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– Bruk PISA-pengene på fagfornyelsen
– Ressursene som går med til gjennomføringen av de omstridte PISAtestene, bør heller brukes slik at lærerne får tid til å sette seg inn i de
nye læreplanene, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.
Skolenes landsforbund (SL), som er LOs skoleforbund, har programfestet at «nasjonale
prøver og annen testing som fører til rangering avvikles». Dette inkluderer også PISAtestene som måler hvor gode norske 15-åringer er i naturfag, matematikk og lesing.
– All testingen er med på å ensrette undervisningen og stresser elevene i negativ
forstand. Vi tolker PISA-testingen som et verdensmesterskap for skolesystemer, hvor
det viktigste er landenes rangering i forhold til hverandre. Mange ungdommer har i dag
både mattefobi og angst for tester. Dette er ikke medfødte lidelser – de skapes av
skolen, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.
– Hvordan norske elever skal oppfylle PISA-kåte politikeres store drøm om at Norge
skal toppe listen, er overordnet ungdommens muligheter til å klare dette. All testingen i
skolen bidrar til å øke prestasjonspresset i skolen, som igjen gjør skoleelever syke av
stress. Dette er en skummel utvikling som ingen ønsker, fortsetter han.
Skolenes landsforbund ønsker en dreining i skolepolitikken, bort fra testhysteriet,
der fokus heller rettes mot innføringen av de nye læreplanene fra høsten 2020 –
og at lærerne får nok tid til å sette seg inn i fagfornyelsen.
– Skal skolene få en ønsket endring og utvikling som følge av fagfornyelsen, må
Stortinget ta ansvar for de nødvendige bevilgningene. Fagfornyelsen vil føre til
endringer i lærernes kompetansebehov og det må bevilges ekstra kompetansemidler til
etterutdanning. Skal lærerne endre praksis i klasserommet, trenger lærerne både
kompetanseheving og tid til å finne fram til dreining i metodebruk. Stortinget må derfor
gjøre de nødvendige bevilgningene. Reformer koster, sier nestleder Terje Moen.
Skolenes landsforbund har i et brev til Kunnskapsdepartementet krevd at årsrammene
for undervisning for lærerne reduseres med 38 årstimer per årsverk i
innkjøringsperioden (en time i uka) for reformen som forbundet anser å være tre år.
Kontakt: Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, mobil: 920 58 309

