
Meninger

Pisa-syndromet 
- er det bedring i sikte?

Et syndrom er et sett av symptomer som til sammen definerer en 
lidelse. Det har skjedd mye med norsk skole siden årtusenskiftet. 
La meg kalle det Pisa-syndromet, for det selv om endringene 
begynte 1990-tallet, fikk de næring, vekst og retning da OECD 
kom med sitt Pisa-prosjekt i 2001. Symptomene er mange, men 
kanskje er det håp om bedring. 

I Norge, som i andre land, fikk vi et “Pisa-sjokk” i 2001: vi havnet 
midt på treet blant de rike industrilandene i denne totimers 
testen av et utvalg 15-åringer. Norge havnet på samme nivå som 
Sverige, Danmark, Tyskland og USA. I nær sagt alle land ble resul-
tatene presentert som en nasjonal ydmykelse og katastrofe. 
I Norge åpnet Pisa-sjokket for innføringen av Kunnskapsløftets 
læreplaner med kompetansemål laget etter oppskrift fra OECD. 
Vi fikk også nasjonale prøver og etter hvert en rekke andre tester, 
kartlegginger og rapporter. Og som alltid, når testene teller, er 
det testfagene som kommer i fokus. Det er ikke akkurat fag som 
kunst og håndverk som har tjent på dette. Den samme utvikling, 
og i enda større grad, har de fått i andre land, spesielt i Sverige 
og Danmark. 

I nær sagt alle land brukes nå Pisa-testen som et samlet mål for 
kvaliteten på hele skolesystemet, selv om Pisa bare tester lesing, 
matematikk og naturfag, og ikke bryr seg om landenes læreplan-
er. I OECD er jubelen stor, for meningen med PISA er nettopp å 
være normativ, å lage en felles standard for hva ungdom i alle 
land skal lære. Skolepolitikk var tidligere et anliggende for hvert 
enkelt land, og skolen var nasjonens viktigste institusjon. På 
skolen skulle de unge vokse og utvikle seg, de skulle lære landets 
normer, verdier og idealer, og de skulle møte et bredt knippe av 
ulike fag og kunnskapsformer. Den felles skolen har alltid vært 
ryggraden i landets kultur og identitet. Og lærerne var de som 
skulle bidra til elevens utvikling, basert på det mandatet de har 
fått gjennom skolens flotte formålsparagraf. 

Men OECD vil noe annet. De vil at landenes læreplaner, mål 
og mening skal standardiseres, og de vil selv bestemme denne 
standarden. Forskning viser at de i stor grad har lykkes med 
sitt normative og politiske prosjekt. Lederen av Pisa, Andreas 
Schleicher er stolt over at Pisa har løftet skolepolitikken ut fra 
de enkelte land, til å bli et globalt anliggende, slik han også sier 
som sine første ord i en godt besøkt TED-talk: “Pisa er historien 
om hvordan internasjonale sammenlikninger har globalisert ut-
danningsfeltet, et område vi vanligvis oppfatter som et nasjonalt 
anliggende”.  

Nå, 18 år etter det første “Pisa-sjokket”, ligger Norge på nøyaktig 
samme Pisa-skåre som da Høyres kunnskapsminister Kristin 
Clemet proklamerte skolekrise i 2001. Men likevel feirer Sol-
berg-regjeringen dette som seier og framgang. Norske elever 
går nå ett år mer på skolen enn de gjorde ved første Pisa-test, 
men får altså akkurat samme Pisa-skåre. De unge har mistet ett 
år med lek og barndom, men likevel blir dette oppfattet som en 
skolesuksess.

Pisa-syndromet arter seg på ulike måter i ulike land. I mange 
land er det innført skolereformer som er preget av standard-
isering av skolens innhold, omfattende testing og kontroll, og 
selvsagt fokus på test-fagene. Ofte kommer lærerprofesjonen i 
miskreditt, de får “skylda” for at ikke landet skårer høyere. Når 
den offentlige skolen oppfattes som udugelig, åpner det for 
privatskoler, og kommersielle aktører og konsulenter hyres inn 
for gi bedre testresultater. 

En viktig side ved Pisa-syndromet er at vi snakker om skolen på 
andre måter enn før. Før snakket vi om elevens trivsel, utvikling, 
sosialisering, vekst og modning i et sosialt fellesskap. Det nye 
språket er ikke hentet fra pedagogikk eller skolens formåls-par-
agraf, men fra økonomi, produksjons- og næringsliv. Skolen 
oppfattes som en produksjonsbedrift, elevene blir et produkt 
og en leveranse. Man snakker om et “læringstrykk” som skal gi 
målbare læringsresultater. Eleven blir et produkt, humankapital, 
som skolen skal foredle på den mest effektive måten. Elevene 
skal “lære mer” – som om allmenndannelse, ferdigheter og hold-
ninger er en slags målbar vare. Høyere testskåre blir målestokken 
for hva som er en “bedre skole”. 
I 2015 leverte Rattsø-utvalget, “Produktivitetskommisjonen”, 
sin rapport (NOU 2015:1), og der omtales alle virksomheter i 
økonomenes språk. I utredningen gjentas det mange ganger at 
“produktiviteten i grunnskole og videregående opplæring er lav i 
internasjonal sammenheng.” Det framgår av den store rapporten 
at skolens “produktivitet” betyr hvor mange Pisa-poeng man har 
fått for hver krone som er investert i skolen. Rapporten sier at 
man “dessverre ikke har data for produktiviteten i barnehagen”. 
Underforstått: vi må måle “produktiviteten” også i barnehagen. 
Men bare vent – nå har OECD planer om en “Baby-Pisa”, der de 
skal teste 5-åringer. 
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Bedring i sikte?
Heldigvis er det nå en omfattende kritikk av det jeg her omtaler som Pisa-syndromet, både i Norge andre land. Flere partier har 
foreslått at Norge skal melde seg ut av Pisa. Viktigere er det at Stortinget høsten 2018 har vedtatt en “tillitsreform” for norsk skole. 
Der ber de regjeringen: 

“...redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon på nasjonalt nivå samt ta initiativ til at kommunene gjennomgår sine 
lokale planer for rapportering og dokumentasjon når nye læreplaner innføres.”  (Dokument 8:194 S (2017-2018), Innst. 378 S (2017-
2018), Vedtak 885)

Vi er nå midt i en prosess som kalles “fagfornyelsen”. Her er det mange positive signaler, blant annet de tre tverrfaglige temaene 
som skal “prioriteres i alle fag der det er relevant”: Dette er Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse og 
livsmestring. 

Slike temaer peker i retning av tverrfaglig samarbeid, og er også i tråd med skolens brede dannelsesmandat. Men signalene er slett 
ikke entydige. For til tross for det man omtaler som en forenkling og fornying, så ser det ut til at eksamener og nasjonale prøver skal 
bestå i uendret form, slik at konkurransen om å bli “best i test” for skoler og kommuner vil fortsette. Og Norge kommer nok til å 
fortsette i å delta i nær sagt alle internasjonale tester og sammenlikninger. 

I slike sammenhenger vil design, kunst og håndverk, form, farge, dans, drama og teater antakelig forbli i 
skyggenes dal, dit de ble henvist som følge av Pisa-sjokket for 18 år siden. 

Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagdidaktikk ved 
Universitetet i Oslo. Han er utdannet som både fysiker (cand.real) og pedagog (Master of Arts), og har 
doktorgrad (dr.philos) i læringspsykologi. Han er den første professor innen naturfagdidaktikk i Norden, 
og har vært sentral i å bygge opp naturfagdidaktikk som studie- og forskningsfag. Hans hovedperspektiv 
er Naturfag som allmenndannelse – som også er tittel på hans mest kjente bok. Han har vunnet norske og 
internasjonale priser for sin forskning og formidling. 


