
Torsdag 6. mars 2014. Nummer 55. Uke 10. Årgang 46. Løssalg: 25 kroner A-avis

FILM: Vampyrkomponistar. SIDE 28 OG 29

Folkerett og konstitusjonell 
legalitet er så mangt, og lar seg 
kjøpe for penger. SIDE 2  Peter M. Johansen

Man er ikke ærlig hvis man benekter at 
politisk lederskap legger opp til å avvikle 
det Norge vi har kjent. SIDE 20 OG 21  Hege Storhaug

Siv Jensen og regjeringen vil 
at private skal drive veiutbyg-
ging gjennom såkalt OPS. 
Men nå advarer til og med 
OECD mot at privatiseringen 
er risikabel og kostbar. 
 SIDE 4 OG 5

Risikabel veiplan

– Regjeringen har en overop-
timistisk tro på at private 
midler skal kunne erstatte 
offentlig innsats, sier Erik 
Rudeng i Fritt ord, som er en 
av de største private giverne.  
 SIDE 24 OG 25

Tviler på givere
ADVARES: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen advares nå mot hva Pisa-undersøkelsen har gjort med skolen. 

SKOLESTRID: Professor Svein Sjøberg 
tar et generaloppgjør med Pisa-testene 
i skolen. Han får støtte av «Pisas far», 

Ulf Lundgren: – Man legger for stor 
vekt på Pisa og tilskriver den mytiske 
egenskaper.  SIDE 6 TIL 7 OG 14 TIL 15

Pisa-pionerer med skarp kritikk av målingen:

Oppgjør med
testhysteriet

EKSTREME: EU-krav om 
budsjettkutt for å støtte 
Ukraina kan utløse 
opprør fra voldelige 
høyreekstremister. – Nå 
har de våpen og stor 
respekt i folket, sier 
analytiker Volodomyr 
Ischenko.  SIDE 16 OG 17

EU kan 
skape 
opprør

stemmer fra sør
MERY MONARK 
av Ana Fernández Valbuena

MIN SJEL ET ANNET STED
José Manuel Mora

intervju med dramatikerne ved Hans Petter Blad

DRAMATIKKENS HUS 7.3 KL. 17.00

Lesning: regi: Kate Pendry. Med: Mai Lise Rasmussen, 
Ivar Furre Aam, Marthe Engebrigtsen, Hanne Skille 
Reitan og Siv Svendsen 

Lesning: regi: Line Rosvoll. Med: Håkon Ramstad, Trini Lund, 
Morten Svartveit, Agnes Kittelsen og Lea Fedida Claussen
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NYHETER

Kjell-Erik N. Kallset og Mari Skurdal (nyhetssjefer)
 Åse Brandvold | Emilie Ekeberg | Frida Holsten Gullestad | Pål Hellesnes

Alf Skjeseth | Line Madsen Simenstad | Simen Tallaksen 

SJEKK: Tilsynsmeldingen fra i fjor viser at 56 av 78 helsestasjoner 
som ble sjekket ikke gjennomførte sjekk av barn korrekt, tilstrekke-
lig eller til rett tid. Tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet omtaler et 
landsomfattende tilsyn med 78 helsestasjoner i kommuner og 
bydeler i fjor og viser at 56 av helsestasjonene begikk minst et 
lovbrudd når det gjaldt lovpålagte tjenester til barn i alderen 0–6 år. 
Helsestasjonen er en hjørnestein i forebyggende helsearbeid, men 
likevel har mange kommuner redusert det pålagte programmet og/
eller slått sammen kontroller. Ofte ble ressursmangel oppgitt som 
årsak til de ulovlige endringene. ©NTB

Sju av ti helsestasjoner brøt loven

SKOLE
Av Line Madsen Simenstad og 
Lars Thorvaldsen (tekst) og 
Monica Fagereng Larsen

– Jeg er skuffet over hvordan 
Pisa-undersøkelsen blir 
brukt, sier Ulf Lundgren.

Den svenske professoren, 
som gjerne kalles «Pisas far», 
var med på å grunn-
legge undersøkelsen 
på 90-tallet. Nå mener 
han undersøkelsen 
blir misbrukt i den of-
fentlige debatten om 
skolen. 

– Man legger for 
stor vekt på Pisa og til-
skriver den nesten 
mytiske egenskaper, 
sier Lundgren til Klas-
sekampen.

Pisa-undersøkelsen 
måler ferdigheter 
innen lesing, matema-
tikk og naturfag blant 
skoleelever i OECD-
landene. 

Ulf Lundgren mener testen 
i seg selv er god, men at den 
brukes helt feil.

– Pisa-prøvene måler ikke 
nødvendigvis det som de en-
kelte landene synes er vik-
tigst. Vi begynner å komme i 
en situasjon hvor disse prøve-
ne blir et styringsinstrument. 
Faren er at vi innretter skolen 
slik at man blir bedre på Pisa, 
sier Lundgren.

I tillegg til å ha sittet i Pisas 
styringsgruppe, har han vært 
direktør for det svenske Skol-
verket. I dag er Lundgren pro-
fessor i pedagogikk ved uni-
versitetet i Uppsala. 

VM i skole
Hvert tredje år kommer talle-
ne som gjør norske politikere 
skuffa hver gang. Selv om vi 

bevilger mer penger til utdan-
ning enn de fl este andre land, 
ligger norske elever godt 
unna pallplass i det som har 
blitt et slags verdensmester-
skap i skole.

– Nå har det gått over stokk 
og stein. Pisa trumfer nasjo-
nale målsettinger i skolen, og 
høy Pisa-score har blitt et mål 
i seg selv, sier fysiker og pro-
fessor i pedagogikk ved Uni-
versitetet i Oslo, Svein Sjø-
berg.

Under valgkampen i 2009 
skrev Erna Solberg: 
«Jeg garanterer her-
ved at norsk skole og 
norske universiteter 
vil score høyere i inter-
nasjonale tester hvis 
Høyre kommer i regje-
ring etter valget.»

Etter at Norge hav-
net omtrent på gjen-
nomsnittet i Pisa-un-
dersøkelsen i år 2000, 
sa daværende Kunn-
skapsminister Kristin 
Clemet:

«Det er som å kom-
me hjem fra vinter-OL 
med bare fjerde-, fem-
te- og sjetteplasser, 

uten en eneste medalje.»

«Enorm innfl ytelse»
I et essay i dagens Klassekam-
pen advarer Sjøberg mot at 
Pisa skal få sette så mye av 
premissene i den norske sko-
lepolitikken.

Også han tilhører den før-
ste generasjonen av test-entu-
siaster. Han var prosjektleder 
for den første SISS-studien, 
som kartla elevers naturfag-
kunnskaper. Den kom til Nor-
ge på begynnelsen av 80-tal-
let, og var forløperen til det 
som i dag heter TIMMS-tes-
ten.

– Til å begynne med var sli-
ke studier drevet av forskere 
med en forskningsagenda, 
enda med en idé om at man 
skulle lære av andre lands er-

faringer. Etter hvert har det 
blitt et politisk instrument 
som har fått enorm innfl ytel-
se og dreier debatten til 
«hvem vant?», sier Sjøberg.

Gir moralisering
Han mener å kunne vise til at 
Pisa-undersøkelsene griper 
rett inn i norsk skolepolitikk 
og kaller både nasjonale prø-
ver og skolereformen Kunn-
skapsløftet «barn av Pisa».

– Kunnskapsløftet kom 
som en konsekvens av de før-
ste Pisa-resultatene. Kompe-
tansemålene var etter modell 
av OECDs anbefalinger. Noe 
liknende skjer i mange andre 
land. Gjennom Pisa legger 
OECD premissene for en glo-
bal, standardisert skolepoli-
tikk.

Sjøberg reagerer på at Pisa, 
som kun måler ferdigheter i 
matte, naturfag og lesing, har 
blitt et barometer for kvalite-
ten på hele skolen. 

– Man velger vekk fag som 
historie, geografi  og sam-
funnsfag – og selvsagt alle fag 
innen kunst og kultur – og re-
duserer noe så komplekst som 
et lands skolesystem til en en-
kelt indikator, sier Sjøberg.

– Men starter ikke Pisa-re-
sultatene viktige debatter om 
hva vi kan gjøre bedre i norsk 
skole?

– Slik tenkte mange av de 
som var involvert i Pisa, men 
slik ble det ikke. Det har bare 
ført til moralisering om at vi 
ikke er gode nok. 

Sjøberg mener 
grunnen til at Pisa blir 
tillagt så stor vekt, er 
en antakelse om at re-

sultatene sier noe om landets 
framtidige konkurranseevne.

– Men forskning viser at det 
fi nnes ingen slik sammen-
heng. Og næringslivet vil ha 
medarbeidere med helt an-
nen kompetanse enn det som 
måles i Pisa. De vil ha folk 
som kan samarbeide, kom-
munisere og analysere. Det er 
ikke dette som måles i Pisa.

lines@klassekampen.no

Se også Med andre ord 
side 14 og 15

Svein Sjøberg

Ulf Lundgren

FAKTA

Pisa-undersøkelsen:
■ Programme for International 
Student Assessment (PISA) er 
et internasjonalt prosjekt i regi 
av OECD (Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og 
utvikling).
■ Målet er å kartlegge 
15-åringers ferdigheter i lesing, 
matematikk, naturfag og fra 
2012 også problemløsing.
■ Undersøkelsen gjennomføres 
hvert tredje år. Første gang var 
i 2000. Norge har deltatt siden 
starten. Kilde: NTB

«Pisas far» er svært skeptisk til hvor mye vekt P

Advarer mot Pis

Mats Thyli og Lina Jagels, læ-
rere ved Jordal ungdomsskole 
i Oslo, forteller at de ikke har 
merket store forskjeller i 
hverdagen etter siste runde 
med Pisa-tall før jul,
 – Da tallene kom synes jeg 
kanskje det var en større sak i 
media sammenliknet med 
hvordan de påvirket meg. Alt 
om skole og læring i media in-

– Tallene p

PIONERER: De var begge med på å starte 
internasjonale elevtester. Nå advarer 
professorene Svein Sjøberg og Ulf 
Lundgren om at Pisa-undersøkelsen har 
fått altfor stor innfl ytelse over skolen. 

S
s
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Forskningsinstituttet NOVA arbeider med en 
kartlegging av situasjonen for utenlandske  
personer som tigger, i samarbeid med Stiftelsen 
Kirkens bymisjon Oslo og et rumensk forsknings-
institutt. 

Vi vil gjerne komme i kontakt med enkelt-
personer eller grupper som på privat basis har 
satt i verk tiltak/ prosjekter – små eller store – for 
den gruppen romfolk og andre utenlandske  
personer som tigger. 

Kjenner du noen eller har du selv hatt slik  
kontakt vil vi gjerne høre fra deg. 

Ta kontakt med Ada Engebrigtsen på mail  
Ada.I.Engebrigtsen@nova.hioa.no eller  
tlf. 97625049.

Takk!

Er du eller kjenner 
du en «barmhjertig 
samaritan»? 

OPPDRETT: Oppdrettsselskapet Salmar er 
klar til å bygge enorme havbaserte anlegg 
som både skal være rømningssikre og 
redusere problemene med laksesykdom-
mer. I to år har Salmars datterselskap 
Ocean Farming jobbet med prosjektet, 
skriver Adresseavisen og Dagens Næ-

ringsliv. Særlig etter rømmingen fra et av anleggene utenfor 
Hitra i 2011 så selskapet seg nødt til å tenke nytt. Anleggene 
vil trolig koste fl ere hundre millioner kroner å bygge. ©NTB

Sender lakseoppdrett til havs

VERDT
Å VITE

ENERGI: Norske vindkraftverk blir 
drivne meir effektivt enn før og 
produserte i fjor rekordmykje straum, 
opplyser Noregs vassdrags- og energi-
direktorat (NVE). Rekorden på 1,9 
terawattimar (TWh) straum i 2013 kjem 
trass i at vindforholda i fjor var relativt 
normale dei fl este stader. Vindkraft 
utgjorde i fjor 1,4 prosent av Noregs 
samla kraftproduksjon. ©NPK

Rekord for vindkraft

Pisa-undersøkelsen tillegges:

sa-hysteri

teresserer jo, men tallene på-
virket ikke min jobbhverdag 
i så stor grad, sier Jagels.

Lærerne mener imidlertid 
at debatten som kommer i et-
terkant er bra, og at den kan 
føre til en bedre norsk skole.
 – Noen vil nok si at tidlige-
re PISA-undersøkelser var 
med på å skape grunnlaget 
for Kunnskapsløftet, som er 

en ganske stor omveltning. I 
den forstand tror jeg mange 
lærere fortsatt er tidvis redd 
for at Pisa skal skape en om-
veltning. Men så langt synes 
jeg debatten har vært mer 
ansvarsfull og nyansert enn 
jeg kanskje forventet, sier 
Thyli, og legger til:
 – Det er ikke rangeringen i 
seg selv som er viktig i vår 

skolehverdag, men den gir 
oss et oppdatert øyeblikks-
bilde. Sjøberg kritiserer hvil-
ket øyeblikksbilde den gir, og 
hvilket grunnlag den er hen-
tet fra. Det er vanskelig å 
være uenig i at den gir en må-
lestokk som for oss er van-
skelig å forholde oss til, etter-
som den går på tvers av ulike 
læreplaner i ulike land.

påvirker ikke vår hverdag

HELSE
Fem kommuner støtter ikke 
helseminister Bent Høies (H) 
lovforslag om å gi leger mulig-
het til å reservere seg mot 
abort, og oppgir i sine hørings-
svar at de ikke vil ansette fast-
leger som reserverer seg.

Regjeringens kontroversi-
elle forslag om reservasjons-
mulighet for fastlegene er ute 
på høring og svarfristen er 

satt til 30. april, skriver Aften-
posten.

Fem kommuner skriver i 
sine høringssvar at de ikke vil 
ansette fastleger som ønsker å 
reservere seg, mens ni kom-
muner sier nei til forslaget, 
men uten at de signaliserer at 
de ikke vil tillate fastlegekon-
trakter med mulighet for re-
servasjon.

Kommunene som både er 
motstandere av forslaget og 
som ikke vil tillate kontrakter 
med mulighet for reservasjon, 
er ved siden av Fjaler, Merå-
ker, Målselv, Rana og Sel.  ©NTB

Fem sier nei til leger

Søndag 9. mars kl. 14.00

HÅKON AUSTBØ
spiller Chopin

Villa Grande, Huk Aveny 56 - Buss nr. 30
Gratis parkering - www.hlsenteret.no

POLITISKE TALL: Både Mats Thyli 
og kollega Lina Jagels ved Jordal 
ungdomsskole i Oslo er positive 
til debatten Pisa-undersøkelsen 
skaper om norsk skole.
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OECDs Pisa-prosjekt har forandret 
norsk skole. Pisa former offent-
lighetens bilde av skolen og 
legger premissene for skolepoli-
tikken. Men Pisa-prosjektet er 
ikke et pedagogisk prosjekt, det 
er et politisk prosjekt. Det dreier 
seg 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 konkurranse-
preget global økonomi. Pisa 
trumfer skolens brede dannelses-
mandat og omdefi nerer skolens 
mål og mening.

Pisa-rapportene er helt 
tydelige på at de ikke tester 
skolekunnskaper, 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 univer-
selt gyldig mål for kvaliteten til 
et lands skolesystem. Det er ikke 
lett å gripe logikken.

Pisa hevder 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 conti-
nue learning throughout life?» 

Instrumentet for å besvare disse 
ambisiøse spørsmålene er 
svarene på en to og en halv times 
skriftlig test. Testen er anonym, 
oppgavene samles inn i etterkant 
og blir aldri diskutert. Det gis 
ingen tilbakemeldinger, verken 
til elevene, klassen eller skolene. 
Ved utviklingen av Pisa-prosjek-
tet har OECD valgt ut tre ulike 
fagfelt, nemlig lesing, matema-
tikk og naturfag. Alle andre fag 

og temaer er valgt vekk. Likevel 
presenteres Pisa som et gyldig 
mål for hele skolesystemets 
kvalitet. I en slik situasjon kan 
alt annet enn Pisa-fag lett skyves 
til side for å få en «bedre skole». 
Selv innen de fagene som faktisk 
er med i Pisa, er det bare enkelte 
områder som er tatt med. For 
eksempel er naturfag et eksperi-
mentelt fag der forsøk og feltar-
beid er viktig. Ikke noe av dette 
testes i Pisa, men er sentralt i alle 
lands læreplaner. Det viser seg 
for øvrig at Pisa-skår korrelerer 
negativt med bruk av forsøk og 

med at elevene utvikler og tester 
hypoteser. 

Et viktig premiss for Pisa er at 
oppgavene må fungere rettferdig, 
altså slik at ingen land eller 
kulturer blir favorisert. I Pisa 
fi nner man ingen ting om snø og 
is, om nordisk fl ora 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 kvalitet 
er opptatt av å knytte faget til 
elevenes virkelighet, blir kvalite-
ten i undervisningen altså målt 
med et instrument som per 
defi nisjon må unngå akkurat 
dette.

Pisa presenterer data og sam-
menhenger 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 idrettsarrange-
ment. Det blir stor oppmerksom-
het om hvilket plassnummer et 
land havner på, selv om differan-
sene mellom mange land ikke 
engang er statistisk signifi kante. 
I 2012 ble for eksempel Norge 
nummer 15 på lesetesten, men 
det er ikke noen statistisk 
signifi kant forskjell på nummer 
10 til nummer 20. I den norske 
Pisa-rapporten påpekes dette, 
men det neglisjeres i den offent-
lige debatten. 

Norge har hele tiden ligget 
svært nær midten blant OECD-
landene. 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. I media blir 
det ofte hevdet at norske Pisa-
resultater er på u-landsnivå. Det 
har hele tiden vært rent vås. I sin 
periode som utdanningsminister 
omtalte Kristin Clemet Norge 
som «skoletaper», og ved NHOs 
årskonferanse i januar omtalte 
NHOs leder, Kristin Skogen 
Lund, de norske resultatene som 
«middelmådige». Det kan være 
greit å være klar over at dette 
betyr at vi ligger nær gjennom-
snittet av de rikeste industrilan-
dene, og foran for eksempel USA. 

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. 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 fi nske 
elever om like mye uro som de 
norske. 

Gjennom Pisa har OECD fått 
en innfl ytelse over internasjonal 
skolepolitikk som er større enn 
noen hadde kunnet forestille seg. 
OECD utøver det man kaller 
«soft power» gjennom sine tall og 
statistikker, utredninger og 

Ikke engang næringslivet etterspør egenskapene Pisa-testin

Pisa-testing ut

ekspertgjennomganger. Det 
trengs ingen dyp analyse for å 
hevde at OECD har enorm 
innfl ytelse på politikkutformin-
gen. Vi ser det i NOU-er og 
Stortingsmeldinger. I 2008 la 
OECD fram sin «Economic 
Survey, Norway». De generelle 
økonomiske rådene var som 
følger: Norge bør øke lønnsfor-
skjellene, minske offentlige 
utgifter, vurdere å øke arbeids-
ledigheten og redusere en altfor 
raus sykelønn og for lettvinte 
uføretrygder. Slike råd har OECD 
ofte kommet med, og ikke bare til 
Norge. OECDs mandat innebæ-

TIDLIG TESTES: Vi har latt Pisa få defi nere hva en fl ink elev er. Men 
 «Med Pisa har OECD fått en 

defi nisjonsmakt som trumfer 
nasjonale mål og læreplaner»

Under vignetten «Med andre ord» presenterer Klassekampen lengre tekstar frå eksterne skribentar, om aktuelle emne innan politikk, vitskap, kultur og samfunn. Kronikk- og debattredaktør vurderer 
bidrag til sidene: Send tekstframlegg til kronikk@klassekampen.no. Maksimal lengd: 10.000 teikn inkludert mellomrom. Legg ved bilete av artikkelforfattaren. Klassekampen honorerer normalt ikkje innsendt stoff.

MED ANDRE 
ORD

Svein Sjøberg

FAKTA

Pisa-testingen:
■ Pisa står for Program for 
International Student Assessment 
og gjennomføres i regi av OECD, og 
derved av medlemslandenes 
regjeringer. 
■ Pisa tester elever i 15-årsalder i 
lesing, matematikk og naturfag. 
Første testrunde var i år 2000, 
deretter hvert tredje år.  
■ 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 
«økonomier» som 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.
■ Denne teksten er en forkortet 
utgave av en artikkel som trykkes i 
siste nummer av Nytt Norsk 
Tidsskrift, som utgis i dag.

Forfatteren:
■ Svein Sjøberg er professor i 
utdanningsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo.
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gen fremmer. Hva er poenget da, spør Svein Sjøberg.

ten resultater

rer en tro på konkurranse, 
markedskrefter og frihandel. 
Men det interessante med 
2008-rapporten var at det var 
skole og utdanning som var det 
sentrale. Rapporten ga råd som 
skulle gjøre norsk skole bedre. 
«En bedre skole» blir konkreti-
sert til å være en skole som gir 
«value for money» og som er 
«more cost effective». I praksis 
blir «bedre skole» operasjonali-
sert til å være en skole der man 
oppnår fl est mulig Pisa-poeng 
per krone brukt. Ifølge rapporten 
kan dette oppnås ved å legge ned 
små skoler, gjøre klassene større, 
ha mer testing, offentliggjøre 
resultatene på skole- og lærer-
nivå, samt å innføre prestasjons-

lønn for lærere og skoleledere. Til 
slutt i rapporten kommer en klar 
advarsel: «Økte bevilgninger vil 
ikke gi bedre skole». Kjekt å vite. 
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.

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 konkur-
ranseevne i en globalisert 
økonomi. Denne antakelsen 
oppfattes som så selvsagt at den 
ikke engang blir empirisk 
begrunnet. Vi ser denne tanke-

gangen helt eksplisitt uttalt både 
av Pisa/OECD og i deltakerlande-
nes rapporter. Men er det noen 
sammenheng mellom testskår og 
økonomisk suksess? 

I januar i fjor hadde New 
Scientist en artikkel om slike 
forhold. I artikkelen henvises det 
til fl ere forskningsrapporter som 
viser at det for industrilandene 
ikke fi nnes noen sammenheng 
mellom skår på TIMSS og Pisa 
og en rekke indikatorer for 
landets økonomi og konkurranse-
evne. Da har man selvfølgelig tatt 
for seg utviklingen over tid ved at 
man har fulgt alderskohorter 
over fl ere tiår og sett på mulige 
sammenhenger mellom kohorte-
nes TIMSS- (og etter hvert Pisa-) 

skår og indikatorer for økono-
misk vekst og velstand.

Blant rike industriland er det 
faktisk en svak negativ korrela-
sjon mellom Pisa-skår og en 
rekke mål for økonomisk og 
samfunnsmessig suksess og 
velstand når disse årskullene blir 
sentrale i næringslivet. I artikke-
len heter det at egenskaper som 
kreativitet og initiativ er egenska-
per som er sentrale for entrepre-
nørskap og framgang. En skole 
som preges av en testkultur 
kaster bort verdifull undervis-
ningstid, og testene presser ut 
nettopp de egenskapene som er 
viktige for et dynamisk nærings-
liv, hevdes det i artikkelen. 
Elevene blir «good testtakers, but 
bad risktakers», skriver forskerne 
som har sett på dette. 

Topper i internasjonalt nærings-
liv sier noe liknende, de legger 
vekt på helt andre kvaliteter enn 
testskår. Dr. Frank Stefan Becker, 
direktør for Human Resources i 
Siemens, holdt på en EU-konfe-
ranse fram sin liste over «Vital 
skills for today’s employees»: 
evne til analytisk tenkning, 
identifi sere problemer, se ut over 
sitt eget fagfelt, uavhengighet, 
disiplin, kommunikasjon, 
initiativrikdom, samarbeidsevne, 
gode ferdigheter i engelsk. Noe 
liknende har Abelia, NHO-foren-
ingen for Norske teknologibedrif-
ter, funnet at de trenger fra ledere 
innen sitt område: Evne til å 
kommunisere, strategisk tenk-
ning, evne til å motivere, omtan-
ke for medarbeidere, trygg på seg 
selv, faglig dyktig, visjonær, god 
tallforståelse. 

Knapt noe av det som Siemens 
eller Abelia her nevner, blir testet 
i Pisa, men fl ere av disse person-
lige egenskapene kan sies å stå 
sentralt i skolen i blant annet 
nordiske land. Når sammenhen-
gen mellom Pisa-skår og økono-
misk konkurranseevne er så 
diskutabel, forsvinner mye av 
grunnlaget for den enorme 
oppmerksomhet disse testene 
har fått.

La meg konkludere: OECD har 
fått en defi nisjonsmakt som 
trumfer nasjonale mål, priorite-
ringer og læreplaner, og Pisa er 
det redskapet som brukes i en 
slik utøvelse av makt. Men Pisa 
bygger på to klare premisser: For 
det første at skolens samlede 
kvalitet kan måles med en to og 
en halv times papir-og-blyant-test 
for 15-åringer, felles for all 
verdens land. For det andre at 
denne Pisa-skåren er et mål for 
landets framtidige økonomiske 
vekst og utvikling. Begge 
premisser er mer enn tvilsomme.

Svein Sjøberg 
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