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Denne våren lanserte Utdanningsforbun-
det en landsomfattende kampanje for en 
nasjonal norm for lærertetthet i grunn-
skolen. På kampanjens nettsider legger 
de frem forskning om klassestørrelse. 

Problemet er at påstandene de kommer 
med, er bastante og at forskningen blir 
feilaktig gjengitt. 

Ignorerer forskning fra Norge

Nei, det er ikke «relativt stor enighet» 
blant forskere «om at mindre klasser kan 
gi mer læring enn store». 

Det er heller ikke slik at mye av fors-
kningen som ikke viser at små klasser er 
bra, «tar utgangspunkt i elevresultater på 
smale kunnskapsområder» og at «lite er 
spesifikt på norske forhold». 

Utdanningsforbundet viser til kunn-
skapsoversikter fra andre land, men igno-
rerer i all hovedsak forskningen fra Nor-
ge. Disse studiene peker hovedsakelig i én 
retning: redusert klassestørrelse synes å 
ha svært liten eller ingen effekt på eleve-
nes læring, hverken på kort eller lang sikt.

Resultat: Ikke noen forskjell

I min egen doktoravhandling finner jeg 
ingen effekt av redusert klassestørrelse 
på ungdomstrinnet på langsiktige utfall 
som fremtidig inntekt og utdanning. 

For å finne en årsakssammenheng mel-
lom klassestørrelse og elevers lærings-
utbytte har jeg benyttet meg av klasse-
delingsregelen vi hadde i Norge frem til 
2003. 

Ifølge regelen kunne det maksimalt 
være 30 elever i én klasse på ungdoms-
trinnet. En skole som tilfeldigvis fikk 31 
elever, måtte dermed opprette to klasser, 
mens en skole med 30 elever bare trengte 
å opprette én. 

Den første skolen har en klassestørrel-
se på 15–16 elever, mens den andre skolen 
har en klassestørrelse på 30 elever. Denne 
tilfeldigheten fører til at noen barn går i 
store klasser, mens andre barn går i små 
klasser. 

Dersom skolene og elevene ellers var 
like langs relevante dimensjoner, kan 
denne tilfeldigheten brukes til å finne be-

tydningen av klassestørrelse.  Resultatet 
viser at det ikke er noen forskjell i inntekt 
og utdanningsnivå på lang sikt mellom 
de elevene som tilfeldigvis havnet i små 
klasser og de som tilfeldigvis havnet i sto-
re klasser. 

Mye forskning på norske forhold

Man kan tenke seg at noen kommuner er 
bedre enn andre til å utnytte små klasser. 
I doktorgradsavhandlingen min undersø-
ker jeg om effekten avhenger av kommu-
nestørrelse, lærerkvalitet, fritt skolevalg 
og arbeidsmarkedet og finner likevel ikke 
at det spiller noen rolle. 

Tidligere forskning har brukt lignende 
metoder for å se på effekten på karakte-
rer av klassestørrelse på ungdomstrinnet 
og effekten på nasjonale prøver av klas-
sestørrelse på barnetrinnet. Resultatene 
viser at det er små eller ingen effekter av 
redusert klassestørrelse. 

Vi har derfor mye forskning om klasse-
størrelse som er spesifikk for norske for-
hold, og den viser ganske tydelig at elever 
som går i små klasser, hverken får bedre 
karakterer eller har bedre inntekt og ut-
danning mange år senere. 

Alternativ bruk av økte lærerressurser

Hvis vi ikke skal redusere klassestørrel-
sen, betyr det at vi heller ikke skal øke læ-
rertettheten? Å redusere klassestørrelse 
er bare én måte å bruke en ekstra lærer-
ressurs på, og det kan være andre måter 

som gir økt læringsutbytte.  Her er det 
ikke like mye forskning å vise til, men det 
foregår for tiden to eksperimenter som 
undersøker alternativ bruk av økte lærer-
ressurser. 

Lesesenteret ved Universitetet i Stavan-
ger har et forskningsprosjekt som ser på 
en type to-lærer-ordning i leseopplærin-
gen (Two Teachers), og Nordisk institutt 
for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU), Institutt for samfunns-
forskning og Senter for økonomisk fors-
kning har et forskningsprosjekt som 
omhandler smågruppeundervisning i 
matematikk (1+1). 

I tillegg undersøker forskere ved NIFU 
effekten av den generelle økningen i læ-
rertetthet på 1.–4. trinn, mens forskere 
ved Statistisk sentralbyrå nylig har under-
søkt effekten av økt lærertetthet på ung-
domstrinnet og finner ingen effekt. 

Trenger mer kunnskap

Det er mye vi fortsatt ikke vet om hvordan 
flere lærere i skolen kan gi et bedre læ-
ringsutbytte for elevene. Det er allikevel 
verdt å merke seg at økt lærertetthet er 
svært kostbart, og det finnes alltid en al-
ternativ bruk av disse ressursene. 

Før man eventuelt vedtar en minste-
norm for lærertetthet trenger man mer 
kunnskap om hvordan disse ekstra lærer-
ne kan brukes til faktisk å øke læringsut-
byttet eller oppnå andre ønskede effekter 
for elevene.
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Kort sagt

Norsk jernbane 
moderniseres

Journalist Sveinung Berg 
Bentzrød skriver 18. april om ri-
siko forbundet med å skifte sig-
nalsystem i jernbanen. Artikke-
len baserer seg på analyser av 
historiker Helge Ryggvik.

Signalsystemene i Norge er 
basert på teknologi som var 
moderne på 1950-tallet. Det er 
ikke lenger mulig å finne leve-
randører av reservedeler, og 
tilgangen på kompetanse er 
begrenset. Det er altså et akutt 
behov for fornyelse.

Det er alltid en risiko forbun-
det med omfattende teknolo-
giske endringer. For den norske 
jernbanen er det dog en bety-
delig større risiko forbundet 
med ikke å gjøre noe. Tiden har 
løpt ut for de gamle løsnin-
gene.

ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) er utvi-
klet i EU for å unngå at hvert 
land har sin egen standard. Det 
skal sikre en fungerende leve-
randørindustri og muliggjør 
å kjøre tog fra Italia til Narvik 
med samme utrustning i toget. 
Hvert land i EU har en binden-
de utrullingsplan for ERTMS. 
Det er fordeler med ERTMS som 
går på at jernbanens infra-
struktur forenkles. Blant annet 
fjernes lyssignal. Ulempen er at 
togene må bygges om. 

Den norske regjering har 
bedt Bane NOR følge EU-direk-
tiv ved å fornye til ERTMS. Dette 
er i samsvar med tilsvarende 
beslutninger i andre euro-
peiske land. Fornyelsesbeho-
vet i Norge setter agendaen for 
ERTMS-utrullingen.

I august 2015 ble første 
ERTMS-linje i Norge satt i drift 
mellom Sarpsborg og Ski. Det-
te representerer et fremskritt 
fra morsesignaler til moderne 
programvare. Bane Nor hadde 
utfordringer i perioden sep-
tember 2015 til april 2016. Det 
var ny infrastruktur, tog ble 
bygget om og ny kompetanse 
skulle læres. Bane NOR bekla-
ger ulemper for de reisende. 
Siden juni 2016 har driften vært 
god. Ytterligere forbedringer 
er gjort, og linjen fremstår nå 
med meget god driftsstatistikk. 

Jernbanen fornyes nå med 
moderne teknologi. Bane NOR 
har vilje og kraft til å levere på 
denne krevende oppgaven.

Sverre Kjenne
Konserndirektør for  
Digitalisering og teknologi  
i Bane NOR 

Astrid Marie Jorde
Sandsør
forsker, Nordisk 
institutt for studier 
av innovasjon, fors-
kning og utdanning

Debatt

Polititroppene var en militær 
avdeling som ble utdannet i Sve-
rige under krigen 1940/45. Vi var 
ca. 15.000 mann, fullt utrustet 
med tunge og lette våpen, laste-
biler og hester, klare til å inva-
dere landet vårt og jage tysker-
ne ut. Vi var den største norske 
militære avdeling under krigen, 
faktisk like stor som hele den 

norske hær i dag. Ca. 1500 mann 
var med på å befri Finnmark. Vi 
bygget en solid brygge som var 
i bruk lenge etter freden å bidro 
til gjenreisingen etter tyskernes 
raseringer.

Likevel er vi totalt glemt i dag. 
Forsvarsmuseet har åpenbart 
fullstendig glemt at vi hadde en 
krig fra 1940 til 1945. Forsvarets 

internasjonale operasjoner et-
ter krigen er tatt vel vare på, men 
Polititroppene er totalt glemt! 
Hvorfor?  

I Aftenposten averterer Oslo 
rådhus og inviterer «veteraner» 
som har tjenestegjort i Forsva-
rets internasjonale operasjoner 
etter krigen til en mottagelse 8. 
mai. 

De virkelige veteraner fra kri-
gen 40/45 er glemt!

Vi hadde tidligere mange for-
eninger som tok vare på de for-
skjellige veteranene fra krigen, 
men etter hvert skrumpet disse 
foreningene og ble borte. Nå er 
det bare noen ganske få krigs-
veteraner igjen, og disse er blitt 
enige om å samles i Forsvarsmu-

seets kafé hver torsdag kl. 1200. 
Vi er i dag ca. 8–12 veteraner som 
møter i det vi kaller torsdags-
klubben. Vi ser gjerne at flere 
90-åringer kan møte!  
Vi har ikke noen formåls- 
paragraf, men håper bare  
at vi ikke blir glemt.
Reidar A. Berg
krigsveteran, 93 år 

Glemte veteraner 


