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Sprikende funn
i forskning på
lærertetthet
Norsk og internasjonal forskning viser ingen entydig
sammenheng mellom antall lærere per elev og
læringsresultater.

Forskning på lærertetthet viser ikke entydige resultater. Enkelte studier viser at
små klasser gir positive effekter for enkelte grupper av elever, eller under gitte
forhold ved undervisningen. Andre studier viser at klassestørrelse har liten betydning
sammenlignet med andre forhold som påvirker elevenes resultater.

Blandede resultater om
klassestørrelse og lærertetthet
Eksisterende forskning på redusert klassestørrelse gir blandede
resultater, og effekten er ofte liten. For eksempel viser analyser
av den norske elevundersøkelsen fra 2012 at det ikke er noen
sammenheng mellom klassestørrelse og elevenes opplevelse av
eget læringsmiljø. 1
Analyser av nasjonale prøver og prestasjonsforskjeller
mellom skoler og kommuner i 2008 og 2010 fant ingen direkte
sammenheng mellom lærertetthet og resultater. 2 3 Forfatterne
peker imidlertid på at redusert klassestørrelse, eller økt lærertetthet, kan være gunstig for enkelte elevgrupper.
	I de studiene som finner en positiv effekt av redusert klassestørrelse, er den ofte betinget av trekk ved elevene, og i noen
tilfeller betinget av lærerne. For eksempel har ulike internasjonale studier funnet at effekten av redusert klassestørrelse er
betinget av
• at elevene i utgangspunktet er skolesvake 4
• at elevene har lav sosioøkonomisk bakgrunn 5
• at elevenes foreldre har høy inntekt 6
• elevenes etniske bakgrunn 7
En meta-studie av 800 ulike forskningsprosjekter fra ulike land,
fant at antall elever per lærer har liten effekt sammenlignet med
andre faktorer som påvirker elevers skoleresultater. 7

Eksisterende forskning på
redusert klassestørrelse gir
blandede resultater og effekten
er ofte liten.

Færre elever per lærer kan gi økt handlingsrom
Foreldre og spesielt lærere er ofte positive til redusert klassestørrelse (se for eksempel 8 9 10 ). Lærere kan oppleve bedre
arbeidsforhold og trives bedre med mindre klasser.
	Et eksperiment med tilfeldig plassering av elever i ulike
klassestørrelser i Toronto dokumenterte at lærere hadde klare
forventninger til utbytte av mindre klasser før gjennomføringen. 11
Lærerne i eksperimentet meldte at klassene forløp annerledes,
og at elevenes læringsutbytte økte etter reduksjon i klassestørrelse. Likevel viste klasseromobservasjoner og testresultater ingen endring i undervisningen eller i læringsutbyttet.
Ny gjennomgang av et stort eksperiment på klassestørrelser
(Tennessee STAR) indikerer at erfarne lærere kan heve undervisningsutbyttet i små klasser, mens lærererfaring ikke har noen
betydning i større klasser. 12 Funn fra denne forskningen tilsier at
det handlingsrommet flere lærere per elev kan gi, må utnyttes
på en god måte. Det er med andre ord ingen automatikk i at
alle lærere klarer å benytte dette handlingsrommet til å heve
elevenes læringsutbytte.
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I 2013 er det satt av
millioner kroner i øremerkede
tilskudd til økt lærertetthet

Øremerkede tilskudd til økt lærertetthet
De ulike, og til tider motstridende funnene fra forskning på
redusert klassestørrelse og lærertetthet, tilsier at vi trenger mer
kunnskap på dette feltet.
	I 2013 er det satt av 157 mill. kr i øremerkede tilskudd
til økt lærertetthet. Midlene gis til skoler hvor grunnskolepoengene ligger under gjennomsnittet, og hvor gruppestørrelsen
er større enn 20 elever per lærer. Utdanningsdirektoratet skal
sette i gang en evaluering av resultatene. Evalueringen vil gi
verdifull informasjon om effektene av økt lærertetthet i norske
klasserom.

Funn fra denne forskningen
tilsier at det handlingsrommet
flere lærere per elev kan gi, må
utnyttes på en god måte.
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