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"I am a good teacher – really very good!" Med disse ordene starter 

Lily Eskelsen Garcia sitt foredrag i Utdanningsforbundet. Ikke akkurat 

beskjedent. Men vi skjønner raskt at hun har rett. Hun er en veldig 

god lærer! Og på skjermen viser hun fram presseklipp som viser at 

hun feires som "Teacher of the year" i staten Utah for noen år siden, 

omgitt av jublende barn. Da var hun en vanlig grunnskolelærer. Nå er 

hun nyvalgt president i USAs største fagforening, National Education 

Association, NEA (www.nea.org). De har tre millioner medlemmer, 

og har røtter tilbake til 1857. Utdanningsforbundet, Norges største 

fagforening har om lag 160 000 medlemmer. Som kjent; alt er mye 

større i USA. 

Eskelsen har latinske aner, hun er "hispanic", med mor fra Panama. 

Før hun ble lærer jobbet hun som "lunch lady" i en kantine, deretter 

som "a starving folk singer", som det heter i omtalen av henne. Etter 

dette ble hun barnehageassistent, før hun gjennom stipendier fikk 

mulighet til å studere. Det gjorde hun, og med topp resultater. Så ble 

hun lærer i vanskeligstilte miljøer, som det finnes så alt for mange 

av i USA. Spesielt var (og er) hun opptatt av å bedre situasjonen for 

"Hispanic Education". Og så kom hun inn i politikk, og var faktisk 

kandidat i Utah til USAs Kongressen. Nå er hun fagforeningsleder, 

og fører kamp for skolen og for de millioner lærere som jobber der. 

Det er situasjonen for den offentlige amerikanske skolen som opptar 

henne. For denne skolen er truet på så mange måter. Utfordringene 

er store, og de likner på situasjonen vi ser i mange land, men er bare 

mer ekstrem. Derfor er det gode grunner til å følge med på hva som 

skjer i USA. 

Det viktigste med Oslobesøket til Lily Eskelsen og det lille følget 

hennes, var diskusjoner med ledelsen i Utdanningsforbundet. Under 

oppholdet ble det arrangert et seminar, der Lily presenterte de 

viktigste utfordringene de står overfor i USA. Selv var jeg invitert til å 

gi kommentarer. Seminaret ble en lærerik og til dels sterk opplevelse. 

For lærerne i USA står overfor atskillig større utfordringer enn det vi 

opplever i Norge. Men det er de samme vindene som blåser i Norge 

som i USA, og det som skjer i USA kan være en alvorlig vekker for 

skolefolk i Norge. Og for alle andre som er interessert i å bevare og 

forsvare vår offentlige skole.  

Den nasjonale landeplagen
Tittelen på foredraget til Eskelsen slår an tonen: "Test Obsession, 

Corruption, and The Missing Piece of the Puzzle". Dette er altså den 

store nasjonale landeplagen: testingen – og hva den leder til av kor-

rupsjon, juks, marked, privatisering. Og en situasjon der alle blir hver-

andres fiende. Hvis man i et slikt system utvikler god undervisning, 

bør man ikke la andre få del i dette, for da blir også andre gode, 

og det er man ikke tjent med. For ingen vil være under gjennom-

snittet, da blir de oppfattet som et problem. Og det kan gå utover 

ansettelsen, både for lærere og skoleledere. Men, som man vet, 

halvparten er alltid under middels. 

Campbell's lov
Eskelsen henviser flere ganger til "Campbells lov". Den lyder:

“The more any quantitative social indicator is used for social deci-

sion-making, the more subject that indicator will be to corruption 

pressures and the more apt it will be to distort and corrupt the 

social processes it was supposed to measure” 

Denne loven finnes i ulike varianter og under noe ulike navn 

i forskjellige land. Poenget er at når man styrer ved hjelp av 

indikatorer og målinger, så har disse en tendens til å leve sitt eget 

liv. Indikatoren blir et mål i seg selv. Målene blir til målinger, og vi 

får "målestyring" i stedet for målstyring, slik blant annet Marsdal 

(2014) og Malkenes (2014) viser at skjer i norsk skole, med Oslo 

og Sandefjord som viktige eksempler. En slik styring omtales 

også som "perverse incentive". Selve målingen og det resulteren-

de måltallet blir i seg selv så viktig at det erstatter den kvaliteten, 

altså det målet man egentlig var ment å fremme. Og i kampen for 

å bedre skåre, oppstår en rekke triks. Eskelsen ga en rekke ek-

sempler på dette. Som at skoleledere mobbet vekk svake elever, 

slik at skolen steg på målingene. Eller at visse elever nærmest 

But this issue of  evaluation 
that has never frightened me, 
now terrifies me. Because we 
are getting it wrong in so many 
places. And when we get this 
wrong, systems fail; institutions 
are corrupted; the teaching 
profession withers and students 
are cheated of  their futures.  

- Lily Eskelsen
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ble bedt om å holde seg hjemme når det var tester som teller. Eller at 

lærere systematisk fikser på elevsvar på tester slik at klassens skåre 

ble høyere. Når alt avhenger av testresultatet, blomstrer kreativiteten 

for å bedre resultatene, særlig når man risikerer å miste jobben når 

man ikke "leverer". Eskelsen nøler ikke med å kalle dette for juks og 

korrupsjon. Hun mener imidlertid at de som innfører en slik indikator-

basert målstyring ikke har onde hensikter. De tror fullt og helt på at 

denne formen for styring fremmer kvalitet.

Når man så ser at et slikt system av mål- og resultatstyring faktisk 

kan gi den motsatte effekten av hva man trodde, da bør man gå 

i tenkeboksen. Men troen på at testing, marked og konkurranse 

fremmer kvalitet er en sterk politisk/ideologisk posisjon, og slike er det 

ikke lett å endre. Men heldigvis, noen endrer faktisk standpunkt når 

virkeligheten ikke stemmer med teorien. En markant skikkelse i USAs 

utdanningsdebatt er et eksempel på det, nemlig Diane Ravitch. 

Støttespiller: Diane Ravitch 
I foredraget henviser Lily Eskelsen også til Diane Ravitch, og hennes 

historie er interessant: I perioden 1991-93 var Ravitch Assistant 

Secretary of Education under George H.W. Bush med ansvar for 

Educational Research and Improvement. Senere, fra 1997 til 2004, 

var hun sentral i USAs nasjonale testprogram NAEP, the National 

Assessment of Educational Progress. Hun hadde også sentrale posi-

sjoner under Bill Clintons regjeringstid. 

Opprinnelig hadde hun, som republikaner, en sterk tro på at nettopp 

markedskrefter og fri konkurranse, med standardiserte tester som 

redskap, ville fremme utvikling og god kvalitet i skolen. Men etter 

mange år fant hun ut at det nærmest var motsatt, at en skole bygd 

på slike prinsipper opplevde en lang rekke uventede og uønskede 

effekter. Hun studerte utviklingen i detalj, og forkastet sine tidligere 

ideologiske posisjoner.  Nå er Ravitch professor i Education ved New 

York University. Hun er antakelig den fremste kritiker av den skolepo-

litikk som dominerer USA. Hennes hjemmeside og blogg er utvilsomt 

den mest toneangivende for analyse og kritikk, se dianeravitch.com. I 

tillegg har hun skrevet en rekke bøker, og titlene på de to mest kjente 

gir en slags oppsummering av hennes standpunkter:

"The Death and Life of the Great American School System: How 

Testing and Choice Are Undermining Education". (2010) og "Reign 

of Error: The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to 

America's Public Schools" (2013).  

Dette er bøker som bør leses av alle som er interessert i skole og 

skolepolitikk, ikke bare i USA, men også ellers i verden. For utviklin-

gen er global, noe også Eskelsen la vekt på. 

I foredraget brukte Eskelsen uttrykket GERM for det som nå skjer i 

USA. Uttrykket er introdusert av finske Pasi Sahlberg (2011), og står 

for Global Educational Reform Movement. Finland er blitt kjent som 

"PISA-vinneren", etter å ha toppet disse rangeringenes i flere runder 

med PISA-testing. Sahlbergs bok "Finnish Lessons: What Can the 

World Learn from Educational Change in Finland?" (2011) ser på hva 

som kan forklare at Finland gjør det så bra på PISA. Sahlberg er 

forundret over at andre land synes å ville gjøre nettopp det motsatte 

av hva som er forklaringen på at Finland gjør det bra.

Global Educational Reform Movement (GERM) innebærer, ifølge 

Sahlberg: En global bølge av skolereformer preget av økt konkur-

ranse og frie valg, standardisering av undervisning og læreplaner, 

mer testing og karakterer, testbasert “accountability”, prestasjons-

basert lønn, rangering av skoler og lærere, utdanning som marked, 

privatisering, konkurranse og fritt skolevalg. Med klar adresse til 

Norge, Sverige og Danmark skriver Sahlberg: "Finland has remained 

immune, but other Nordic countries have moved to adopt policies 

that are close to GERM" (Sahlberg, 2011, s. 125).

Pearson og markedskreftene
Et gjennomgangstema i Eskelsens analyse er kommersialiseringen 

av skolen, både i form av privatskoler og i form av aktører som 

produserer tester og undervisningsopplegg. Den største aktøren 

er Pearson Inc. De opererer globalt, men er klart størst i USA 

og Storbritannia. Pearson eier blant annet Financial Times, The 

Economist, Penguin Group og Dorling Kindersley. I senere år har 

de imidlertid vokst mest innen markedet for tester, analyser, lære-

bøker og undervisningsprogrammer gjennom en rekke oppkjøp. 

På hjemmesiden sier de det klart: 

"Pearson is the world’s leading learning company, with 40,000 

employees in more than 80 countries working to help people of all 

ages to make measurable progress in their lives through learning. 

[…]  From pre-school to higher education and professional educa-

tion, our curriculum materials, digital learning tools and testing pro-

grammes help to educate more than 100 million people worldwide."

Pearson har nylig inngått et nært samarbeid med PISA og OECD. 

De vant anbudet om viktige deler av PISA 2015, en testing som 

foregår denne våren. For Pearson er samarbeidet med OECD og 

PISA en gullgruve. Åtti prosent av Pearsons overskudd kommer 

fra test- og utdanningssektoren. I USA dominerer de det enorme 

testmarkedet, og de er også store på undervisningsopplegg og 

lærebøker på alle nivåer. Gjennom sitt engasjement i PISA er 

de med på å skape et globalt behov for både tester og smarte 

undervisningsopplegg. Nye kommersielle produkter fra OECD i 

samarbeid med Pearson og andre kommersielle aktører er "PISA 

for schools", tester som kan brukes av skoledistrikter og til og med 

enkeltskoler. Kanskje er norske kommuner mulige kunder? 

Pearson skaper sykdommen, stiller diagnosen og selger medi-

sinen – og tjener på hele produksjonslinjen. Selskapet støtter 

også universitetsinstitutter som arbeider med komparative 

studier, og har etablert professorat i sitt navn: Pearson Professor 

of Educational Assessment er etablert ved selveste University of 

Oxford. Slik veves det usynlige bånd av samarbeid og lojalitet 

mellom akademiske og kommersielle aktører.

Ravitch ser Pearson som en av de største truslene mot den 

offentlige amerikanske skolen, og hun sier det i klartekst: "Are we 

prepared to hand over our children, our teachers, and our definition 

of knowledge to Pearson?" (Ravitch, 2010) .

Klarere linje i Utdanningsforbundet?
Nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, ledet semina-

ret. Han mer enn antydet at det er verdt å vurdere om man også 

fra Utdanningsforbundets side skal innta en klarere linje når det 

gjelder norsk skolepolitikk, og spesielt overfor det han omtalte som 

testhysteriet. Streiken siste høst viser at det blant norske lærere 

er en støtte for en klarere front mot de krefter som vil styre norsk 

skole i en retning som likner på det de opplever i USA. 
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I am not exaggerating.  It cannot be overstated.  We are seeing the 
destruction of  what it means to teach and what it means to learn.

- Lily Eskelsen

Svein Sjøberg, Professor emeritus,  

Universitetet i Oslo, fysiker og fagdidaktiker




