikke bruker data
i skolen, mens Norge ligger på topp. Likevel mener mange at vi skal ha mer data i
norsk skole, nettopp for å nå igjen Finland. Og selv med elever som analyseenhet,
viser det seg at det slett ikke finnes noen positiv korrelasjon mellom pisa-skår og
bruk av ikt.
Tilsvarende kan vi se på en mulig sammenheng mellom pisa-skår i naturfag og
interesse for faget. pisa har nemlig en rekke spørsmål også om den faglige interessen
og motivasjon for å ville gå videre med faget. I pisa 2006, da naturfag var det sentrale
faget i pisa, kom Finland ut på topp i skår, men kom ut absolutt lavest når det gjaldt
elevenes interesse for faget. Dette er et poeng som har fått liten oppmerksomhet,
men som kan gi god grunn til en viss besinnelse for de som vil kopiere vinnerlandene. Men når man ser på de enkelte elevene som analyseenhet, finner man i de fleste
land en positiv sammenheng mellom deres pisa-skår og faglig interesse.
Såkalte utforskende, aktive arbeidsmåter har en sterk negativ effekt på pisa-prestasjonen i naturfag i Norge (Kjærnsli mfl. 2007). Dette er nokså paradoksalt, spesielt
fordi dette nettopp er en sentral egenskap ved naturvitenskap som disiplin. Dessuten
er det slike arbeidsformer som nær sagt alle naturfagdidaktikere anbefaler. Det er
også dette som anbefales i eus Policy-dokument (eu 2007) under navnet «inquirybased science education». Det er også denne typen prosjekter som kan oppnå støtte
fra eus rammeprogram fp7.
Den eneste faktoren som virkelig slår ut som forklaring (i statistisk betydning) er
sammenhengene mellom sosioøkonomisk status og testskår. Men dette visste man
veldig godt fra annen forskning. Det er ett av de mest robuste funn fra sosiologien i
lang tid, blant annet påvist av Gudmund Hernes (1974) i hans nærmest klassiske
arbeider om utdanning og ulikhet. En slik sammenheng finner man (selvsagt) også i
pisa. Det er blitt slått stort opp i norske media. Men det kan være interessant å merke
seg at betydningen av sosial bakgrunn for pisa-skår faktisk er mindre i Norge og de
andre nordiske land enn i oecd-land for øvrig.

Konklusjoner?
pisa-prosjektet legger premissene for utdanningspolitikken i så vel Norge som globalt,
og det er viktig å forstå hva som foregår. En kritisk tilnærming til pisa kan ha mange
dimensjoner. Kritikken kan dreie seg om det faglige, pedagogiske, språklige ved testene, og det metodologiske både ved datainnhenting og statistisk bearbeiding og analyse. Slik kritikk er viktig, men da kan man lett trekke oppmerksomheten bort fra det
helt vesentlige, nemlig hvordan pisa fungerer som et maktpolitisk instrument.
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oecd fått en definisjonsmakt som trumfer nasjonale mål, prioriteringer og læreplaner. Og pisa er det redskap eller instrument som brukes i en slik utøvelse av makt.

Noter
1 pisa står for Program for International Student Assessment og gjennomføres i regi av oecd ,
og derved av medlemslandenes regjeringer. pisa tester elever i 15-års alder i lesing (på morsmål), matematikk og naturfag. Første testrunde var i år 2000, deretter hvert tredje år. Alle fag er
med hver gang, og ett av fagene er etter tur i fokus. Resultater og analyser blir publisert omtrent
ett og et halvt år i etterkant. Resultatene fra pisa 2012 ble offentliggjort 3. desember 2013, slik
at vi nå har data fra fem runder med pisa .
I 2012 var det 65 land som deltok i PISA. Alle 34 oecd -land er med, dessuten nesten like mange andre land (eller «økonomier», som oecd kaller dem, som f.eks. Hong Kong, Macao og
Shanghai). I alt var det mer enn en halv million elever som deltok. Fra Norge var det 4600 elever
fra 196 skoler som gjennomførte pisa -testen.
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