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Sammendrag
Norske skoler står ovenfor en stor utfordring etter at retten til tilpasset og
inkluderende opplæring for alle elever ble vedtatt. Dette har ført til en økende
interesse for nye modeller og fremgangsmåter som i større grad ivaretar en slik
tilrettelegging. En modell som har fått stor oppmerksomhet i Norge er Dunn og
Dunns læringsstilmodell, og den er prøvd ut flere steder i landet. Forskning fra USA
viser at elever som får undervisning tilpasset sin læringsstil øker sine prestasjoner og
bedrer sine holdninger til læring. Av den grunn er det interessant å undersøke
muligheten for å dokumentere slike effekter her til lands.
Å belyse betydningen av miljøbetingelser i forhold til faglige prestasjoner, holdninger
til læring og akademisk selvoppfatning er masteroppgavens formål. Forskning viser
at motivasjon og lysten til å lære reduseres ved økende klassetrinn. Videre er det
dokumentet at akademisk selvoppfatning og skoleprestasjoner gjensidig påvirker
hverandre. Dårlige skolefaglige prestasjoner og lav selvoppfatning utarter seg ofte
som problematferd, og antallet elever med denne atferden er økende i grunnskolen.
Antakeligvis er behovet for tilrettelegging av miljøbetingelser større hos elever med
slik atferd enn hos elever som klarer seg bra på skolen. I denne undersøkelsen består
slike betingelser av om elever har behov for stillhet eller bakgrunnsmusikk når de
lærer nytt og vanskelig stoff.
Med dette som bakgrunn ble problemstillingen som følger:” kan kjennskap til og
bruk av læringsstiler ha positiv effekt på faglige resultater, holdninger til læring
og akademisk selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet atferd?”
I undersøkelsen har jeg brukt kvantitativ metode for å ha mulighet til å måle effekter,
der det benyttes to varianter av et kvasi-eksperimentelt design. Den ene varianten er
et pretest-posttest design og den andre er et pretest-posttest design med
kontrollgruppe.
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Undersøkelsens varighet var tre uker. Intervensjonen, der elever med behov for å
høre på musikk eller å ha det stille fikk dette tilpasset, varte kun den siste uken.
Tidligere kartlegging var grunnlaget for tilpasningene.
Jeg har benyttet meg av et hensiktsmessig utvalg som besto av elever på 6.
klassetrinn på en skole øst i Oslo. Målgruppen undervisningshemmet atferd utgjorde
13 elever fordelt på de tre klassene. Det var bare 3 elever som både hadde slik atferd
og lydpreferanse.
For å måle faglige resultater ble det brukt lærerprøver. Det ble utarbeidet to
lærerprøver med ulike temaer der stoffet kunne karakteriseres som nytt og vanskelig.
Til sammen gjennomførte elevene fire lærerprøver, og de ble tatt før og etter
introduksjon av nytt og vanskelig tema. Den første uken ble prøvene gjennomført
uten å ta hensyn til lydelementet. Den andre uken fikk elevene med lydpreferanse
dette tilpasset. I tillegg ble det gjennomført et spørreskjema som omhandler
holdninger til læring og akademisk selvoppfatning. Det ene spørreskjemaet ble tatt
før selve undersøkelsen startet og det andre ble tatt etter at den var avsluttet.
I denne undersøkelsen har det ikke vært mulig å få pålitelige resultater i forhold til
effekt av lydelementet for elever med undervisningshemmet atferd. Generelt sett
viser resultatene tendenser til forbedring av faglige resultater, holdninger til læring og
akademisk selvoppfatning, men det er ikke mulig å påvise sammenheng med
lydelementet. Faktorer som har hatt innvirkning på resultatene er blant annet ulike og
dårlige testbetingelser.

5

Forord
Følelsen i forhold til det å sette strek for denne oppgaven er vemodig, men også en
enorm lettelse. Det har vært utrolig lærerikt å få innblikk i en forskningsprosess, men
til tider også veldig krevende. Det har vært mange ”oppturer” og ”nedturer”, og det
har vært stunder der jeg har lurt på om jeg noen gang vil komme i mål. I denne
sammenheng er det mange personer som har støttet og hjulpet meg slik at denne
gjennomføringen har vært mulig, og mange fortjener en takk.
Først og fremst vil jeg takke rektor, lærere og elever for deres velvillighet og positive
holdninger i forhold til prosjektet. Undersøkelsen ville ikke latt seg gjennomføre uten
at dere hadde stilt opp.
Mine to veiledere fortjener også en stor takk. Jeg vil rette en stor takk til min
hovedveileder Lage Jonsborg som har vært til stor hjelp i databearbeidingen. Jeg vil
takke min biveileder Jorun Buli Holmberg, for at hun introduserte meg for
læringsstiler og gav meg tilgang til informantene. Tusen takk til dere begge for deres
tilgjengelighet, velvillighet, og konstruktive tilbakemeldinger.
En viktig støttespiller både faglig og sosialt har vært min medstudent og venninne
Guri Engernes Nielsen. Tusen, tusen takk! I tillegg vil jeg takke mine to
korrekturlesere. Rikke Ombustvedt, tusen takk for at du tok deg tid til å gi meg gode
tilbakemeldinger. En spesiell takk til min søster, Marianne Johansen, for at du tok
deg tid selv om du antakeligvis ikke hadde så mye tid å avse siden du holder på med
doktorgraden din. Du har hjulpet meg mer enn du aner ved å være streng og nøye. Du
har også gitt meg gode formuleringer og hjulpet meg til å få en bedre struktur da jeg
trengte hjelp til det.
Jeg ønsker å takke familie og venner for den støtten dere har gitt meg i denne
perioden og for at dere alltid har troen på meg.
Sist men ikke minst vil jeg spesielt takke min fantastiske Øivind og like fantastiske
Helene for at dere er en del av livet mitt. Takk for at dere har klart å holde ut med
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meg og tusen takk for den gleden, styrken og støtten dere alltid gir meg, men som har
vært spesielt viktig for meg i denne perioden.
Blindern, juni 2006
Tone Lill Hoftun Olsen

7

Innhold
SAMMENDRAG ...................................................................................................................................3
FORORD ..............................................................................................................................................5

INNHOLD .............................................................................................................................................7
1.

INNLEDNING ..........................................................................................................................12
1.1

BAGRUNN FOR OPPGAVEN ......................................................................................................12

1.2

OPPGAVENS FORMÅL .............................................................................................................13

1.3

OPPGAVENS PROBLEMSTILLING .............................................................................................14

1.4

AVGRENSINGER I OPPGAVEN ..................................................................................................15

1.5

OPPBYGNING AV OPPGAVEN ...................................................................................................15

2.

TEORETISK REFERANSERAMME ...................................................................................17
2.1

BEGREPSFORKLARINGER ........................................................................................................17

2.2

ET KOGNITIVT PERSPEKTIV PÅ LÆRING ..................................................................................22

2.3

ET NEVROLOGISK PERSPEKTIV PÅ LÆRING .............................................................................23
2.3.1

2.4

2.5

Thies nevropsykologiske modell for læring ................................................................24

LÆRINGSSTILER .....................................................................................................................25
2.4.1

Presentasjon av modellen ...........................................................................................27

2.4.2

Forskning på læringsstiler..........................................................................................28

2.4.3

Kritikk av LS-forskningen ...........................................................................................29

SELVOPPFATNING, MOTIVASJON OG LÆRING ..........................................................................30
2.5.1

Ulike perspektiver på selvoppfatning..........................................................................30

2.5.2

Utvikling av selvoppfatning ........................................................................................32

2.5.3

Akademisk selvoppfatning...........................................................................................32

8
2.5.4
2.6

2.7

3.

Teorier om motivasjon og holdninger til læring ........................................................ 33

PSYKOSOSIALE LÆREVANSKER.............................................................................................. 36
2.6.1

Årsaksforklaringer og forekomst................................................................................ 36

2.6.2

Ulike perspektiver på psykososiale lærervansker ...................................................... 37

2.6.3

Atferdsproblemer........................................................................................................ 37

2.6.4

Undervisningshemmet atferd ..................................................................................... 38

OPPSUMMERING AV TEORIKAPITTELET .................................................................................. 39

METODISK TILNÆRMING ................................................................................................ 41
3.1

VALG AV DESIGN ................................................................................................................... 41
3.1.1

Pretest-posttest design ............................................................................................... 41

3.2

KARAKTERISTIKK AV UTVALG OG TILGANG TIL TESTPERSONER ............................................ 42

3.3

VALG AV METODISK TILNÆRMING ......................................................................................... 44

3.4

GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN ................................................................................. 45

3.5

3.6

3.7

4.

3.4.1

Gjennomføring av spørreskjema ................................................................................ 46

3.4.2

Undervisningsopplegg ved gjennomføring av intervensjonen ................................... 46

MÅLEVERKTØY ..................................................................................................................... 49
3.5.1

Utforming av spørreskjema........................................................................................ 49

3.5.2

Spørsmåloppsett og svaralternativer ......................................................................... 49

VALIDITET OG RELIABILITET ................................................................................................. 52
3.6.1

Validitet...................................................................................................................... 52

3.6.2

Reliabilitet .................................................................................................................. 53

ETISKE HENSYN SOM MÅ IVARETAS I PROSJEKTET ................................................................. 54

ANALYSE AV DATAMATERIALET.................................................................................. 55
4.1

RESULTATER FRA DE LÆRERPRODUSERTE PRØVENE .............................................................. 56

9
4.1.1

Sammenslåing av verdier på variabler .......................................................................57

4.2

SVARFREKVENSER FOR LÆRERPRØVENE ................................................................................57

4.3

FORBEDRINGER FRA PRE-TIL POSTTEST PÅ LÆRERPRØVENE FOR “NORMALELEVER” SOM HAR

LYDPREFERANSE...............................................................................................................................58

4.4

4.5

4.6

5.

4.3.1

Forbedringer på lærerprøvene for elever med undervisningshemmet atferd ............58

4.3.2

Korrelasjoner mellom lærerprøvene og spørreskjema ...............................................59

POSITIVE HOLDNINGSENDRINGER FRA PRE-TIL POSTTEST .......................................................59
4.4.1

Sammenslåing av holdningsverdier og konstruksjon av indekser...............................60

4.4.2

Svarfrekvens på “holdningstesten” for utvalget.........................................................61

4.4.3

Positive holdningsendringer i forhold til målgruppen................................................62

4.4.4

Forbedringer fra pre-til posttest på enkeltspørsmål...................................................62

POSITIVE ENDRINGER FRA PRE-TIL POSTTEST FOR AKADEMISK SELVOPPFATNING ..................63
4.5.1

Sammenslåing av verdier for akademisk selvoppfatning og konstruksjon av indekser64

4.5.2

Svarfrekvenser for indeksen; akademisk selvoppfatning ............................................65

4.5.3

T-tester for utvalget og for målgruppen; undervisningshemmet atferd ......................66

4.5.4

Positive endringer i akademisk selvoppfatning i forhold til hele utvalget ..................67

4.5.5

Positive endringer fra pre-til posttest på enkeltspørsmål ...........................................67

PROBLEMSTILLINGENS HOVEDFUNN.......................................................................................69

DRØFTING ..............................................................................................................................70
5.1

UNDERSØKELSENS VALIDITET OG RELIABILITET ....................................................................70
5.1.1

Ytre validitet................................................................................................................71

5.1.2

Begrepsvaliditet ..........................................................................................................71

5.1.3

Statistisk validitet ........................................................................................................72

5.1.4

Indre validiet...............................................................................................................74

10
5.1.5
5.2

Undersøkelsens reliabilitet......................................................................................... 77

DRØFTING AV RESULTATER I LYS AV PROBLEMSTILLINGEN ................................................... 78
5.2.1

Kan lydelementet ha en effekt på faglige resultater? ................................................. 80

5.2.2

Kan lydelementet ha en positiv effekt for holdninger til læring hos elever med

undervisningshemmet atferd?.................................................................................................... 81
5.2.3

Kan lydelementet ha en positiv effekt for akademisk selvoppfatning hos elever med

undervisningshemmet atferd?.................................................................................................... 82
5.2.4

kan lydelementet ha en større effekt på læringsresultater, holdninger og akademisk

selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet atferd i forhold til ”normalelevene”?... 84
5.3

KONKLUSJON ........................................................................................................................ 84

5.4

AVSLUTTENDE KOMMENTAR ................................................................................................. 85

KILDELISTE..................................................................................................................................... 87
VEDLEGGSLISTE ...................................................................................................................... 92

11

12

1. Innledning

1.1 Bagrunn for oppgaven
I dagens samfunn blir læring og undervisning viet stor oppmerksomhet av politikere,
forskere og i befolkningen forøvrig. Dette manifesterer seg gjennom ny forskning
som danner grunnlag for nye lover, lærerplaner og undervisningsmetoder.
Opplæringsloven § 2.1. stadfester retten til tilpasset opplæring for alle elever. Dette
har ført til et økende fokus på å finne frem til metoder man kan bruke for å
tilrettelegge undervisningen for hver enkelt elev. Ikke bare for ”normalelever”, men
også for de talentfulle og de med spesielle behov (Jensen, 2004).
Læring kan forstås på mange måter, og forskning på dette området har pågått i mange
år. Mange modeller og teorier er utviklet der formålet har vært å forklare og forstå
hvordan læring foregår. Viktige bidragsytere i dette feltet har vært Vygotsky med
begrepet ”den nærmeste utviklingssone”, Piaget med “kognitive skjema”og Skinner
med ”stimuli-respons”. I tillegg har forskning og interesse for hjernebasert læring
utviklet seg de siste 20 årene (Pritchard, 2005).
Tradisjonelt har den mest vanlige metoden for undervisning vært forelesningspreget.
En slik undervisningsform krever at elevene har sterke auditive preferanser. Ikke alle
har denne preferansen som sin styrke. Det er dokumentert at mange elever og elever
med spesialundervisning viser signifikante resultatfordringer når de har fått
læringsstiltilpasset undervisning med betingelser som passer deres sterke sider (Dunn
& Griggs, 2004). Internasjonal forskning (Dunn & Griggs, 2004) har vist at elever
med spesialundervisning, ”offisielle” 1 lærervansker og emosjonelle vansker, som har
fått tilpasset undervisningen med ulike læringsstilelementer, statistisk forbedrede
resultater og holdninger. Imidlertid vises det størst forbedring i elevenes atferd. Etter

1

Med ”offisielle” lærervansker menes at det foreligger en sakkyndig dokumentasjon og et enkeltvedtak.
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hvert som læringsstilstrategiene blir introdusert reduseres den urolige atferden
betraktelig (ibid). I Norge har Asker kommune prøvd ut tilpasning i forhold til
miljømessige preferanser. Resultatene fra utprøvingen viser økt konsentrasjon om
læringsoppgavene og større utholdenhet sett i forhold til opplæring uten tilpassning
(Dunn & Griggs, 2004).
Forskning i Norge har påvist sammenhenger mellom elevenes reelle prestasjoner på
skolen og henholdsvis akademisk selvoppfatning og selvvurdering (Skaalvik &
Skaalvik, 2003, Skaalvik & Hagtvet, 1990). De fleste undersøkelsene har vist
korrelasjoner på mellom 0.40 og 0.60 mellom generelle skoleprestasjoner og generell
akademisk selvvurdering. Flere andre undersøkelser har vist at faglig svake elever
eller elever med lærevansker har klart lavere selvakseptering enn elever som klarer
seg bra på skolen(ibid). Denne forskningen har også vist at dårlig selvoppfatning kan
resultere i selvpålagte handikap i læringssituasjonen. Noe som igjen fører til mindre
motivasjon for skolearbeid, lavere innsats og lavere utholdenhet i møte med
vanskeligheter (ibid).

1.2 Oppgavens formål
Omtrent 15 % av elevene i den norske skolen har moderate atferdsproblemer
(St.meld. nr.30, 2003-2004). Av de elevene som mottar spesialundervisning blir 4050 % av dem definert med denne atferden. Tendensen viser at andelen elever med
atferdsproblemer øker i grunnskolen, spørsmålet blir da om spesialundervisning er
det rette tiltaket for disse elevene (Jensen, 2004). St.meld. nr. 30 peker på behovet for
målrettet satsing på å forbedre læringsmiljøet ved alle skoler. Av den grunn har jeg
valgt å rette fokuset mot miljøbetingelsens rolle for prestasjoner, holdninger til læring
og akademisk selvoppfatning for elever med undervisningshemmet atferd. Jeg ønsker
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å undersøke om en tilrettelegging av undervisningen med læringsstil 2 elementet lyd
kan bedre prestasjoner, føre til økt trivsel og motivasjon i læringssituasjonen.

1.3 Oppgavens problemstilling
Læring og elevers holdninger til læring er nært knyttet sammen med selvoppfatning,
motivasjon og problematferd. Dårlige læringsbetingelser kan føre til dårlige faglige
prestasjoner. Dette kan påvirke motivasjon og selvoppfatning negativt, og elevene får
negative holdninger til læring. I skolen kan slike faktorer komme til uttrykk som
problematferd. Elever med undervisningshemmet atferd kan ha stor nytte av at
fokuset blir rettet mot deres sterke sider i stedet for de svake, LS-modellen har
nettopp et slikt fokus.
Min antagelse er at tilpasset opplæring med utgangspunkt i elevens læringsstil vil ha
positiv innvikning på alle faktorene ovenfor. Med dette som utgangspunkt har jeg
utarbeidet følgende problemstilling:
Kan kjennskap til og bruk av læringsstiler ha positiv effekt på faglige
resultater, holdninger til læring og akademisk selvoppfatning hos elever med
undervisningshemmet atferd?
I tillegg har jeg følgende underproblemstillinger:
1. Kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha positiv effekt på
akademisk selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet atferd?
2. Kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha positiv effekt på
holdninger til læring hos elever med undervisningshemmet atferd?
3. Kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha større effekt på
holdninger og akademisk selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet
atferd i forhold til ”normalelevene”?

2

Videre i oppgaven vil jeg flere steder bruke forkortelsen LS når jeg snakker om læringsstiler.
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Begrepene i problemstillingen forklares i første del av kapittel 2. Andre aktuelle
begreper i oppgaven vil bli definert der det er naturlig.

1.4 Avgrensinger i oppgaven
Jeg vil i all hovedsak ha et skoleperspektiv når jeg redegjør og drøfter begrepene
læring, opplæring og motivasjon. Holdninger til læring, akademisk selvoppfatning og
undervisningshemmet atferd er begreper som er knyttet til forhold ved
undervisningen/skolen, og denne vinklingen er utgangspunkt for oppgaven. Når det
gjelder læringsstiler har jeg valgt å konsentrere meg om elementet lyd som inngår i
gruppen miljømessig stimuli. For å ha mulighet til å måle effekter av læringsstiler kan
jeg kun innføre en påvirkning av gangen.

1.5 Oppbygning av oppgaven
I tillegg til innledningen er oppgaven inndelt i fire kapitler. En kort beskrivelse av
oppgavens oppbygning følger.
Kapittel 2 tar for seg det teorietiske grunnlaget for oppgaven. Først gir jeg en kort
oversikt over begrepene læring, opplæring, tilpasset opplæring, læringsstiler,
selvoppfatning, holdninger til læring og psykososiale lærevansker. Deretter gjør jeg
rede for læringsteori i et kognitivt og nevropsykologisk perspektiv. Dunn-modellen, 3
aktuell teori og forskning på området presenteres. Videre belyses forholdet mellom
motivasjon, læring, holdninger til læring og akademisk selvoppfatning.
Avslutningsvis redegjøres det for psykososiale lærevansker og undervisningshemmet
atferd. Til slutt oppsummeres de ulike delkapitlene.

3

Videre i oppgaven vil jeg bruke forkortelsen Dunn-modellen når jeg refererer til Dunn & Dunns læringsstilmodell.
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Den metodisk tilnærmingen danner innholdet i kapittel 3. Innledningsvis presenteres
valg av design og en kort karakteristikk av utvalget. Deretter gjør jeg rede for valg av
metode og gjennomføringen av undersøkelsen. Jeg forklarer hvordan spørreskjemaet
ble utarbeidet og hvordan dataene ble samlet inn. Kapittelet blir avsluttet med en
redegjørelse for validitet, reliabilitet og etiske hensyn som må ivaretas ved
gjennomføringen av undersøkelsen.
Bearbeiding av data og presentasjon av resultater utgjør kapittel 4. Jeg begynner med
en korrelasjonsanalyse av læreprøvene. Ved hjelp av tabeller og grafer presenteres
funn som er gjort i forhold til disse. Den samme fremgangsmåten gjelder for
resultatene til holdninger og akademisk selvoppfatning. I tillegg beskriver jeg hva
som inngår i de ulike indeksene og hvorfor jeg har slått sammen verdier for en del
variabler.
Drøfting av funn i forhold til validitet, reliabilitet og teori danner grunnlag for
kapittel 5. Innledningsvis vurderes undersøkelsens validitet for å finne ut om
resultatene er holdbare. Deretter drøfter jeg om læringsstilelementet lyd kan ha effekt
på læringsresultater, holdninger til læring og akademisk selvoppfatning hos elever
med undervisningshemmet atferd. Resultatene fra undersøkelsen drøftes mot
problemstillingen, i tillegg til relevant forskning og teori. Jeg avrunder kapittelet med
en konklusjon av funnene og avsluttende kommentar.
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2. Teoretisk Referanseramme

2.1 Begrepsforklaringer
Læring
Begrepet læring brukes veldig bredt og til dels i forskjellige betydninger. Læring
består av tre samtidige tilstedeværende og integrerte dimensjoner; en kognitiv
innholdsmessig dimensjon, en sosial og samfunnsmessig dimensjon, og en
psykodynamisk følelses-, holdnings- og motivasjonsmessig dimensjon (Illeris, 2000).
Dette er viktige faktorer for læring. Læringsteorien tar for seg selve læringsprosessen.
Lærerplanverket (L-97) forklarer dette om læring:
Læring skjer ved at det nye forstås ut fra det kjente – de begreper en har
avgjør hva en kan gripe og fatte. Kunnskaper, ferdigheter og holdninger
utvikles i et samspill mellom gamle forestillinger og nye inntrykk (s.29).
I dagligspråket eksisterer flere betydninger av begrepet læring. Begrepet defineres ut
fra det som blir lært eller ut fra de psykiske prosesser og endringer som finner sted
hos den enkelte i læringsprosessen. Ofte setter man også likhetstegn mellom
undervisning og læring. I tillegg har biologisk- og genetiske forhold også betydning
for læring (Illeris, 2000).
Min oppfatning av hva læring er, samsvarer med Illeris (2000:16): … en
integreret proces der omfatter to sammenhængende delprosesser som
gensidigt påvirker hinanden; samspillsprocessen mellom individet og dets
omgivelser og den indre psykiske tilegnelses- og forarbejdningsprosess som
fører fram til læringsresultatet.
Opplæring
I følge Øzerk (1999) handler opplæringsteori om hvilke betingelser som bør, må eller
skal skapes for at bevisst læring skal finne sted. Læringsstilelementet lyd som jeg har
brukt i min undersøkelse er en slik betingelse for læring. En elevs forutsetninger og
betingelser for læring er knyttet til arv, modning og miljø (Ekeberg & Holmberg,
2004).
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Tilpasset opplæring
Tilpasset og inkluderende opplæring har vært et velkjent tema i mange år. Dette
skyldes blant annet nye reformer og lover fra begynnelsen av 90-tallet og frem til i
dag der dette begrepet har fått mer og mer oppmerksomhet. I 1998 fikk alle elever
lovfestet rett til tilpasset opplæring. Opplæringsloven1998, § 1-2 sier at opplæringa
skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven og læringen.
I tillegg påpekes det i kvalitetsutvalgets innstilling (NOU2003:16) og i St.meld.nr.30
(2003) ”kultur for læring”, at skolen skal være inkluderende og tilpasset alle elever
(Ekeberg & Holmberg, 2004).
Det ligger i begrepet tilpasset opplæring (TPO) at alle elever har rett til opplæring i
samsvar med egne evner og forutsetninger. Opplæringen er tilpasset når elevenes
læring samsvarer med lærerens tilrettelegging. Utdanningssystemet blir utfordret til å
utvikle skolemiljøer som er inkluderende, der opplæringen blir tilpasset hver enkelt
elev. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er mulig å oppnå tilpasset
opplæring for alle, men det er viktig å strebe etter (Skogen & Holmberg, 2002 og
Ekeberg & Holmberg, 2004). Det er med andre ord elevens faglige nivå som skal
danne utgangspunktet for tilpasset opplæring. Når dette nivået er funnet må man gå
fram med et tempo som svarer til elevenes forutsetninger og som tilpasses elevenes
måter å lære på, altså deres læringsstil (Skogen & Holmberg, 2002).
Fire faser gjennomgås i arbeidet med tilpasset opplæring:
1. Læringsmålet for hva eleven skal lære, og elevens ståsted og måte å lære
på(læringsstil) må utredes og identifiseres
2. Opplæringen må tilpasses elevenes faglige ståsted og læringsstil, for at eleven
skal kunne nærme seg målet
3. De fastsatte læringsmålene må evalueres i forhold til elevenes utviklingsprosess
og læringsresultater(Ekeberg & Holmberg, 2004).

Dunn-modellen som presenteres senere i dette kapittelet oppfyller alle disse fasene
fordi den fokuserer på å identifisere elevers ulike måter å lære på, for deretter å
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tilrettelegge opplæringen i henhold til dette. Modellens hensikt er å forbedre den
enkeltes læringsresultat og dermed elevens faglige prestasjoner (ibid).
Læringsstiler
Dunn & Dunn (1992:2, 1993:2) definerer en læringsstil på følgende måte:
Hvordan den enkelte lærende konsentrerer seg og absorberer, bearbeider og
beholder ny og vanskelig informasjon.
I tillegg beskriver Dunn & Dunn (1992:4, 1993:5) læringsstiler som:
Learning style is a biological and developmental set of personal
characteristics that makes the identical instructions effective for some students
and ineffective for other.
Dunn-modellens styrke er at elevene får jobbe med utgangspunkt i sine sterkeste
læringspreferanser. Elever kan få unødvendige problemer i sitt videre læringsforløp
der kunnskaper og ferdigheter i det grunnleggende stoffet er mangelfulle. Modellens
fokus er rettet mot innlæring av nytt og vanskelig stoff. Det vil si at andre metoder og
teorier kan være mer egnet i andre deler av læringsprosessen. Det er viktig at alle
elever får med seg nytt og vanskelig stoff fordi det danner grunnlaget for videre
læring (Jensen, 2004).
Det er ulik forståelse av begrepene som brukes innenfor læringsstilforskningen.
Andreassen (2006) forklarer læringsstrategier som bestemte tenke- og arbeidsmåter
som personer kan tilegne seg og bruke for å fremme læring, mens læringsstiltenkning
handler om å finne individuelle foretrukne læringsbetingelser som skal gjøre læringen
mer effektiv. Entwistle, Hanley & Housnell (1979) skiller mellom læringsstrategi og
læringsstil. Dette gjør de ved å definere strategi som den måten en elev behandler en
bestemt læringsoppgave på i lys av de krav den stiller, mens stil blir definert som en
bredere karakteristikk av måten en person foretrekker å løse læringsoppgavene på
generelt(ibid).
I USA er det gjort anstrengelser for å komme fram til en felles definisjon av
læringsstiler, fordi det er uenighet rundt forståelsen av begrepet. Resultatet har blitt
en vid definisjon der læringsstiler sies å representere både arvelige karaktertrekk og
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miljømessig innflytelse. Det vil si et komplekst sett karakteregenskaper av kognitiv,
affektiv og fysiologisk art som tjener som relativt stabile indikatorer på hvordan den
lærende oppfatter, samhandler med og responderer på læringsmiljøet (Andreassen,
2006).
Selvoppfatning
I faglitteraturen har begrepet selvoppfatning varierende betydning. Av den grunn vil
jeg si litt om de ulike betydningene, og hvordan jeg ønsker å bruke det.
Selvoppfatning blir definert som enhver oppfatning, vurdering, forventning,
tro eller viten en person har om seg selv (Skaalvik & Skaalvik, 2003:15).
Innen selvoppfatningsteori avgrenser de fleste teoretikere begrepet til å gjelde den
bevisste oppfatning en person har av seg selv (Skaalvik & Skaalvik, 2003). Vi har
selvoppfatning på ulike områder.
1. Sosial Selvoppfatning som dreier seg om popularitet og evne til å omgås andre.
2. Fysisk Selvoppfatning handler om betydningen av utseende og fysisk-motoriske ferdigheter.
3. Akademisk Selvoppfatning omfatter oppfatning av eget evne- og prestasjonsnivå.
4. Emosjonell Selvoppfatning handler om angst, ukontrollert sinne, glede og tilfredshet.
5. Moralsk Selvoppfatning forklares som i hvilken grad man oppfører seg pent, er til å stole på,
følger sosiale normer etc.

Forskere som er interessert i å måle selvoppfatning er først og fremst opptatt av disse
dimensjonene. Klassifiseringene ovenfor brukes ofte ved kvantitative målinger, og
kan være problematiske fordi slike undersøkelser ikke fanger opp kompleksiteten av
selvoppfatningen. Det er mulig å se på kun en del av selvoppfatningen, for eksempel
den akademiske (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Dette aspektet er viktig å ta hensyn til
siden det er slike målinger jeg har benyttet meg av.
Holdninger til læring
Positive holdninger er av avgjørende betydning for at elevene skal konsentrere seg
om det faglige skolearbeidet. Å få elever motivert for og ta ansvar for egen læring er
en stor utfordring for mange lærere. Elever som får tilpasset undervisningen til sin
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læremåte forbedrer sine holdninger (Dunn & Griggs, 2004). Flere komponenter er
viktige for elevenes motivasjon i læringssituasjonen, blant annet rammebetingelser,
elevens egen kompetanse, lærerens formidling av kunnskap og elevens holdninger til
oppgaven (Birkemo, 2000). Skaalvik & Skaalvik (2005:63) definerer holdninger slik:
Begrepet holdninger refererer til en persons positive eller negative følelser
knyttet til bestemte objekter, personer, situasjoner eller prinsipper (ibid).
Dette betyr imidlertid ikke at holdninger kun består av følelser. Holdninger tar også
for seg tanker, kunnskap og erfaringer (kognisjoner). Av den grunn blir antagelsen at
holdninger medfører tilbøyelighet for bestemte reaksjoner eller handlinger. Følelser,
kognisjoner og handlingstendenser er tre viktige komponenter ved holdninger (ibid).
Psykososiale lærervansker (undervisningshemmet atferd)
Psykososiale lærevansker er et omdiskutert begrep i faglitteraturen. Birkemo (1993)
hevder at vansker av sosial og emosjonell art ofte opptrer sammen med lærevansker,
og kan forsterke dem, men at psykososiale lærervansker ikke er en egendefinert
lærevanske. Kokkersvold (2000) derimot hevder at det er riktig å benytte begrepet,
fordi det er vanskelig å ha eksakt viten om vanskenes årsaksforhold i mange
læringssituasjoner. Han sier videre at slike vansker ofte vil ”stjele” energi og
konsentrasjon i læringssituasjoner. Mange elever med psykososiale lærervansker
fungerer godt innenfor normalområdet, men de oppfattes som underytere (ibid).
Kokkersvold (2000:8) definerer psykososiale lærervansker slik… når en selv
opplever og /eller oppleves av andre å ha vansker av psykososial og/eller
kognitiv art i ett eller flere miljøer i en slik grad og på en slik måte at læring
og utvikling står i fare for å bli midlertidig eller varig hemmet.
Ekeberg & Holmberg (2004:90) forklarer psykososiale lærervansker som…
innlæringsvansker som følge av utviklingsforstyrrelser på det personlige,
sosiale og/eller psykiske/emosjonelle uviklingsområdet som hemmer læring og
utvikling.
Både Kokkersvold (2000) og Ekeberg & Holmberg (2004) forklarer begrepet i
forhold til vansker eller utviklingsforstyrrelser som hemmer læring og utvikling.
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Det er vanlig å skille mellom to hovedformer for problematferd. Den ene formen
representerer sosiale vansker og utagerende atferd, mens den andre representerer
emosjonelle vansker og hemmet atferd. Elever med sosiale vansker karakteriseres
blant annet ved manglende selvkontroll, liten struktur, aggressive handlinger,
destruktiv atferd, liten eller ingen evne til sosial kontakt og innlevelse i andre
menneskers situasjon. Elever med emosjonelle vansker karakteriseres blant annet
ved angst, passivitet og overdreven bekymring. Sosiale vansker blir ofte synonymt
med begrep som atferds- og tilpasningsvansker, mens emosjonelle vansker
forbindes med personlighetsvansker. Det er vanskelig å skille klart mellom disse
kategoriene, fordi mange elever faller inn under begge. Derfor blir samlebegrepet
psykososiale vansker brukt (Solli, 1998).

2.2 Et kognitivt perspektiv på læring
Det kognitive perspektivet på læring benyttes som forklaringsmodell for læringsstiler,
og er av den grunn mitt utgangspunkt. Læring i forhold til motivasjon, holdninger til
læring og akademisk selvoppfatning redegjøres det for senere i kapittelet.
Kognisjon forklares ofte som erkjennelse. Kognisjon handler om mulighetene til å
oppfatte, forstå og huske inntrykk vi får fra omgivelsene samt å planlegge, utføre og
vurdere handlinger. For å klare dette har hjernen bruk for noen verktøy. Disse
verktøyene er hjernens funksjonelle systemer som til sammen skaper forståelsen. De
deles ofte opp i; oppmerksomhet, persepsjon, språk, hukommelse, motorikk og
utøvelsesfunksjoner. Disse funksjonene er involvert i elevens innlæring og atferd i
skole og fritid. De beskrives hver for seg, men det er også viktig å være oppmerksom
på samspillet mellom dem. Kognitive funksjoner inngår i alle pedagogiske kontekster
som er av betydning for elevenes måte å tenke på, oppfatte, huske, innlære, løse
problemer og reagere(agere) i sosiale sammenhenger. Det finnes ulike kognitive
teorier, men av hensyn til oppgavens omfang utdypes ikke de her (Ringsmose m.fl.,
2000).
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Alle barn kommer til skolen med sin kognitive profil, en profil som ikke
nødvendigvis passer med skolens formidling av læring. I tillegg kan det i noen
tilfeller være sammenheng mellom den kognitive profilen, de nevropsykologiske
funksjonene, personens atferd i sosiale situasjoner og eventuelle innlæringsvansker. I
skolen møter vi barn som har det vanskelig, og kunnskap om kognisjon og
nevropsykologi kan øke våre muligheter for å gi optimal støtte og hjelp (ibid).

2.3 Et nevrologisk perspektiv på læring
Nevropsykologien forklarer sammenhengen mellom hjerne og atferd. Den gir innsikt
i menneskers ulike forutsetninger for å oppfatte og lære, og er en betingelse for
tilrettelegging av undervisning og spesialpedagogiske tiltak (Ringsmose m.fl., 2000).
Hjernen er et velorganisert system som har høy grad av frihet til å velge ut impulser
den vil forstyrres av, oppmerksomheten deltar i denne utvelgelsen. Oppmerksomhet
betyr orientering mot noe plutselig og nytt. Det betyr å være nærværende, energisk,
tenksom, konsentrert, fokusert og bevist. Motsetningen til dette er atspredt,
fraværende, uoppmerksom og søvnig. Problemer med oppmerksomheten kan ha stor
innvirkning på de kognitive funksjonene og kan resultere i større eller mindre
atferdsvansker. Persepsjon er hjernens informasjon fra sansene, og spiller en viktig
rolle i forhold til oppmerksomheten (ibid).
Oppmerksomheten aktiveres av det retikulære system, som er et system av nerver i
hjernestammen. Når sanseorganene utsettes for stimuli, særlig uventede, uvanlige
eller varierende, regulerer dette systemet hjernens grad av oppmerksomhet, våkenhet
og aktivitet (Egidius, 2000). Elever kan få problemer med oppmerksomheten hvis de
har for mye eller for lite ”våkenhet” (arousal). ”Våkenhet” forklares som hjernens
grad av energi til å fokusere på informasjonen rundt oss. Å ha for lite ”våkenhet” kan
føre til verbal og fysisk uro, men hvis den er balansert kan oppmerksomheten fungere
tilfredsstillende (Ringsmose m.fl, 2000).
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Det limbiske system er involvert i den følelsesmessige motivasjonen og er relevant
for undervisning (ibid). Systemet funger ved at nye inntrykk kontinuerlig
sammenlignes med lagrede erfaringer. Angrep eller trusler i
undervisningssammenheng vil før til at eleven blir på vakt og parat til å flykte eller
sloss (Egidius, 2000). Dermed er ikke lenger hennes oppmerksomhet rettet mot

undervisningen, og grunnlaget for god læring borte.
Storehjernen (cortex) er delt inn i ”lapper” etter primære funksjoner, og i tillegg
inndeles den i høyre og venstre hjernehalvdel. All informasjon, all viten og
ferdigheter oppbevares her. Ny informasjon mottas og handlinger planlegges og
utføres. De to hjernehalvdelene bearbeider informasjon forskjellig, men samarbeider.
Høyre del av hjernen er spesialisert til musikalitet, romlig oppfattelse og helheter,
mens den venstre delen har stor betydning for språk, logisk tenkning, og matematiske
prosesser. Hjernehalvdelenes ulike arbeidsmetoder er nødvendige for å kunne utføre
en rekke skolemessige oppgaver (Ringsmose m.fl., 2000).

2.3.1 Thies nevropsykologiske modell for læring
Thies (1999-2000) hevder at læringsprosessen er tredelt. Først må det skapes
oppmerksomhet hos den som skal lære slik at hjernen er våken. Når
oppmerksomheten er etablert utøves læringsaktiviteter i hjernen ved å velge ut noen
av sanseinntrykkene som til enhver tid mottas. Sist i læringsprosessen bearbeides
inntrykkene slik at de forandres fra registrert informasjon til innarbeidet kunnskap
(ibid).
Thies omgrupperer Dunn-modellen i henhold til de tre hjernebaserte
funksjonsgruppene; oppvekkelse, utøvelse, og bearbeidelse. Ut fra denne
forståelsesmåten er det hjernen som bestemmer personens læringsstil (ibid).
Oppvekkelsesgruppen (arousal group)omfatter de stilelementene som forventes å
være involvert for å holde i gang hjernebarkens beredskap og kapasitet, og som
reduserer antatte forstyrrelser ved å sørge for trivsel og fysiologisk balanse.
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Miljømessige betingelser som lydtilpassning og fysiologiske betingelser som mat og
drikke plasseres i denne gruppen (ibid).
Utøvelsesgruppe (executive group) inneholder de stilelementene som reflekterer
psykologiske funksjoner som motivasjon, igangsetting, organisering, prestasjons-og
atferdskontroll som inngår i miljømessige-, følelsesmessige-, sosiologiske-,
fysiologiske- og psykologiske stimuligruppene (ibid).
Bearbeidelsesgruppen (processing group) handler om de stilelementene som
gjenspeiler ulike måter å lære på. Det er snakk om kilder til informasjon, og metoder
for gjenkalling og bearbeiding av informasjon. Dette inkluderer den dominerende
kognitive aktivitet, lagring og gjenkalling og inngår i de sosiologiske-, fysiologiskeog psykologiske stimuligruppene (ibid).

2.4 Læringsstiler
I Norge er det en økende interesse for læringsstilmodellen til Dunn & Dunn. Det kan
skyldes den lovpålagte retten om tilpasset og differensiert opplæring for alle. Denne
retten stiller høyer krav til skolene om å finne hensiktsmessige metoder som kan
gjøre tilretteleggingen mulig (Ekeberg & Holmberg, 2004).
Det er utviklet mange teorier og modeller om læringsstiler. Her kan nevnes Kolb`s
eksperimentelle læringsmodell, Honey & Mumfords fire stiler, Given`s fire systemer
og Dunn & Dunns læringsstilmodell (Reid, 2005). Jeg har valgt å bruke Dunnmodellen på bakgrunn av undersøkelser gjort av DeBello (1990) på elleve modeller
om læringsstiler. Modellene er utviklet ut fra omfattende forskning på området, og
regnes av den grunn som mer pålitelige enn andre. Undersøkelsen viser at Dunnmodellen er basert på et større forskningsmateriale enn andre modeller. Den gir
konkret veiledning for hvordan teorien kan omsettes i praksis. Elevers behov og
sterke sider er modellens utgangspunkt, og den ivaretar læringsprosessens
kompleksitet gjennom å omfatte mange ulike faktorer. I tillegg har den et
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kartleggingsverktøy som er oversatt og validert for norske forhold (Dunn & Griggs,
2004).
Utvikling av Dunn-modellen baseres på flere teoretiske grunnantakelser:
• Læring skjer hos de fleste individer
• Ulike typer læringsmiljø, materiell og oppgaver svarer til forskjellige
sansepreferanser
• Sterke sider er noe alle mennesker har, men disse er forskjellige fra person til
person
• Det kan måles med høy grad av reliabilitet at elever foretrekker ulike metoder
for undervisning
• Elever oppnår statistisk høyere resultater og skårer mer positivt på
holdningsundersøkelser, når man tar hensyn til hver enkelt elevs preferanse i
forhold til læringsmiljø, materiell og oppgaver (Dunn & Griggs, 2004).

I de fleste norske skoler i dag blir elever ofte undervist på samme måte. I følge Dunnmodellen får derfor noen elever undervisning som harmonerer med deres sterke sider
mens andre får undervisning som korresponderer med deres svakeste sider. Hensikten
med modellen er å differensiere undervisningen slik at alle elevene får bruke sine
steke sider når nytt stoff skal introduseres. Nedenfor illustreres oppbygningen og
innholdet i modellen (figur 1).
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2.4.1 Presentasjon av modellen

Fig 1. Dunn & Dunns læringsstilmodell.

Modellen består av 20 elementer som videre er delt inn i fem stimuligrupper, og disse
er; miljømessige, følelsesmessige, sosiologiske, fysiologiske og psykologiske. En
elev vil vanligvis ha preferanse i forhold til mellom 6 og 14 elementer, og elementene
bestemmer elevens læringsstil. Det vil variere fra person til person hvilke og hvor
mange elementer som er betydningsfulle i forhold til innlæring av nytt og vanskelig
stoff. Dunn & Dunn hevder at mer enn tre femdeler av en persons læringsstil er
betinget av biologiske faktorer mens mindre enn en femdel dreier seg om
utviklingsmessige forhold. I hvilken grad disse elementene vil påvirke læringen
avhenger av kjønn, ferdighetsnivå, alder, og om elevene er globale eller analytiske.
Det er imidlertid påvist at 10-40 % av elevene påvirkes av dem (Jensen, 2004).
Fokuset for min oppgave er miljømessige stimuli. Denne gruppen inneholder
elementene; lyd, lys, temperatur og innredning, og er valgt fordi de ulike elementene
er relativt enkle å tilrettelegge for i undervisningssammenheng. Jeg vil konsentrere
meg om elementet lyd, som handler om elever foretrekker å ha det stille eller å ha
rolig musikk når de skal jobbe med nytt og vanskelig stoff (ibid).
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Omfattende forskning på Dunn-modellen har pågått siden 1970-tallet, og over 800
vitenskapelige arbeider er knyttet til den. St. John`s University i New York er LSforskningens sentrum, i tillegg foregår det forskning knyttet til modellen ved ca. 120
universiteter over hele verden (Jensen, 2004).

2.4.2 Forskning på læringsstiler
Lyd, lys, temperatur og innredning er viktig for å tilrettelegge for elevenes læring.
Forskning i forhold til Dunn-modellen viser økte læringsprestasjoner, bedre
hukommelse, og en økning i positive holdninger når det fysiske læringsmiljøet er
tilpasset den enkeltes preferanser (Pizzo, 1982, Dunn m.fl., 1990, Dunn & Griggs,
2004). Dette blir understøttet i flere studier som har undersøkt effektene av de
miljømessige elementene (jfr. kapittel 1).
Forskning på lyd og holdninger til læring
Vår evne til å huske nytt og vanskelig stoff er forskjellig fra person til person og kan
påvirkes av stillhet eller bakgrunnslyd i læringsmiljøet. Pizzo (1981) fant i sin
undersøkelse at nesten ni prosent av hennes elever på sjette klassetrinn hadde sterke
preferanser for å ha det helt stille eller å ha bakgrunnslyd når de konsentrerte seg.
Undersøkelsen viste at de som hadde sterk preferanse for å ha det stille fikk
signifikant bedre resultater (p<0,01) i slike omgivelser enn i omgivelser med støy.
Det samme gjaldt for elever med lydpreferanse. I tillegg viste det seg at når
læringsmiljøet ble tilpasset etter elevenes preferanser, førte dette til en signifikant
økning i positive læringsholdninger (p<0,01) sammenlignet med elever uten denne
tilpasningen (Pizzo, Dunn & Dunn, 1990).
Det har også blitt eksperimentert med hva slags lyd som ble foretrukket av elever som
lærte bedre med lyd enn uten. DeGregoris (1986) fant ut at for ungdom som
konsentrerte seg best med bakgrunnslyd, gav musikk uten tekst bedre betingelser for
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tenkning og læring enn musikk med tekst. Størst forbedring så hun der det ble brukt
barokkmusikk eller bakgrunnssnakk der det ikke var mulig å skille ut ordene (ibid).
Eksperimentell forskning basert på Dunn-modellen har vært fokus for en metaanalyse
(Lovelace, 2002). Analysen dreide seg om 32 studier som har målt holdninger til
læring som utbyttevariabel. Flesteparten av disse studiene brukte Semantic
Differential Scale 4 som er et verktøy som brukes til å måle holdninger og
følelsesmessig læringsutbytte (Pizzo, 1981). Ved hjelp av SDS undersøkte de om
bruk av LS-basert undervisning sammenlignet med tradisjonell undervisning
resulterte i mer positive holdninger, og resultatene viste signifikante forbedringer av
holdninger til læring (Dunn & Griggs, 2004).

2.4.3 Kritikk av LS-forskningen
Konseptet læringsstiler og Dunn-modellen har blitt utsatt for noe kritikk, og noen
nøkkeltemaer er gjentagende. Blant annet kunnskapen om at det er umulig å holde
fast på den individuelle læringsstilen til alle barn i en klasse, kontroversen om
hvorvidt den individuelle læringsstilen tilsvarer undervisningsstilen, og om
læringsmaterialene faktisk produserer mer effektiv læring (Reid, 2005).
Fra norsk side har kritikken kommet fra blant annet R. Andreassen (2006).
Andreassen hevder at læringsstrategier kan utvikles gjennom opplæring, mens han
derimot betrakter stiler som mer eller mindre faste. Undervisningen må dermed
tilpasses den enkeltes læringsstil (ibid). Slik jeg forstår begrepet læringsstiler hos
Dunn & Dunn er at disse ikke er fastlåste, men kan endre seg i forhold til ulike
faktorer (Dunn & Griggs, 2004). Videre kritiserer Andreassen materiellet til Dunn &
Dunn for å ha for mye fokus på faktastoff og oppgaver som krever riktige eller gale
svar (Andreassen, 2006). Det er riktig at drilling av faktakunnskap har fått en stor
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Videre i oppgaven vil jeg bruke forkortelsen SDS når jeg refererer til ”The Semantic Differential Scale”.
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plass, men dette kan forklares som kulturforskjeller. I USA er slik kunnskapen viktig
å tilegne seg.
Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at i Norge er vi mer opptatt av problemløsning,
men det er allikevel mulig å tilpasse modellen og materiellet til våre forhold.
Stahl (1999) kritiserer Dunn & Dunn for ikke å legge frem deres teoretiske
forankring. Dunn & Dunn sier at LS-modellen har sin forankring i hjerneforskning og
kognitiv teori, men utdyper ikke dette nærmere (Dunn & Griggs, 2004). Noe av
kritikken rettet mot LS-modellen kan være berettiget.

2.5 Selvoppfatning, motivasjon og læring
Motivasjon for å lære er en viktig forutsetning for at elevene skal få god faglig
fremgang på skolen. Hvis skolens arbeid skal lykkes må den mestre de
motivasjonsproblemene som oppstår blant elevene på en hensiktsmessig måte.
Forskning har vist at læringsiver, interesse for skolearbeid og vilje til å lære avtar
med økende klassetrinn. Det er derfor en sentral pedagogisk oppgave å utvikle
strategier for hvordan slike utviklingstendenser og problemer kan forebygges og løses
i skolen (Birkemo, 2000).

2.5.1 Ulike perspektiver på selvoppfatning
Innenfor psykologien brukes begrepet selvoppfatning litt forskjellig. I denne
oppgaven blir selvoppfatning brukt som det generelle synet et individ har om seg
selv. Selvoppfatning består av to deler; en kognitiv del (selvforståelsen), og en
emosjonell/evaluerende del (selvvurderingen) (Haugen, 2000).
Et perspektiv på selvoppfatning er elevens forståelse av hvordan hun virkelig er, altså
personens private oppfatning av seg selv. Dette kalles reell selvoppfatning. Sosial
selvoppfatning er et annet perspektiv. Det dreier seg om hvordan vi ser på oss selv i
samhandling med andre, og hvordan vi blir betraktet av andre. Denne siden av
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selvoppfatning blir kalt persepsjon av andres vurdering. Hvordan en elev ønsker å
være beskriver det siste perspektivet, og kalles av den grunn ideell selvoppfatning.
Elevers bevissthet om skillet mellom reell og ideell selvoppfatning, for eksempel at
de ikke strekker til, blir en del av deres selvoppfatning. Psykiske problemer og
psykososial mistilpassning vil være realiteten hvis eleven stadig kommer til kort og
føler frustrasjon i forhold til å ikke makte å realisere sine drømmer (Winger, 1983).
Pedagogisk forskning har vært mest opptatt av prestasjoner og forventninger om
mestring i forhold til den selvoppfatning som knyttes til læring og motivasjon i
skolen. Ut fra dette har det utviklet seg to forskningstradisjoner relativt uavhengig av
hverandre. De kalles ”selvvurderingstradisjonen” og ”forventningstradisjonen”.
Selv om teoriene er nært beslektet er de opptatt av ulike aspekter ved
selvoppfatningen (Skaalvik & Rankin, 1995a).
Selvvurderingstradisjonen har historisk sett vært opptatt av en overordnet, generell
selvvurdering 5 . Fokuset har vært individets generelle verdsetting av seg selv. Å
akseptere seg selv betyr at man kan tillegge seg selv verdi uavhengig av ytre
hendelser, slik at det ikke er nødvendig å være så opptatt av hvordan man virker på
andre. Egne vurderinger på ulike områder former vår selvakseptering, områdene
vurderes forskjellig fra person til person og noen områder betyr mer enn andre. Hvis
en elev synes han er dårlig i samfunnsfag, men ikke verdsetter dette faget høyt, vil
ikke dette få betydning for elevens selvvurdering (Skaalvik & Skaalvik, 2003).
Forventningstradisjonen legger stor vekt på det kognitive området, og er opptatt av
elevenes forventninger om å klare ulike typer oppgaver. Forventning om mestring
(self-efficacy) blir av Bandura (1986) definert som en persons vurdering av hvor godt
han eller hun er i stand til å planlegge og utføre handlinger som skal til for å beherske
bestemte oppgaver (ibid).

5

Andre nært beslektede begreper er selvaktelse, selvverd og selvrespekt.

32

2.5.2 Utvikling av selvoppfatning
Utvikling av selvoppfatning går fra det konkrete til det abstrakte. Det er de
observerbare egenskapene ved andre, som utseende og atferd som er viktig for små
barn. Etter hvert som barna blir eldre utvikler de en forståelse av psykologiske
prosesser, som intensjoner og motiver. Etter hvert utvikles evnen til å se ting i ulikt
perspektiv, for eksempel å kunne tenke på hva slags tanker og følelser andre har.
Utvikling av selvoppfatning blir et viktig grunnlag for å forstå andre. Forutsetningen
for å forstå andre er læring om egne tanker og følelser (Haugen, 2000).

2.5.3 Akademisk selvoppfatning
En elevs skolemessige selvoppfatning forklares gjerne som den generelle følelsen av
å være flink eller svak på skolen, og til de generelle forventningene om å gjøre det
godt på skolen eller innen bestemte skolefag (Skaalvik & Skaalvik, 2003).
Å være flink på skolen blir oppfattet som noe positivt i vår kultur. De vil dermed ha
en positiv oppfatning på dette området. Å ha en god akademisk selvoppfatning har
positive følelsesmessige overtoner, og det blir en nær sammenheng mellom
selvoppfatning og motivasjon og mellom selvoppfatning og livskvalitet (ibid).
Lav faglig selvoppfatning kan få uheldige konsekvenser.
I følge Bandura (1986) og Covington (1992) har elever med lav faglig selvoppfating
større grad av angst og stress i lærings- og prestasjonssituasjoner enn elever som har
høyere faglig selvoppfating. I situasjoner der prestasjon er en komponent oppfattes
dette som mer truende for elevene med lav faglig selvoppfatning fordi de forventer å
mislykkes på et område som oppleves som viktig. Det sterke behovet for
selvoppfatning kan forårsake forsvar av selvaksepteringen og kan medføre
selvpålagte handikap i læringssituasjonen. Noen konsekvenser vil være; mindre
motivasjon for skolearbeid, lavere innsats og mindre utholdenhet i møte med vansker.
Dette viser at elevers selvoppfating får konsekvenser for deres prestasjoner på skolen
som igjen vil ha betydning for elevenes selvoppfating (Skaalvik & Skaalvik, 2003). Å
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forsvare selvoppfatningen kan komme til uttrykk i uønsket atferd. Jeg vil si mer om
denne atferden senere i kapittelet.

2.5.4 Teorier om motivasjon og holdninger til læring
Nyere motivasjonsforskning legger stor vekt på de kognitive sidene (tanker,
forventninger, verdier) ved elevenes motivasjon som viser seg gjennom den
vektlegging som er gjort i forhold til tolkning (attribusjon), forventninger om
mestring og selvvurdering. Motivasjonsteori innenfor det kognitive området er også
opptatt av elevenes mål. Det er viktig å kjenne til disse målene for å forstå deres
motivasjon. Elever er motiverte for å nå bestemte mål når de arbeider med skolefag,
men disse målene vil variere fra elev til elev (Skaalvik & Skaalvik, 2003). Jeg har
valgt ut to teorier om motivasjon og en om holdninger til læring som kan belyse
problemstillingen på en god måte.
Banduras teori om “self-efficacy”
Teorien om ”self-efficacy” kan sammenlignes med Nicholls teori om målorientering
(1989) der han skiller mellom elever som er oppgaveorientert eller ego-orienterte.
”Self-efficacy” handler om de forventinger en elev har til å utføre en oppgave
(Bandura, 1986). Ifølge Bandura har forventning om mestring betydning for atferd,
tankemønster og motivasjon. En passende læringsatferd kan avhenge av om elever
tror de vil mestre oppgavene. Bandura er også opptatt av hvordan elevene betrakter
sine evner. Ser elevene på evner som noe som oppnås gjennom innsats, og at det å
gjøre feil er en naturlig del av læringsprosessen, vil nederlag ikke ha negativ
innvirkning på forventing om mestring. Derimot er det slik at hvis elevene tror at
evner er noe uforanderlig, vil ethvert nederlag redusere deres forventing om å mestre.
Elever som tenker slik vil lettere gi opp da de ikke forventer å kunne påvirke sine
evner (ibid).
Forventninger knyttet til konkrete handlinger har vært fokuset til
forventningstradisjonen. Banduras vektlegging av at forventningene ikke bare er
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områdespesifikke, men situasjons- eller problemspesifikke har blitt videreført andre
teorietikere (Skaalvik & Skaalvik, 2003).
Teori om selvverd
Covington (1984) har utviklet teorien om selvverd, og i denne sammenheng betyr
begrepet det samme som selvakseptering. Han er opptatt av hva som kan true
elevenes selvverd, og hva slags konsekvenser slike trusler kan få for elevenes
motivasjon for skolearbeid.
Han hevder at gode prestasjoner og personlig suksess har avgjørende betydning for
selvverd og anerkjennelse (ibid). I følge forskningen ses evner som den viktigste
årsaken til suksess og gode prestasjoner, mens mangel på evner ses på som den
viktigste årsaken til nederlag. Innsats anses også som en årsak til gode prestasjoner,
men elever legger større vekt på evner jo eldre de blir. Hvordan elever oppfatter egne
evner blir av den grunn en sentral del av selvoppfatningen, og har stor betydning for
selvverd og motivasjon (Skaalvik & Skaalvik, 2005).
Ulike reaksjoner når selvoppfatningen blir truet
Elever som opplever mange nederlag i prestasjonssituasjoner prøver ofte å skjule
disse. Dette gjøres på flere måter. De kan blant annet yte lav innsats, vise mangel på
involvering, isolere seg, skulke og bråke. Jeg vil si litt mer om bråk/uro fordi dette
kjennetegner elever med undervisningshemmet atferd (Skaalvik & Skaalvik, 2005).
Når faget/aktiviteten har mistet sin verdi kan dette motivere elever til å bråke i
timene. Mange elever velger å bråke i stedet for å arbeide når de ikke klarer å hevde
seg faglig. En virkning av bråk er at eleven endrer situasjonen. I stedet for at læreren
retter oppmerksomheten mot de svake prestasjoner blir den nå rettet mot den
uønskede atferden. Irettesettelse for dårlig oppførsel føles mindre truende enn
følelsen av nederlag ved svake prestasjoner. Et annet aspekt med bråk er at dette
verdsettes høyt i referansegruppen, og at eleven på denne måten høyner sin status
(ibid).

35
Bråk er et ganske vidt begrep og favner alt fra generell uro i timene der formålet er å
forstyrre undervisningen til mer provoserende atferd der hensikten er å virke truende
ovenfor lærere og medelever. Elevers faglige og sosiale frustrasjon kan føre til at bråk
blir en spontan reaksjon (ibid).
Teori om kognitiv konsistens
Begrepet ”kognisjoner” er sentralt i Festingers (1957) teori. Han definerer begrepet
som enhver informasjon, kunnskap, tro, mening eller oppfatning en person har. De
kognisjoner vi har, kan være relevante eller irrelevant i forhold til hverandre. Når de
er relevante knyttes de sammen og utgjør større enheter eller strukturer, mens de
irrelevante ikke knyttes sammen. Kognisjoner kan være konsonante (sammenknyttet)
eller dissonante (splittet) i forhold til hverandre. Når to kognisjoner er psykologisk
uforenelige er de dissonante, og det vil oppstå et behov for å innskrenke eller fjerne
dem. Kognitiv dissonans kan oppstå på mange måter. Faktorer som kan medføre
splittelse er blant annet ny informasjon som ikke er forenelig med tidligere kunnskap,
å oppdage at egne oppfatninger ikke lenger er logisk holdbare, eller at egen atferd
ikke er forenelig med egne synspunkter og meninger. Det er tre måter å fjerne en
dissonans på hevder Festinger; 1. Ved å endre kognisjoner i forhold til egen atferd, 2.
ved å korrigere kognisjoner om miljøet, og 3. ved å opprette nye kognisjoner (ibid).
Festinger (1957) hevder at den vanligste måten å redusere dissonans på etter å ha
foretatt et valg, vil være å forandre meningene om eller holdningene til
valgalternativene. Personer vil da fremheve de positive sidene med valget mens de
negative blir skjøvet i bakgrunnen. Dissonans kan oppstå hvis en persons atferd ikke
er forenelig med tidligere uttrykte holdninger. Holdningen vil derfor lett forsterkes og
atferden tilpasses til det personen tidligere har uttrykt. De vil forsøke å rettferdiggjøre
handlinger som ikke har en klar begrunnelse. Jo mer personen har ofret, jo større blir
behovet for rettferdiggjøring (ibid).
Å sammenligne atferdspsykologi og teori om kognitiv dissonans i forhold til
skolearbeid vil resultere i ganske ulike konklusjoner. Å gi belønning for arbeid med
skolefag vil være et tiltak som atferdspsykologien støtter. Dette anses som en lite
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heldig strategi sett ut fra teorien om kognitiv dissonans. En belønning kan
rettferdiggjøre innsatsen for elever som synes skolearbeidet er kjedelig, og
holdningen til skolearbeidet trenger derfor ikke å endres i positiv retning. Sjansen er
derimot større for at holdninger til skolearbeid blir mer positive hvis man får elevene
til å arbeide uten belønning. Dette betyr at en holdningsendring i positiv retning vil
redusere dissonansen mellom kunnskap om egen innsats og synet på skolearbeidet
(Skaalvik & Skaalvik, 2005).

2.6 Psykososiale lærevansker
Barn med psykososiale vansker blir ofte beskrevet i forhold til atferd som er av
sosial og emosjonell art. Det vil si i forhold til kontakt, konsentrasjon,
konfliktsituasjoner og trivsel. Denne atferden vil før eller siden resultere i
lærevansker og faglige problemer.

2.6.1 Årsaksforklaringer og forekomst
En rekke forhold kan føre til utvikling av psykososiale lærevansker eller
atferdsproblemer. Det kan være kognitive forutsetninger, personlighetstrekk og
biologisk utrustning som er faktorer knyttet til eleven selv. Det kan være årsaker
knyttet til familieforhold som foreldrenes samlivsproblemer, foreldre med psykiske
problemer, familiens overgrep og omsorgssvikt mot barn. Det kan være faktorer
knyttet til skolen. For eksempel at skolen ikke er sensitiv ovenfor elevenes
individualitet og at de møter elevene med uegnede forventinger. Det kan også skyldes
at lærerne legger større vekt på irettesettelser enn å belønne/rose positiv atferd
(Holmberg, 2002).
Det kan være vanskelig å gi en dekkende oversikt av omfanget og forekomsten av
problematferd i skolen. I internasjonale studier antydes omfanget 4-25 % som et
relativt vanlig estimat. Sørli & Nordahl (1998/12a) snakker om en forekomst på ca
11 % i alderen 10-14 år. Denne prosentandelen kommer fra lærernes vurdering av
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problematferd, der problematferd forstås som undervisnings- og læringshemmende
atferd, sosial isolasjon, utagerende atferd, og klart normbrytende atferd. Elevene selv
hadde imidlertid en annen oppfatning, 50 % av elevene mellom 10-11 år mente de
viste ulike former for problematferd på skolen (ibid).

2.6.2 Ulike perspektiver på psykososiale lærervansker
Psykososiale lærervansker i skolen kan forstås på ulike måter. Hva som blir ansett
som ”normalatferd” og ”avvikende atferd” er forskjellig fra skole til skole. Vanskene
kan forstås på to ulike måter, og det vil ha betydning for hvordan man velger å
tilnærme seg disse elevene. Individperspektivet er en forståelsesmåte der man ser
etter avvik hos eleven. Hvordan eleven kan endre denne atferden blir det sentrale i
forhold til tiltak. Systemperspektivet er en annen måte å forstå disse vanskene. Det
sentrale her er å undersøke om miljøet er en medvirkende årsak til å utvikle og
forsterke avvik. Fokuset for tiltak blir hvordan man kan hindre at miljøet fungerer
slik. Valg av tilnærmingsmåte avhenger av hva slags holdninger lærere har til
psykososiale lærevansker. Individet er i fokus for lærere som har et individperspektiv.
Lærer som har et systemperspektiv derimot er opptatt av å forandre omgivelsene.
Skolen bør vektlegge begge perspektivene fordi de utfyller hverandre (Holmberg,
2002).

2.6.3 Atferdsproblemer
Ogden (2002:15) definerer begrepet slik:
Atferdsproblemer i skolen er elevatferd som bryter med skolens regler, normer og
forventninger. Atferden hemmer undervisnings- og læringsaktiviteten og dermed også
elevenes læring og utvikling, og den vanskeliggjør positiv samhandling med andre.
Ut fra denne definisjonen ser vi at det er skolens sosiale og kulturelle normer som
avgjør hva som blir sett på som problematferd, og disse er forskjellige fra skole til
skole. Atferdsproblemer blir delt inn i fire grupper i forhold til alvorlighetsgrad.
Disse er: disiplin- og trivselsvansker, utviklings- og situasjonsbestemte vansker,
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avgrensede vansker, alvorlige atferdsproblemer/multivansker. Disiplin- og
trivselsproblemer (undervisningshemmet atferd) kan observeres hos omtrent alle
elever på ulike tidspunkt. Hvis elever synes det blir stilt urimelige høye krav til deres
arbeidsinnsats og tilpasning kan dette komme til uttrykk som undervisningshemmet
atferd. Varigheten og omfanget av problemene avhenger av om elevene klarer å leve
opp til forventingene, og hvordan foreldrene løser det. Kvaliteter i skolemiljøet og
lærernes kompetanse i forhold til å organisere og lede arbeidet i klassen vil også
påvirke videre handlingsforløp (Asmervik & Rygvold, 1999).
Et av skolens største problemer er knyttet til disiplin og trivselsvansker eller
undervisningshemmet atferd. Vanskene har en mindre alvorlighetsgrad, men de
utgjør allikevel et stort problem fordi lærerne opplever at det er så mange elever med
slike vansker (Damsgård, 2001). Det er kanskje overraskende at flesteparten av
lærerne opplever de moderate vanskene som disiplin, uro, motivasjon og trivsel som
mest problematiske. En mulig årsak til dette er at slike vansker er mest utbredt, noe
som gjør at de flest lærere har gjort erfaringer i forhold til dem (ibid).

2.6.4 Undervisningshemmet atferd
Denne atferden kjennetegnes ved handlinger som ødelegger arbeidsroen i klassen og
hindrer lærerens undervisning. Nesten alle skoleklasser har elever med slik atferd, og
kan derfor betraktes som et ”normalproblem”. Denne formen for atferd har fått
mange navn, blant annet læringshemmende atferd, disiplin- og trivselsproblemer og
undervisningshemmet atferd. Jeg har valgt å bruke begrepet undervisningshemmet
atferd.
Ogden (2002:16) definerer læringshemmende atferd slik:
Læringshemmende atferd er gjensidig forsterkende atferd og konflikter som
involverer flere elever, og som fører til manglende arbeidsro eller
arbeidsinnsats, og dermed til et dårlig læringsmiljø.
Karakteristiske kjennetegn ved undervisningshemmet atferd er; uoppmerksomhet
(”mentalt fravær” i timene) og forstyrrelser (bråk og uro i timene) som forstyrrer
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deres egen og andres læring, og forstyrrer undervisningen (Sørlie, 2000). Isolert sett
kan disse småproblemene virke udramatiske og lite betydningsfulle, men de kan ha
ringvirkninger som ødelegger læringsmiljøet i klassen. Atferdsproblemer blir ofte sett
på som en egenskap ved eleven, men det blir mer riktig å se dem som et resultat av
samhandlingen med andre (Ogden, 2002).
Elever som mislykkes på skolen har som regel mistet sin motivasjon for skolearbeid.
I tillegg har de utviklet et selvbilde som i liten grad motiverer dem til å arbeide
videre. Av den grunn er det viktig å utvikle et læringsmiljø der elevenes motivasjon
og selvbilde blir tatt vare på. Det sentrale i all læring er at elevene er trygge i sitt
miljø, motiverte for å lære og har tro på egne muligheter. Av den grunn må skolen
fokusere på at disse forutsetningene er tilstede i undervisningssammenheng (Skaalvik
& Skaalvik, 1989).

2.7 Oppsummering av teorikapittelet
Læringsteorien tar for seg selve læringsprosessen, altså hvordan en person lærer.
Læring består av en kognitiv-, en sosial- og en emosjonell dimensjon som er
avgjørende for at elever skal utvikle seg og å få kompetanse. Hvis ikke disse
dimensjonene er tilstede kan dårlig motivasjon, dårlig selvoppfatning og psykososiale
lærevansker være en følge (Illeris, 2000). Et nevropsykologisk perspektiv på læring
gir innsikt i menneskers ulike forutsetninger for å oppfatte og lære, og er en
betingelse for tilrettelegging av undervisning og spesialpedagogiske tiltak. Det vil si
menneskers ulike forutsetninger med forskjellige profiler, og dermed ulike måter å
lære på (Ringsmose m.fl., 2000).
Opplæringsteorien er opptatt av betingelser for læring og hvordan disse kan skapes
for at læring skal skje (Øzerk, 1999), lydelementet i Dunn-modellen er en slik
betingelse for læring. Elever som kommer til kort i på skolen har som regel mistet sin
motivasjon for skolearbeid som igjen fører til uvikling av et negativt syn på seg selv.
De mister lysten til videre arbeid. Av den grunn er det viktig å utvikle et læringsmiljø
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der elevenes motivasjon og selvbilde blir ivaretatt. Dunn-modellen tar hensyn til
trivsel, motivasjon og mestring fordi den har elevenes sterke sider som sitt fokus
(Jensen, 2004). Dunn- modellen er en måte å legge til rette for tilpasset opplæring for
alle elever. Tilpasset opplæring ses også som en tosidig prosess som inneholder
lærerens tilrettelegging og elevenes læring (Ekeberg & Holmberg, 2004).
Akademisk selvoppfatning er den generelle følelsen av å være flink eller svak på
skolen, og de generelle forventninger om å gjøre det bra på skolen eller innenfor
bestemte skolefag. Elevers selvoppfatning får konsekvenser for deres faglige
prestasjoner som igjen påvirker selvoppfatningen. Å forsvare selvoppfatning kan
komme til uttrykk som undervisningshemmet atferd (Skaalvik & Skaalvik, 2003).
Nyere motivasjonsforskning legger stor vekt på de kognitive sidene ved elevers
motivasjon. Dette viser seg gjennom den vektlegging som er gjort i forhold til
attribusjon, forventninger om mestring og selvvurdering (ibid).
Følelser, kognisjoner og handlingstendenser er tre viktige komponenter ved
holdninger (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Positive holdninger er avgjørende for at
elever skal konsentrere seg om det faglige arbeidet. Elever som får tilpasset
undervisningen i forhold til sin læringsstil forbedrer sine holdninger til læring (Dunn
& Griggs, 2004).
Psykososiale lærevansker/undervisningshemmet atferd ”stjeler” ofte energi og
konsentrasjon i læringssituasjonene (Kokkersvold, 2000). Begrepet blir forklart som
vansker eller utviklingsforstyrrelser som hemmer læring og utvikling (Kokkersvold,
2000, Ekeberg & Holmberg, 2004). Vanskene blir ofte forklart i forhold til kontakt,
konsentrasjon, konfliktsituasjoner og trivsel (Solli, 1998).
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3. Metodisk tilnærming
Innledningsvis er det viktig å presisere at undersøkelsen ikke må ses på som
slutningsstatistikk. Det er ikke mulig å generere resultatene til populasjonen forøvrig
fordi utvalget både er for lite og ikke tilfeldig. Imidlertid er det mulig å si noe om
hvilke tendenser gruppen jeg har undersøkt viser.

3.1 Valg av design
Metoden jeg har valgt å bruke er kausal metodologi. I følge T. Lund (2002) handler
kausalitet om ..en ikke-observerbar relasjon mellom minst to faktorer. For å kunne
studere kausalitet brukes ulike design. Jeg har valgt et kvasi-eksperimentelt design.
Betegnelsen kvasi (uekte) brukes fordi kontrollen av irrelevante faktorer generelt er
dårligere ved dette designet enn ved et ekte eksperimentelt design. Betegnelsen
eksperiment brukes fordi den kausale faktoren innebærer intervensjon og
manipulering. Designet inkluderer manipulerte variabler, men ikke tilfeldig
individfordeling (ibid). Det finnes flere typer kvasi-eksperimentelle design, og ulike
varianter blir benyttet i forskningen. Ofte velges det et ”hoveddesign” for deretter å
bruke et eller flere ”underdesign” (Lund, 2002). Dette er tilfellet for min
undersøkelse. Et ”hoveddesign” vil bli brukt, og jeg vil gi en beskrivelse av ulike
varianter av dette designet for og letter kunne skille dem fra hverandre.

3.1.1 Pretest-posttest design
Mitt utgangspunkt var å undersøke hvilken effekt læringsstilelementet lyd hadde på
faglige resultater, holdninger og akademisk selvoppfatning hos elevene, og for min
målgruppe (elever med undervisningshemmet atferd). Av den grunn valgte jeg et
pretest-posttest design med kontrollgruppe. Utvalget ble fordelt på to
eksperimentklasser og en kontrollklasse. Kontrollgruppen skal fungere som en
kontroll av resultatene jeg får fra eksperimentgruppen, gruppen bør derfor være så
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like som mulig. Ideelt sett skal den eneste forskjellen mellom dem være at
eksperimentgruppen utsettes for påvirkning, mens kontrollgruppen forblir upåvirket
(Gall, Borg, Gall, 1996). Designet er satt opp på denne måten:
1. Pretest (et spørreskjema om holdninger til læring og akademisk selvoppfatning)
2. Tiltak/intervensjon.

Uke 1: undervisning uten påvirkning
Uke 2: undervisning med påvirkning

3. Posttest (det samme spørreskjemaet som pretest)

For selve intervensjonen brukte jeg den varianten av kvasi-eksperimentelt design som
vanligvis anvendes i LS-forskningen. Det ser slik ut:
Uke 1: Pretest (lærerprøve) – undervisning uten LS-tilpasning – posttest (lærerprøve)
Uke 2: Pretest (lærerprøve) – undervisning med LS-tilpasning – posttest (lærerprøve)

Begge ukene fikk elevene undervisning i to ukjente og ulike temaer, som i tillegg ble
vurdert som vanskelig stoff. Den siste uken fikk elevene som hadde lydpreferanser
dette tilpasset. Hensikten med denne varianten er at den første uken skal ha en
kontrollfunksjon i forhold til eksperimentuken. Det finnes flere momenter som kan
svekke validiteten ved dette designet (Lund, 2002), og jeg vil avslutningsvis gå
nærmere inn på dette.

3.2 Karakteristikk av utvalg og tilgang til testpersoner
Fraenkel & Wallen (1993) beskriver et utvalg som en gruppe mennesker man ønsker
å samle informasjon om. Et hensiktsmessig utvalg blir av Fraenkel & Wallen (1993)
definert som en gruppe av individer som er tilgjengelige for en studie. Jeg har foretatt
et slikt utvalg selv om Hellevik (2003) fremhever viktigheten av at et utvalg er
representativt for populasjonene forøvrig. Både fordeler og ulemper knyttes til utvalg
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av denne typen. En ulempe er at hensiktsmessige utvalg ofte blir for små og ikke
representative for populasjonen forøvrig. Fordelen er tilgjengeligheten til
informantene (ibid), selv for en svært begrenset tidsramme. For meg ble derfor et
hensiktsmessig utvalg det eneste mulige alternativet for å praktisk kunne
gjennomføre undersøkelsen.
Elevene som deltok i denne undersøkelsen går i 6. klasse, og tilgangen til
testpersonene fikk jeg ved å være en del av Jorun Buli Holmergs forskningsprosjekt 6 .
Klassetrinnet har en stor andel minoritetsspråklige, og det er også en del elever med
atferdsproblematikk. Av ca 60 elever deltok 53, men kun 32 har vært med på hele
undersøkelsen. Kontrollklassen besto av 18 elever, mens de to eksperimentklassene
besto av henholdsvis 16 og 19 elever (N=35). Håpet var å få minimum 20 elever med
undervisningshemmet atferd for å kunne oppfylle kriteriene om representativt utvalg
(Lund, 2002), det var imidlertid kun 13 elever med slik atferd. Det kan likevel være
interessant å se denne målgruppen opp mot resten av utvalget. Lærerne supplerte med
nødvendig informasjon om elevene, for eksempel hvilke elever som har
undervisningshemmet atferd.
Jeg ønsker å si litt om variasjonen i de tre klassene som utvalget består av. Elever
med undervisningshemmet atferd er stort sett fordelt på kontrollklassen og den ene
eksperimentklassen. Her er det også flere elever som er knyttet til Barne- og
ungdomspsykiatrien (BUP), og noen er under utredning. Klasserom og innredning er
tilnærmet lik for de to eksperimentklassene. De er atskilte med vegger og dør og har
en klassisk innredning. Kontrollklassen har også klassisk innredning, men har en
åpen klasseromsløsning som ser ut til å fungere dårlig på grunn av mye uro og bråk.
Det er kun skillevegger som atskiller dem fra klassen ved siden av, der yngre elever
får undervisning. Undervisningen er i hovedsak tradisjonell for alle klassene.

6

Forskningsprosjektet har som formål å undersøke hvordan skoler implementerer læringsstiler og om det hjelper dem til å
forbedre arbeidet med tilpasset opplæring.
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3.3 Valg av metodisk tilnærming
Måling av effekter 7 står sentralt i min problemstilling, derfor er en kvantitativ
tilnærming hensiktsmessig. Kvantitativ metode defineres hos Hellevik (2003:13)
som:
”… framgangsmåter der forskeren først systematisk skaffer seg
sammenlignbare opplysninger om flere undersøkelsesobjekter av et visst slag,
så uttrykker disse opplysningene i form av tall, og til slutt foretar en analyse
av mønsteret i dette tallmaterialet”.
Det hevdes at kvantitativ metode er velegnet til å beskrive og analysere utvalgte
egenskaper hos en definert gruppe på bakgrunn av et utvalg (Holme & Solvang,
1996). Kvantitativ tilnærming stiller krav til kategorisering og strukturering når
informasjon fra informantene skal sammenlignes. En fordel med kvantitative
undersøkelser er bruken av ferdige ”oppskrifter” som kan følges for å få et vellykket
resultat, men metoden stiller store krav til forskeren ved gjennomføringen (Hellevik,
2003). En bakdel er blant annet at viktig informasjon kan gå tapt ved for eksempel
sammenslåing av ulike indekser (Mordal, 2000). I tillegg kan det være vanskelig å få
fram kompleksiteten i for eksempel begrepet holdninger til læring og selvoppfating
(Skaalvik & Skaalvik, 2003).
Å arbeide med sammenlignbare data avhenger av informasjon fra flere elever.
Analyse av innsamlet data gir mulighet til å se på variasjonene i elevenes svar, og
samtidig få kunnskap om påvirkningen har ført til endring av læringsresultater,
holdninger til læring og akademisk selvoppfating.
Ved å velge en slik metode håpet jeg å få generaliserbare resultater. Gyldigheten av
induktive slutninger 8 kan være problematiske, men de bør allikevel ha en sentral
plass i pedagogisk forskning (Lund, 2002). En kvantitativ tilnærming er
hensiktsmessig siden jeg ønsker å innhente opplysninger fra et større antall

7

Jeg forstår effekter som de forhold (en eller flere faktorer) som produserer endring (Lund, 2002).

8

induktive slutninger betyr at en trekker slutninger fra en rekke enkelttilfeller til det allmenne (Lund, 2000).
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informanter som kan sammenlignes, og har da mulighet til å presentere
opplysningene fra undersøkelsen i form av tall.

3.4 Gjennomføring av undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med min medstudent Guri Engernes
Nielsen. Vi skriver begge om læringsstiler, men har ulike tilnærminger til emnet.
Undersøkelsen vår kan deles inn i fire faser:
Fase 1: Kartlegging av læringsstil og holdninger til læring for gruppen som ble valgt
Fase 2: Valg av faglige temaer for utprøvingen
Fase 3: Gjennomføring av LS-tilpassning
Fase 4: Bearbeiding av resultater
Før undersøkelsen startet hadde alle lærerer på sjette klassetrinn og skoleledelsen
deltatt på læringsstilseminar i regi av Jorun Buli Holmberg. Det ble også foretatt
kartlegging av alle elevene, denne kartleggingen danner grunnlaget for
læringsstilprofilene. I tillegg har vi hatt planleggingsmøter med lærerne. Der drøftet
vi fremgangsmåter som kunne tilfredsstille kravet om identiske undervisningsopplegg
for ukene, og vi presiserte viktigheten av dette i forhold til vårt metodiske valg
(Lund, 2002). Vi påpekte også viktigheten av at undervisningstemaene disse to ukene
kunne karakteriseres som nytt og vanskelig stoff, siden læringsstiltilpasning hos
Dunn & Griggs (2004) knyttes til innlæring av slikt stoff. Med dette som
utgangspunkt utarbeidet lærerne en prøve med tekst og spørsmål. Det var seks
spørsmål som hadde tre svaralternativer, noen av dem testet hukommelse i forhold til
teksten, mens andre var av en mer reflekterende art og testet forståelsen (vedlegg 3 og
4).
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3.4.1 Gjennomføring av spørreskjema
Alle elevene som var tilstede besvarte spørreskjemaet (vedlegg 5), som har til formål
å undersøke holdninger til læring (norskfaget), og i tillegg måle graden av akademisk
selvoppfatning, før og etter intervensjonen. Jeg ønsker å presisere at selv om
norskfaget har vært fokus for undersøkelsen, er det likevel mulig å vurdere
resultatene i lys av andre fag. Norsk er et basisfag, og av den grunn kan man anta at
resultatene gjelder for alle basisfagene. Pre- og posttesten gir grunnlag for
sammenligning. Resultatene fra testene viser om implementeringen har hatt effekt på
holdninger og akademisk selvoppfatning.
Gjennomføringen av både pre- og posttesten gikk forholdsvis bra. Begge gangene
gav jeg eksempler fra spørreskjemaet på tavlen som forklaring på hvordan det skulle
fylles ut. I tillegg sa jeg at spørreskjemaet kunne inneholde vanskelige ord og at de
kunne få hjelp hvis det var noe de ikke forsto. I hvilken grad de benyttet seg av dette
var veldig varierende. Det var noe uro under gjennomføringen i alle klassene, men
mest i kontrollklassen noe som kan skyldes den uheldige klasseromsløsningen.

3.4.2 Undervisningsopplegg ved gjennomføring av intervensjonen
Den første uken besto av vanlig undervisning. Det faglige temaet som ble valgt var
”film”. Den andre uken var temaet ”verdensrommet”, og undervisningen ble tilpasset
for elever med lydpreferanse. Nedenfor er undervisningsopplegget for de to ukene
skissert:
På mandag gjennomførte elevene en lærerprodusert prøve om temaet, før selve
undervisningen begynte. De fikk 5 minutter til å lese en tekst, og skulle deretter svare
på spørsmål i forhold til denne teksten. Onsdag hadde lærerne laget et kompendiet
med både tekst og oppgaver som elevene skulle arbeide med. Fredag fikk elevene
samme lærerproduserte prøve. Før prøven ble gjennomført skulle lærerne gi en
oppsummering av emnet.
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Observasjoner ved gjennomføring av undersøkelsen
Jeg har valgt å beskrive de observasjonene som kan ha hatt innvirkning på
intervensjonen. Andre observasjoner er utelatt.
1. Den første uken
I alle klassene ble det mye fokus på tidtakingen da teksten skulle leses. Dette kan ha
vært uheldig, ellers gikk den første prøven bra. Hensikten med tidtakingen 9 var å få
en indikator på hurtighet. Imidlertid viste det seg at alle elevene klarte å lese gjennom
teksten på fem minutter, og dette aspektet falt bort.
Det var generelt sett noe mer uro i kontrollklassen enn i de to andre klassene ved
gjennomføringen hele denne uken, noe som også var tilfellet ved gjennomføringene
av spørreskjemaet. Den andre prøven gikk relativt bra. I kontrollklassen og i den ene
eksperimentklassen oppsummerte læreren raskt temaet før de fikk utdelt prøvene.
Dette ble ikke gjort i den andre eksperimentklassen
Ved innlæringen av nytt tema viste det seg også at lærerne brukte ulike
presentasjonsmåter. Noen av lærerne lot elevene arbeide i grupper, noen lot dem
arbeide på egenhånd, og noen arbeidet med stoffet sammen med elevene gjennom
diskusjon. Temaet engasjerte stort sett elevene, men det avtok litt mot slutten. Dette
førte til noen avsporinger.
Den andre uken. Evaluering og videre planlegging
Denne uken hadde vi en pause i tiltaket der vi hadde møte med lærerne. Vi diskuterte
og evaluerte uken som var gått. I tillegg planla og organiserte vi den siste uken som
skulle inneholde lydpåvirkning for elever med denne preferansen og lærerne ble
informert om gjennomføringen.

9

Tidtakingen skulle brukes til å måle lesehastighet, og det var masteroppgaven til min medstudent som ønsket dette målet.
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2. Den siste uken
I de to klassene som ble utsatt for påvirkning var det to elever som hadde preferanse
for å høre på musikk. Det uheldige var at de ikke hørte på samme musikk, og at
musikken var forskjellig fra gang til gang. Musikken burde være rolig og helst
klassisk for at elevene skulle få mulighet til å konsentrere seg bedre (Jensen, 2004),
men det gjorde ingen av dem. Den ene eleven fikk imidlertid rolig popmusikk, men
ikke den andre. Musikken til den ene eleven forstyrret de øvrige og av den grunn ble
hun flyttet helt fram i klasserommet slik at det ble større avstand til de andre elevene.
Dette fungerte mye bedre.
Syv elever hadde som preferanse å ha det stille, men ikke alle var tilstede hele uken.
Elevene ble plassert i et stillerom, og kunne i tillegg velge om de ville bruke
ørepropper. I den ene klassen var stillerommet for lite til alle som skulle ha
tilpasning, og av den grunn måtte noen sitte med ørepropper i klasserommet. Dette
var bare et problem den første dagen, resten av uken var betingelsene like. Mange av
elevene hadde problemer med å få øreproppene til å sitte ordentlig. Til tross for dette
var det flere av elevene som synes de konsentrerte deg bedre enn tidligere når de fikk
ha det stille. I den ene klassen gav en del av de elvene som ikke hadde noen
lydpreferanse klart uttrykk for at også de ønsket å ha det stille eller å ha musikk, men
dette lot seg ikke gjøre fordi det kun var elever med lydprofil som skulle få
tilpassningen.
Dagen elevene skulle jobbe med kompendiet ble gjennomført litt annerledes enn
første uken. Elevene arbeidet med kompendiet på egenhånd, for å ta hensyn til
lydtilpasningen. Observasjoner ved gjennomføringen av lærerprøvene var stort sett de
samme som den første uken. Unntaket var den ene klassen der flere elever enn de
med lydprofil ønsket tilpasning, det skapte noe mer uro og misnøye i forhold til den
første uken.
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3.5 Måleverktøy
Nedenfor vil jeg gjøre rede for utformingen av spørreskjemaet. SDS er brukt i den
første halvdelen av spørreskjemaet. Den andre halvdelen har jeg uformet.

3.5.1 Utforming av spørreskjema
En begrunnelse for utformingen av spørreskjema er å besvare forskningsspørsmålene
(jfr.kapittel 1). Ulike faktorer må tas hensyn til ved utformingen av spørreskjemaet.
Hellevik (2003) hevder at formuleringer og språk bør stå sentralt. For eksempel er det
viktig å få den rette ordlyden i spørsmålene slik at elevene svarer på det jeg spør etter.
Mordal (2000) fremhever viktigheten av at spørsmålene ikke tar for seg mer enn et
tema eller begrep av gangen slik at man har mulighet til å sammenligne svarene.
Videre bør spørsmålene formuleres på en slik måte at de forstås og tolkes likt av
informantene. Det er også viktig at ikke spørsmålsformuleringene påvirker
informantene til å velge et bestemt alternativ. Dette kan unngås ved å prøve ut
spørreskjemaet på en eller flere personer før undersøkelsen starter. Det er også viktig
å ta hensyn til informantenes vilje og evne til å gi de rette svarene (Mordal, 2000).

3.5.2 Spørsmåloppsett og svaralternativer
Den første delen av spørreskjemaet er en standardisert holdningstest (SDS) som Pizzo
(1981) har utviklet (vedlegg 6). I samarbeid med biveileder har jeg oversatt testen til
norsk. SDS skal være et nyttig verktøy for å måle holdninger og følelsesmessig
utbytte av læring. Disse holdningene måles ved at elevene skal ta stilling til 12
bipolare utsagn og vurdere dem på en adjektivskala, der tre og tre ordpar tømmer fire
begreper. Disse er: Evaluering som består av utsagnene; forvirret-klart, dårlig-god og
vellykket-mislykket. Styrke som består av utsagnene; sterk-svak, usikker-sikker og
kjedelig-ivrig. Aktivitet/iver som består av utsagnene; opplagt-trøtt, avslappetforstyrret og anspent-avslappet. Stabilitet/likevekt som består av utsagnene; uroligrolig, trygg-utrygg og utmerket-forferdelig. Disse fire begrepene måler ulike sider
ved holdninger til læring (ibid).
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Den andre delen av spørreskjemaet består av spørsmål jeg selv har utformet. Jeg
valgte strukturerte spørsmål med faste svaralternativer. Mordal (2000) fremhever
viktigheten av valg av svaralternativer. Hensikten var at svaralternativene skulle være
uttømmende. Svaralternativene som ble gitt var: helt uenig, uenig, vet ikke, enig og
helt enig. Elevene ble bedt om å krysse av ut fra hvor enig de var i de ulike
påstandene. Intensjonen var at svaralternativene skulle ha såpass stor spredning at
elevene ville finne et alternativ som passet. På bakgrunn av karakteristikker om
akademisk selvoppfatning, skissert av Skaalvik & Skaalvik (2003), utarbeidet jeg
seks spørsmål som skulle måle denne. I veiledning ble jeg anbefalt å legge til noen
spørsmål med negativ vending for å kontrollere i forhold til tilfeldige svar, og av den
grunn utarbeidet jeg seks spørsmål til. For eksempel påstanden ”jeg liker skolefag”
og ”jeg liker ikke skolefag” (vedlegg 5). I ettertid ser jeg at det hadde holdt å snu
halvparten av de opprinnelige spørsmålene i stedet for å legge til 6 påstander noe som
hadde gjort databearbeidingen lettere (Mordal, 2000).
En Likert-skala er en skalamodell som baserer seg på summen av skåreverdiene
(Mordal, 2000). Denne skalaen er brukt for påstandene som skal måle akademisk
selvoppfatning. I holdningstesten benyttes som nevnt SDS. Begge skalaene egner deg
godt for målinger av holdninger.
Jeg har brukt en åpen ”vet ikke”(VI) kategori (i motsetning til lukket) for påstandene
i forhold til akademisk selvoppfating. Det kan være positive og negative elementer
knyttet til de to alternativene (Mordal, 2000). Noen forskere hevder at ved å bruke
VI-svar får en kun tom informasjon, og at man heller må presse respondentene til et
svar. På den andre siden argumenteres det for å bruke VI-svar, hvis ikke vil man
presse respondentene til å gi svar de egentlig ikke har greie på. Schuman & Presser
(1981) mener at respondenter bør har rett til å bruke VI-svar, spesielt i
holdningsundersøkelser. Uten dem er det større mulighet for systematiske og
tilfeldige feil.
Når man summerer skårene får man et tallmessig mål på holdningen eller egenskapen
man undersøker. Hvor på skalaen den summerte skåren faller sier noe om styrken.
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Hvis for eksempel den negative enden gir 1 poeng for laveste skåre, antyder dette lav
akademisk selvoppfating. Hvis den positive enden gir 5 poeng for den høyeste skåren
peker dette i retning av høy akademisk selvoppfatning. Etter denne modellen
forventes alle skåresummene å omfatte all viktig informasjon som ligger i de ytringer
som ble valgt (Mordal, 2000).
I det videre arbeidet er det viktig å vurdere hvordan spørsmålssettet fungerer. Er det
god nok sammenheng mellom ytringene og den holdningen eller egenskapen jeg skal
måle? Hvilke spørsmål fungerer dårlig og bør fjernes? Analyse er nyttig å bruke for å
vurdere hvordan ytringskombinasjonene fungerer. To analysealternativer er;
korrelasjonsanalyse der man undersøker hvor sterk sammenhengen er mellom de
ulike ytringene, og konsistensanalyse som viser om respondenter med ulikt syn på
det som måles, svarer likt i forhold til en ytring. Hvis dette er tilfellet må ytringen
utgå (Mordal, 2000).
Indeksen for holdninger til læring og akademisk selvoppfatning har blitt testet med
Chronbach`s Alpha. I følge Litwin (1995:24) måler Chronbach`s Alpha:…internal
consistency among a group of items combinded to form a single scale”. Chronbach`s
Alpha vil være et godt reliabilitetsmål for å undersøke om et sett av variabler har en
indre sammenheng og konsistens. Alpha-verdiene varerier fra -1 til +1. Hvis verdiene
på korrelasjonene er negative vil man få en negativ alpha. Det kan være vanskelig å
sette en nedre grense for hva som er en akseptabel reliabilitetskoeffesient. Fraenkel &
Wallen (1993) mener at den nedre grensen for akseptabel alpha er på 0.70. Theie
(1999) mener at denne grensen kan være for streng i spesialpedagogisk sammenheng,
siden komplekse begreper kan føre til en lav alpha-verdi. Nordahl (2000)
argumenterer for at reliabilitetsverdier ned mot 0.60 er akseptable, og begrunner dette
med at indikatorene i de ulike indeksene gir innholdsmessig mening og dekker de
essensielle delene av områdene som indeksene skal måle.
Mitt spørreskjema består av til sammen 24 spørsmål. Disse er fordelt likt på
holdninger og akademisk selvoppfating. Hensikten var å redusere påstandene til et
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minimum for at det skulle la seg gjennomføre på 10-15 minutter, og at det i minst
mulig grad skulle forstyrre lærere og elever for mye i en ellers travel skolehverdag.

3.6 Validitet og reliabilitet
Grad av tillit til resultatene beskrives ved å snakke om høy eller lav reliabilitet, og
høy og lav validitet (Befring, 2002). I det følgende vil jeg ta for meg de to begrepene.

3.6.1 Validitet
Mordal (2000) sier validitet omfatter måleprosedyrens gyldighet for det vi ønsker å
måle, om den gir et korrekt svar og måler det den er ment å måle.
Validitet dreier seg om hvor stor grad av sikkerhet en har i forhold til
forskningsresultatene. Validiteten vil blant annet avhenge av viten fra andre relevante
undersøkelser og teori. I denne sammenheng har jeg blant annet brukt boken
”læringsstiler”, der mange forskere gjennom ulike studier dokumenterer effekter av
læringsstiltilpasset undervisning (Dunn & Griggs, 2004). Cook & Campbells
validitetssystem for kausale slutninger fremhever fire typer validitet for å kunne slutte
noe fra forskningsresultatene. Disse er: statistisk-, begreps-, ytre og indre validitet.
De tre første validitetstypene er viktig å ta i betraktning i min oppgave, men det er
den indre validiteten som er mest problematisk i mitt masterprosjekt (Lund, 2002).
”Indre validitet blir definert som en kausal relasjon mellom to sett av
operasjonaliseringer” (Lund, 2002:16).
Det handler om at de tendenser undersøkelsen viser, kan fortolkes kausalt som
påvirkning av uavhengig variabel på avhengig. For eksempel at en målt effekt i min
undersøkelse må skyldes læringsstilimplementeringen, og ikke forklares alternativt ut
fra andre forhold (ibid). Faktorer som kan svekke indre validitet ved dette designet
kan være; modning, historie, retest-effekt, instrumentering, atypisk
kontrollgruppeatferd, seleksjon og frafall.

53
Generelt betraktes et kvasi-eksperimentelt design som dårlig i forhold til indre
validitet på grunn av den mangelfulle kontrollen av irrelevante faktorer i forhold til et
ekte eksperimentelt design. Tilfredsstillende indre validitet vil være mulig, men det
avhenger av hvilken informasjon jeg har om forsøkspersonene,
eksperimentsituasjonen og om liknende undersøkelser (Lund, 2002). Bruk av
kontrollgruppe, som er tilfellet for spørreskjemaet, fører imidlertid til styrking av den
indre validiteten (Gall, Borg, Gall, 1996).

3.6.2 Reliabilitet
For å få tillit til resultatene er det viktig at dataene er pålitelige (Ask, 1994). Mordal
(2000) definerer reliabilitet slik:
Reliabilitet sier noe om i hvilken grad måleprosedyren er pålitelig og stabil i
ulike målesituasjoner, dvs. om den gir samme svar uansett hvor og når den
blir utført.
Definisjonen sier noe om i hvilken grad spørreskjemaet er nøyaktig utfylt,
pålitelig og stabilt over tid. I følge Lund (2002:154) kan man forstå reliabilitet
(pålitelighet) som et uttrykk for i hvilken grad data er fri for tilfeldige målefeil.
Det vil være sammenheng i målingene når samme person får omtrent samme
resultat etter flere målinger forutsatt at hun ikke har forandret seg i
mellomtiden (ibid).
I alle typer datasett vil det være feil som kan svekke reliabiliteten til undersøkelsen.
Tilfeldige feil og målefeil er de tovanligste. Både seleksjon av utvalg og hvor
nøyaktig svarene er avgitt kan gi opphav til tilfeldige feil. Når jeg skulle selektere et
utvalg måtte jeg, av hensyn til tidrammen for oppgaven, foreta et hensiktsmessig
utvalg. En svakhet her er at det kan være skjevhet i utvalget i forhold til
populasjonen. Denne feilen kan reduseres ved å velge et større og mer representativt
utvalg. Ved å undersøke korrelasjoner og logiske sammenhenger mellom variablene
kan jeg avgjøre nøyaktigheten knyttet til svarene i spørreskjemaet, for eksempel om
spørreskjemaet ikke måler nøyaktig nok det jeg ønsker å måle. Å redusere målefeil
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gjøres ved å bruke det samme utvalget til den samme undersøkelsen på to ulike
tidspunkt (Litwin, 1995). I tillegg presiserer Mordal (2000) at tid og sted,
sammensetningen av utvalget, ordningsrekkefølge og metode for datainnsamling vil
påvirke forutsetningene for undersøkelsen.
Under bearbeiding av datamaterialet vil nøyaktighet også være en viktig faktor
for å overholde kravene til reliabilitet. Jeg har brukt dataprogrammet
Statistical Packages for Social Sciences 10 til dataanalysen. Ved å bruke dette
programmet er det viktig å være klar over eventuelle feil som kan forekomme
når dataene legges inn.

3.7 Etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet
Lov om Norsk Personvernregister m.m. av 9. juni 1978 gir retningslinjer for hvordan
man skal verne om forsøkspersonenes personlige integritet (Befring, 2002). Jeg har
sendt inn dokumentasjon om prosjektet til Personvernombudet for forskning i Bergen
(vedlegg 2). Informasjon om prosjektet er formidlet muntlig og skriftlig til foreldrene,
og de har gitt samtykke til at deres barn får delta i undersøkelsen (vedlegg 1). Alle
elever som har deltatt har i tillegg blitt anonymisert på grunn av en del sensitive
opplysninger. Det er kun jeg og min medstudent som har tilgang til dette
datamaterialet. Materialet er innelåst og det er kun jeg som har nøkkel. Etter at
masteroppgaven er ferdig vil dataene bli destruert. De hensyn som er skissert her
vurderer jeg som tilstrekkelig for å i vareta det etiske aspektet ved prosjektet.

10

Jeg vil bruke forkortelsen SPSS når jeg refererer til dataprogrammet Statistical Packages for Social Sciences.
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4. Analyse av datamaterialet
I dette kapittelet vil jeg presentere de funn jeg har gjort. Datamaterialet er forholdsvis
stort og av den grunn vil jeg si litt om bearbeidingsprosessen, og hvordan jeg har
kommet fram til funnene. Avslutningsvis oppsummerer jeg hovedfunn i forhold til
problemstillingen.
Det er ett forhold som må klargjøres før resultatene presenteres. Ved flere
anledninger ser jeg på endringer av gjennomsnittene til ulike grupper, og snakker om
tendenser til økning i forhold til ulike variabler. Slike tendenser er høyt sannsynlig
tilfeldige siden forskjellene ikke er signifikante.
I databearbeidingen har jeg brukt SPSS. Programmet er utviklet for å fungere som et
forenklet verktøy innen statistisk dataanalyse. Statistiske målemetoder for utvalget
mitt vil være frekvenstabeller, korrelasjonsanalyse, t-test for avhengig utvalg, og
paired samles test. Min hypotese:
Kan kjennskap til og bruk av læringsstiler ha positiv effekt for faglige resultater,
holdninger til læring, og akademisk selvoppfatning hos elever med
undervisningshemmet atferd?
og forskningsspørsmålene:
1. Kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha effekt på læringsresultater?
2. kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha positiv effekt for holdninger til læring hos elever med
undervisningshemmet atferd?
3. Kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha positiv effekt for akademisk selvoppfatning hos elever med
undervisningshemmet atferd?
4.kan kjennskap til og bruk av læringsstilelementet lyd ha større effekt på holdninger og akademisk selvoppfatning hos elever med
undervisningshemmet atferd i forhold til ”normalelever”?

danner grunnlaget for analysen.
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4.1 Resultater fra de lærerproduserte prøvene
Hensikten med å bruke lærerprøvene i undersøkelsen var å få en indikasjon på
effekten av læringsstiltilpassning i forhold til læringsresultater. Prøvene er
standardiserte, og av den grunn blir det viktig å undersøke reliabiliteten til de to
lærerprøvene (jfr. kapittel 3) for hele utvalget (tre klasser på 6.klassetrinn). Å påvise
korrelasjon mellom to variabler skyldes at de deler minst et felles saksobjekt, og at
den ene variabelen er årsak til den andre (Theie, 1999). Nedenfor vises korrelasjoner
mellom lærerprøvene uten påvirkning (tabell 1), og med påvrikning (tabell 2).
Tabell 1. Korrelasjon mellom pre- og posttest på lærerprøvene uten påvirkning

Tema: ”film”
Undervisning uten
lydtilpassning
(pretest)
Undervisning uten
lydtilpassning
(posttest)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Undervisning
uten lyd
(pretest)
1

Undervisning
uten lyd
(posttest)
,349(*)
,019
45
1

48
,349(*)
,019
45

49

* Korrelasjon er signifikant på 0,05 nivå (2-tailed).

Tabell 2. Korrelasjons mellom pre- og posttest på læreprøvene med påvirkning

Tema: “verdensrommet”
Undervisning med
lydtilpassning (pretest)

Undervisning med
lydtilpassning (posttest)

Undervisning
med lyd
(pretest)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
** Korrelasjon er signifikant på 0,01 nivå (2-tailed).

Undervisning
med lyd
(posttest)

1

,557(**)

44

,000
37

,557(**)

1

,000
37

45

Tabellene viser middels til gode korrelasjoner på lærerprøvene. I tillegg viser
tabellene at lærerprøven ”verdensrommet” har noe høyere korrelasjon enn
lærerprøven ”film”.
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4.1.1 Sammenslåing av verdier på variabler
Sammenslåingen er foretatt fordi elevantallet for variablene undervisningshemmet
(uha) atferd og læringsstil viste seg å være svært få. Verdiene til den første variabelen
var i utgangspunktet; 1. uha, 2. normalatferd, 3. BUP/til utredning. Stort sett ble alle
elever med ”merkelappen” Bup/til utredning også karakterisert med
undervisningshemmet atferd, og derfor slo jeg dem sammen. Verdiene ble redusert
til; 1. undervisningshemmet atferd og 2. normalatferd. Verdiene til variabelen
læringsstil var; 1. stille, 2. nøytral, 3 musikk. Siden det kun var to elever som hadde
preferanse for lyd slo jeg sammen 1 og 3.

4.2 Svarfrekvenser for lærerprøvene
Tabellen under viser antall feil elevene har på de fire prøvene. En del av elevene har
bare tatt noen av prøvene, og er av den grunn tatt ut av tabellen. Dette er gjort for å få
best mulig sammenligningsgrunnlag. Av 53 elever er det kun 32 elever som har
besvart alle prøvene.
Tabell 3. Frekvenser fra resultatene på lærerprøvene. (N=32)
Resultater fra
lærerprøvene
Antall feil:
0
1
2
3
4
5

Lærerprøve 1.
Undervisning uten lydtilpasning
Pretest
Posttest
3 (5,7 %)
5 (9,4 %)
10 (18,9 %)
16 (30,2 %)
12 (22,6 %)
6 (11,3 %)
3 (5,7 %)
2 (3,8 %)
3 (5,7 %)
3 (5,7 %)
1 (1,9 %)

Lærerprøve 2.
Undervisning med lydtilpasning
Pretest
Posttest
12 (22,6 %)
14 (26,4 %)
9 (17,0 %)
10 (18,9 %)
8 (15,1 %)
7 (13,2 %)
3 (5,7 %)
1 (1,9 %)

Tabellen viser at elevene i stor grad har redusert antall feil fra pre- til posttest på de to
lærerprøvene. Det er også en tydelig tendens til at antall elever med 0 feil har øket fra
den første til den andre lærerprøven. På lærerprøve 2 er det ingen elever som har 4 og
5 feil, mens dette er tilfellet for lærerprøve 1. Dette kan tyde på at lydtilpasningen har
hatt noe effekt på læringsresultatene.
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4.3 Forbedringer fra pre-til posttest på lærerprøvene for
“normalelever” som har lydpreferanse
Jeg har brukt paired samples test for å sammenligne de to lærerprøvene. Denne testen
ble brukt for å undersøke resultatet av lærerprøvene for alle elevene, både for elever
med undervisningshemmet atferd og for de med lydpreferanse. Jeg fant ingen
signifikans for disse gruppene i forhold til lærerprøven. Det viste seg å være litt
annerledes for ”normalelever” (elever uten uha) med lydpreferanse. Dette vises i
tabell 4 nedenfor.

Tabell 4. Paired Samples Test. Effekten av lydelementet i forhold til læringsresultater.
Testvariabel
Lærerprøvene
Summen av
differansen for
lærerprøvene

Lærerprøve 1
M
Sd
N
1,00
,81
4

Lærerprøve 2
M
Sd
N
-, 25
,50
4

Fremgangsskåre
M
Sd
T
1,25
,50
5,000

Df
3

sig.
,015

Testen viser en signifikant forskjell p<, 050 på de to lærerprøvene for elever med
lydpreferanse. Gjennomsnittet på den første lærerprøven (M=1,00) i forhold til den
andre (M=-, 25), viser at elevene har en forbedring fra pre- til posttest på lærerprøve
1, for lærerprøve 2 derimot vises en liten tilbakegang.

4.3.1 Forbedringer på lærerprøvene for elever med
undervisningshemmet atferd
Den første uken var det 6 elever som deltok på de lærerproduserte prøvene.
Gjennomsnittet for utvalget var (M=2,00) for pretesten og (M=2,17) for posttesten.
Gjennomsnittet er tilnærmet uforandret. Paired samles test viser imidlertid at
forandringen av middelverdien er negativ (M= -, 167), men siden verdiene det er
snakk om er så lave kan det likevel ikke karakteriseres som en reel endring, og
resultatene er heller ikke signifikante.
Den andre uken var det 8 elever fra min målgruppe som deltok. Gjennomsnittet
denne uken var (M=, 88) for pretesten og (M=1,00) for posttesten. Paired samles test
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viser også her en negativ forandring av middelverdien (M=-, 125). Her er den enda
lavere og av den grunn er gjennomsnittet også tilnærmet uforandret.
T-test for elever med og uten lydtilpasning for målgruppen
For å undersøke effekten av lydtilpassningen i forhold til resultatene på
lærerprøvene, for elever med undervisningshemmet atferd, har jeg brukt en t-test.
Testen viser ingen signifikant endring av resultatene fra pre- til posttest for elevene
med undervisningshemmet atferd med lydtilpassning i forhold til de uten denne
tilpassningen. På den første lærerprøven var det kun to elever som både hadde
undervisningshemmet atferd og lydpreferanse (M=1,00) og fem elever uten
preferanse (M=-, 40). På den andre lærerprøven var det også to elever med
lydpreferanse (M=, 00) og fem uten lydpreferanse (M=, 20).

4.3.2 Korrelasjoner mellom lærerprøvene og spørreskjema
Ved hjelp av korrelasjonsanalyse har jeg undersøkt om lærerprøvene korrelerer med
henholdsvis holdningstesten og utsagnene om akademisk selvoppfatning. Resultatet
viser liten sammenheng dem imellom. Det er ingen signifikant korrelasjon mellom
lærerprøvene og holdningstesten, og for lærerprøvene og akademisk selvoppfatning.

4.4 Positive holdningsendringer fra pre-til posttest
Holdningstesten er standardisert, men det er allikevel viktig å undersøke hvor
målestabil den er. Tabell 5 nedenfor presenteres korrelasjonen mellom pre- og
posttesten.

Tabell 5. Korrelasjon mellom pre- og posttest for holdninger til læring
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Holdninger til
læring(norskundervisning)
Holdninger
Pearson Correlation
(pretest)
Sig. (2-tailed)
N
Holdninger
Pearson Correlation
(posttest)
Sig. (2-tailed)
N

Holdninger
(pretest)

Holdninger
(posttest)

1

,760(**)

38

,000
38

,760(**)

1

,000
38
42
** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå(2-tailed).

Tabellen over viser gode korrelasjoner for holdningstesten (, 760), og kan av den
grunn betraktes som pålitelig og målestabil.

4.4.1 Sammenslåing av holdningsverdier og konstruksjon av
indekser
Jeg startet med 12 bipolare utsagn (pre- og posttest, til sammen 24 variabler) som
skulle måle begrepet ”holdninger” 11 . Her vil jeg gi et eksempel på hvordan verdiene
så ut for variabelen urolig – rolig: 1. veldig urolig, 2. urolig, 3.vet ikke, rolig,
4.veldig rolig. Jeg fikk problemer med summene fordi jeg ikke hadde tatt hensyn til
at noen av utsagnene var negativt formulert. Av den grunn måtte jeg endre på verdien
på de spørsmålene som var snudd. Videre vurderte jeg det som lite hensiktsmessig å
operere med så mange verdier, spesielt fordi det er liten forskjell mellom flere av
dem. Med utgangspunkt i eksempelet over betyr dette at jeg reduserte verdiene fra
fem til tre; 1. urolig, 2. vet ikke, 3. rolig. Å slå sammen verdier forenkler analysen,
men man risikerer å miste interessante nyanser (Hellevik, 2003).
Analyse av holdninger i forhold til lydpreferanse for hele utvalget og for min
målgruppe gav ingen signifikans. Derfor undersøkte jeg samsvaret mellom utsagnene
ved hjelp av reliabilitetstesten Chronbachs Alpha. Ved hjelp av denne testen er det
mulig å plukke ut de spørsmålene som samsvarer best. I standardiserte tester er det
vanligvis ikke så store forskjeller i alpha-verdiene. Dette gjelder for denne testen

11

”holdninger” betyr det samme som ”holdninger til læring”.
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også, men det var noen spørsmål som hadde noe bedre samsvar seg i mellom. Fem
spørsmål samsvarte best og jeg konstruerte en ny sum for differansen mellom pre- og
posttest. Analyse av den nye summen viste imidlertid ikke signifikante forskjeller
mellom holdninger og lydpreferanser. Av den grunn valgte jeg og opererer med de 12
opprinnelige utsagnene.

4.4.2 Svarfrekvens på “holdningstesten” for utvalget
Tabellen viser elevenes svar på de 12 bipolare utsagnene. 10 elever har ikke besvarte
posttesten, og er av den grunn tatt ut for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag.
Svarfrekvensene gjelder for hele utvalget. Videre i kapittelet skilles det mellom
eksperiment- og kontrollgruppe fordi spørreskjemaet har designet pretest-posttest
design med kontrollgruppe.
Tabell 6. Svarfrekvenser på holdningstesten for hele utvalget.
Pretest

Posttest

Bipolare
utsagn

Negative
holdninger

Forvirret –
klart

3
%

Trøtt –
opplagt

10
18,9 %

Urolig – rolig

1
%

Svak – sterk

4
%

Anspent –
avslappet

14
26,4 %

Forferdelig –
utmerket

4
%

Usikker-sikker

Vet

Positive

ikke
6
11,3 %

holdninger
34
64,2 %

43
100 %

2
%

5
9,4 %

28
52,8 %

43
100 %

8
15,1 %

1,9

4
7,5 %

38
71,7 %

43
100 %

2
%

7,5

12
22,6 %

27
50,9 %

43
100 %

2
%

8
15,1 %

20
37,7 %

43
100 %

12
22,6 %

7,5

11
20,8 %

26
49,1 %

43
100 %

7
%

3
%

5,7

8
15,1 %

32
60,4 %

43
100 %

Utrygg-trygg

3
%

5,7

6
11,8 %

34
64,2 %

Dårlig-god

4
%

7,5

11
20,8 %

Forstyrretavslappet

9
%

17,0

Kjedelig-ivrig

13
24,5 %

Mislykket –
vellykket

2
%

5,7

3,8

N

Negative
holdninger

Vet

Positive

ikke
6
11,3 %

holdninger
35
66,0 %

43
100 %

2
3,8 %

33
62,3 %

43
100 %

3,8

5
9,4 %

36
67,9 %

43
100 %

3,8

15
28,3 %

26
49,1 %

43
100 %

10
18,9 %

21
39,6 %

43
100 %

13,2

6
11,3 %

29
54,7 %

43
100 %

5
%

9,4

6
11,3 %

32
60,4 %

43
100 %

43
100 %

5
%

9,4

4
7,5 %

34
64,2 %

43
100 %

28
52,8 %

43
100 %

4
%

7,5

8
15,1 %

31
58,6 %

43
100 %

9
17,0 %

25
47,2 %

43
100 %

8
%

15,1

6
11,3 %

29
54,7 %

43
100 %

9
17,0 %

20
37,7 %

43
100 %

14
26,4 %

7
13,2%

22
41,5 %

43
100 %

12
22,6 %

28
52,8 %

43
100 %

2
%

16
30,2 %

25
%

3,8

3,8

N

47,2

43
100 %

Tabellen viser en økning i positiv selvoppfatning fra pre- til posttest for syv av de
bipolare utsagnene. To av utsagnene står uendret (usikker –sikker og utrygg – trygg),
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mens tre av utsagnene (urolig – rolig, svak – sterk og mislykket – vellykket) har gitt
negative utslag i forhold til holdninger.
Ved hjelp av paired sample test har jeg sett etter endringer i gjennomsnittene til
holdninger fra pre- til posttest. Det er ingen signifikant forandring for
eksperimentgruppen, og gjennomsnittet er så å si uendret. Endringen er heller ikke
signifikant for kontrollgruppen, men gjennomsnittet har øket noe fra pretest (N=14,
M=30,57) til posttesten (N=14, M=31,92). Resultatene viser ingen tendens til endring
av holdninger for eksperimentklassen, mens for kontrollklassen ses positive
tendenser. Hva som er årsak til denne tendensen vil jeg drøfte i kapittel 5.

4.4.3 Positive holdningsendringer i forhold til målgruppen
Ved hjelp av SPSS har jeg summert de 12 bipolare utsagnene for både pre- og
posttest, og deretter summert differansen for testene. Jeg undersøkte om det fantes
signifikante forskjeller for summen av differansene mellom pre og posttest og
læringsstiler, undervisningshemmet atferd, kjønn og evnenivå for eksperiment- og
kontrollklassen. Jeg fant ingen signifikans for holdninger i forhold til de nevnte
variablene. Av den grunn valgte jeg å se på summen av differansen fra pre- til
posttest på enkeltspørsmål.

4.4.4 Forbedringer fra pre-til posttest på enkeltspørsmål.
Jeg har foretatt en t-test for målgruppen (uha) på enkeltspørsmål, og sammenlignet
resultater for elever med lydpreferanse og uten preferanse. I utsagn nr.7; usikkersikker finner jeg en signifikant forskjell p<, 05 for de to gruppene, men det var også
kun her jeg fant signifikans. Da jeg undersøkte utsagnene i forhold til variablene;
evnenivå og kjønn for målgruppen som også hadde lydpreferanse viste det seg at
elevantallet var for lite til å få signifikans.

Tabell 7. T-test for målgruppen i forhold til holdninger. Eksperimentklassen.

63
Testvariabel
Læringsstil
Summen av
differansen mellom
Pre- og posttest,
spørsmål 7

Stille/lyd
M
Sd
,33
,57

N
3

Nøytral
M
Sd
-1,66
,57

N
3

Fremgangsskåre
M
SE
T
2,00
,47
4,243

Df
4

Sig.
,013

Tabellen viser en signifikant forskjell for de to gruppene. Resultatet kan tyde på at
elever med lydpreferanse har bedret sine holdninger til læring, mens elevene uten
preferanse derimot har fått dårligere holdninger.
Da jeg undersøkte eksperimentgruppen, uten å ta hensyn til elever med
undervisningshemmet atferd, fant jeg signifikante forskjeller for gruppene med og
uten lydpreferanse i to utsagn.
Tabell 9. T-test. Effekt av lydpreferanse i forhold til holdninger.
Testvariabel
Læringstiler
Diff. på utsagnet:
Utmerket -forferdelig
Diff. på utsagnet:
Dårlig – god

Stille/lyd
M
Sd
,44
,72

N
9

Nøytral
M
Sd
-,12
,61

N
16

Fremgangsskåre
M
SE
T
,56
,27
2,076

df
23

Sig.
,049

,33

9

-,05

17

,39

24

,047

,50

,42

,18

2,097

Jeg fant signifikans på utsagn nr.6 med en p- verdi <, 05. Det var 9 elever med
lydpreferanse (M=, 44) og 16 elever uten (M=-, 12). Det andre signifikante resultatet
fant jeg i utsagn nr.9. med en p-verdi <, 05. Her var det også 9 elever med
lydpreferanse (M=, 33), mens det var 17 elever uten (M=-, 05). Resultatene viser
negative tendenser i forhold til holdninger for elevene som ikke har fått
lydtilpassning. Elevene med lydtilpassning viser positive tendenser i forhold til
holdninger.

4.5 Positive endringer fra pre-til posttest for akademisk
selvoppfatning
Påstandene om akademisk selvoppfatning har jeg selv utformet. Derfor er det viktig å
undersøke hvor sterkt de to testene korrelerer. I tabell 10 nedenfor vises
korrelasjonene.

64

Tabell 10. Korrelasjoner mellom pre- og posttest for akademisk selvoppfatning

Akademisk selvoppfatning
(summen av 6 utsagn)
Summen av
Pearson Correlation
pretesten
Sig. (2-tailed)
N
Summen av
Pearson Correlation
posttesten
Sig. (2-tailed)

Akademisk
selvoppfatning
(pretest)

Akademisk
selvoppfatning
(posttest)

1

,466(**)

43

,002
42

,466(**)

1

N
** Korrelasjonen er signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).

,002
42

42

Tabellen viser middels god korrelasjon mellom prøvene som vil si at denne også er
pålitelig og målestabil. Begge delene av spørreskjemaet har relativt høye
korrelasjoner, dette øker skjemaets reliabilitet.

4.5.1 Sammenslåing av verdier for akademisk selvoppfatning og
konstruksjon av indekser
Jeg startet med 12 påstander (pre- og posttest, til sammen 24 variabler) for å måle
akademisk selvoppfatning. Hver variabel hadde verdiene; 1. helt uenig, 2. uenig, 3.
vet ikke, 4. enig, 5. helt enig. Her fikk jeg også problemer med summene fordi noen
av påstandene var negativt formuler, og disse ble snudd. Jeg har også slått sammen
verdien for akademisk selvoppfatning av samme grunn som for holdningsutsagnene.
For eksempel: helt enig og enig ble slått sammen til enig og helt uenig og uenig til
uenig. Denne sammenslåingen reduserte verdiene til tre; 3.enig, 2.vet ikke og 1.uenig.
Etter at spørreskjemaet ble besvart første gang ble det oppdaget at jeg spurte om to
begreper samtidig på en påstand om akademisk selvoppfatning (jfr. kapittel 3). Det
var formulert slik; ”når en prøve går bra er det fordi jeg har flaks eller at den er
lett”, og av den grunn valgte jeg det ut av analysen.
Indeksen akademisk selvoppfatning bestod av 11 påstander (1 påstand tatt ut). Heller
ikke her fant jeg signifikante forskjeller for lydpreferanser i forhold til akademisk
selvoppfatning. Siden disse spørsmålene ikke er standardisert blir det mer relevant å
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se på samsvaret mellom dem ved hjelp av Chronbachs Alpha. Jeg valgte ut 6
spørsmål fordi disse hadde ganske like alpha-verdier. I motsetning til den nye
holdningssummen fant jeg signifikante forskjeller. Den samlede alpha-verdien for
spørsmålene er ,623. Alpha-verdiene varierer fra ,514 til ,640.

4.5.2 Svarfrekvenser for indeksen; akademisk selvoppfatning
Det er nyttig å få en oversikt over elevenes svar på utsagnene, fordi det øker
muligheten til å få øye på positive eller negative tendenser i forhold til akademisk
selvoppfatning. I tabellen nedenfor kan man se hvordan elevene i de tre klassene har
svart.
Tabell 12. Svarfrekvenser for akademisk selvoppfatning.
Pretest
Påstand

Enig

Jeg synes jeg er god til det
meste jeg driver med

26
49,1 %

Jeg synes jeg er dårlig til det
meste jeg driver med

Posttest
Vet

Uenig

N

ikke
12
22,6 %

5
9,4 %

43
100 %

2
3,8 %

6
11,3 %

35
66,0 %

Jeg gjør det dårlig på prøver

2
3,8 %

12
22,6 %

Jeg gjør det bra på prøver

31
58,5 %

Jeg vet jeg er god i skolefag
Jeg vet jeg er dårlig i
skolefag

Enig

Vet

uenig

N

35
66,0 %

ikke
2
3,8 %

6
11,3 %

43
100 %

43
100 %

4
7,5 %

1
1,9 %

38
71,7 %

43
100 %

29
54,7 %

43
100 %

0
0,0 %

10
18,9 %

33
62,3 %

43
100 %

9
17,0 %

3
5,7 %

43
100 %

34
64,2 %

8
15,1%

1
1,9 %

43
100 %

28
52,8 %

13
24,5 %

2
3,8 %

43
100 %

30
56,6%

9
17,0 %

4
7,5 %

43
100 %

2
3,8 %

11
20,8 %

30
56,6 %

43
100 %

1
1,9 %

8
15,1 %

34
64,2 %

43
100 %

Ut fra tabellen kan vi se noen endringer i akademisk selvoppfatning fra pre- til
posttest. Det er faktisk en positiv økning i forhold til alle spørsmålene. Ved å
undersøke gjennomsnittet i eksperiment- og kontrollgruppen blir økningen enda mer
tydelig. Gjennomsnittelig økning for eksperimentgruppen fra pretest (N=26,
M=15,92) til posttest (N=26, M=16,53), og gjennomsnittlig økning for
kontrollgruppen fra pretest (N=16, M=15,43) til posttest (N=16, M=16,12).
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4.5.3 T-tester for utvalget og for målgruppen;
undervisningshemmet atferd
En t-test ble utført for summen av differansen mellom pre- og posttest (til sammen 6
utsagn). Jeg undersøkte om det var signifikante forskjeller i akademisk
selvoppfatning for elever med og uten lydtilpasning i eksperimentklassene. Dette er
vist i tabellen nedenfor.
Tabell 13. T-test for ”eksperimentklassen.
Testvariabel
Læringsstil
Summen av
differansen mellom
pre- og posttest.

Stille/lyd
M
Sd
-, 33
1,22

N
9

Nøytral
M
Sd
1,05
2,22

N
17

Fremgangsskåre
M
SE
T
-1,39
,67
2,060

Df
23,894

sig.
,050

Ut fra tabellen kan man se at det er en signifikant forskjell p-verdi =, 05 i akademisk
selvoppfatning for elever med og uten lydtilpasning. Gjennomsnittet for gruppen uten
lydpreferanse er M=1,05. Gruppen med lydpreferanse har et gjennomsnitt på M=-,
33. Ut fra gjennomsnittet til gruppene ser man at det er de uten lydpreferanse som har
fått økt positiv selvoppfatning. Selvoppfatningen er tilnærmet uendret for gruppen
med lydpreferanse. Jeg har også undersøkt, ved hjelp av t-tester, variablene
undervisningshemmet atferd, kjønn og evnenivå i forhold til elevene med preferanse
for lyd. Jeg fant ingen signifikans noe som kan skyldes for lite utvalg.
Videre har jeg kjørt t- test for hele utvalget (de 3 klassene). Denne viser også
signifikante forskjeller i akademisk selvoppfatning for de med og uten
læringsstilpreferanse. I tabellen nedenfor har jeg vist dette.
Tabell 14. T-test for hele utvalget.
Testvariabel
Læringsstil
Summen av
differansen mellom
pre- og posttest.

Stille/lyd
M
Sd
-, 33
1,22

N
9

Nøytral
M
Sd
,96
2,18

N
25

Fremgangsskåre
M
SE
T
-1,29
,59
2,161

Df
25,662

sig.
,040

I denne tabellen ser vi de samme tendensene som testen for eksperimentklassene. Det
er en signifikant forskjell mellom elever med lydpreferanse og de uten denne
preferansen i forhold til akademisk selvoppfatning. Elever med lydpreferanse har et
gjennomsnitt på (M= -, 33), mens gjennomsnittet til elevene uten lydpreferanse er
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(M=, 96). Det ser ut til at elever med lydpreferanse har fått litt dårligere
selvoppatning, og elevene uten lydpreferanse har fått litt bedre selvoppfatning.
Videre har jeg brukt t-test for å se på endringer i akademisk selvoppfatning for
eksperimentgruppen i forhold til; normalatferd (N=20) og (M=, 16) og
undervisningshemmet atferd (N=6) og (M=, 71), og for kontrollgruppen i forhold til;
normalatferd (N=14) og (M=, 28) og undervisningshemmet atferd (N=2) og (M=3,5).
Jeg fant ingen signifikante forskjeller. Det samme gjelder for akademisk
selvoppfatning i forhold til kjønn og evnenivå. Imidlertid har gjennomsnittet øket noe
fra pre- til posttest for kontrollgruppen.
Når det kun gjelder de elever som både har undervisningshemmet atferd og
lydpreferanse (N=3) sett mot akademisk selvoppfatning finner jeg ingen signifikant
endring fra pre- til posttest. Gjennomsnittet for gruppen er så å si uendret. Jeg har
også undersøkt om det finnes endringer i akademisk selvoppfatning i forhold til
målgruppen (N=8). Jeg fant ingen signifikans, men det er en svak positiv tendens fra
pretest (M=14,62) til posttest (M=15,62).

4.5.4 Positive endringer i akademisk selvoppfatning i forhold til
hele utvalget
Jeg har brukt en paired samples test for å se på forbedringer i akademisk
selvoppfatning fra pre- til posttest. Jeg fant ingen signifikant endring, men man kan
se at gjennomsnittet har økt noe fra pretest (N=43, M=15,79) til posttest (N=43,
M=16,37). Dette kan tyde på en liten forbedring av den akademiske
selvoppfatningen, men siden testen ikke er signifikant kan resultatene skyldes en
tilfeldighet.

4.5.5 Positive endringer fra pre-til posttest på enkeltspørsmål
Ved hjelp av t-test har jeg undersøkt summen av differansen mellom pre- og posttest
for de ulike spørsmålene for elever med og uten lydpreferanse. Jeg fant signifikans på

68
spørsmålet: ”jeg synes jeg er god til det meste jeg driver med”. Dette er fremstilt i
tabellen nedenfor.
Tabell 15. T-test for hele utvalget. ”Jeg synes jeg er god til det meste jeg driver med”.
Testvariabel
Læringsstil
Differansen mellom
pre- og posttest
(sp.13)

Stille/lyd
M
Sd
-,33
,70

N
9

Nøytral
M
Sd
,36
,75

N
25

Fremgangsskåre
M
SE
T
-,69
,28
2,394

Df
32

sig.
,023

Tabell 16. T-test for ”eksperimentgruppen”. “Jeg synes jeg er god til det meste jeg driver med”.
Testvariabel
Læringsstil
Differansen mellom
pre- og posttest
(sp.13)

Stille/lyd
M
Sd
-, 33
,70

N
9

Nøytral
M
Sd
,23
,56

N
17

Fremgangsskåre
M
SE
T
,56
,25
2,245

Df
24

sig.
,034

Resultatene fra spørsmålet viser en tilbakegang i akademisk selvoppfatning for elever
med lydpreferanse, mens det er en svak framgang for elever uten lydpreferanser.
Dette gjelder generelt for analysen jeg har gjort i forhold til akademisk
selvoppfatning noe jeg vil drøfte i neste kapittel.
Sammenligning av fremgang for ”normalelever” og elever med
undervisningshemmet atferd med lydpreferanse
T-testen viser ingen signifikante forskjeller i fremgang hos de to gruppene med
lydpreferanse i forhold til faglige resultater, holdninger til læring og akademisk
selvoppfatning. Når det gjelder lærerprøvene er det kun en elev med
undervisningshemmet atferd og lydpreferanse, og gjennomsnittet (M=, 00) er
uendret. Det er fire elever som har lydpreferanse og karakteriseres som
”normalelever”. Gjennomsnittet (M=1,25) viser tendenser til en liten fremgang for
disse elevene. Gjennomsnittet til de to gruppene på ”holdningstesten” viser tendenser
til fremgang for begge, henholdsvis (N=3 og M=1,33) for elever med
undervisningshemmet atferd med lydpreferanse og (N=6 og M=1,66) for
”normalelever” med lydpreferanse. Imidlertid er økningen noe større for
”normalelevene”. Når det gjelder påstandene som måler akademisk selvoppfatning er
gjennomsnittet til gruppen så å si uendret. Elever med undervisningshemmet atferd
med lydpreferanse (N=3 og M=-, 33) og ”normalelever” med lydpreferanse (N=6 og
M=-, 33).
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Forholdet mellom holdningstesten og utsagnene om akademisk selvoppfatning
Jeg har undersøkt om det finnes signifikante korrelasjoner mellom de to delene av
spørreskjemaet, for å ha mulighet til å lage en egen variabel som summerer disse. Jeg
fant signifikante korrelasjoner (, 369) mellom holdninger til læring og akademisk
selvoppfatning. Av den grunn ble det utarbeidet en ny variabel, og ved hjelp av t-test
undersøkte jeg om det fantes signifikante forskjeller for summen av holdninger og
akademisk selvoppfatning i forhold til elever med og uten undervisningshemmet
atferd, og for elever med og uten lydpreferanse. Ingen signifikans ble funnet.

4.6 Problemstillingens hovedfunn
Bivariate korrelasjonsanalyser viser middels- til gode korrelasjoner for lærerprøvene
og for spørreskjemaet noe som gir grunnlag for kausale sammenhenger, og jeg kan gå
ut fra at testene er pålitelige og målestabile. Elevenes svarfrekvenser tyder på
forbedringer i forhold til faglige resultater, holdninger til læring og akademisk
selvoppfatning både for hele utvalget og for målgruppen.
Statistiske tester viser i all hovedsak en tilbakegang for elever som har lydpreferanse.
Dette gjelder både ”normalelever” og elever med undervisningshemmet atferd.
Resultatene fra holdningstesten viser positive tendenser i forhold til effekt av
lydelementet, mens lærerprøvene og usagnene om akademisk selvoppfatning viser en
tilbakegang.
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5. Drøfting
Dette kapittelet innledes med en drøftning av undersøkelsens validitet og reliabilitet
fordi det er viktig å belyse ulike aspekter ved denne gjennomføringen som kan ha
påvirket gyldigheten til resultatene. Validitetsvurderinger er viktig for å slå fast
undersøkelsens faktiske verdi og hvorvidt resultatene gir svar på problemstillingen
(jfr. kapittel 3). Deretter vil drøftingen dreie seg om resultatene i forhold til aktuell
forskning og teori i lys av problemstillingen. En konklusjon og avsluttende
kommentar avrunder kapittelet.

5.1 Undersøkelsens validitet og reliabilitet
Det er flere svake aspekter ved denne effektundersøkelsen som må diskuteres og
organiseres på en annen måte for å få mer troverdig informasjon fra datamaterialet. I
etterkant ser jeg at mange av de svakhetene undersøkelsen har kunne ha vært unngått
med en mer omfattende planlegging av gjennomføringen. Tidsrammen for
undersøkelsen og manglende erfaring med slike undersøkelser er andre aspekter som
kan har påvirket resultatene. Selv om jeg har benyttet meg av et kvasi-eksperimentelt
design er det viktig at testbetingelsen er så like som mulig for alle de impliserte (jfr.
kapittel 3). Ved gjennomføringen viste det seg at lærerne presenterte stoffet på ulike
måter, og skolens rammebetingelser førte til at noen av elevene som fikk påvirkning
ble tildelt et ”stillerom”, mens andre ikke fikk denne muligheten. Den ene klassen
fikk undervisning i et ”åpent” klasserom som medførte mye bråk og uro. De to andre
klassene hadde mye roligere rammer. Slike momenter fører til ulike testbetingelser og
svekker resultatene i undersøkelsen.
Å gjøre bruk av to varianter av samme design kan gjøre undersøkelsen uoversiktlig
og komplisert. Jeg har valgt å bruke Cook & Campbells validitetskriterier (Lund,
2002) som norm ved vurdering av den statistiske-, indre-, begreps-, og ytre
validiteten til undersøkelsen. Deretter vil reliabiliteten bli vurdert.
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5.1.1 Ytre validitet
God ytre validitet krever at muligheten er tilstede for å generalisere resultatene i
undersøkelsen til populasjonen for øvrig (Lund, 2002). Det viste seg imidlertid at
målgruppen undervisningshemmet atferd ble for liten for generalisering (jfr. kapittel
3). Av 13 elevene var det bare 3 som både hadde undervisningshemmet atferd og
lydpreferanse. Resultater fra så få elever forbindes med såpass mye usikkerhet at det
umuliggjør generaliseringer utover disse elevene. Et krav for generaliserbarhet er å ha
et representativt utvalg. Siden jeg har benyttet meg av et hensiktsmessig utvalg er
ikke dette kravet tilfredstilt.
Å sikre god ytre validitet gjøres ved å foreta mange og ulike undersøkelser rettet mot
samme forskningsproblem, for deretter å sammenligne resultatene (Lund, 2002). På
grunn av prosjektets tidsramme var ikke dette mulig å gjennomføre og dermed
svekkes validiteten.

5.1.2 Begrepsvaliditet
Validitet av denne typen blir beskrevet som i hvilken grad operasjonaliseringer av
komplekse og vanskelig målbare begreper virkelig måler begrepene (Ilstad, 1989). I
denne sammenheng utgjorde operasjonaliseringen av lydelementet om elevene fikk
ha det stille (ørepropper og/eller stillerom) eller om de hørte på musikk (mp3spiller/discman). Det viste seg at disse forsøksbetingelsene endret seg i løpet av
gjennomføringen (jfr. kapittel 3). Slike endringer i operasjonaliseringen vil svekke
begrepsvaliditeten. Faglige resultater ble operasjonalisert ved hjelp av ustandardiserte
lærerprøver om ”filmproduksjon” og om ”verdensrommet”. Ved operasjonaliseringen
av holdninger til læring har jeg benyttet meg av verktøyet SDS (jf. Kapittel 3). Å
bruke en standardisert test har den fordelen at de som utvikler testen gjennomfører
undersøkelser for å sikre begrepsvaliditeten, og av den grunn vil validiteten være
avklart på forhånd (Mabon, 2002). Operasjonaliseringen av akademisk
selvoppfatning artet seg litt annerledes. Utsagnene som måler akademisk
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selvoppfatning er ikke standardiserte og av den grunn måtte jeg støtte meg til aktuelle
definisjoner og teori på dette området ved utformingen (jfr. kapittel 2).
Når det gjelder operasjonaliseringen av undervisningshemmet atferd er dette gjort
med bakgrunn i karakteristikker av slike elever (jfr. kapittel 2). Lærerne har valgt ut
elever med slik atferd på bakgrunn av beskrivelsene. Det kan være svakheter ved
operasjonaliseringen av dette begrepet fordi vurderingene vil speile lærernes
subjektive holdninger. Den samme eleven kan falle innenfor eller utenfor kategorien
problematferd i forhold til hvilken lærer som bedømmer dette. I tillegg kan uklare
tilbakemeldinger ha ført til at noen elever som er under utredning, men ikke i så stor
grad viser undervisningshemmet atferd har kommet inn under kategorien. Det vil si at
gruppen ikke er så homogen som den har til hensikt å være, noe som kan påvirke
resultatene.

5.1.3 Statistisk validitet
Denne validitetstypen er en nødvendig betingelse for de tre andre kravene til validitet
(Shadish, Cook & Campbell, 2002). Dersom jeg kan si at det er en tydelig
sammenheng mellom lydpåvirkningen og læringsresultater, holdninger til læring og
akademisk selvoppfatning er den statistiske validiteten god. Sammenhengen må
imidlertid være statistisk signifikant og relativt sterk (Lund, 2002). Brudd på
statistiske forutsetninger vil ha konsekvenser både for ”Type I” - og ”Type II”- feil
(Shadish, Cook & Campbell, 2002). Jeg begår en ”Type I”- feil dersom jeg forkaster
en sann nullhypotese (Befring, 2002), og vil i denne undersøkelsen oppstå hvis det
ikke er sammenheng mellom læringsstiler og faglige resultater, holdninger til læring
og akademisk selvoppfatning, men at antagelsen om denne sammenhengen
opprettholdes. ”Type II”- feil begås hvis jeg aksepterer en gal nullhypotese (ibid), og
vil oppstå hvis det er sammenheng mellom læringsstiler og faglige resultater,
holdninger til læring og akademisk selvoppfatning, men at denne sammenhengen
ikke oppdages, og undersøkelsen går ut fra at det ikke finnes noen sammenheng
mellom variablene. Begge typer feil kan begås i denne undersøkelsen på grunn av
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muligheten for et lite og skjevt utvalg. Hvis jeg for eksempel godtar hypotesen for
utvalget, men det viser seg at resultatene fra mitt utvalg bare er en tilfeldighet har jeg
begått en ”Type II”-feil. Hvis jeg derimot forkaster hypotesen for utvalget, men det
viser seg at den er sann for resten av populasjonen har jeg begått en ”Type I”-feil.
Jeg finner svær få signifikante funn i forhold til antatt effekt av lydelementet sett opp
mot lærerprøvene og spørreskjemaet om holdninger til læring og akademisk
selvoppfating. De signifikante forskjellene jeg finner går i retning av at elever med
lydpreferanse har fått dårligere resultater og holdninger til læring og lavere
selvoppfatning noe som fører til at min hypotese må avkreftes. Det er imidlertid et
unntak når det gjelder funn for elever med lydpreferanse i forhold til ett utsagn som
måler holdninger til læring. Gjennomsnittet til de to grupper viser henholdsvis en
positiv økning av holdninger for elever med undervisningshemmet atferd som har
lydpreferanse, mens elevene uten denne preferansen viser en tilbakegang. Det må
imidlertid påpekes at jeg har funnet andre signifikante resultater når jeg gjennomfører
tester uten å ta hensyn til effekten av lyd. Disse resultatene drøftes sener i kapittelet.
Det må presiseres at lærerprøvene ikke er standardiserte, dette kan føre til større
feilvariasjon i målingene. Det samme gjelder for utsagnene som måler akademisk
selvoppfatning. Dette vil føre til at den statistiske styrken blir redusert, noe som
svekker den statisktiske validiteten i undersøkelsen. I tillegg er undersøkelsen basert
på et lite utvalg. Befring (2002) sier at jo mindre utvalget er desto mer sannsynlig blir
det at den statistiske styrken blir lav.
Testen som er brukt for å måle holdninger til læring er standardisert og av den grunn
er det rimelig å anta at det er mindre feilvariasjon i målingene. Dette styrker den
statistiske validiteten. Signifikante resultater styrker denne validitetstypen, men er
differansene små vil validiteten svekkes (Lund, 2002). En del av resultatene i
undersøkelsen viser små differanser, men ikke alle.
En samlet vurdering av den statistiske validiteten er at den er dårlig, spesielt for
resultatene fra lærerprøven og utsagnene om akademisk selvoppfatning. Når det
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gjelder holdningstesten er validiteten noe bedre. Statistisk validitet handler kun om
sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel, men ikke om
sammenhengen kan tolkes kausalt (Lund, 2002). God indre validitet handler om i
hvilken grad hypotesen kan tolkes kausalt. Dette vil bli drøftet i neste avsnitt.

5.1.4 Indre validiet
Dersom endringer i elevenes læringsresultater, holdninger til læring og akademisk
selvoppfatning fra uken uten lydpåvikning til uken med kan tolkes kausalt har
undersøkelsen god indre validitet. Det betyr at det er lydtilpassningen og ikke andre
irrelevante forhold som er årsaken til endringene. Hvis endringene kan forklares ut
fra andre forhold vil dette svekke den indre validiteten til undersøkelsen. Designet
som er brukt ved gjennomføring av spørreskjemaet kan være sårbart i forhold til
utilsiktede feil som seleksjon, frafall, modning, historie og atypisk
kontrollgruppeatferd.
Seleksjon forklares som en uvilkårlig fordeling av personer over forsøksbetingelsene
(Lund, 2002). I mitt valg av design blir ikke elevene tilfeldig fordelt i
eksperiment(tiltaks)- og kontrollgruppe, og av den grunn blir seleksjon et aspekt som
svekker den indre validiteten i undersøkelsen (jfr. kapittel 3). Dette gjelder kun for
den ene varianten av dette designet. I det andre varianten brukes ikke eksperiment- og
kontrollgruppe, så her er seleksjon irrelevant.
Elever som av ulike årsaker ikke har vært med på hele gjennomføringen av
undersøkelsen, og som systematisk skiller seg fra andre elever i forhold til faglige
prestasjoner, holdninger til læring og akademisk selvoppfatning kalles frafall. Siden
min målgruppe var så liten kan selv små frafall ha betydning for forskjeller mellom
eksperiment- og kontrollgruppe i designet til spørreskjemaet. Det var to elever i
kontrollklassen og en i eksperimentklassen som ikke gjennomførte hele
undersøkelsen. Det var en elev med lydpreferanse som falt fra i eksperimentgruppen
noe som kan påvirke forskjellene signifikant innenfor gruppen. I designet for
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lærerprøvene vil ikke frafall ha noen betydning siden pretestskårene ble fjernet for de
elevene som ikke gjennomførte.
I en lang tiltaksperiode kan modning forårsake problemer. Selv med kort varighet
(for eksempel 14 dager) kan det ha skjedd en utvikling hos testpersonene som kan
påvirke resultatet. Et tiltak her er å gjøre tiltaksperioden så kort som mulig ut fra det
som er etisk forsvarlig (Lund, 2002). Hvis tiltaksperioden derimot blir for kort blir
det mindre sannsynelig å se noen effekt av implementeringen. Elevene i min
målgruppe og utvalget forøvrig er i 11-12 års alder, og utvikler seg enda kognitivt og
sosialt. En naturlig utvikling av bedre holdninger til læring og akademisk
selvoppfatning kan ha påvirket resultatene i designet for spørreskjemaet fordi det går
forholdsvis lang tid mellom pre- og posttest, men det kan være vanskelig å avgjøre
fordi selve lydpåvirkningen ble gjennomført i løpet av en uke. Det er lite sannsynelig
at endringer i denne perioden er store nok til at de skal få konsekvenser for
resultatene. Hvis jeg derimot ser på gjennomføringen av hele undersøkelsen som tok
tre uker fra vi startet til vi avsluttet kan modning være en årsaksforklaring i forhold til
resultatene. I designet til lærerprøvene derimot var det kort tid mellom pre- og
posttest og jeg antar at ikke modning vil ha noen innvirkning på disse resultatene.
I noen tilfeller kan kontrollgruppen føle det urettferdig at eksperimentgruppen har fått
tildelt et tiltak de også ønsker. Dette kan føre til atypisk kontrollgruppeatferd
(Lund, 2002). Det er usikkert i hvilken grad kontrollgruppen har blitt påvirket av
tiltaket. Denne klassen hadde lite optimale læringsbetingelser i forhold til
eksperimentklassene, og kunne nok trengt tiltaket mest. Hvorvidt dette har ført til
”sabotering” av resultatene der elevene krysser av på svaralternativer vilkårlig eller at
denne følelsen av urettferdighet har ført til et høyt ønske om å gjøre det bedre enn
eksperimentklassene er usikkert. Resultatene vil i begge tilfeller bli påvirket.
Sannsynligheten er større for at elevene innad i eksperimentgruppen følte tildelingen
av lydtilpassning urettferdig. Flere av dem gav uttrykk for at også de hadde behov for
å ha det stille eller å høre på musikk i løpet av uken med påvirkning. Jeg oppfattet
disse reaksjonene som misunnelse noe som kan ha svekket eksperimentgruppens
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prestasjoner på testene. Holdningsresultatene kan gjenspeile dette (jfr. kapittel 4).
Atypisk kontrollgruppeatferd er relevant ved spørreskjemadesignet. Designet til
lærerprøvene har ingen kontrollgruppe og av den grunn vil dette aspektet falle bort.
Historie handler om at andre hendelser/begivenheter som pågår samtidig med
undersøkelsen kan ha innvirkning på resultatene (Lund, 2002). Da tidspunktet for
undersøkelsen ble satt ble det tatt hensyn til om det pågikk andre tiltak, noe som ikke
var tilfellet ved denne skolen. Designet til spørreskjemaet kan være sårbart i forhold
til historie hvis eksperiment- og kontrollgruppen lever i ulike miljøer og utsettes for
forskjellige typer hendelser. I løpet av undersøkelsesperioden observerte vi et uheldig
støynivå i kontrollklassen i forhold til eksperimentklassene. Det er grunn til å tro at
det finnes elever i denne klassen som har problemer med å lære i et klasserom som er
så bråkete, det vil si at de har preferanse for å ha det stille (jfr. kapittel 2). I denne
sammenheng er det imidlertid rart at ingen i denne klassen hadde lydpreferanser, men
det var kun 12 elever som hadde fått tillatelse fra foreldrene til å delta i
undersøkelsen. Antagelsen er at elevene i kontrollkassen har dårligere
læringsbetingelser enn eksperimentklassene noe som også vil føre til lavere
holdninger til læring og dårligere akademisk selvoppfatning, og dermed resulterer i
en signifikant forskjell mellom gruppene. Det interessante i denne sammenheng er at
gjennomsnittet til kontrollgruppen viser tendenser til fremgang både for holdninger til
læring og for akademisk selvoppfatning. Gjennomsnittet til eksperimentgruppen viser
også økt positiv selvoppfatning, mens gjennomsnittet for holdninger til læring er
uendret. Forskjellen mellom gruppene er ikke signifikant. Fremgangen til
kontrollgruppen kan skyldes oppmerksomhet i forbindelse med undersøkelsen, at
lydtilpasningen ikke har virket som den skulle eller atypisk kontrollgruppeatferd.
Designet til lærerprøvene vil ikke bli påvirket av modning i samme grad som
spørreskjemaet, selv om modning også er en mulighet ved dette designet.
Retest-effekt kan være en aktuell svakhet i min undersøkelse. Det handler om at det
å gjennomføre den samme testen flere ganger på kort tid kan resultere i en for høy
eller for lav skåre (Lund, 2002). Når det gjelder lærerprøvene gikk det bare en uke
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mellom pre- og posttest. I tillegg fikk elevene en tekst de skulle lese før de svarte på
spørsmålene noe som er lettere å kjenne igjen enn for eksempel enkeltord. Av den
grunn kan jeg regne med stor grad av retest-effekt ved dette designet. Spørreskjemaet
derimot påvirkes ikke av dette i så stor grad fordi det gikk tre uker mellom pre- og
posttest.
Forhold ved måleinstrumentene eller måleprosedyrene kan gi kunstige resultater, og
dette kalles instrumentering (Lund, 2002). Dette er en svakhet med ustandardiserte
tester som lærerprøvene og påstandene om akademisk selvoppfatning. Siden lærerne
på klassetrinnet visste best hva som var utfordrende for sine elever utarbeidet de
lærerprøvene i nytt og vanskelig stoff. I tillegg gav jeg og min medstudent kriterier
for utformingen, og presiserte at prøvene måtte være så like som mulig. Manglede
erfaring fra min egen og lærernes side førte til liten bredde i resultatene. Å få
signifikante resultatforbedringer fra pre- til posttest er vanskelig med en
variasjonsbredde på 6. De fleste elevene hadde en gjennomsnittsskåre mellom 0 og 3
poeng. Når det gjelder påstandene som skulle måle akademisk selvoppfatning ble de
utformet med bakgrunn i teori som gir karakteristikker av slike elever (jfr. kapittel 2),
men her var variasjonsbredden større slik at muligheten for å få signifikante funn fra
pre- til posttest var noe større. Usagnene som skal måle holdninger til læring er
standardisert, og vil i liten grad påvirkes av instrumentering.

5.1.5 Undersøkelsens reliabilitet
Reliabilitet handler om i hvilken grad undersøkelsen er nøyaktig besvart, pålitelig og
stabil over tid (jfr. kapittel 3). Å påvise korrelasjoner gir et godt grunnlag for å påvise
kausale relasjoner (Befring, 2002). Jeg har kjørt korrelasjonsanalyser for å undersøke
om lærerprøvene og spørreskjemaet er pålitelige. Det er positive korrelasjoner
mellom lærerprøvene der verdiene er middels til gode (jfr. kapittel 3). Lærerprøven
uten påvirkning har en korrelasjon på (, 349), mens prøven for uken med påvirkning
har en korrelasjon på (, 557). Ut fra verdiene ser vi at den siste lærerprøven er mer
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reliabel enn den første 12 . Det må påpekes at det viktigste aspektet ved korrelasjon i
forskningssammenheng er at denne er stabil. Videre viser en korrelasjonsanalyse
mellom lærerprøvene og holdningstesten, og mellom lærerprøvene og akademisk
selvoppfatning ingen samvariasjon.
Korrelasjoner mellom holdninger til læring og akademisk selvoppfatning (, 369) er
middels gode. Holdningstesten viser god korrelasjon (, 760), og akademisk
selvoppfatning har middels god korrelasjon (, 466) mellom testene. Det vil si at
testene kan anses som pålitelige og målestabile. I tillegg øker spørreskjemaets
reliabilitet fordi begge delene av det har relativt gode korrelasjoner. Videre har
indeksen akademisk selvoppfatning en samlet alpha på ,623 som også fører til
styrking av reliabiliteten (jfr. kapittel 3).
Måleverktøyene jeg har brukt viser i stor grad god reliabilitet. Den eneste svakheten
med reliabiliteten er korrelasjonene mellom lærerprøvene og henholdsvis
holdningstesten og påstandene som skal måle akademisk selvoppfating.

5.2 Drøfting av resultater i lys av problemstillingen
Hovedfokuset for denne oppgaven har vært spørsmålet om kjennskap til og bruk av
læringsstiler kan ha positiv effekt på læringsresultater, holdninger til læring og
akademisk selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet atferd.
Problemstillingen er delt opp i flere forskningsspørsmål som vil være utgangspunktet
for drøftingen nedenfor, men først vil jeg diskutere hovedproblemstillingen i lys av
teori.
Min teoretiske forankring (jfr. kapittel 2) viser at det å tilrettelegge læringssituasjonen
i forhold til ulike betingelser (her: lyd) er en forutsetning for at kompetanse,
motivasjon, akademiske selvoppfatning og holdninger til læring skal utvikles og
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Mer reliabel betyr at det er større indre sammenheng mellom svarene på den andre lærerprøven i forhold til den første.
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bedres. Dette gjelder for elever generelt, og elever med undervisningshemmet atferd
spesielt. Av den grunn vil jeg si at teorigrunnlaget støtter antagelsen i
hovedproblemstillingen. Derimot får jeg ingen entydige og klare svar fra resultatene i
denne undersøkelsen. Dette kan skyldes ulike forhold. Noen av disse årsakene har jeg
drøftet tidligere i kapittelet, men jeg ønsker også å se på andre mulige forhold som
kan ha påvirket resultatene.
Gruppestørrelsen til elever med lydpreferanse og undervisningshemmet atferd viste
seg å være veldig liten (N=3). Det er svært vanskelig å få signifikante resultater med
så liten målgruppe. Hvis denne gruppen hadde vært større hadde det vært mulig å få
signifikante funn. Gruppestørrelsen til ”normalelever” med lydpreferanse er også
liten (N=4), men her finner jeg faktisk signifikans i forhold til lærerprøvene (jfr.
tabell 4, kapittel 4). Gruppestørrelsen kan også forklare mangelen av funn i forhold til
holdningstesten og utsagnene som måler akademisk selvoppfatning. Imidlertid får jeg
signifikans på et spørsmål som måler holdninger (jfr. tabell 7, kapittel 4). Det at jeg
finner signifikante funn på så små grupper tyder på at det ville blitt flere med et større
antall informanter. Generelt sett er gruppen elever med lydpreferanse (N=9) liten, og
noen elever har bare vært med på deler av gjennomføringen. Å se denne gruppen opp
mot det øvrige utvalget (N=23) 13 kan gi et skjevt bilde av resultatene (jfr. kapittel 3).
Ideelt sett skulle det vært gjennomført en pilotundersøkelse for spørreskjemaet (jfr.
kapittel 3). Dette ble ikke gjort fordi gjennomføringen av undersøkelsen ble satt til et
tidlig tidspunkt. Spørreskjemaet ble så vidt ferdig før undersøkelsen startet. Det førte
til noen uklare formuleringer av utsagn og påstander som kan ha vært vanskelige å
forstå for elever på dette klassetrinnet. Det var stor variasjon i alpha-verdier for deler
av spørreskjemaet som tyder på at elevene ikke har forstått meningen med alle
spørsmålene. Selv om jeg informerte eleven om at det kunne være vanskelige ord og
spørsmål, og sa at de måtte spørre om hjelp hvis det var noe de ikke forsto var det
kun et fåtall av dem som benyttet seg av dette. I tillegg må elevenes vilje til å svare
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Heller ikke her har alle vært med på hele gjennomføringen av undersøkelsen.
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seriøst tas i betraktning (jfr. kapittel 3). Svarene til elevene tyder for eksempel på at
guttene har svart mer vilkårlig enn jentene. Alle de overnevnte faktorene vil påvirke
mine resultater.
Jeg vil understreke at det er lite sannsynelig at et aspekt ved undervisningssituasjonen
(lydtilpasning) vil gjøre innlæringen optimal, men det kan føre til en forbedring. Hvis
vi hadde innført flere tilpasninger hadde muligheten vært tilstede for signifikante
funn (jfr. kapittel 1 og 2), men det krever en mye lenger intervensjonsperiode noe
som var umulig å gjennomføre på grunn av rammene som er satt for masteroppgaven.

5.2.1 Kan lydelementet ha en effekt på faglige resultater?
Forskning har vist forbedringer i læringsprestasjoner når det fysiske læringsmiljøet er
tilpasset den enkeltes preferanse (jfr. kapittel 1og 2). Resultatfrekvensene fra
lærerprøvene viser at elevene i stor grad har redusert feilene sine fra pre- til posttest,
der en ser tendenser til noe høyere resultatforbedring på lærerprøven i
intervensjonsuken. Den første uken er det flere som har 4 og 5 feil. Derimot er maks
feilskåre den andre uken 3. Dette kan tyde på at LS-tilpasningen har forbedret
læringsresultatene noe. Jeg finner derimot ingen signifikante resultatforskjeller
mellom elever med og uten lydepreferanse sett i forhold til hele utvalget og for
målgruppen. Sammenligning av lærerprøvene viser ingen signifikante
resultatforbedringer for hele utvalget og for målgruppen sett i forhold til gruppene
med og uten lydtilpasning. Resultatene for målgruppen fra den første lærerprøven
viser en liten fremgang for elever med lydpreferanse (N=2), mens elevene uten
preferanse (N=5) viser en liten tilbakegang. På den andre lærerprøven er
gjennomsnittet uendret for elevene med lydtilpasning, mens det er en liten økning for
dem uten. Imidlertid er det ingen signifikante forskjeller på de to lærerprøvene. Da
jeg sammenlignet lærerprøvene uten å ta hensyn til lydpreferanse viste det seg heller
ikke her signifikante endringer for målgruppen (N=6), men resultatet på den første og
den andre lærerprøven viser tendens til forbedring (jfr. kapittel 4).
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Jeg finner signifikante resultatforskjeller fra pre- til posttest på lærerprøvene (tabell
4) for ”normalelever” som har lydpreferanse (N=4). Imidlertid viser gjennomsnittet
for den første prøven 14 en fremgang, mens den andre prøven viser en tilbakegang i
resultatene (jfr. kapittel 4). Disse resultatene forteller at elever som har preferanse for
lyd/stille har fått bedre resultater når de ikke har fått denne tilpasningen, mens
resultatene har blitt dårligere når læringssituasjonen har blitt tilrettelagt.
Selv om resultatfrekvensene viser bedring av resultater i uken med lydpåvirkning kan
jeg ikke dokumentere funn som viser at lydtilpasning har hatt en positiv effekt på
læringsresultatene for målgruppen og for utvalget generelt. En del problematiske
forhold kan være årsak til at slike resultater uteblir. Blant annet er andelen elever med
lydpreferanse svært liten. Hvis alle elevene i utvalget hadde fått lydpåvirkning
uavhengig av preferanse hadde muligheten vært større for å påvise funn. Dårlige
testbetingelser, som forskjellig musikk fra læreprøve en til to og ulike typer
ørepropper som skapte en del problemer under uken med lydpåvirkning, har
antakeligvis også påvirket resultatene. Ved optimale testbetingelser hadde muligheten
vært tilstede for å bekrefte eller avkrefte forskningsspørsmålet; kan
læringsstilelementet lyd ha en positiv effekt på faglige resultater? Dette lar seg ikke
gjøre på grunn av dårlige testbetingelser ved gjennomføringen av undersøkelsen.

5.2.2 Kan lydelementet ha en positiv effekt for holdninger til
læring hos elever med undervisningshemmet atferd?
Forskning har vist at elever som får tilpasset undervisningen i forhold til læringsstil
får bedre holdninger til læring (jfr. kapittel 1og 2). Hovedtendensen i svarfrekvensene
viser at elevenes holdninger har økt i positiv retning fra pre- til posttest. Dette gjelder
for hele utvalget og for målgruppen. Jeg finner imidlertid ikke signifikante funn i
forhold til positive endringer i holdninger fra pre- til posttest for eksperiment- og
kontrollgruppe, men gjennomsnittet til kontrollgruppen viser en svak tendens til

14
Når jeg refererer til resultater fra den første lærerprøven mener jeg summen av differansen mellom pre- og posttest. Det
samme gjelder for den andre lærerprøven.
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forbedring av holdninger til læring. Det samme gjelder for positive
holdningsendringer i forhold til lydpreferanse, undervisningshemmet atferd, kjønn,
evnenivå og minoritetsspråklige. Jeg finner heller ingen signifikante funn på
enkeltspørsmål i forhold til de nevnte variablene.
På ett utsagn fant jeg et signifikant funn (tabell 7) som viser en positiv endring av
holdninger for elever med og uten lydpreferanse som har undervisningshemmet
atferd (N=3). Gjennomsnittet til gruppene viser en liten fordring av holdninger hos
elever med lydpreferanse, mens elever uten lydpreferanse har fått noe dårligere
holdninger. Jeg finner signifikante forskjeller mellom elever med (N=9) og uten
lydpreferanse (N=16 og 17) på to andre utsagn (tabell 9), henholdsvis; utmerketforferdelig og dårlig-god, men dette gjelder for hele eksperimentgruppen. En årsak til
at holdningene til læring har blitt dårligere for elever uten lydpåvirkning kan skyldes
en følelse av urettferdighet i forhold til dem med lydpåvirkning som har ført til at
holdningene har endret seg negativt, men det kan også være at lydtilpasningen har
hatt en positiv effekt for holdninger.
Svarfrekvensene for holdninger til læring viser samme positive tendens som
lærerprøvene fra pre- til posttest, men heller ikke her kan jeg dokumentere funn som
støtter eller svekker forskningsspørsmålet; kan læringstilelementet lyd ha en positiv
effekt for holdninger til læring hos elever med undervisningshemmet atferd? De
signifikante funnene jeg har fått gjelder kun ett utsagn og av den grunn er det ikke
mulig å legge vekt på disse resultatene.

5.2.3 Kan lydelementet ha en positiv effekt for akademisk
selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet atferd?
Forskning i Norge har påvist sammenhenger mellom elevenes skoleprestasjoner og
henholdsvis akademisk selvoppfatning og selvvurdering (jfr. kapittel 1). På samme
måte som lærerprøvene og utsagnene om holdninger til læring viser svarfrekvensene
til påstandene om akademisk selvoppfating også her en økning fra pre- til posttest.
Dette gjelder både for eksperiment- og kontrollgruppen. I eksperimentklassen har jeg
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funnet signifikante forskjeller for elever med og uten lydpreferanse. Resultatene viser
(tabell 13) at de uten lydpreferanse har fått bedre selvoppfatning, men for elever med
denne preferansen er selvoppfatingen uendret(en svak negativ tendens). Derimot fant
jeg ingen signifikante funn i forhold til positive endringer i selvoppfatning for elever
med lydpreferanse i forhold til kjønn, nasjonalitet og evnenivå, noe som kan skyldes
et lite utvalg (jfr. kapittel 4).
Jeg finner også signifikante forskjeller i akademisk selvoppfatning for hele utvalget
for elever med og uten lydpreferanse (tabell 14). Resultatene tyder på at de med
preferanse har fått noe dårligere selvoppfatning, mens de uten har fått noe bedre
selvoppfatning. Når jeg kun ser på positiv endringer i akademisk selvoppfatning for
hele utvalget kan jeg ikke dokumentere noen funn, men gjennomsnittet har øket noe
fra pre- til posttest som kan tyde på at elevene har bedret sin selvoppfatning. I tillegg
fant jeg signifikante positive endringer på ett spørsmål for hele utvalget og for
eksperimentklassen (tabell 15 og 16). Resultatene viser en tilbakegang for elever med
lydpreferanse, mens de uten preferanse viser en svak fremgang (jfr. kapittel 4).
Når det gjelder positive endringer i selvoppfatning for målgruppen i forhold til
lydpreferanse får jeg ingen signifikante funn. Gjennomsnittet til de to gruppene er så
å si uendret. Det samme gjelder for positive endringer kun sett i forhold til
målgruppen (jfr. kapittel 4).
Forskningsspørsmålet; kan læringsstilelementet lyd ha en positiv effekt for akademisk
selvoppfatning hos elever med undervisningshemmet atferd? Denne undersøkelsen
må avkrefte dette spørsmålet fordi resultatene viser en negativ tendens i akademisk
selvoppfatning for elever med lydpreferanse. Dette gjelder for hele utvalget og for
målgruppen. Resultater i forhold til selvoppfatning, uten å ta hensyn til
lydpåvirkningen viser derimot tendenser til en positiv økning både for målgruppen og
for hele utvalget. Denne økningen må skyldes andre forhold enn lydtilpasningen, for
eksempel at selve tiltaket har ført til at elevene har svart mer positivt fordi de har fått
mer oppmerksomhet og følt seg spesielle. Jeg må påpeke at elevene hadde vært
igjennom syv tester i løpet av tre uker før posttesten til spørreskjemaet ble
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gjennomført. Det er altfor mange tester på for kort tid, og det er stor mulighet for at
elevene har svart mer negativt på det siste spørreskjemat på grunn av dette.
Nedgangen i akademisk selvoppfatning for elever med lydpåvirkning kan også
skyldes at lydtilpasningen virket forstyrrende fordi de ikke var vant til å høre på
musikk eller å ha det stille i læringssituasjonen. I tillegg var antakeligvis
tiltaksperioden for kort til å få noen effekt. Ulike og lite optimale testbetingelser kan
også være en årsak her.

5.2.4 kan lydelementet ha en større effekt på læringsresultater,
holdninger og akademisk selvoppfatning hos elever med
undervisningshemmet atferd i forhold til ”normalelevene”?
Resultatene kan tyde på en større økning i både akademisk selvoppfatning og
holdninger til læring for elever med undervisningshemmet atferd i forhold til
”normal” elevene, når det ikke tas hensyn til lydtilpasningen. Når det derimot blir tatt
hensyn til effekt av lydelementet finner jeg ingen signifikante funn (jfr. kapittel 4).
Sammenligning av gjennomsnittene viser tendenser til en større forbedring av faglige
resultater og positive holdninger til læring hos ”normalelevene” i forhold til elever
med undervisningshemmet atferd. Gjennomsnitten for utsagnene om akademisk
selvoppfatning er så å si uendret. Dermed kan forskningsspørsmålet; kan lydelementet
ha en større effekt på holdninger til læring og akademisk selvoppfatning hos elever
med undervisningshemmet atferd i forhold til ”normalelever”? avkreftes i min
undersøkelse.

5.3 Konklusjon
Det er vanskelig å avkrefte eller bekrefte om læringsstilelementet lyd har hatt en
positiv effekt på læringsresultater, holdninger til læring og akademisk selvoppfatning.
Dette skyldes blant annet uheldige forsøksbetingelser ved gjennomføringen av
undersøkelsen og et lite utvalg som gjør det vanskelig å påvise effekt. Svarfrekvenser
på lærerprøvene og for spørreskjemaet viser faktisk positive tendenser til økning fra
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pre- til posttest for hele utvalget og for målgruppen, men om denne forbedringen
skyldes lydtilpasningen er vel heller mer tvilsomt. Derimot viser statistiske tester i
hovedsak en tilbakegang for elever som har lydpreferanse. I tillegg viser testene
motstridende resultater. Resultatene fra holdningstesten viser positive tendenser i
forhold til effekt av lydelementet, mens lærerprøvene og usagnene om akademisk
selvoppfatning viser en tilbakegang. Av den grunn lar ikke problemstillingen seg
besvare. Antakeligvis ville det vært mulig å dokumentere effekt hvis utvalget og
målgruppen hadde vært større, og testbetingelsen hadde vært optimale. Mulighetene
hadde også vært tilstede for å påvise effekt hvis tidsperioden til intervensjonen hadde
vært lenger.

5.4 Avsluttende kommentar
Denne undersøkelsen preges av mange uheldige omstendigheter noe som fører med
seg mye usikkerhet og liten grad av tiltro til resultatene. Ovenfor nevner jeg noen
faktorer som ville bidratt til å gjøre resultatene fra undersøkelsen bedre. Jeg ønsker å
nevne noen flere forhold. Ved å beregne mer tid til planlegging og gjennomføring
ville uheldige forhold som rammebetingelser, ulike testbetingeleser, dårlig kontroll av
testsituasjonen, utarbeiding av spørreskjema etc. vært unngått. Ideelt sett bør det
avsettes tid til en pilotundersøkelse der hele opplegget for gjennomføringen blir
prøvd ut før selve undersøkelsen starter. Da er muligheten tilstede for å rette opp
eventuelle feil ved måleverktøyene og rammene rundt testsituasjonen. Videre ville
det vært hensiktsmessig å bruke mer tid til implementeringen slik at elevene får tid til
å venne seg til å ha ørepropper og å høre på musikk i situasjoner der det lærer nytt og
vanskelig stoff. I denne sammenheng må det også nevnes at med mer avansert
testutstyr, for eksempel øreklokker eller et lydisolert rom for elever med behov for
stillhet og bedre musikkutstyr og samme klassiske musikk til elevene med behov for
musikk, er alternativer som bedrer testsituasjonen og fører til forbedringer av
resultatenes validitet og reliabilitet. Operasjonaliseringen av undervisningshemmet
atferd kan forbedres hvis for eksempel lærere, elever og foreldre får vurdere atferden.
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Da er muligheten større for en mer objektiv vurdering. En pilotundersøkelse av
påstandene om akademisk selvoppfatning er også et tiltak til forbedring av
operasjonaliseringen. Å velge større variasjonsbredde for lærerprøvene bedrer
muligheten for flere signifikante resultater.
Den statistiske styrken blir akseptabel ved å foreta et stort og tilfeldig utvalg.
Størrelsen på målgruppen kan aksepteres ved for eksempel å gjennomføre
undersøkelsen på en ”spesialskole” for elever med atferdsproblemer. Da er
mulighetene for å få signifikante endringer for gruppen jeg var interessert i å
undersøke tilstede. Erfaringer som dette vil gjøre det lettere å gjennomføre lignende
undersøkelser ved senere anledninger.
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VEDLEGG 3
LITT BAKGRUNNS STOFF FILM
Film blir gjerne kalt “levende bilder”. Men bildene er selvsagt slett ikke levende, det
bare virker slik. Vi blir lurt! Grunnlaget for filmen er nemlig en “svakhet” ved
øynene våre: Når vi ser bilder i rask rekkefølge, greier ikke øynene å skjeine det ene
bildet fra det andre. Dermed ser det ut som om bildene danner en sammenhengende
bevegelse, som om de “lever”. Resultatet er et inntrykk av at kameraet har klart å
fange opp all bevegelse, alt liv.
Verdens første filmframvisning for et publikum fant sted i Paris i 1895. Mange hadde
drevet med eksperimenter som skulle ra bilder til å virke levende, men det var
brødrene Lumière som stod bak den første visningen. Det franske ordet lumière betyr
lys. Og siden all fotografering og film er basert på at en fanger opp lyset en bestemt
måte, passer det jo fint at de to brødrene hadde nettopp det navnet!
Vanlig kinofilm blir som regel vist med 24 bilder per sekund. Et videobånd viser 25
bilde per sekund. Hvis vi filmer med færre bilder per sekund enn det som er vanlig,
og deretter viser filmen i normal hastighet, blir bevegelsene raskere. Og hvis vi filmer
med større hastighet enn det som er vanlig, og deretter viser filmen i normal
hastighet, blir bevegelsene langsommere, og vi snakker om sakte film. Sakte film er
et virkemiddel som blir mye brukt når filmskaperen vil forlenge et øyeblikk eller
gjøre detaljer i en bevegelse tydeligere.
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Sett en ring rundt riktig svar alternativ!
1. Hva er film?
A. Bilder som blir vist i så rask rekkefølge at øynene klarer å skjelne det ene bildet fra det andre.
B. Bilder som blir vist i så sakte rekkefølge at øynene ikke klare å skjelne det ene bildet fra det andre.
C. Bilder som blir vist i så rask rekkefølge at øynene ikke klarer å skjelne det ene bildet fra det andre.
2. Når fant verdens første filmframvisning sted?
A. 1985.
B. 1895.
C. 1598.
3. Hvor fant verdens første filmframvisning sted?
A. I Paris.
B. I Piras.
C. I Paras.
4. Hva er forskjellen på hastigheten mellom vanlig kinofilm og videobånd?
A. Vanlig kinofilm viser 25 bilder per sekund, videobånd 24 bilder per sekund.
B. Vanlig kinofilm viser 24 bilder per sekund, videobånd 24 bilder per sekund.
C. Videobånd viser 25 bilder per sekund, vanlig kinofilm viser 24 bilder per sekund.
5. Hva er saktegående film?
A. Man filmer med færre bilder per sekund enn det som er vanlig og viser filmen i normal hastighet.
B. Man filmer med større hastighet enn det som er vanlig og viser filmen i normal hastighet.
C. Man filmer saktegående sauer
6. Hva er poenget med saktegående film?
A. Forlenge filmen og opplevelsen for tilskuerne.
B. Forlenge øyeblikket og vise detaljer i en bevegelse.
C. Lage flere øyeblikk og detaljer.
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VEDLEGG 4
Om verdensrommet
Det er ni planeter i vårt solsystem. Merkur, Venus, Jorden og Mars er ganske nærme
solen sammenliknet med de andre planetene. Der finner vi Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun og Pluto. Pluto er en veldig liten planet. Hvis du står på Pluto, vil solen se ut
som en lyssterk stjerne i det fjerne... Avstanden mellom Pluto og Sola er så stor at
solstrålene ikke klarer å varme Pluto. Derfor er det mer enn 200 minusgrader der!
Solen er en vanlig stjerne. Det finnes milliarder av stjerner i vår galakse. Vår galakse
heter Melkeveien. Solen har eksistert i omtrent 5 milliarder år. Mange forskere mener
at den har levd halve livet sitt, og har 5 milliarder år igjen å leve, I verdensrommet
finnes det noen stjerner som er over 800 ganger større enn vår sol!
Du har sikkert hørt ordet “komet” før? De kan like gjerne kalles “skitne snøballer”,
for det er det de er. Den harde kjernen er en klump av små støvpartikler som holdes
sammen av frosne gasser og is. En kjent komet er “Halleys komet”. 11986 var den
såpass nærme jorden at man kunne se den med en sterk kikkert før den forsvant ut i
verdensrommet igjen. Neste gang den kan observeres fra Jorden vil være i år 2062, så
det er bare å være tålmodig...
For ikke lenge siden trodde mange at det fantes liv på Mars. Som Jorden har den
atmosfære, dalfører og isete polområder, men overflaten er bare øde ørken.
Diameteren er halvparten av Jorden. Mars har to små måner.
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Sett ring rundt riktig svaralternativ!
1. Hvorfor er det så kaldt på planeten Pluto?
A. Avstanden er så stor at solstrålene ikke klarer å varme opp Pluto
B. Det er masse is på Pluto som gjør den kald
C. Avstanden er så liten at solstrålene bare når fram til Pluto
2. Hvor mange år mener forskere at sola er?
A. Noen forskere mener at solen er i ferd med å dø ut nå
B. Noen forskere mener at solen har 5 millioner år igjen å leve
C: Noen forskere mener at solen har 5 milliarder år igjen å leve
3. Omtrent hvor store kan de største stjernene bli?
A. De største stjernene kan bli 80 ganger større enn vår sol
B. Noen stjerner kan bli opptil dobbelt så stor som vår sol
C. Enorme stjerner kan bli 800 ganger større enn vår sol
4. Hva er en komet lagd av?
A. En mørk kjerne av gass
B. En hard kjerne med støv som holdes på plass av gasser og is
C. En skitten ball med kalde stoffer
5. Når vil vi se Halleys komet fra Jorden neste gang?
A. I år 2026
B. Iår 2126
C. Iår 2062
6. Overflaten på planeten Mars er dekt med?
A. øde ørken på overflaten
B. Våt ørken på overflaten
C. Isete ørken
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VEDLEGG 5

SPØRRESKJEMA

Navn:

Klasse:

Nasjonalitet:

Alder:

Kjønn:

Forklaring: Sett en hake i en av de fem plassene mellom ordene med motsatt
mening. Velg den plassen nærmest det ordet som viser hvordan du føler at
norskundervisningen din er i dag.
En hake på midten viser at ingen av ordene betyr noe for deg.

Forvirret

----- ----- ----- ----- ----- Klart

Opplagt

----- ----- ----- ----- ----- Trøtt

Urolig

----- ----- ----- ----- ----- Rolig

Sterk

----- ----- ----- ----- ----- Svak

Anspent

----- ----- ----- ----- ----- Avslappet

Utmerket

----- ----- ----- ----- ----- Forferdelig

Usikker

----- ----- ----- ----- ----- Sikker

Trygg

----- ----- ----- ----- ----- Utrygg

Dårlig

----- ----- ----- ----- ----- God

Avslappet

----- ----- ----- ----- ----- Forstyrret

Kjedelig

----- ----- ----- ----- ----- Ivrig

Vellykket

----- ----- ----- ----- ----- Mislykket
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Sett et kryss i den ruten som passer best for deg.
1. Jeg synes jeg er god til det meste jeg driver med.
Helt uenig
Uenig
Vet ikke

Enig

Helt enig

2, Jeg synes jeg er dårlig til det meste jeg driver meg.
Helt uenig
Uenig
Vet ikke

Enig

Helt enig

3. Jeg får til skolefagene hvis jeg vil.
Helt uenig
Uenig

Vet ikke

Enig

Helt enig

4. Jeg får ikke til skolefagene hvis jeg vil.
Helt uenig
Uenig

Vet ikke

Enig

Helt enig

5. Jeg gjør det dårlig på prøver.
Helt uenig
Uenig

Vet ikke

Enig

Helt enig

6. Jeg gjør det bra på prøver.
Helt uenig
Uenig

Vet ikke

Enig

Helt enig

7. Jeg vet at jeg er god i skolefag.
Helt uenig
Uenig

Vet ikke

Enig

Helt enig

8. Jeg vet at jeg er dårlig i skolefag.
Helt uenig
Uenig

Vet ikke

Enig

Helt enig

9. Når en prøve går bra er det fordi jeg har flaks eller at den er lett.
Helt uenig
Uenig
Vet ikke
Enig

Helt enig

10. Når en prøve går dårlig er det fordi jeg ikke kan bedre.
Helt uenig
Uenig
Vet ikke

Enig

Helt enig

11. På skolen liker jeg å gjøre det jeg er god til.
Helt uenig
Uenig
Vet ikke

Enig

Helt enig

12. På skolen liker jeg ikke å gjøre det jeg er dårlig til.
Helt uenig
Uenig
Vet ikke

Enig

Helt enig
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