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Forord

Norsk skole er under sterkt reformpress. Reforminitiativene er mange, 
og de har ulike opphav og årsaker. Dels handler det om å finne løsninger 
på åpenbare mangler i skolen, dels skapes reforminitiativer som følge av 
konkurransen mellom politiske partier om velgernes gunst. En stadig vik-
tigere kilde til skolereformer i Norge er internasjonale sammenlignende 
skolestudier, som PISA, TIMMS og TALIS. I denne boken retter vi oppmerk-
somheten mot reformideene opphav og innhold, hvordan de spres, og ikke 
minst mot hva som skjer når de forsøkes implementert i skolen. Boken er 
blitt til i forskningsgruppen for «Skoleutvikling og utdanningsledelse» 
ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det er en tverr-
disiplinær forskningsgruppe sammensatt av pedagoger, fagdidaktikere, 
statsvitere og organisasjonsteoretikere. Boken er et tydelig uttrykk for de 
mange faglige synergiene som har oppstått når pedagogene og fagdidak-
tikernes praksisnære innsikter fra skolefeltet er blitt holdt opp og brynt 
mot statsviterne og organisasjonsforskernes utenfrablikk og deres import 
av teorier fra ikke-pedagogiske felt for å bedre forstå pågående endrings-
prosesser i skolen.

I boken leveres empiriske ferskvarer om samtidens reformideer og om 
hvordan de sirkulerer i norsk skolesektor. Men ambisjonene er høyere: Vi 
utvikler en teori – translasjonsteorien – og et sett begreper som vi argu-
menterer for er fruktbar for å bedre begripe samtidens reformbestrebelser 
i skolen. Vi går så et skritt videre fra å tilby teoretisk utledede begreper til å 
peke på noen mulige avledede grep for blant annet å øke sannsynligheten 
for å lykkes med å implementere reformideer i skolen.  

Vi vil takke alle forfattere til boken for stor entusiasme og knallhardt 
arbeid samt kollegaer og forlagets anonyme granskere som har bidratt med 
kommentarer og øvrige innspill på tidligere utkast. Vi takker også Cappelen 
Damm Akademisks Tor Paulson og Wegard Kyoo Bergli for tung involvering 
og meget profesjonell oppfølging gjennom hele prosessen,

Tromsø, 5. november 2014

Kjell Arne Røvik Tor Vidar Eilertsen Eli Moksnes Furu
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OECDs PISA-prosjekt har forandret norsk skole. Men PISA-
prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et politisk 
prosjekt, og det må forstås som et samfunnsfenomen. Det 
dreier seg om globalisering av utdanningssektoren, om troen 
på at marked alltid er bra og at konkurranse fremmer kvali-

tet, både mellom elever, skoler, lærere og ikke minst mellom nasjonene. 
Dette kapitlet1 er en kritisk gjennomgang av noen viktige sider ved PISA-
prosjektet.

innledning

Denne boken handler om reformideer i norsk skole, hvor de kommer fra, 
hvordan de spres og hvordan de blir tatt opp og brukt. PISA er et eksempel 
på nær sagt alle sider i en slik prosess, for PISA har på grunnleggende måter 
endret norsk skole og den måten vi snakker om den. I dette kapitlet skal vi 
se noe i detalj på det idemessige fundamentet for PISA og hvordan det har 
formet norsk skoletenkning og -praksis. Et hovedargument er at PISA må 
forstås som et politisk prosjekt, og ikke som et pedagogisk.

Norsk skole og utdanning blir i stadig sterkere grad påvirket av det som 
skjer i andre land. Verden blir mindre, og vi lever i det som blir kalt en 
Global village. En stadig mer effektiv data- og kommunikasjonsteknologi 
opphever avstander og landegrenser. Folk reiser mer – noen for å oppleve 
nye land og folk, andre for å søke arbeid og atter andre er på flukt fra nød, 
krig og fattigdom. På godt og vondt kan vi snakke om en globalisering.

En slik virkelighet krever kjøreregler for flytting av folk, varer, tjenester og 
penger. Våre egne norske lover og ordninger må ta hensyn til internasjonale 
avtaler og juridiske forpliktelser. Internasjonalisering og globalisering er 
blitt en del av dagens virkelighet, enten vi liker det eller ikke.

Slik er grunnlaget også når vi diskuterer skole og utdanning. Vi har 
fått reformer i både skole og høyere utdanning som gjør at norske ord-
ninger og regler blir tilpasset og omformet. Noen ganger er alle kjent med 
at ordningene stammer fra internasjonale konvensjoner og avtaler. De 
fleste vet at vårt gradssystem med Bachelor, Master og PhD er en konse-
kvens av EUs Bolognaprosess, der mange sider ved høyere utdanning er 
«harmonisert». Basert på EU-initiativ har vi også fått et rammeverk for 
kvalifikasjoner, både for skole og høyere utdanning (Karlsen 2014). Det 
som Røvik og Pettersen (2014, i denne boken) kaller «masterideer» fra 

1 Dette kapitlet er en videreutvikling og utvidelse av en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift (Sjøberg 2014).
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internasjonale aktører har fått gjennomslag. Selv trekker de fram kvalitet, 
ledelse, «accountability»(ansvarlighet) og evidensbasert praksis, og man 
kan sikkert legge til enda flere, som for eksempel kompetanse, frie valg og 
«transparency» (åpenhet).

Det er interessant å merke seg at alle disse begrepene er positivt ladet – 
de er slett ikke nøytrale. Det gjør kritikken vanskelig. Hvem kan være mot 
kvalitet, frihet, ansvarlighet, åpenhet, god ledelse og at vår politikk skal 
være basert på evidens? Det motsatte er rett og slett utenkelig – i alle fall 
inntil man har pakket ut hva disse ordene egentlig betyr i praksis.

Vi liker å tenke at norsk skolepolitikk er genuint norsk. Rent juridisk sett 
er vi nokså frie til å forme vår egen skolepolitikk, og EU har for eksempel 
ikke noen klar skolepolitikk. Dessuten er jo ikke Norge med i EU, selv om vi 
er blant de mest lojale til å følge EUs lover og regler. Det store flertall av lover 
som vedtas i Stortinget er bare tilpasninger til EU-forordninger. Skole- og 
utdanningspolitikken er i stor grad en tilpasning til globale trender, som 
er preget av ny-liberal tenkning og new public management (Møller og 
Skedsmo 2013).

Karlsen (2014) går i sitt kapittel gjennom de viktigste internasjonale 
aktørene når det gjelder skole og utdanning. Hans hovedkonklusjon er den 
samme som hos Møller (2014), nemlig at det er OECD som i dag er den vik-
tigste aktøren, selv om OECD juridisk slett ikke har noen formell myndighet. 
Det er spesielt PISA-prosjektet som er blitt OECDs instrument for en slik 
påvirkning. Dette kapitlet ser på noen viktige sider ved dette prosjektet og 
hvordan det brukes og misbrukes i norsk skoledebatt og –politikk.

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 og uttrykk som

historisk og kulturell innsikt, respekt for menneskeverdet, åndsfri-

dom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, demokrati, likestilling, 

vitskapleg tenkjemåte, skaparglede, engasjement og utforskartrong, 

tenkje kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar, medansvar og med-

verknad, fremja danning og lærelyst, alle former for diskriminering 

skal motarbeidast.
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Rett etter at denne paragrafen ble vedtatt, startet valgkampen for stor-
tingsvalget 2009, der også skolepolitikk sto sentralt. Men her var det ikke 
formålsparagrafen som sto i sentrum. I Aftenposten (27. mars 2009), gir 
Erna Solberg en «Høyre-garanti om bedre skole». Dette blir presisert slik: 
«Erna Solberg lover fremgang på PISA-undersøkelsen.»

Forsynt med egen signatur skriver hun:

Jeg, Erna Solberg, garanterer herved at norsk skole og norske uni-

versiteter vil score høyere i internasjonale tester hvis Høyre kommer 

i regjering etter valget.

Men det var slett ikke bare Erna Solberg som hadde glemt formålsparagra-
fen og de norske læreplanene. Da Jens Stoltenberg holdt statsministerens 
nyttårstale 1. januar 2008, hadde han akkurat fått resultatene fra PISA2006 
på bordet. Dette ble hans første tema i nyttårstalen. Med alvorlig mine så 
han det norske folk i øynene og sa dette:

I Norge er vi vant til å ligge på toppen på internasjonale sammenlik-

ninger. 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!

Senere, i valgkampen 2013, sa Jens Stoltenberg, nå med en viss stolthet 
etter norsk framgang på PISA2009 og andre internasjonale tester: «Det var 
vi som begynte med å måle kvalitet i norsk skole, ikke Høyre» (Aftenposten 
11. 01. 2013). 

Nå er det altså ikke snakk om hvem som skal ta skylda eller ansvaret for 
testingen i norsk skole, nå er det kamp om hvem som skal ha æren. (For 
øvrig tok Stoltenberg faktisk feil; det var faktisk Høyre som startet den inter-
nasjonale testingen, slik vi snart skal se. Dette ble korrigert i Aftenposten 
dagen etter.)

Hvis vi ser på stortingsmeldinger og andre skoledokumenter tidlig på 
2000-tallet, også med rød-grønn regjering, er det ikke mange henvisninger 
til formålsparagrafen. Det er heller ikke mange henvisninger til den gene-
relle delen av læreplanen, den som rundt 1993 ble skrevet av Gudmund 
Hernes. Heller ikke ordet dannelse eller allmenndannelse synes å fore-
komme i nyere stortingsmeldinger eller NOU-er om norsk skole. Derimot 
er det utallige henvisninger til PISA, TIMSS og «OECDs eksperter».

Symptomatisk er også hyppigheten av ordet «læringstrykk», en nykom-
ling i den pedagogiske terminologien. Dette begrepet finner vi nå i utallige 
sammenhenger, ikke bare i de mange PISA- og TIMSS-rapportene, men 
også og i stortingsmeldinger, offentlige dokumenter og i avisspaltene. Også 
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i pedagogisk faglitteratur har dette nye begrepet gjort sitt inntog, til og 
med som et operasjonalisert og målbart begrep (Turmo 2011). Der man før 
snakket om dannelse, omsorg, samfunnsansvar og solidaritet, snakkes det 
nå om testskår, rangeringer og læringstrykk. Og dette trykket eller presset 
stammer utvilsomt fra PISA og de internasjonale studiene.

Ikke misforstå: Vi skal ha høye forventninger til norsk skole og til elevene. 
Og selvsagt er elevenes læring det viktigste. De skal lære skolens fag på en 
måte som ruster dem for framtidas utfordringer. Men like viktig, også for 
å ruste de unge til å møte en ukjent framtid, er at de forlater den obligato-
riske skolen med gode minner, med gode verdier, og med tro på seg selv 
og på framtida. De skal også ha bevart den nysgjerrigheten og interessen 
som alle barn har i tidlig alder. Kvaliteten på norsk skole kan bare vurde-
res ut fra i hvilken grad skolen lever opp til det brede mandat samfunnet 
har gitt dem. I dag synes det som dette samfunnsmandatet blir trumfet av 
internasjonale rangeringer.

Misforstå heller ikke dette punktet: Vi kan lære mye av internasjonale 
studier og sammenlikninger, og vi bør selvsagt delta i slike. Dette var faktisk 
også den opprinnelige tanken bak de studiene som forskerne bak de første 
internasjonale skolestudiene hadde: Man skulle lære av hverandre, man 
skulle dele erfaringer, sammenlikne læreplaner, lærerutdanning, lærings-
utbytte og undervisningsmetoder. Men etter hvert er forskerne kommet i 
bakgrunnen, skolebyråkrater og politikere har overtatt, og oppmerksomhe-
ten, også i media, er dreid mot en konkurranse om å bli best i test, ofte ut fra 
et (misforstått) hensyn til landets konkurranseevne. Og kommersielle aktø-
rer invaderer markedet med sine tester og tjenester. Mer om dette senere.

forhistorien: fra den ene grøfta til den andre?

Norsk skole levde lenge i en uskyldsren tilstand. Samfunnet stolte på at 
skolene var bra og at lærerne gjorde jobben sin. Ikke deltok vi internasjonale 
tester, ikke hadde vi nasjonale prøver, ikke hadde vi nasjonale 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 sko-
len lå da også under Kirke- og undervisningsdepartementet. Nå heter det 
Kunnskapsdepartementet.

Skiftet i den den pedagogiske stemningen i Norge kan illustreres på 
mange måter. Her er én illustrasjon: I slutten av 1970-årene hadde vi et 
offentlig utvalg som gikk gjennom testing og karakterer i norsk skole. 
De to NOU-ene fikk navnene EVA1 og EVA2. Navnet var etter utvalgets 
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navn, Evalueringsutvalget, men passet godt også fordi det var ledet av Eva 
Nordland, vår toneangivende professor i pedagogikk og på mange måter 
sosialpedagogikkens frontfigur. Et sentralt forslag i de to NOU-ene var at 
hele den norske grunnskolen skulle være karakterfri. Slik var den peda-
gogiske stemningen den gang. Skolen skulle være først og fremst være et 
sted å være, et sted der man ikke målte og rangerte, men der elevene skulle 
sosialiseres, vokse og blomstre. Dette var også fagpedagogenes versjon av 
positivismestriden i norsk samfunnsforskning, slik den ble utspilt i 1970-
årene. Tall, testing og målinger hørte ikke til i skolen, og karakterer skapte 
bare tapere, mente dominerende pedagoger og deres fagmiljø, og dette 
synet preget også skolepolitikken.

I dag er situasjonen nesten den motsatte: Norge er med på nær sagt alle 
de internasjonale testene som finnes – og det er mange! Røvik mfl. (2014, 
i denne boken) peker på at Norge, gjennom Utdanningsdirektoratet, er 
involvert i 42 internasjonale prosjekter, blant dem nær sagt alle de kom-
parative studiene av elevers faglige prestasjoner som finnes. I tillegg har vi 
fått nasjonale prøver, elevundersøkelser og utallige former for evalueringer 
og rapporter. Ingen snakker om en karakterfri skole, og karakterer klatrer 
ned til stadig lavere klassetrinn. Oslo har tatt skrittet helt ut og laget sine 
egne osloprøver. Mange andre kommuner har liknende ordninger som 
Oslo, og dokumentasjonspresset i sandefjordsskolen ble i 2013 en stor sak i 
offentligheten. NHO vil ha skolestart for 5-åringer, og det det kommer krav 
om målinger og kompetansekrav helt fra skolestart.

Lesverdige beskrivelser av situasjonen gis i to godt dokumenterte og les-
verdige bøker av Magnus Engen Marsdal (2011, 2014). Også Simon Malkenes 
(2014), selv lektor i Oslo, gir et viktig bidrag til å forstå politikken og retorik-
ken om norsk skole i boka Bak fasaden i Oslo-skolen.

Det har altså skjedd en utrolig endring av skolens hverdag i løpet av 
nokså kort tid. Mer tid går med til rapportering og testing, mindre tid går 
med til undervisning. Merkelig nok har det vært liten eller ingen politisk 
eller offentlig debatt om denne snuoperasjonen. Og, underlig nok; nær sagt 
alle politiske partier synes å ha fulgt med på ferden.

I tilbakeblikk kan man kanskje si at det opplagt var et behov for en 
nyorientering av skolen, slik den framsto i slutten av 1980-årene. Norske 
skolemyndigheter hadde nesten ingen informasjon om faglig kvalitet som 
gjorde det mulig å styre. Til tross for kritikken av mange trekk ved dagens 
situasjon, vil mange derfor kunne se mye positivt ved den dreiningen vi har 
fått. Det faglige er kommet mer i søkelyset, 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 egen skoletid, ei heller i lærerutdanningen sin. Men i vår iver etter 
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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.

norge og internasjonale studier: 
politiKK fra første stund

Fra rundt 1960 ble det gjennomført en rekke internasjonale sammenlik-
nende studier. Sverige var en pådriver for disse studiene, som i de før-
ste tiårene var drevet av forskningsmiljøer tilknyttet IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) (se også Røvik 
mfl. 2014, i denne boken). Norge deltok ikke i disse studiene de første 20 
årene.

Den første store komparative internasjonale studien Norge deltok i, var 
The Second International Science Study (SISS). Dette var, som navnet til-
sier, en studie av naturfag i skolen, den andre i sitt slag. Historien bak den 
norske deltakelsen i SISS illustrerer hvordan slike prosjekter helt fra første 
stund har vært politisert. Her kommer beretningen om det som skjedde, 
en historie som tidligere ikke har vært offentlig kjent:

Flere personer og institusjoner i det nokså ferske norske fagmiljøet i 
naturfagdidaktikk gikk i 1982 sammen om å søke forskningsmidler til norsk 
deltakelse i SISS. Vi søkte på ordinær måte om midler fra utlysningen av 
departementets såkalte skoleforskningsmidler. Søknaden fikk positiv fag-
fellevurdering, men siden denne studien var nokså kostbar, nådde vi ikke 
opp. Det var synd, men vi slo oss til ro med dette, så klart.

To måneder senere fikk undertegnede en telefon fra Per Dalin. Han var 
leder for den private stiftelsen IMTEC, en slags avlegger han hadde med seg 
fra sitt arbeid i OECD. Vi kjente ikke hverandre, men Dalin hadde hørt at 
jeg arbeidet med skoleforskning knyttet til naturfagene. Han spurte om jeg 
hadde hørt om SISS-studien. Det bekreftet jeg, men fortalte ikke at vi nylig 
hadde fått avslag på en søknad om å gjennomføre akkurat dette prosjektet. 
Dalin fortalte at han og IMTEC hadde fått penger av statsråd Tore Austad for 
at Norge skulle delta i denne undersøkelsen. Tanken var, mer enn antydet 
han, at man nå skulle vise at norsk skole, lenge styrt av Arbeiderpartiet, 
slett ikke var så god som mange trodde. Derved kom bevilgningen til SISS 
kjapt på plass.

Dette var i 1982, og Tore Austad var kirke- og undervisningsminister i 
Kåre Willochs Høyre-regjering. Mens en faglig gruppering fra forsknings-
institusjoner hadde fått avslag, bevilget altså ministeren penger direkte 
over bordet til en privat stiftelse til samme prosjekt, uten noen søknad. 
Det viste seg også at prosjektsummen nå var den dobbelte av det vi hadde 
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søkt om. Dette var før man snakket om korrupsjon i offentlig forvaltning, 
så det var ingen som slo alarm.

Per Dalin ville altså ha meg som prosjektleder til SISS. Jeg takket ja til 
oppdraget, fikk permisjon fra min stilling ved Universitetet i Oslo og ble 
derved ansatt i IMTEC som norsk prosjektleder for SISS. Jeg ble bedt om 
å foreslå en prosjektgruppe som departementet skulle godkjenne. Det var 
ikke vanskelig, for vi hadde jo allerede en slik gruppe, nemlig de som opp-
rinnelig hadde søkt om å gjennomføre SISS i Norge. Slik gikk det til at vi 
som selv hadde søkt om prosjektet, nå fikk gjennomføre det, men engasjert 
av en privat stiftelse, og til den dobbelte prisen av hva den opprinnelige 
søknaden lød på.

Denne historien blir for øvrig bekreftet av Per Dalin da han skrev forordet 
i sluttrapporten fra SISS-prosjektet noen år senere: «Da IMTEC i 1982 overfor 
statsråd Austad i Kirke- og Undervisningsdepartementet tok initiativ til en 
drøfting av IEA-prosjektet i naturfagundervisning, fikk vi rask og positiv 
støtte.» (Per Dalin i forordet til Sjøberg 1986).

Data til SISS ble samlet inn i våren 1984, og den norske hovedrappor-
ten kom en stund senere (Sjøberg 1986). Av ulike grunner kom ikke de 
internasjonale SISS-rapportene før rundt 1992. Da hadde vi en arbeider-
partiregjering med Gudmund Hernes som utdanningsminister. Dalin og 
IMTEC valgte å offentliggjøre de internasjonale resultatene direkte på NRK 
Dagsrevyen, uten å varsle verken oppdragsgiveren (KUF) eller underteg-
nede som prosjektleder. (Dette var nok verken korrekt eller spesielt lurt av 
IMTEC viste det seg etterpå, men det er en annen sak.)

SISS-resultatene viste at Norge internasjonalt sett lå nokså svakt i natur-
fag, både i faglige prestasjoner, i timetall og ikke minst i lærerutdanning. 
Hernes var lite fornøyd med måten saken ble presentert, men tok resultatene 
alvorlig, også fordi annen forskning viste at naturfagene sto svakt i skolen. 
Han iverksatte en omfattende utredning om naturfagene, med underteg-
nede som leder. Etter to år la vi fram våre rapporter (Naturfagutredningen 
1994). Dette medførte større oppmerksomhet om skolens naturfag. På dette 
grunnlaget ble det blant annet slutt på o-faget i grunnskolen. Naturfag ble 
igjen et eget fag på barnetrinnet ved reformene i midten av 1990-årene, i 
den planen som ble kjent som L97. Hernes besluttet også at Norge skulle 
bli med i TIMSS, oppfølgeren til SISS.

TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) omfattet, 
som vi ser av navnet, fagene matematikk og naturfag, og er siden den gang 
gjennomført i flere runder og for ulike elevgrupper, først og fremst for 4. og 
8. klasse i grunnskolen. Etter hvert står T ikke for Third, men for Trends. Det 
betyr at man kan følge utvikling over tid. TIMSS og en rekke andre inter-
nasjonale studier, deriblant lesestudien PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study), arrangeres av IEA, som er en stiftelse der både 
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forskningsinstitutter og ulike lands departementer er medlemmer. I dag 
(2014) er det faktisk Norge som har formannskapet i IEA gjennom Anne 
Berit Kavli i Utdanningsdirektoratet. Vi kom sent med i internasjonale 
komparative studier, men har tatt det igjen i stort mon. Norge følger ikke 
bare med på lasset, men er nærmest pådrivere for slike studier.

Undertegnede jobbet altså om lag tre år som norsk prosjektleder for 
SISS. Det ga viktig og interessant erfaring. For meg la dette samarbeidet 
grunnlaget også for den skepsis jeg senere har hatt mot slike studier, spesielt 
mot hvordan de brukes. I sluttrapporten for SISS uttrykker jeg på vegne av 
prosjektgruppa denne skepsisen klart allerede i forordet.

Det er mange grunner til å være skeptiske til enkle sammenlikninger 

fra land til land. Hvis vi ser det som et mål «å bli best» er det lett å 

velge språklige formuleringer ut fra dette. […] Våre erfaringer viser 

også at man trenger god og detaljert innsikt i de ulike lands språk og 

kultur når man skal foreta sammenlikninger. Det er verdt å ta med 

seg disse motforestillingene, spesielt fordi mange ønsker å presen-

tere enkle konklusjoner der faglige forbehold ikke kommer fram 

(Sjøberg 1986).

Dette er altså snart 30 år siden. Det har dessverre vist seg at den skepsisen 
var velbegrunnet. Men det var først om lag 15 år senere, da OECD begynte å 
lage sine egne skolestudier, at rangeringer fra internasjonale skolestudier 
kom til å prege skoledebatt og -politikk.

veien til pisa

PISA er et program som drives og finansieres av OECD og medlemslandene. 
OECDs mandat er å bidra til medlemslandenes økonomiske vekst og utvik-
ling i en global fri markedsøkonomi. På grunn av økende verdenshandel 
og stadig flere produkter og tjenester basert på teknisk-naturvitenskapelig 
kunnskap og kompetanse, har også OECDs interesse for utdanning, spesi-
elt innen de teknisk-naturvitenskapelige fagene, økt. Som Karlsen (2014) 
skriver i sitt kapittel, ble «human resources» etter hvert oppfattet som en av 
de viktigste faktorene i en global høyteknologisk markedsøkonomi. Satsing 
på utdanning ble sett som en økonomisk investering med høy avkastning. 
Spesielt knyttet interessen seg til utdanning innen de teknisk-naturviten-
skapelige fagene og matematikk.

I sine analyser av ulike lands utdanning, brukte OECD i stor grad stør-
relser som det var lett å finne tall på, så som antall studenter og ulike mål 
for bevilgninger og kostnader i utdanningssystemet. OECDs eksperter ble 
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(rimeligvis) etter hvert mer og mer opptatt av kvaliteten av den læringen som 
fant sted, og de søkte å finne mål for dette. Man var ikke bare fornøyd med 
å ha tall på innsatsfaktorene, men ville også ha gyldige mål for resultatet, 
eller «produktet». Slik samarbeidet de med IEA, som blant annet hadde 
drevet med studier som TIMSS i lengre tid.

Mange har beskrevet og analysert hvordan disse debattene har vært ført 
innen OECD. Her følger noe av historien, basert på to personer som begge 
var sentrale i denne utviklingen: Den ene er Kjell Eide fra Norge, og den 
andre er Ulf P. Lundgren fra Sverige.

Kjell Eide (1925–2011) var sosialøkonom og en pionér når det gjaldt å løfte 
fram sammenhengen mellom utdanning og økonomisk utvikling. Han 
var «Norges mann i OECD» i nærmere 30 år og var sentral i OECDs arbeid 
med utdanning fra starten i 1961. Han var også statssekretær i en arbei-
derpartiregjering. Etter dette var han vitenskapelig rådgiver for skiftende 
norske regjeringer inntil han gikk av med pensjon i 1995. Hvis man skal 
bruke terminologien til Røvik mfl. (2014, i denne boken), kan man si at han 
var en «lyttepost», som både innhenter og (til dels) oversetter av reformi-
deer fra den internasjonale debatten. Mange vil nok hevde at Kjell Eide 
fungerte som et slags filter: Han fortolket den internasjonale scenen for 
norske politikere og han fortolket og presenterte den norske virkeligheten 
overfor omverdenen og OECD.

Kjell Eide var sentral i utvikling av tankegodset i OECD, men ble også 
sterkt kritisk til de tankene og ideene som etter hvert dominerte internasjo-
nalt, spesielt i OECD. Hans siste bok het OECD og norsk utdanningspolitikk 
(Eide 1995). Der gir han et innblikk i hva som skjedde internt i OECD, blant 
annet slik:

Utover 80-årene gikk særlig USA mer aggressivt inn for å få kon-

servative politiske flaggsaker opp på OECD's utdanningspolitiske 

dagsorden […] Nye slagord kom etter tur: kvalitet i utdanningen, fritt 

skolevalg, nye finansieringskilder, næringslivskontakt, «accountabi-

lity», effektiv ressursbruk og prestasjonsbelønning.

Ambisjonen kan være at OECD tar på seg ansvaret for interna-

sjonale undersøkelser, på regjeringenes vegne. Dette vil gjøre OECD 

til en sterk politisk maktfaktor, og bidra til en utdanningspolitisk 

«harmonisering» som vil overgå alt vi hittil har kunne frykte fra EU. 

(Eide 1995)
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Dette skrev Eide altså rett før OECD i 1997 startet planleggingen av PISA-
prosjektet.

Etter Kjell Eide ble den svenske professoren i pedagogikk Ulf P. Lundgren 
en nøkkelperson i OECDs arbeid med utdanning. Lundgren var tonean-
givende i internasjonal forskning knyttet til utdanning, og han sto blant 
annet bak OECD-evalueringer av norsk skole i 1970- og 1980-årene. Han 
var også rektor ved Høgskolan för Lärarutbildning i Stockholm, og han 
ledet Skolverket 1991–2000 (Sveriges parallell til Utdanningsdirektoratet) 
og senere også Vetenskapsrådet, det svenske forskningsådet.

Lundgren var sentral i forarbeidet med PISA fram til år 2000, inntil han 
ble syk og måtte trekke seg. Han er nå professor ved Uppsala Universitet. I 
flere sammenhenger har han skrevet om forarbeidene til PISA, og hvordan 
det hele utviklet seg (Lundgren 2010; 2011).

I sitt bidrag til den norske boken PISA. Sannheten om skolen? (Elstad og 
Sivesind (red.) 2010) avslutter Lundgren slik:

Min forhoppning var at med denna typ av test skulle diskussionen om 

kunnskapsresultater vidgas från at uppfatteas som orsakade bara av 

skolan till också att förstås som en del av en vidare utbildnings- och 

kulturpolitik. Sällan har väl en förhoppning så grusats.

[…] Styrningen av utbildning riktades allt mer mot resultat og min-

dre mot mål. Sextio- och sjuttitalets likvärdighets-frågor förvandla-

des til retorik om valfrihet och kvalitet. E i engelska equality vittrade 

bort – equality blev quality. Internationella kunnskapsprövningar 

var nu internationella kompetensptövningar, vilket mediala uttryck 

byggde på metaforer från idrotten. Varje ansvarsfull utbildnings-

minister/skolminister/kunnskapsminister förklarade att vid nästa 

PISA-mätningen skulle landet på pallplats. (Lundgren 2010:,51, min 

utheving)

I en annen bok konkluderer Lundgren slik:

PISA is maybe no longer a comparative project. It is a model for the 

governing of national school development in a global world. […] 

PISA is an example of what in a global world nationally is percei-

ved as the answer to what is going to be taught, who it is going to be 

taught to and how the outcomes of teaching will be judged and used 

for control and political governing. (Lundgren 2011: 28, min utheving)
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da norge giKK ad pisa

Kristin Clemet, utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005, 
ble den første virkelig store brukeren av data og analyser som kom fram 
gjennom PISA og de andre internasjonale undersøkelsene. Da de første 
PISA-resultatene ble lagt fram 4. desember 2001, hadde hun akkurat startet 
som minister. På pressekonferansen var hun klar og direkte, gjengitt slik 
i Aftenposten:

Norge er skoletaper. Hermed er det solid dokumentert. Dette er 

skuffende, nesten som å komme hjem igjen fra et vinter-OL uten en 

eneste norsk medalje. Og denne gangen kan vi ikke skylde på at fin-

nene er dopet.

Alle avisene fulgte opp med hele forsider med dette budskapet. Kritiske 
motstemmer, forbehold eller nyanseringer kom ikke fram. Faktum var at 
Norge lå i midtsjiktet blant de rike OECD-landene i alle tre fag, en posisjon vi 
for øvrig har hatt i alle de fem PISA-rundene som nå er gjennomført. Denne 
posisjonen midt i hovedfeltet ble umiddelbart fortolket og presentert som 
å være en «skoletaper».

Denne kraftfulle lanseringen fikk den ønskede effekten. «Alle» skjønte 
at norsk skole var i krise og at «noe måtte gjøres». Retorikken var ikke noen 
tilfeldighet, men et godt gjennomtenkt utspill fra Kristin Clemet. Dette 
kommer tydelig fram i den framstillingen av norsk utdanningspolitikk 
som hennes statssekretær Helge Ole Bergesen (2006) ga i sin memoarbok 
Kampen om kunnskapsskolen. Denne boka skrev han, til dels i samarbeid 
med Clemet og i vi-form, rett etter at de forlot regjeringskontorene. Boka 
er på mange måter en bedre primærkilde til norsk skolepolitikk enn stor-
tingsmeldinger og andre offisielle dokumenter, for her fortelles det i direkte 
og usminket form om taktikk, strategi og retorikk. Jeg må legge til at denne 
boka er velskrevet og velinformert. Og den er befriende ærlig. Tidlig i boka, 
under overskriften «Et nytt århundre og en ny skoleepoke: PISA-sjokket», 
skriver Bergesen nærmest euforisk om pressekonferansen der PISA ble 
lansert. Så konkluderer han:

Derved var scenen satt for det store norske oppgjøret om kunnskap i 

skolen. […] For oss som akkurat hadde overtatt den politiske ledelsen 

i Utdannings- og Forskningsdepartementet, ble PISA-resultatene en 

«Flying start». (Bergesen 2006: 41–42).

Han følger opp med å beskrive hvordan seieren om opinionen ble sikret.
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Med PISA-undersøkelsen ble debattklimaet endret brått, radikalt og 

ugjenkallelig. Sviktende ferdigheter og middelmådige resultater var 

ikke lenger løse påstander fra høyrefolk på valgkamp og aldrende lek-

torer i Aftenpostens spalter (Bergesen 2006: 42).

Han forteller også hvordan all motstand og kritikk ble nedkjempet.

Alt ble tilbakevist, og etter hvert ble det stadig færre som fremførte 

usaklige innvendinger. Det viste seg umulig å ignorere den interna-

sjonale fagekspertisen som sto bak fremgangsmåten og analysen av 

resultatene. (Bergesen 2006: 43).

Etter hvert ble det nesten umulig å fremme kritikk i offentlig debatt. 
Forbehold og nyanseringer ble raskt stemplet som bortforklaringer, eller 
som at man «egentlig» var motstander av faglighet og kunnskap i skolen. 
Elendighetsbeskrivelsen hadde slått rot som sannheten om norsk skole, og 
selv vitenskapsjournalister (Bjørn Vassnes) og forfattere (Knut Faldbakken) 
begynte å hevde at norsk skole var på u-landsnivå.

Men suksessen ble nesten litt for stor, også for Clemet/Bergesen i KUF, 
spesielt etter at PISA2003 viste en ytterligere svak nedgang for Norge. Det 
er interessant å lese Bergesens refleksjoner knyttet til katstrofemeldingene 
om skolen:

Fra en politisk synsvinkel ble imidlertid dette litt for mye av det gode 

(sic.). […] Etter hvert ble det negative inntrykket så dominerende at 

det truet med å paralysere dem som i praksis kan skape forbedring i 

skolen – nemlig de 100 000 lærerne. Hvordan skulle de klare å holde 

motet opp og motivere seg for en ny reformprosess når mediene sta-

dig var fulle av dårlige nyheter om skolen? […] Det var helt nødvendig 

å balansere budskapet […] Det ble også viktig å velge de riktige ordene 

når analysene om kunnskapssvikt skulle kommenteres. Vi bestemte 

oss for å bruke uttrykket «middels gode» resultater, ikke «middelmå-

dige» (Bergesen 2006: 46–47).

Da Høyre i 2005 forlot regjeringskontorene, hadde de, med bred politisk 
oppslutning i Stortinget, lagt grunnlaget både for en ny skolereform, 
Kunnskapsløftet, og for et «kvalitetssikringssystem» for skolen, etter hvert 
kjent som nasjonale prøver. De andre partiene fulgte med på denne ferden, 
og den rød-grønne regjeringen som fulgte i de kommende åtte årene, med 
SV i ministerposisjon, fulgte i hovedsak opp de planene Clemet hadde lagt. 
Også NOU-er og Stortingsmeldinger fra den rød-grønne regjeringen brukte 
de internasjonale studiene som sine viktigste referanser (Stray Heldal 2009). 



208
Reformideer 
i norsk skole

Det er åpenbart at PISA og OECD er de sentrale premissleverandørene for 
norsk skolepolitikk.

resultater og rangeringer

PISA presenterer data på ulike måter, men det er utvilsomt rangeringene 
av land som er det sentrale. PISA hevder i ulike sammenhenger at denne 
rangeringen ikke er det mest sentrale, men likevel er det slik de også selv 
presenterer sine data i pressemeldingene og ved lanseringen av sine funn. 
Det blir mye oppmerksomhet om hvilket plassnummer et land havner på, 
selv om differensene mellom mange land ikke en gang er statistisk signi-
fikante. I PISA 2012 ble for eksempel Norge nummer 15 på lesetesten, men 
det er ikke noen statistisk signifikant forskjell mellom nummer 10 og num-
mer 20. I den norske PISA-rapporten (Kjærnsli mfl. 2013) påpeker forskerne 
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 bli gitt 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 daglig-
språk forstås ordet «signifikant» omtrent synonymt med «viktig», men slik 
er det ikke i statistikk. Bare utvalgets størrelse er stort nok, vil enhver liten 
og uinteressant forskjell bli statistisk signifikant.

Hvis man likevel vil se hvordan norske elever gjør det på PISA, er hoved-
mønsteret som nevnt at det norske gjennomsnittet ligger svært nært midten 
blant OECD-landene, som altså er verdens ledende industriland. Det gjelder 
alle de tre områdene som blir testet, og det gjelder i alle de fem PISA-rundene 
som man til nå har gjennomført. I PISA2012-rapporten, både den norske 
(Kjærnsli mfl. 2013) og den internasjonale (OECD 2013b) sies også dette 
klart: De norske resultatene karakteriseres først og fremst som stabile over 
tid. Dette er en kontrast til mange andre land. Noen land har beveget seg 
klart oppover i poengskår, som Polen, Tyrkia og enkelte andre. Andre land 
har en klar tilbakegang. Finland, som ofte blitt oppfattet som PISA-vinner, 
var det landet som ved siste PISA-runde hadde størst tilbakegang blant 
samtlige land. Også Sverige og Island hadde nokså dramatisk tilbakegang.

hva pisa måler – og ikke måler

Det er viktig å kjenne noen grunntrekk ved selve PISA-testen hvis man skal 
kunne vurdere om man skal «tro» på den eller ikke.
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Her er en kritisk gjennomgang av noen viktige sider ved testen, grun-
digere behandlet i Sjøberg (2007a og b; 2012). PISA tester som nevnt ikke 
skolekunnskaper, og PISA forholder seg heller ikke til landenes lærepla-
ner. Likevel presenterer de sine resultater som et universelt gyldig mål for 
kvaliteten til et lands skolesystem. Det er ikke helt lett å gripe logikken.

Det er da rimelig å ta utgangspunkt i hva OECD selv sier at de måler. Slik 
presenteres dette på første side i 2013-rapporten:

Er elevene godt forberedt til å møte framtidas utfordringer? Kan de 

analysere, resonnere og kommunisere sine ideer effektivt? Har de 

funnet de interessene som de kan forfølge gjennom hele sitt liv som 

produktive medlemmer av økonomien og samfunnet? (http://www.

pisa.oecd.org, min oversettelse, besøkt 15.09.2014)

Men PISA hevder at de måler enda mer:

Pisa […] evaluerer kvaliteten, likheten og effektiviteten i skolesyste-

mene i om lag 70 land, som til sammen utgjør 90 prosent av verdens-

økonomien.

Dette er jo ikke småtterier. Hvis PISA virkelig klarer å måle alt dette, er 
det lett å forstå at PISA har en enorm innflytelse. Det framstilles som om 
PISA gir en prognose for framtiden til så vel de enkelte individene som for 
landets økonomi og skolesystem. Men kan vi virkelig ta dette bokstavelig? 
Kan man besvare alle disse spørsmålene basert på en to og en halv times 
skriftlig test av 15-årige elever, der elevene sitter hver for seg, uten kom-
munikasjon med hverandre og uten Internett og besvarer et sett oppgaver 
som er identiske i alle de 70 landene som deltar?

Hvis denne målsettingen for PISA skal tas bokstavelig, må det være til-
latt å si at validiteten er nær null.

Testen er anonym, oppgavene samles inn i etterkant og blir aldri disku-
tert. 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 auto-
ritet. Det kan være grunn til å antyde at 15-åringer i ulike land og kulturer vil 
forholde seg ulikt til en slik øvelse (Sjøberg 2007a). Femtenåringer, kanskje 
spesielt gutter, i Skandinavia er neppe like lojale, lydige og autoritetstro 
som femtenåringer i land som topper PISA-rangeringene, som for eksempel 
Korea, Hong Kong og Singapore. En ulikhet i testvillighet vil selvsagt ha 
stor påvirkning på de gjennomsnittverdiene som blir beregnet og publisert. 
To undersøkelser foretatt av den svenske avisen Dagens Nyheter under-
bygger imidlertid antakelsen om at det er klare kulturforskjeller i måten 
respondentene forholder seg til PISA-testen. I den første undersøkelsen 
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dokumenterer Dagens Nyheter (04.06.2014) både gjennom datakjøring og 
intervjuer at mange svenske elever ikke presterte sitt beste på PISA. Testen 
er tidkrevende og anonym, og samme semester har «PISA-elevene» hele 
12 nasjonale eksamener og tester. Alle disse testene teller faktisk for dem, 
men det gjør ikke PISA-testen. Dagens Nyheter påviser at mange elever 
nærmest ga blaffen i å besvare PISA-testen på en skikkelig måte.

I den andre undersøkelsen analyserte Dagens Nyheter (16.06.2014) inter-
nasjonale PISA-data der elevene ble bedt om å vurdere sin egen innsats på 
PISA, for deretter å vurdere hvor stor innsats de ville hatt dersom prøven 
var tellende for karaktersetting. I de fleste land sier elevene at de ville hatt 
noe mer innsats dersom PISA-testen var tellende, men det er ikke spesielt 
oppsiktsvekkende. Det interessante er hvor stor forskjellen mellom de to 
svarene er. Her viser det seg at de svenske elevene har størst differanse mel-
lom de to vurderingene: «Av alla länder i PISA-undersökningen var Sverige 
det land där eleverna uppgav att de underpresterade mest, jämfört med 
om testet hade påverkat betygen.» Det framgår også at motivasjonen for å 
besvare PISA-testen hadde sunket over tid, noe som kanskje kan forklare noe 
av den tilbakegangen svenske elever har vist på PISA. Det er også interessant 
at norske elever her ligger nesten på samme verdi som Sverige (nummer 
4 av de 62 landene). Også norske elever «underpresterer» altså på PISA.

Ved utviklingen av PISA-prosjektet har man foretatt en rekke valg. Først 
og fremst har man valgt ut tre ulike fagfelt, og derved valgt vekk alle andre 
fag. PISA-fagene er som nevnt lesing, matematikk og naturfag. Ingen andre 
fag eller temaer er med i PISA. Her finner man ikke noe om historie, geo-
grafi, samfunnsfag, fremmedspråk, kunst, musikk, litteratur, praktiske eller 
estetiske fag, etikk, filosofi osv. Likevel fremstilles og forstås resultatene 
som gyldige mål for hele skolesystemets kvalitet. Man skjønner at fag som 
ikke er PISA-fag, lett kan skyves til side når høy PISA-skår oppfattes som 
det gyldige målet for skolens kvalitet.

Valget av PISA-fagene er selvsagt ingen tilfeldighet. Det springer ut av 
OECDs mandat om å fremme økonomisk utvikling. Også lenge før PISA 
var det spesielt teknisk-naturvitenskapelige fag som ble gjenstand for 
OECDs interesse. Senere har PISA utvidet sitt innhold til også å omfatte 
problemløsning («problem solving»), og i 2012 fant PISA plass til enda en 
dimensjon, nemlig økonomi («financial literacy») (OECD 2013a). Også dette 
valget springer selvsagt ut fra OECDs økonomisk orienterte mandat. De nor-
diske landene deltok ikke i denne modulen, men det gjorde 40 andre land.

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 og forsøk og med at 
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elevene utvikler og tester hypoteser (Kjærnsli mfl. 2007), noe som nettopp 
er en sentral del av en autentisk undervisning i naturfag. Slik anbefales 
det også i sentrale policy-dokumenter som blant annet rapporten Science 
education now. A renewed pedagogy for the future of Europe (EU 2007). En 
slik negativ sammenheng er kanskje ikke overraskende, siden PISA-testen 
er en ren papir-og-blyant test. (Testen skal i 2015 bli elektronisk, men vil 
ikke bli praktisk og eksperimentell i fysisk forstand.) Skal man forberede seg 
til slike tester, lønner det seg neppe å bruke tid på å utføre eksperimenter 
eller dra på feltarbeid.

pisa-oppgavene

Ingen test er bedre enn de oppgavene som er gitt. Også her blir det reist 
betydelig kritikk, både faglig og språklig. En slik kritikk er imidlertid ikke 
helt enkel, først og fremst fordi oppgavene i PISA er hemmelige (fordi mange 
av dem skal brukes på nytt). En åpen, offentlig debatt om oppgavene blir 
derved vanskelig. Etter hvert er imidlertid mange oppgaver blitt tilgjenge-
lige, og mange av disse har fått betydelig kritikk (Henningsen 2005; Sjøberg 
2007b). Enkelte oppgaver er dessuten endret rent innholdsmessig, også 
mellom skandinaviske land (Sjøberg 2012).

PISA beskriver i detalj hvordan prosessen bak konstruksjonen av 
PISA-testen foregår (OECD 2009). Til grunn for oppgavene ligger det ram-
meverket for testing som er utviklet av PISA s faggrupper (OECD 2013a). 
På dette grunnlaget sender noen land inn forslag til oppgaver, som så blir 
vurdert. Noen blir prøvd ut i en omfattende pilottesting året før selve tes-
tingen. 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 medfører at oppgavene ikke blir relevante 
eller dagsaktuelle i de enkelte landene. 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 
dagsorden i elevenes lokale eller nasjonale sammenheng. Mens nær sagt 
alle som arbeider med å forbedre skolens naturfag (og andre fag) er opptatt 
av å knytte faget til elevenes kontekst (Osborne mfl. 2008; EU 2007), blir 
kvaliteten i undervisningen altså målt med et instrument som per defini-
sjon må unngå akkurat dette.

PISA hevder at deres oppgaver er hentet fra «real life challenges» og at 
de er basert på «autentiske tekster». Bak dette ligger en antakelse at «real 
life» for 15-åringer i for eksempel Mexico, USA og Norge er identiske. Man 
forutsetter også at en tekst som er «autentisk» i for.eksempel Japan er like 
autentisk i andre land og når den er oversatt til alle andre språk. En ambisjon 
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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.

Ytterligere komplikasjoner oppstår 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 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. Margareta Serder 
(2014a, b) går i detalj på hvordan de svenske og danske oppgavene er ulikt 
oversatt og hvordan ulik ordbruk forstås og misforstås av elever. En mer 
omfattende språklig analyse av oppgavene på tvers av ulike kulturer, både 
asiatiske og vestlige språk, ville ha vært svært interessant.

Veien fra testresultat til den PISA-skåren som blir brukt i analysene, er 
både komplisert og kontroversiell. Selv folk med skolering i statistikk har 
vanskelig for å se inn i de detaljene som fører fra råskår på enkeltoppgaver 
fram til en publisert samlet PISA-skår. Alle elever har ikke fått de samme 
oppgavene, men et utvalg fra en større pool av oppgaver som til sammen 
utgjør PISA-testen. PISA-skår er dessuten normalisert til å ha en middelverdi 
på 500 og et standardavvik på 100, basert på fordelingene i OECD-landene. 
I datanalysene brukes såkalt item response theory og Rasch-modellering. 
Den danske professoren i statistikk Svend Kreiner viser at han, basert på 
PISA-data, vil kunne få Danmark til å havne på alt fra nummer 2 til 42 ved 
bruk av denne statistikken (Kreiner og Christensen 2013). Denne saken har 
fått stor politisk oppmerksomhet i Danmark, der selv ledende politikere 
etter hvert er blitt svært kritiske til å bruke PISA-resultater i debatten.

Alle de momentene som er nevnt ovenfor er behandlet i en rekke forsk-
ningsartikler i internasjonale tidsskrift. I dette kapitlet er det imidlertid 
viktigere å gå mer inn på de idemessige, politiske og samfunnsmessige 
sidene ved PISA. Da framstår PISA som et instrument knyttet til globalise-
ring, nasjonal prestisje og ensretting, noe som også er framhevet av ledende 
utdanningssosiologer, blant dem Stephen Ball (2012).

viKtige spørsmål om pisa

Alle som er interessert i skole og utdanning bør ha et forhold til internasjonal 
testing og spesielt til PISA, ettersom det er denne studien som åpenbart 
legger premissene for både skoledebatt og skolepolitikk. Her dreier det 
selvsagt ikke om man er «for» eller «mot» PISA. For PISA er kommet, og 
PISA vil antakelig fortsette å være med oss videre. Poenget må være å ha 
nok informasjon til at man kan forholde seg kritisk (men ikke nødvendig-
vis negativt) til PISA. Vi må rett og slett kunne vurdere PISA som et reelt 
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eksisterende samfunnsfenomen. Da reises det en rekke spørsmål, noen er 
grunnleggende, andre mer konkrete og spesifikke, men ofte like viktige. 
Her er noen av de spørsmålene man bør besvare:

• Hvordan skal vi forstå PISA som samfunnsfenomen?
• Hvorfor og hvordan oppsto PISA i OECD?
• Hva slags syn på skole, utdanning og samfunn ligger implisitt i OECDs 

PISA-prosjekt?
• Måler PISA det som er intensjonen?
• Er oppgavene gode og er metode og statistikk tilfredsstillende?
• Kan PISA «forklare» ulikheter i skår mellom elever, skoler og land?
• Hvordan forstås og brukes PISA av media, offentligheten og politikere?
• Hvordan påvirker PISA skolens og lærernes arbeid?
• Hvordan brukes PISA av OECDs eksperter?
• Hvordan påvirker PISA skolepolitikken?

Bare litt av dette kan berøres i en artikkel som denne, men kanskje nok til 
å skjerpe interessen for å grave dypere og til å se bak noen av påstandene 
som sies å stamme fra PISA-studiene.

hvordan bruKer oecd pisa-prosjeKtet?

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 
eller noen klart uttalte politiske eller kulturelle standpunkter – bortsett 
fra det som ligger i OECDs mandat, som innebærer en tro på konkurranse, 
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 «global education policy convergence» 
(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). For detaljer og 
utdyping, se Karlsen (2014).
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PISA-prosjektet er en slags realisering av disse kompetansene i form av 
et rammeverk og tester som setter tall på hvordan ulike land lever opp til 
disse indikatorene. Vi kan spore innflytelsen fra DeSeCo til innføringen 
av «grunnleggende ferdigheter» og kompetansebeskrivelser, slik de ble 
utformet i den norske læreplanreformen Kunnskapsløftet fra 2006 og også 
til rammeverket for de norske nasjonale prøvene. Kjell Lars Berge (2007) 
gir en velskrevet framstilling av hvordan tankegods fra OECD sto sentralt 
i denne prosessen. OECD og PISA har hatt tilsvarende innflytelse på utvik-
lingen i en rekke andre land, også Sverige og Danmark.

I 2008 la OECD fram sin Economic survey, NORWAY. De generelle øko-
nomiske rådene var at Norge bør øke lønnsforskjellene, minske offentlige 
utgifter, vurdere å øke arbeidsledigheten og redusere en alt for raus syke-
lønn 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 skole og utdanning var det sentrale.

OECD-rapporten ga klare råd som skulle gjøre norsk skole bedre. «En 
bedre skole» ble konkretisert til å være en skole som gir «value for money» og 
som er «more cost effective». I praksis ble derfor «bedre skole» operasjonali-
sert til å det å oppnå flere PISA-poeng per krone brukt. Ifølge rapporten kan 
dette oppnås ved å legge ned små skoler, gjøre klassene større, ha mere tes-
ting («accountability»), offentliggjøre resultatene på skole- (og lærer-?)-nivå 
(«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 kom-

mer 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 øko-
nomiske modeller og de rådene 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 og 
PIRLS ligger en antakelse om at man i realiteten tester landets framtidige 
konkurranse evne i en globalisert økonomi. En slik antakelse springer ut 
av tankegangen rundt humankapital (human resources, human capital). 
I korthet kan dette forklares som at befolkningens kompetanse er det vik-
tigste konkurransefortrinnet i et lands økonomi. Mer konkret tenker man 
seg da at høy skår på PISA (og TIMSS og til dels PIRLS) er et gyldig mål for 
framtidig konkurranseevne. Denne sammenhengen oppfattes som så selv-
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sagt at den ikke en gang blir empirisk begrunnet. Vi ser denne tankegangen 
helt eksplisitt uttalt både av PISA/OECD selv og i de land som deltar. Slik 
står det i forordet til PISA2010-rapporten:

In a global economy, the yardstick for success is no longer impro-

vement by national standards alone, but how education systems 

perform internationally. The OECD has taken up that challenge by 

developing PISA, which evaluates the quality, equity and efficiency 

of school systems in some 70 countries that, together, make up 90 

percent of the world economy (OECD/PISA 2010 Foreword).

Ved lanseringen av PISA2006 i USA var overskriften på pressemeldingen 
slik: «Losing our edge. Are American students unprepared for the global 
economy?» Teksten fulgte opp dette:

The lessons learned from PISA results can, and should, be used to 

inform U.S. education policy so that our students graduate […] ready 

to compete, thrive, and lead in the global economy of the twenty-first cen-

tury. (National Press Club, Washington DC, 04.12. 2007: PISA release 

conference videos etc on http://www.all4ed.org/events/losingedge)

Og da TIMSS2011 (matematikk og naturfag for 10- og 13-åringer) ble lansert 
i desember 2012, sendte USAs utdanningsminister, Arne Duncan, ut denne 
pressemeldingen:

A number of nations are out-educating us today in the STEM dis-

ciplines–and if we as a nation don’t turn that around, those nations 

will soon be out-competing us in a knowledge-based, global economy 

(11.12.2012).

I England er reaksjonene liknende fra regjeringshold (enda England ligger 
nokså høyt på rankingene):

At a time of increasing global competition, the UK cannot afford to 

be 'average'. We need a renewed sense of urgency in tackling the UK's 

underperformance in literacy and numeracy (BBC, 12.2007).

Også i Australia, som ofte ligger nær toppen på slike rangeringer, har panik-
ken grepet politikerne. Den daværende statsministeren Julia Gillard pre-
senterte regjeringens nye satsing slik:
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By 2025, Australia should be top five in the world […] The government 

will use PISA scores to track Australia's progress compared with the 

rest of the world (Julia Gillard 09.2012).

Liknende oppslag fikk vi også i Norge. En stor overskrift i Dagens Næringsliv 
var slik:

Dårlige skoletester kan svekke norsk industri (Dagens Næringsliv 

07.12. 2007).

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 én 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 årsaks-
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. 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, bråk, uro og mangel på disiplin som var grunnen til at vi ikke gjorde 
det bedre. PISA-dataene viser imidlertid 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 mere data i norsk skole, enda PISA-
vinnerne brukte data i langt mindre grad enn vi gjorde. Her ligger faktisk 
Norge på topp, mens Finland ligger nesten nederst (Kjærnsli mfl. 2007). 
Andre mente at vi måtte legge større vekt på lærernes tilbakemeldinger 
til elevene, enda PISA faktisk konstaterte en svak negativ korrelasjon mel-
lom slike variabler. Andre ganger får man høre at det er mangel på klar 
ledelse som er årsaken til svake resultater, eller at det er fravær av allsidige 
læringsstrategier. Verken PISA eller TIMMS-data gir grunnlag for å komme 
med slike «konklusjoner».

Men tilbake til temaet: Er det sammenheng mellom testskår og økono-
misk suksess? En slik positiv sammenheng oppfattes nesten som selvsagt, 
og få har reist tvil. Men i januar 2013 hadde New Scientist en artikkel om 
dette, og der heter det blant annet:
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West vs Asia education rankings are misleading
For developed nations, there is scant evidence that TIMSS rankings 

correlate with measures of prosperity or future success. The same 

holds for a similar test, the Program for International Student Achie-

vement (PISA). […] An analysis of 23 countries found a significant 

negative relationship between 2009 PISA scores and ranking on the 

Global Entrepreneurship Monitor's measure of perceived entrepre-

neurial capabilities (MacGregor Campbell, New Scientist Magazine 

07.01.2013).

Andre studier har konstatert det samme. 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 års-
kullene blir sentrale i næringslivet. De blir «good testtaker, but bad riks-
takers», skriver Chris Tienken (2008), en av de som har foretatt studier av 
slike sammenhenger.

Topper i internasjonalt næringsliv sier noe liknende. Lederen for human 
resources i Siemens, en av verdens største multinasjonale selskaper innen 
høyteknologi, har denne liste over kompetanser som de ønsker hos sine 
medarbeidere:

Professional competence – Vital skills for today’s employees
Thorough knowledge of one’s subject

Ability to judge analytically, structure one’s work, make «plausibi-

lity checks,» carry out research, evaluate information and identify 

problems

Ability to look beyond one’s own area of competence and take other 

factors into account

Independence, initiative, independent learning, work techniques, 

discipline, frustration tolerance, ability to set priorities

Interpersonal skills: communication, feedback, a feeling for situa-

tions, capacity for teamwork, fluent English

(Dr. Frank Stefan Becker, Siemens AG, «Fit for the labour market. 

What companies need», Bolgogna 2008)

Noe liknende har Abelia, NHO-foreningen for norske teknologibedrifter, 
funnet at de trenger fra ledere innen sitt område:

Evne til å kommunisere (66 prosent), strategisk (prosent pst), evne 

til å motivere (60 prosent), omtanke for medarbeidere (58 prosent), 



218
Reformideer 
i norsk skole

trygg på seg selv (56 prosent), faglig dyktig (48 prosent), visjonær (33 

prosent), tallforståelse (24 prosent) (Aftenposten, 10.06.2008).

Knapt noe av det Siemens eller Abelia her nevner, blir testet i PISA, men 
flere av disse personlige egenskapene kan kanskje sies å stå sentralt i sko-
len i blant annet nordiske land? Når sammenhengen mellom PISA-skår 
og økonomisk konkurranseevne er så diskutabel, forsvinner faktisk mye 
av grunnlaget for den enorme oppmerksomheten disse testene har fått.

pisa sprer sine vinger

Det faglige arbeidet med PISA-prosjektet har i hovedsak vært gjennomført 
av konsortier av universitets- og forskningsmiljøer. Internasjonalt kjente 
forskere og universiteter har vært de sentrale aktørene. Tildelingene skjer 
etter en anbudsrunde, der ulike grupperinger har konkurrert. Det har all-
tid 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.

Pearson er verdens største aktør innen det raskt voksende globale utdan-
ningsmarkedet. Pearson eier blant annet Financial Times, The Economist, 
Penguin Group og Dorling Kindersley. De siste årene har de imidlertid vokst 
mest innen markedet for tester, analyser, lærebøker og undervisningspro-
grammer 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 education, our 

curriculum materials, digital learning tools and testing programmes 

help to educate more than 100 million people worldwide.

Om samarbeidet med OECD skriver de

Together with the OECD, Pearson has formed international panels 

of experts in science, collaborative problem solving, mathematics 

and reading to define the competencies, understanding and reaso-

ning that students should be tested on in 2015, involving academics 

from thirteen different countries representing a spread across five 

continents.
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Professor Diane Ravitch, som var sentral i U.S. Department of Education 
både under Bush og Clinton, også som vise-utdanningsminister, har skrevet 
den innflytelsesrik boken The death and life of the great American school 
system (2011). Hun reiser spørsmålet slik:

Are we prepared to hand over our children, our teachers, and our 

definition of knowledge to Pearson? (Ravitch, The Washington Post 

07.05.2012).

For Pearson er samarbeidet med OECD og PISA en gullgruve. 80 prosent av 
Persons overskudd kommer fra test- og utdanningssektoren. I USA domi-
nerer de det enorme testmarkedet. Gjennom sitt engasjement i PISA er 
de nå med på å skape et globalt behov for både tester og smarte undervis-
ningsopplegg. Nå utvikler de i samarbeid med OECD «PISA-tester» som kan 
brukes av skoledistrikter og til og med enkeltskoler. Slik blir det formulert 
og presentert av OECD:

The PISA-based test for schools
is a student assessment tool geared for use by schools and networks of 

schools to support research, benchmarking and school improvement 

efforts. The assessment tool provides descriptive information and 

analyses […] comparable to existing PISA scales.(http://www.oecd.

org/pisa/aboutpisa/pisa-basedtestforschools.htm (lest 15.09.2014).

Pearson skaper sykdommen, stiller diagnosen og selger medisinen – og 
tjener på hele produksjonslinjen. Pearson støtter også universitetsinstitutter 
som arbeider med komparative studier, og de har også etablert professorat 
i sitt navn: Pearson Professor of Educational Assessment er etablert ved 
selveste Oxford University. Slik veves det usynlige bånd av samarbeid og 
lojalitet mellom akademiske og kommersielle aktører.

Markedet og innflytelsen er i ferd med å utvides, og gjennom PISA for 
development henvender man seg nå mot utviklingsland. Opp gjennom årene 
har klart ulike filosofier og verdier skilt OECD fra FN-organisasjoner som 
UNESCO og UNICEF. Nå ser man etter hvert at OECD synes å «vinne» denne 
konflikten, og at de også legger premissene for utdanning i utviklingsland, 
godt hjulpet av aktører som Verdensbanken. I UNESCOs statusrapport for 
«Education for all» (2013) framgår det at OECD vil utvikle et instrument som 
også UNESCO vil bruke. Slik presenterer OECD sitt PISA for Development:



220
Reformideer 
i norsk skole

PISA for Development
aims to increase developing countries’ use of PISA assessments for 

monitoring progress towards nationally-set targets for improve-

ment.,[…] It will do this using enhanced PISA survey instruments that 

are more relevant for the contexts found in developing countries but 

which produce scores that are on the same scales as the main PISA 

assessment (http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafordevelop-

ment.htm, lest 15.09.2014).

Interessant er det også at OECD, dels ut fra suksessen med PISA, har utvidet 
sin testing til også å omfatte den voksne befolkningen. Prosjektet heter 
Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC), også omtalt som «PISA for voksne», og vil høyst sannsynlig komme 
til å legge premisser også for voksenopplæring og høyere utdanning i årene 
som kommer. Det ligger utenfor rammene for dette kapitlet å gå mer i detalj, 
men det kan være fornuftig å følge nøye med (se http://www.oecd.org/site/
piaac/).

reaKsjoner fra forsKere

Fra forskerhold har det i lengre tid vært stor skepsis, både til OECDs utdan-
ningspolitikk og spesielt bruken av PISA som instrument og argument. 
I Norge framkom dette i en artikkelsamling (Elstad og Sivesind (red.) 2009), 
og internasjonalt er det skrevet flere antologier med klare kritiske per-
spektiver (Hopman (red.) 2007; Pereyra mfl. (red.) 2011; Meyer og Benavot 
(red.) 2013.)

Men forskere skriver stort sett for fagfeller i sine egne fagmiljøer og går 
sjelden ut i offentlig debatt. I mai 2014 skjedde det imidlertid noe interessant 
og viktig. En gruppe på 90 forskere fra 11 land, men først og fremst fra USA 
og England, gikk ut med et åpent brev til Andreas Schleicher, leder av PISA 
og PIAAC. Den engelske avisen The Guardian publiserte både dette brevet 
og redaksjonelle kommentarer 5. og 6. mai. Brevet (Meyer mfl. 2014) ble så 
sirkulert bredere, og man kunne gi sin tilslutning ved å underskrive (http://
oecdpisaletter.org/). En rekke ledende samfunnsvitere, filosofer og naturvi-
tere, sluttet seg raskt til kritikken som ble reist. Blant initiativtakerne finner 
vi Stephen Ball, David Berliner og tidligere nevnte Diane Ravitch. Blant de 
2000 som senere er kommet til finner vi en rekke ledende intellektuelle fra 
mange fag, blant dem Robin Alexander og Noam Chomsky. Brevet er også 
oversatt til tysk, spansk, japansk og kinesisk. Andreas Schleicher svarte 
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for øvrig på kritikken, i The Guardian 8. mai. Svaret var en kort og kontant 
avvisning av nær sagt alle de kritiske punktene som var reist i brevet.

Den kritikken som reises i dette åpne brevet dekker mange av de momen-
tene som er reist i dette kapitlet. Kritikken går på at OECD er i ferd med 
å fungere som en slags global regjering for skole og utdanning, men uten 
å ha fått noen som helst myndighet til å ha en slik funksjon.

politisK paniKK

Til tross for at PISA ikke avdekker noen kausale sammenhenger, er mange 
PISA-rapporter fulle av normative råd som går langt utover det data kan si 
noe om (Alexander 2012; Popkewitz 2011).

Det er ikke lett å se hva man egentlig kan lære av PISA. De er jo helt ekspli-
sitte på at de ikke måler skolekunnskap og ikke forholder seg til landenes 
læreplaner. Dessuten er det en tverrsnittsstudie og kan bare gi øyeblikks-
bilde. Ingen elever er fulgt over tid. Videre har man heller ikke studert hele 
klasser, slik at man kan studere variabler som sier noe om betydningen 
av klassemiljøet, eller lærerens betydning, slik man til en viss grad kan i 
studier som TIMSS. PISA kan derved ikke si noe om «hva som virker» av 
pedagogiske eller andre tiltak. Ingen kausale sammenhenger kan etableres.

Det eneste man kan si noe om er korrelasjoner mellom variabler, som for 
eksempel sammenheng mellom PISA-skår og bruk av data/IKT i undervis-
ningen. I slike tilfeller er det viktig å ha for seg hva man velger som enhet 
for analysen. 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 den faglige interessen og motivasjon for å ville gå videre med faget. 
I PISA2006, da naturfag var det det sentrale faget, fikk Finland toppskår, 
men kom ut absolutt lavest når det gjaldt elevenes interesse for faget. Dette 
er et poeng som, nokså overraskende, har fått liten oppmerksomhet, men 
som kan gi god grunn til en viss besinnelse for de som vil kopiere vinner-
landene. Dersom man ser på de enkelte elevene som analyseenhet, finner 
man imidlertid i de fleste land en positiv sammenheng mellom deres PISA-
skår og faglig interesse.
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Såkalte utforskende, aktive arbeidsmåter har en sterk negativ sammen-
heng med 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 anbefaler nær sagt alle natur-
fagdidaktikere slike arbeidsformer. Det er også dette som anbefales i EUs 
Policy-dokument Science education, Now! (EU 2007), under navnet «inquiry- 
based science education». Det er også denne typen prosjekter som kan 
oppnå støtte fra EU's rammeprogram FP7.

Den eneste faktoren som virkelig slår ut som forklaring (i statistisk betyd-
ning av begrepet «forklaring»), er sammenhengene mellom sosioøkonomisk 
status og skår. Men dette visste man veldig godt fra annen forskning. Det er 
ett av de mest robuste funnene 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. Dette 
er blitt slått stort opp i media, men er jo på ingen måte noe nytt. Det som 
imidlertid er nytt, er at betydningen av sosial bakgrunn for PISA-skår faktisk 
er mindre i Norge og de andre nordiske landene enn i OECD-land for øvrig.

KonKlusjoner?

Det trengs ingen dyp analyse for å hevde at OECD har enorm innflytelse på 
politikkutformingen, både for utdanning og de fleste andre områder. Da 
OECD feiret 50-årsjubileum i 2011 var både statsminister Jens Stoltenberg 
(Ap), finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr 
Støre (Ap) 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, 25.05.2011).

Klarere kan det ikke sies. OECD leverer premissene, OECD forandrer verden.
PISA-prosjektet legger premissene for utdanningspolitikken i så vel 

Norge som globalt, og det er viktig å forstå hva som foregår. En kritisk til-
nærming til PISA kan ha mange dimensjoner. Kritikken kan dreie seg om 
det faglige, pedagogiske og språklige ved testene. Kritikk kan også reises 
omkring det metodologiske, både ved sampling, datainnhenting og sta-
tistisk bearbeiding og analyse. Slik kritikk er viktig, men kan lett trekke 
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oppmerksomheten bort fra det helt vesentlige, nemlig hvordan PISA fun-
gerer som et maktpolitisk instrument.

Med PISA har OECD fått en definisjonsmakt som trumfer nasjonale mål, 
prioriteringer og læreplaner. PISA er det redskapet eller instrumentet som 
brukes i denne maktutøvelsen. Den finske forskeren Pasi Sahlberg, som selv 
er sentral i finsk skolepolitikk, formulerer dagens situasjon på en treffende 
måte. I sin bok Finnish lessons (Sahlberg 2011) gir han sin egen framstilling 
av den finske situasjonen. Finland var for øvrig et av de landene som ikke 
var spesielt interessert i at OECD lanserte PISA, men som medlemsland i 
OECD ble de selvsagt med.

Sahlberg (2011) mener at PISA er blitt et instrument i en politikk han 
omtaler som GERM: Global Educational Reform Movement. Dette innebæ-
rer i følge Sahlberg en skolepolitikk preget av økt konkurranse og frie valg, 
standardisering av undervisning og læreplaner, mer testing og karakterer, 
test-basert «accountability», rangering av skoler og lærere etter testresulta-
ter og prestasjonsbasert lønn for lærere. Han skriver at skole og utdanning 
er blitt et marked, og det innføres reformer som truer den offentlige, enhet-
lige skolen. Han kjenner godt til situasjonen i andre land og skriver dette 
om situasjonen i Norden:

Finland has remained immune, but other Nordic countries have 

moved to adopt policies that are close to GERM (Sahlberg 2011: 125).

Her tenker han selvsagt først og fremst på Sverige, men han ser også slike 
tendenser i Danmark og Norge. En norsk debatt om PISA bør kanskje skifte 
fokus fra rangeringer og resultatlister til å være mer opptatt av slike mer 
prinsipielle sider. Her ser vi hvordan nyliberale ideer, new public mana-
gement og flere «masterideer» slår inn og til sammen utgjør en trussel mot 
verdigrunnlaget i den norske fellesskolen.
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