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Hva slags undersøkelse? 

157 grunnskoler som arbeider med LP-modellen 
 
Kartlegging av læringsmiljøet og individvariabler 
 
Informanter er lærere, kontaktlærere og elever 
 
Før- og ettermåling 
 
Har skolen egne tiltak for elever som viser 
problematferd og dårlig skolemotivasjon? 
 
 



Definisjon smågruppetiltak 

Tiltakene er primært opprettet for å gi tilbud til 
elever som viser problematferd og/eller liten 
motivasjon for skolearbeid 
 
Elever på heltid eller deltid 
 
Interne, eksterne eller selvstendige tiltak 
 
Tiltakene er etablert for minst et skoleår 
 



Utvalg Skoler Lærere  Elever 

A (2006) 85 1389 8802  

B (2007/08/09) 72 1227 7629 

Sum 157 2616 16431 

Utvalg 



Forskjeller i elevmaterialet 

 Systematiske forskjeller i begge utvalgene 
Relasjonen lærer-elev 
Struktur i undervisningen 
Oppmuntring og åpenhet i undervisningen 
Lærings-og undervisningshemmende atferd 
 

 Tillegg i utvalg B 
Relasjoner mellom elevene –arbeidsmiljø 
Relasjoner mellom elevene –sosialt miljø 
Variasjon i undervisningen 

 



Forskjeller i lærermaterialet 

 Systematiske forskjeller i utvalg A 
Egen trivsel  
Relasjon lærer-elev 
Samarbeid mellom lærerne 

 

 Systematiske forskjeller i utvalg B 
Egen trivsel   
Individfokus og differensiering 
Generelt om elevers motivasjon og arbeidsinnsats 

 



Ingen forskjeller i rapportering 

 Elever om atferd 
Sosial isolasjon 
Utagerende atferd 
Antisosial atferd 

 
 Lærere om 

Sosial kompetanse 
Den enkelte elevs motivasjon og arbeidsinnsats 
 
Skolefaglige funksjonsnivå 
Forekomst og håndtering av problematferd generelt 

 



Oppsummering  

 Små, men systematiske forskjeller 

 Forskjeller -kontekstuelle faktorer 

 Det er læringsmiljøet, mer enn elevene, som er 
forskjellig 

 Lærings- og undervisningshemmende atferd er 
knyttet til klasseledelse og relasjoner 

 Skolenes kultur 

 Trivsel  

 Lærersamarbeid 

 Relasjonen lærer- elev 



Oppsummering forts. 

 Vi vet ikke noe om årsaker –virkninger 

 

 Blir læringsmiljøet bedre bare man får noen 
bestemte elever ut klassen?  

 

 Er smågruppetiltak en sovepute for skolen? 

 

 Undersøkelsen er på skolenivå 
 Hva med klassenivå?  

 Elevnivå? 
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