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4 Meninger

Lærerhjelp hjelper de svakeste

Alle er enige om tidlig innsats. Men hva skal den gå ut på?

D
et later til å være 
bred enighet om 
at vi bør hjelpe 
elever i risikoso-
nen for dropout 
og fremtidig 

utenforskap så tidlig som 
mulig. Men hva skal vi gjøre?

Et dansk eksperiment som 
nylig ble evaluert, gir oss nyttig 
veiledning. Calmar Andersen 
med flere (2016) evaluerer et 
stort dansk skoleeksperiment, 
med mål om å finne ut om 
assistentlærere i klasserommet 
i sjette klasse har noen 
betydning for elevenes læring. 
Forsøket omfattet hele 105 
skoler, og disse ble ved 
loddtrekning delt i tre like store 
grupper med 35 skoler i hver. 

Den ene gruppen fikk ekstra 
ressurser til å ansette lærerut-
dannede assistenter. Pengene 
rakk til omtrent ti assistentti-
mer per uke. Den andre 
gruppen fikk like mye penger, 
men skulle ansette ufaglærte 
assistenter. Disse var naturlig 
nok billigere så her rakk 
pengene til 16–20 timer per 
uke. Den tredje gruppen var 
kontrollgruppe og fikk ingen 
ekstra ressurser. 

Trekningen ble offentliggjort 
15. august 2012 og fra 1. oktober 
startet forsøket. Skolene hadde 
derfor halvannen måned til å 
ansette assistenter. I snitt var 
begge assistenttyper 35 år 
gamle. De med lærerutdanning 
hadde også mer undervisnings-
erfaring og bedre skoleresulta-
ter, både fra grunnskole og 
videregående skole.

Både de ufaglærte og 
faglærte assistentene brukte 
mye tid på å håndtere konflik-
ter og urolige elever. De har 
også hatt gruppeundervisning 
med mindre elevgrupper, både 
i og utenfor klasserommet. De 
faglærte assistentene har også 
tatt del i den ordinære under-
visningen.

Forskerne måler resultater 
av forsøket ved hjelp av en 
rekke ulike datakilder, men 
viktigst er nasjonale prøver åtte 
og 30 måneder etter forsøket 
startet opp. Den ekstra 
ressursinnsatsen varte bare ut 
sjette klasse. Testen etter åtte 
måneder er derfor helt på 
slutten av intervensjonen, 
mens testen etter 30 måneder 
finner sted to år etter at 
intervensjonen tok slutt. 

Åtte måneder etter at 
forsøket startet, finner 

gått to år. Forskerne bruker da 
nasjonale prøver på slutten av 
åttendeklasse. For elevene som 
kommer fra de lavest utdannede 
hjemmene, vedvarer de positive 
effektene, i både dansk og 
matematikk. I dansk er de klart 
størst for gruppen som fikk 
ufaglærte assistenter, mens i 
matematikk er effekten omtrent 
lik for de to typene assistenter. 

Det viktigste funnet i denne 
danske studien, som i mine øyne 
er av svært høy kvalitet, er at 
bruken av slike assistentlærere 
har en positiv effekt. Oversatt til 
norske forhold finner de at å 
bruke i underkant av 10.000 
kroner pr elev, en kostnadsøk-
ning på litt under ti prosent, gir 
en prestasjonsøkning på cirka 0,1 
karakter. 

Tiltaket har likheter med 
redusert klassestørrelse. En 
fordel med assistentlærere, 
sammenlignet med redusert 
klassestørrelse, er at der er langt 
mer fleksibelt. Det kan settes inn 
med ulik intensitet, og det kan 
gjøres innenfor eksisterende 
skolebygninger. 

Det andre interessante funnet 
i studien er avveiningen mellom 
kvantitet og kvalitet. Per time 
finner forskerne at faglærte 
assistenter har større effekt. Men 

siden disse også er dyrere, får 
man innenfor et gitt budsjett råd 
til langt færre timer.

Denne studiens funn tyder på 
at kvantitet trumfer kvalitet, at 
flere timer med ufaglærte 
assistentlærere er bedre enn 
færre kvalitetstimer med 
faglærte.

Simen Markussen, forsker ved 
Frischsenteret

forskerne svært positive effekter 
på elevens danskferdigheter av å 
sette inn assistentlærere.

Effekten er faktisk størst av 
ufaglærte lærere, men forskjel-
len mellom faglærte og ufag-
lærte lærere er ikke statistisk 
signifikant.

Effektene for gutter og jenter 
ser ut til å være omtrent like 
store. For matematikk ser det 
også ut til å være positive 
effekter, men de er ikke statistisk 
utsagnskraftige. 

Forskerne deler deretter 
elevene inn i tre grupper etter 
foreldrenes utdanningsbak-
grunn. Det viser seg da at de 
positive effektene først og 
fremst kommer blant elever fra 
hjemmene med lavest utdan-
nelse.

Ved å sammenligne hele 
fordelingen av skoleprestasjo-
ner, finner de at de positive 
resultatene først og fremst 
skyldes at noen av de elevene 
som ellers ville gjort det svært 
dårlig, nå gjør det middels. 
Suksess!

Kanskje aller mest spennende 
er det å se hvordan det går med 
disse elevene når eksperimentet 
for lengst er avsluttet og det har 

En fordel med assistentlærere, sammenlignet med redusert klassestørrelse, er at der er langt mer fleksibelt. Det kan settes inn med ulik  
intensitet, og det kan gjøres innenfor eksisterende skolebygninger. Illustrasjonsfoto: Aleksander Nordahl
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