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læring i lys av Kunnskapsløftet.
casestudie presenterer
vi resultater fra to elevkasus, to gutter med
oppmerksomhetssvikt
(ADD), som fikk kartlagt sine sterke læringspreferanser. Å bli kjent med
sine sterke preferanser viste seg å ha positiv betydning for opplæringen
til de to kasusene som deltok i undersøkelsen. Begge elevene fikk en bedre
forståelse av hva som påvirket deres egen opplæringssituasjon. Gjennom
særskilt tilrettelegging i utvalgte opplæringssituasjoner, fikk de to elevene
erfare hvordan det å benytte sine sterke læringsstilpreferanser bedret
deres oppmerksomhet og konsentrasjon i læringsprosessen.
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INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING
I denne artikkelen belyser vi læringsmiljøbetingelser som kan fremme tilpasset opplæring for elever med oppmerksomhetssvikt.
Vi presenterer resultatene fra to kasusstudier, to gutter som går i grunnskolen og har
diagnosen Attention Deficit Disorder
(ADD). Den problemstillingen vi hadde til
hensikt å undersøke var: I hvilken grad kan
en nevropsykologisk tilnærming til læringsstiler bidra til bedre å forstå de sterke
læringspreferansene til elever med ADD og
bedre legge til rette for tilpasset opplæring?
Det nevropsykologiske perspektivet ser på
sammenhenger mellom hjerne og atferd,
samt hvilke funksjoner av hjernen som er
særlig aktive i ulike faser i læringsprosessen
(Øgrim og Gjærum 2002). Vi har konsentrert
oss om oppmerksomhetsfunksjonene; oppvekkelse (arousal), utøvelse (executive) og
bearbeidelse (processing). Oppmerksomhet
er en viktig kognitiv funksjon som er sentral
i all opplæring. Fokus på oppmerksomhet er
særlig aktuelt i undervisningen av elever
med ADD, fordi denne diagnosen er knyttet
til vansker med oppmerksomhet. Vi anvender både Thies’ (1999, 2004) og Browns
(2000) nevropsykologiske modeller til å
belyse betydningen av ulike kognitive funksjoner hos elever med ADD. De kognitive
funksjonene oppvekkelse, utøvelse og bearbeidelse inngår i hjernens oppmerksomhetsfunksjoner og informasjonsprosessering.
Videre benyttes læ-ringsstilmodellen til
Dunn og Dunn (1999) som analyseverktøy
for å kartlegge elevenes sterke læringspreferanser (læringsstiler), og som grunnlag for
intervensjonstiltak. Læ-ringsstiler handler
om en persons preferanser ved innlæring av
nytt og vanskelig fagstoff. Vi analyserer og
drøfter læringsstilmodellens betydning for
opplæring i lys av de nevropsykologiske perspektivene til Thies og Brown, og har med
bakgrunn i disse tre modellene utviklet en
kombinert modell. Denne kombinerte
modellen danner rammen for våre analyser
av hvorvidt opplæring basert på elevens sterke læringspreferanser fremmer forståelse for
hva som påvirker læring og bidrar til forbedret læringsutbytte for den enkelte eleven.
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I vår undersøkelse belyser vi opplæringen
både i et individ- og systemperspektiv. Individperspektivet fokuserer på tiltak tilpasset
enkelte elevers behov for å gi dem en opplæring de kan dra nytte av (Buli-Holmberg
2008b). I denne undersøkelsen belyses individperspektivet gjennom at vi tar utgangspunkt i to elevkasus med ADD og deres
læreforutsetninger og opplæringsbehov.
System-perspektivet fokuserer på de betingelser som ligger i opplæringsmiljøet og som
preger skolens virksomhet (Ibid). Vi belyser
systemperspektivet i denne undersøkelsen
med bakgrunn i opplæringstilbudene til
disse to elevkasusene. For oss er systemperspektivet uløselig knyttet til individperspektivet og kan derfor ikke ses adskilt. Vi belyser begge perspektivene med utgangspunkt i
den enkelte elevens behov og hvordan
betingelsene i opplæringsmiljøet kan støtte
disse. Hvis skolesystemet ikke er lagt til
rette, kan det være vanskelig å sikre likeverdig opplæring og læringsutbytte for den
enkelte elev. Dette kan ofte få opplæringsmessige konsekvenser for elever med spesialpedagogiske behov. Systemfaktorer ved
skolen påvirker opplæringstilbudet til alle
elever, og særlig elever med særskilte behov.
På den skolen våre to elevkasus gikk på, ble
det lagt til rette for tilpasset opplæring
gjennom å utvikle et variert og fleksibelt
opplæringsmiljø. Skolen forsøkte å møte
elevers forskjellighet blant annet gjennom
aktiv bruk av metodene i læringsstilmodellen til Dunn og Dunn (1999). Vår undersøkelse fokuserer på sammenhengen mellom
de to elevenes læreforutsetninger og læringsmiljøbetingelser. Først kartla vi de to elvenes
læringspreferanser, og deretter observerte vi
hvordan skolen la til rette opplæringsmiljøet
tilpasset disse to elevenes læreforutsetninger
og behov.

METODISK TILNÆRMING
I vår studie har vi valgt å bruke en kvalitativ
tilnærming. Vi gjennomførte en single case
studie hvor to kasus ble undersøkt med bruk
av samme design (Gall m fl 1996). De to
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elevkasus var utgangspunkt for innhenting
av data og analyse. Siktemålet var at studien
skulle utvikle en bedre forståelse av det
komplekse og sammensatte området; opplæring til elever med oppmerksomhetssvikt. Vi
ønsket å bringe fram flere perspektiver både
fra elevene selv og sentrale aktører som
kjente til de to elevenes behov og opplæringsmiljøbetingelser. Vår hensikt var å skaffe et mest mulig helhetlig bilde av situasjonen til de to elevkasusene. Dette var bakgrunnen for at vi valgte å bruke ulike informanter og forskjellige metoder. Våre informanter og metoder var: 1) Dokumentanalyse
fra de to elvenes elevmapper, 2) Intervju
med elevene, lærere og foresatte, 3) Observasjon av de to elevene i to ulike opplæringssettinger: a) Ressurs-senteret hvor elevene
fikk spesialundervisning av en spesialpedagog og b) Opplæring fra kontaktlærere i
basisgruppen/ klasserommet.
De to elevkasusene omtales her som kasus 1
og kasus 2. For å kartlegge elevers beste
måte å lære på (læringsstiler), brukte vi et av
måleverktøyene fra Dunn og Dunns læringsstilmodell. Dette verktøyet er elektronisk og
har tittelen ’Learning Style: The Clue to You
(LS:CY). Elevenes skole hadde valgt å bruke
forskjellige strategier for å forbedre vilkårene for realisering av tilpasset opplæring,
og dermed sikre aktiv elevdeltagelse i
læringsprosesser og økt læringsutbytte. Her
inngikk kartlegging av elevenes læringsstilprofiler, og ved hjelp av måleverktøyet LS:
CY kartla skolen alle elevenes sterke og
moderat sterke læringsstilpreferanser. Etter å
ha gjennomført analysen fra kartleggingsresultatene, forsøkte skolen å legge til rette
opplæringsbetingelser som samsvarte med
disse elevenes preferanser. Vi undersøkte
også læringsutbyttet til elevene gjennom preog posttester, og observerte elevene i til sammen 12 timer i klassen og på ressurssenteret.

dataene knyttet til de to elevkasusene.
Gjennom vår metodiske tilnærming forsøkte
vi å gripe tak i helheten i elevenes læreforutsetninger relatert både til opplæringssituasjonen og ADD- diagnosen.

OPPMERKSOMHETSSVIKT I LYS AV NEVROPSYKOLOGISK TEORI
De to kasusene i undersøkelsen hadde vansker med oppmerksomhet med bakgrunn i
deres diagnose ADD. Ifølge studier i USA
utgjør barn med ADD mellom 4,5% og 9%
av den generelle barnebefolkningen (Brown
2000). Vi antar at dette tallet er mer eller
mindre det samme i Norge. I motsetning til
de hyperaktive (ADHD), er elever med ADD
ofte mindre synlige for sine omgivelser.
Likevel er det en del observerbare ytre
karakteristiske trekk som kommer til syne
hos disse barna. De har ofte vansker med å
holde nødvendig våkenhetsnivå og virker
trege og søvnige i forhold til pålagte oppgaver på skolen. De viser ustabile prestasjoner
i forhold til oppgaver og pleier ofte å feilberegne og misoppfatte tid (Reif 2005, Øzerk
2007). Ut fra en nevropsykologisk tilnærming har Brown (2000, 2005) forsøkt å presentere de underliggende kognitive mekanismene for ADD ved hjelp av en modell som
vises i figur 1, på neste side.

Slik det kommer fram i figur 1 er de kognitive funksjonene fordelt i seks grupper. Disse
er vansker med: 1) aktivering, 2) fo-kus, 3)
innsats, 4) emosjoner, 5) hukommelse og 6)
regulering. De seks gruppene er i varierende
grad i interaksjon med hverandre. Ifølge
Brown (2000) utgjør de hjernens eksekutive,
eller med andre ord utøvende, funksjoner.
Han omtaler dem som hjernens administrative system. De fleste personer som får diagnosen ADD rapporterer variert grad av vanVår forskningstilnærming er deduktiv. Det sker innenfor alle de seks gruppene. I
innebærer at studien er forankret i allerede Browns modell inngår oppmerksomhet i alle
eksisterende teori, og at valg av teorigrunn- seks gruppene som utgjør hjernens eksekutilag ble foretatt før innsamling av data ve funksjoner. Svikt i ett eller flere funk(Befring 2007, Øzerk 2007). Dette valget sjonsområder forårsaker varierte og betydelilettet systematiseringen og behandlingen av ge vansker med kognitive fungeringer.
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Figur 1: En presisert versjon av Browns modell (Brown 2005)
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forskningsdesign og evidensbasert forskning. Denne forskningen har først og fremst
Læringsstiler handler generelt om den måten hatt til hensikt å undersøke om spesifikke tilen person lærer på eller den stilen personen tak har gitt elevene forbedrede læringsresulbruker for å lære. Det finnes en rekke teori- tater og holdninger til læring.
er om læringsstiler. Noen av disse omhand- Dunn og Dunns modell tar utgangspunkt i
ler kognitive prosesser knyttet til læring som ulike læringsteorier (biologisk, kognitiv,
anses å være kognitive stiler (Sternberg og konstruktivistisk og behavioristisk). ImidGrigerenko, 1997). Vi anvender Dunn og lertid er modellens teoretiske bakgrunn i
Dunns læringsstilmodell som legger vekt på liten grad utdypet relatert til disse teoriene
å skape opplæringsbetingelser som gir den (Buli-Holmberg m.fl. 2007). Dunn og Dunns
enkelte elev anledning til å bruke sine sterke modell er ikke en teori om læring med intenpreferanser ved innlæring av nytt og vanske- sjon å forklare hvordan læring skjer, men er
lig fagstoff (Dunn og Dunn 1999). Dunn en teori om opplæring som sier noe om
(2004) hevder at alle elever kan lære forut- betingelser som bør, må eller skal skapes for
satt at læringsmiljøbetingelsene ivaretar ele- at tilsiktet læring skal skje (Buli-Holmberg
vens personlige måte å lære på. Ifølge Dunn m.fl. 2007, Øzerk 2006). Modellen er basert
lærer elevene best når de får læringsmiljøbe- på et grunnsyn om at alle kan lære, og at
tingelsene tilpasset til sine individuelle ulike personer har ulike styrker og at det er
læringspreferanser, som omtales som en per- lettere å lære når man får anledning til å
sons læringsstil. Resultater fra et stort bruke sine styrker (Dunn og Griggs 2004).
omfang av forskningsarbeider knyttet til Læringsstiler er ikke et konstant fenomen
denne læringsstilmodellen, viser at elevene hos enkelte personer, preferanser forandrer
gjennom å bruke sine sterke læringsprefe- seg over tid, både alder, modenhet og kulturanser får bedre holdninger til opplæring og relle miljøpåvirkninger har betydning
forbedrede læringsresultater (Lovelace (Honigsfeld og Dunn 2003). Dunn og Dunns
2004, 2005). Ifølge Lovelace er de fleste av modell inneholder ulike stilelementer som
forskningsarbeidene basert på en kvantitativ kan påvirke det enkelte individets læring, og
tilnærming med bakgrunn i eksperimentell som har fremkommet som et resultat fra
6
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praksis og forskning (Tendy og Geiser 199899). Læringsstilpreferanser, også kalt elementer, er inndelt i fem stimuligrupper.
Disse er:
1. Den miljømessige stimuligruppen har fire
stilelementer; lyd, lys, temperatur, innredning.
2. Den følelsesmessige stimuligruppen har
fire stilelementer; motivasjon, utholdenhet, ansvar, struktur.
3. Den sosiologiske stimuligruppen har seks
stilelementer; individuelt, par, jevnbyrdige, gruppe, voksenautoritet, variert.
4. Den fysiologiske stimuligruppen har fire
stilelementer; persepsjon, mat og drikke,
tid på dagen, bevegelse (mobilitet).
5. Den psykologiske stimuligruppen har to
stilelementer; analytisk versus global,
impulsiv versus reflekterende.
Dunn og Dunns læringsstilmodell ble kjent i
Norge ved slutten av 1990- årene. En rekke
skoler i Norge har gjort positive erfaringer
med å prøve ut ulike deler av modellen (BuliHolmberg 2008a). Disse skolene formidler at
læringsstiler er ett av flere virkemidler som
de tar i bruk for å møte de utdanningspolitiske intensjonene om tilpasset opplæring.
Skoleledere og lærere i disse skolene gir
uttrykk for at deres erfaringer med Dunn og
Dunns læringsstilmodell har gitt dem en
ramme for å få forbedre forståelse for intensjonene om tilpasset opplæring. Deres kjennskap til og erfaringer med modellen har hjulpet dem til å bli mer bevisst på flere faktorer
som er av betydning for hvordan de selv
lærer og underviser, samt hvordan elevene
deres lærer forskjellig. De har blitt mer oppmerksom på at alle har både like og ulike
måter å lære på. Modellens fokus på at opplæringen skal tilpasses enkeltelevens sterke
læringsstilpreferanser har bidratt til at lærene
har fått en bedre forståelse for elevers forskjellighet og elevmangfold (Buli-Holmberg,
2008). Dette gjelder særlig de elevene som i
liten grad er motivert for skolearbeid eller er
uoppmerksomme i opplæringssituasjonen,
som for eksempel elever med diagnosen
ADD/ADHD.

I Norge har det kommet en rekke kritiske
bemerkninger til Dunn og Dunns læringsstilmodell, både med hensyn til teorigrunnlag
og forskningsresultater (Coffield m.fl.
2004). Kritikken er særlig rettet mot at
modellen lett kan bli oppfattet som om det
settes merkelapper på elever ved å påpeke
”varige” egenskaper ved dem. I tillegg kritiseres modellens metodiske repertoar, fordi
det i hovedsak representerer en instrumentalistisk tilnærming til opplæring. Dette kan
skje hvis metodene får hovedfokus og læreren blir mer opptatt av den tekniske gjennomføringen og mindre av læringsprosessen
og andre påvirkningsfaktorer i den konteksten opplæringen foregår i. Svakheter ved
Dunn og Dunns modell er at konseptet er
komplekst og tidkrevende å implementere i
skolen. Den metodiske tilnærmingen har
mest fokus på individuell berikelse og hvordan ny kunnskap formidles, slik at eleven tilegner seg lærestoffet og får økt læringsutbytte (Buli-Holmberg m.fl. 2007).
Læringsstiler har tilknytning til læringsstrategier. I Kunnskapsløftet 2006 legges det
vekt på at læreren i undervisningen skal
fokusere på elevenes ulike læringsstrategier.
Læringsstrategier beskrives i den nasjonale
læreplanen som framgangsmåter elevene
bruker for å organisere sin egen læring.
Dette er i tråd med en rekke faglitteratur på
området hvor læringsstrategier defineres
som måter å organisere egen læring på. For
elever er det viktig å få støtte til å organisere
sin egen læringsprosess, og særlig gjelder
dette for elever med ADD. Ifølge Imsen
(2005) dreier læringsstrategier seg om tanker
vi har om hvordan en skal gå fram i læringsprosessen, og om framgangsmåter som brukes for å lære bedre. Hun hevder at læringsstiler dreier seg om en persons preferanser
for å lære, og om at vi er forskjellige når det
gjelder læringsformer og læringsbetingelser.
Vår oppfatning er at læringsstrategier og
læringsstiler har mye til felles. De har begge
fokus på framgangsmåter i læringsprosessen
som kan styrke den enkelte elevens refleksjon over sine egne læringsbetingelser, samt
hvilke strategier og miljømessige betingelser
som kan føre til ønsket læring. Når elever får
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Figur 2: Omfanget av kurs i læringsstrategier og læringsstiler arrangert av
115 kommunale skoleeiere
3%

3%

3%

11%

13%
24%

14%

26%

58%

43%
Maks 4 timer

Omfanget av
LÆRINGSSTRATEGIER
arrangert av kommunale
skoleeiere

5-7 timer
8 eller flere timer
Ingen

Omfanget av
LÆRINGSSTILER
arrangert av kommunale
skoleeiere

Ubesvart

økt bevissthet om egne og andres læringsstrategier, kan det bidra til aktiv medvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen læringsprosess. I en undersøkelse i forbindelse med evalueringen av
reformen Kunnskapsløftet 2006, registrerte
Dale og Øzerk i en spørreundersøkelse
gjennomført i 2008 at en betydelig andel av
kommunale skoleeiere hadde valgt å arrangere kurs om læringsstrategier og læringsstiler for det pedagogiske personalet. Dette
tyder på at skolene anser læringsstiler og
læringsstrategier som beslektede områder.
Se Figur 2 over.
Slik en kan se i figuren, har 82% av kommunene arrangert kurs i læringsstrategier i ’5
–7 timer’ eller 8 eller flere timer’ for sine
lærere og skoleledere (Dale og Øzerk 2009).
Når det gjelder læringsstiler kommer det
fram i figuren at 69% av kommunene arrangerte kurs i læringsstiler i’5 – 7 timer’ eller
’8 eller flere timer’ for sine lærere og skole8

ledere (Dale og Øzerks upubliserte materiale). Resultatene i figuren ovenfor viser at
kurstilbud om læringsstrategier og læringsstiler ble prioritert av skolene i tilnærmet
like stor grad i forbindelse med innføringen
av Kunnskapsløftet 2006.
Tilpasset opplæring er nedfelt som et pedagogisk prinsipp i den nasjonale læreplanen. I
Kunnskapsløftet 2006 under avsnittet om
’Prinsipp for opplæringa’ står det at spesialundervisning skal gjelde når det er nødvendig med en mer omfattende tilpasning enn
den som kan gis innenfor det ordinære opplæringstilbudet. For elever med ADD vil det
ofte være tale om en mer omfattende tilpasning enn for elever uten slike vansker. De to
elevkasusene, som er utgangspunktet for vår
undersøkelse, fikk begge tilbud om spesialundervisning i ulikt omfang. Videre står det
i læreplanene at tilpasset opplæring for hver
enkelt elev kjennetegnes ved variasjon i bruk
av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler, inten-

SKOLEPSYKOLOGI nr. 5, 2010

Læringsmiljø som fremmer opplæringsbetingelser for elever med oppmerksomhetssvikt

sitet og organisering. Dette innebærer at skolens opplæring skal forsøke å møte elevmangfoldet ved å bruke varierte arbeidsmåter og organiseringsformer, samt tilpasse
lærestoffet til elvenes ulike ståsted. Metodene i læringsstilmodellen til Dunn og
Dunn møter de fleste av de ovenfor nevnte
områdene. Det står også i læreplanene at elevene har ulike læringsstrategier og progresjon i forhold til nasjonale kompetansemål,
og derfor er det en av skolens oppgaver å ta
utgangspunkt i elevers ulike læringsstrategier og progresjon. I vår undersøkelse fikk vi
muligheten til å undersøke hvordan en skole
arbeidet med læringsstiler knyttet til to elevkasus med diagnosen ADD. Gjennom pretest
og posttest, som ble gjennomført før og etter
læringsaktiviteten, var det mulig å undersøke elevens faglige progresjon i forhold til
læringsmål innenfor et avgrenset område.

LÆRINGSSTILER RELATERT TIL OPPMERKSOMHET OG NEVROPSYKOLOGI

merksomhet anses både av Thies og Brown
som en viktig faktor i alle kognitive funksjoner og nevropsykologiske fungeringsområder. For å kunne se sammenhenger mellom
stilelementer i Dunn og Dunns modell og
underliggende kognitive funksjoner i modellene til Brown og Thies, har vi valgt å utarbeide en modell som kombinerer alle de tre
modellene som vises i figur 3 neste side.
Den kombinerte modellen som er vist i figur
3 ovenfor skisserer de underliggende kognitive funksjonene og miljømessige betingelsene som kan påvirke hjernenes fungering i
læringssammenhenger. Selv om de nevropsykologiske funksjonene grupperes som
atskilte enheter, er de også beslektet. De går
inn i hverandre, og er avhengige av hverandre
for at læring skal skje (Brown 2000). I vår
undersøkelse har vi rettet et spesielt fokus
mot en slik nevropsykologisk tilnærming til
læringsstiler. Dette med bakgrunn i at ADD
var de to elevenes primære vanske, og at
denne diagnosen er nevrologisk betinget.

Videre i dette avsnittet utdyper vi den komThies’ (2004) nevropsykologiske modell binerte modellen, som er presentert i figur 4,
belyser hvordan hjernens funksjoner og med utgangspunkt i oppvekkelsesgruppen,
læringsstilelementene får betydning for hjer- utøvelsesgruppen og bearbeidelsesgruppen.
nens fungering. Han redegjør også for hvordan disse stilelementene virker inn på
læring. Thies knytter de 20 elementene i OPPVEKKELSESGRUPPEN: HJERNENS
Dunn og Dunns læringsstilmodell til de tre VÅKENHET OG REGULERING
nevropsykologiske gruppene: 1) oppvek- Denne gruppen representerer kognitive prokelse, 2) utøvelse og 3) bearbeidelse. sesser som har å gjøre med vekkelse av hjerOppvekkelsesgruppen omfatter de stilele- nen. I opplæring er det derfor viktig å bidra
mentene som har å gjøre med elevens opp- til at den som skal lære, retter oppmerksommerksomhet og konsentrasjon om læringsar- heten mot det lærestoff som presenteres. I
beidet og læringsmål. Utøvelsesgruppen er Browns modell inngår dette i gruppe 2.
de stilelementene som er nødvendig for ele- Denne gruppen fokuserer på grad av våkenvens absorbering og behandling av ny infor- het og regulering som bidrar til å holde fokus
masjon som for eksempel lærestoff. Bear- over tid og mestre oppmerksomhetsskift.
beidelsesgruppen dreier seg om de stilele- Ifølge Thies bidrar de miljømessige og fysiomentene som hjelper eleven til å prosessere logiske elementene i Dunn og Dunns modell
og huske ny og vanskelig informasjon. Når til å vekke sentralnervesystemet. På den
man ser nærmere på den nevropsykologiske måten har disse stilelementene den funksjogrupperingen til Thies, kan denne sammen- nen at de forbereder den som skal lære til å
lignes med Browns modell (2000) og tilsva- prosessere informasjon og tilegne seg ny
rende funksjoner; aktivering, fokus, innsats, kunnskap. For at eleven skal rette oppmerkemosjon, hukommelse og handling som han somheten mot det lærestoffet som skal læres,
benevner som eksekutive funksjoner. Opp- vil det derfor være av betydning å legge til
SKOLEPSYKOLOGI nr. 5, 2010
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Figur 3: Kombinert modellen: Gruppering av læringsstilelementene i
relasjon til hjernefunksjoner
HJ ERNENS FUNKSJ ONER
THIES – MODELL:
BROWNS MODELL:
Gruppering av hjernefunksjo- Gruppering av eksekutive funksjoner
ner

DUNN OG DUNNS MODELL:
Læringsstilelementer som påvirker de ulike hjernefunksjonene

1. Oppvekkelsesgr uppen:
2. FOKUS:
Hjernens våkenhet/
Fokusering, vedvarende og skift av
årvåkenhet
oppmerksomhet
- oppmerksomhet og konsentrasjon

Miljømessige elementer: Lyd, lys, temperatur,
innredning,
Fysiologiske elementer: Mat og drikke, tid på
dagen

2. Utøvelsesgr uppen:
Hjernens eksekutive
funksjoner
- utøvelsesaspektet

1. AKTIVERING: Prioritering,
organisering, komme i gang
3. INNSATS: Regulering av våkenhet, vedvarende innsats og prosesseringshastighet
4. EMOSJON: Regulering av
emosjoner og håndtere frustrasjoner

Miljømessige elementer: Innredning,
Emosjonelle elementer: Motivasjon, utholdenhet, ansvar, struktur
Fysiologiske elementer: Bevegelse
Psykologiske elementer: Impulsiv/ reflekterende

3. Bear beidelsesgr uppen:
Hjernens hukommelse
- prosessering og gjenkalling

5. HUKOMMELSE: Utnytte
arbeidshukommelse og kunne
gjenkalle
6. HANDLING: Overvåking og
selvregulering av handlinger

Sosiale elementer: Alene, par, jevnbyrdige, gruppe, voksen/autoritet og variert
Persepsjonspreferanser: auditiv, visuell, kinestetisk, taktil
Psykologiske elementer: Global/analytisk

rette for læringsmiljøbetingelser som er tilpasset elevens sterke preferanser for lys, lyd,
temperatur, innredning, mat, drikke og tid på
dagen. Disse faktorene spiller en vesentlig
rolle for å skape oppmerksomhet og konsentrasjon hos eleven.
UTØVELSESGRUPPEN: AKTIVERING, INNSATS OG EMOSJONER
I modellen til Thies handler denne utøvelsesgruppen om hjernens eksekutive funksjoner.
Disse funksjonene dreier seg om hvordan
den lærende gjør prioriteringer, organiserer
og kommer i gang med læringsprosessen. I
Browns modell representerer dette gruppene
1, 3 og 4 som fokuserer aktivering, innsats
og emosjoner. Dette har å gjøre med regulering av våkenhetsnivå, innsats, regulering av
emosjoner, utnyttelse av korttids - og langtidshukommelse og regulering av handlinger
(Thies 1999, 2004; Brown 2000). Ifølge
Thies representerer de fleste læringsstilelementene i utøvelsesgruppen motivasjon,
utholdenhet, ansvar og struktur. Thies hevder
10

at disse følelsesmessige elementene er
aldersrelaterte, og at de endrer seg i takt med
en persons modningsprosess. Som regel
utvikler et barn seg fra å være ytre motivert
til å bli indre motivert. Elever som trenger
ytre motivasjon, trenger ytre konsekvenser
for å komme i gang med læringsarbeidet.
Elementet utholdenhet er tett knyttet til
motivasjonsaspektet ved læringsprosesser.
For at en elev skal være i en læringsprosess
over tid, forutsetter det at eleven er motivert.
For elever som har en sterk preferanse for
korttidsutholdenhet, er det viktig å dele de
store oppgavene inn i mindre deler, slik at
eleven kan få anledning til å bruke sin sterke
læringsstilpreferanse. Struktur og ansvar er
også elementer som kan påvirke elevenes
motivasjon. Læringsstilelementet struktur
handler om ytre eller indre struktur. Noen
har behov for ytre struktur for å kunne
gjennomføre oppgaver. Ytre struktur handler
om oversiktlighet. De som har en sterk preferanse for indre struktur, antas å frigjøre seg
fra ytre struktur, og for disse kan ytre struktur være kjedelig. Elementet ansvar i læ-
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ringsstilmodellen er knyttet til konformitet.
Konformitet innebærer grad av preferanse
for å resonnere seg fram til løsningsalternativene selv eller å få støtte og veiledning fra
andre til å finne løsningsalternativer underveis i prosessen. Elever som er konforme,
trenger å bli fortalt hvordan de skal løse en
oppgave skritt for skritt. Mens de som er
nonkonforme, har behov for å vite målet ved
oppstart, men må få anledning til å finne
fram til egne løsningsstrategier i læringsprosessen. Thies inkluderer også de psykologiske elementene impulsiv versus reflekterende
i utøvelsesgruppen. Elever som har impulsivitet som sin preferanse, gjør prioriteringer,
planlegger og kommer i gang med oppgaver
veldig raskt. De lærer best ved å feile og korrigere seg selv. Det er den måten de kan
komme med konstruktive løsninger og nyttiggjøre seg opplæringen. Her ønsker vi å
presisere ved å skille klart mellom personer
som har en impulsiv læringsstil, og personer
som er impulsstyrt på grunn av at de har en
eller annen form for nevrologisk betinget
vanske, som for eksempel ADD/ADHD
(Buli-Holmberg m.fl. 2007, Øzerk 2007).
Elever som har ADD kan ha forskjellig læringsstilpreferanser. De kan enten ha en
reflekterende eller impulsiv læringsstilpreferanse. Når en elev med diagnosen ADD har
en sterk preferanse for å reflektere, vil han
eller hun trenge lengre tid til å gjøre prioriteringer. De må ha grunnlagskunnskap før de
begynner å løse oppgaver, og de vil helst
unngå å gjøre feil. Elever med preferanse for
impulsiv læringsstil og elever som er impulsstyrte, som for eksempel elever med
ADD/ADHD, kan ofte oppleves som utfordrende i skolesammenheng (Buli-Holmberg
2008a). Lærere kan oppleve at det er vanskelig å legge forholdene til rette for at de utfordrende elevene skal kunne få en bedre tilpasset opplæring.
BEARBEIDELSESGRUPPEN: HUKOMMELSE,
HANDLING OG PROSESSERING
Denne gruppen representerer hjernens prosesser i bearbeidelse av informasjon, hu-

kommelse og gjenkalling. Bearbeidelse kan
gjenkjennes i Browns modell i gruppene 5
og 6, og disse gruppene dreier seg om hukommelse og handling. Disse prosessene
krever også at hjernen er våken, og at eleven
fortsetter å holde fokuset på arbeidsoppgaven og det som skal læres. Det er på denne
måten at den som lærer kan komme i posisjon til å bearbeide informasjon og tilegne
seg ny kunnskap. I denne fasen i læringsprosessen foregår det kunnskapskonstruksjon.
Bearbeidelsesprosessen innebærer at man
gjennom tilgang på ny informasjon, erfaringer og innsikt tilegner seg nye kunnskaper
og ferdigheter. Dette krever aktivisering av
arbeids- og langtidshukommelsen. Bearbeidelsesgruppen inkluderer læringsstilelementene: alene, par, jevnbyrdige, gruppe, voksenautoritet og variert. Thies (2004) hevder
at disse stilelementene er lært, og har nær tilknytning til elevens kommunikative ferdigheter. Ved hjelp av de sosiale preferansene,
kan lærerne lettere legge opplæringsforholdene til rette for elevenes aktive deltakelse i
læringsprosesser. Hvis en elevs læringsstilpreferanse er sterk med hensyn til å jobbe i
gruppe eller med jevnbyrdige, er det viktig
at skolen legger til rette for at eleven kan få
brukt denne preferansen. Dette krever en
bevisst planlegging og organisering av opplæringen fra lærerens side. Læreren kan sette
elever sammen parvis eller i grupper som
kan være gode modeller. Det er også viktig
at de elevene som trenger støtte i kommunikasjon og i sosiale samspill, får støtte til å
delta i læringsfellesskapet (Buli-Holmberg
m. fl. 2007, Øzerk 2007). Uten en slik tilrettelegging vil en del elever i liten grad mestre
å delta aktivt i sosiale læringsprosesser og
nyttiggjøre seg opplæringstilbudet.
Bearbeidelsesgruppen inneholder også persepsjonspreferansene: auditiv, visuell, taktil
og kinestetisk. Disse inngår som ett av elementene i den fysiologiske stimuligruppen
i Dunn og Dunns modell. På dette området
advarer Thies (1999) mot å være kategorisk
i gruppering av elever som er rent auditive
eller rent visuelle. Dette kan føre til problemer med å velge framgangsmåter og metoder som er tilpasset til den enkelte elevs
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perseptuelle forutsetninger. Han skriver at
en person som vurderes å være auditiv, kan
være sterk når noe presenteres verbalt, men
trenger ikke være like sterk når det gjelder
auditiv oppfatning av nonverbale stimuli,
som for eksempel musikk eller lytte til
andre lyder i miljøet. Det samme gjelder
også de andre persepsjonspreferansene
(Øzerk 2007).

BAKGRUNNSINFORMASJON OM KASUS

De to elevkasusene fikk undervisning i klassen og spesialundervisning i deler av sitt totale opplæringstilbud. Spesialundervis-ningen
foregikk i et eget lokale (ressurssenteret)
utenfor klassen. Den ble organisert i mindre
grupper og/eller som eneundervisning. De to
elevkasusene vi studerte, oppfylte henholdsvis 8 av 9 (kasus 1), og 9 av 9 (kasus 2) kriIfølge Dunn og Dunn (1999) strever en grup- terier i DSM-IV for ADD- diagnose. I rappe med elever på skolen fordi de har sterke portene til de to elevkasusene beskrives deres
taktile og kinestetiske preferanser. Den tradi- ADD- diagnose på følgende måte:
sjonelle undervisningspraksis i skolen er
som oftest i liten grad tilpasset til elever som 1) har ofte problemer med å opprettholde
oppmerksomheten om oppgaver eller
har sterk kinestetisk og taktil preferanse.
aktiviteter over tid
Thies hevder også at det psykologiske
2)
synes
ofte å ikke høre etter ved direkte
læringsstilelementet global og analytisk innhenvendelser
går i bearbeidelsesgruppen. Global preferanse innebærer en helhetlig tilnærming til 3) har ofte vansker med å følge instruksjoner og mislykkes i å fullføre skolearbeid,
lærestoffet, og det at lærerens presentasjon
plikter eller oppgaver på skolen (skyldes
av lærestoffet starter med helhet og går derikke manglende forståelse)
etter over til detaljene. Dette kan sammenlig4)
unngår
eller vegrer seg mot å engasjere
nes med en holistisk tilnærming. Det motsatseg
i
oppgaver
som krever vedvarende
te er analytisk preferanse, som innebærer å
mental
innsats
gå skritt for skritt og til slutt til helheten. Den
analytiske tilnærmingen er den undervis- 5) har ofte problemer med å planlegge og
organisere oppgaver og aktiviteter
ningsformen som oftest foregår i skolens tradisjonelle opplæring og er strukturen i lære- 6) Unngår, misliker og er unnvikende med å
påta seg oppgaver som krever vedvarende
bøkene. Elever som har en sterk global preferanse vil ofte slite med å få tak i og forstå
mental anstrengelse
innholdet i den tradisjonelle undervisningen 7) blir lett distrahert av uvesentlig stimulus
og lærebøkene.
8) virker ofte glemsk i forbindelse med daglige gjøremål
9) har stor tilbøyelighet til å miste ting som
var nødvendig for å utføre oppgaver eller
PRESENTASJON OG DRØFTING AV
aktiviteter på skolen eller hjemme (NB:
RESULTATER
Det kriteriet gjelder bare for kasus 2).
I dette avsnittet presenteres resultatene fra
vår casestudie. Først presenteres bakgrunnsopplysninger om de to kasusene i forhold til Begge elevkasus hadde ifølge rapportene og
deres ADD- diagnose og skolefaglige van- foreldrenes vurderinger, følgende tilleggssker. Som bakgrunn for våre drøftinger bru- vansker:
ker vi den kombinerte modellen vist i figur
4, hvor Dunn og Dunns læringsstilmodell • ” … store faglige problemer med lesing,
skriving og matematikk”
ses i sammenheng med Thies og Browns
nevropsykologiske modeller. Den inndeling- • ” ... begge elevene knekket lesekoden
sent”
en som Thies bruker: oppvekkelse (arousal),
utøvelse (excutive) og bearbeidelse (proces- • ”… de opplevde vansker med å oppfatte
sing), gir rammen for vår resultatpresentainnholdet av tekster de leste”
sjon og drøfting.
• ”… de vegret seg for å lese høyt for klassen”
12
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Den informasjonen som kommer fram i de
to elevrapportene, viser at begge elevene har
tilleggsvansker. Det å ha tilleggsvansker er i
samsvar med forskningen til Barkley
(1997,1998), Brown (2000) og Lerner m. fl.
(1995). På bakgrunn av ADD- diagnosen ble
begge elevene anbefalt å bruke sentralstimulerende medikamenter. I undersøkelsesperioden brukte begge elevene disse medikamentene daglig. Samtidig med medikamentell behandling, fikk de to elevene spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5-1, i
en liten gruppe på ressurssenteret på skolen.
I undersøkelsesperioden hadde kasus 1
mellom 10 og 15 timer spesialundervisning i
uken, og kasus 2 hadde rundt 6 timer spesialundervisning i uken.
PREFERANSER I OPPVEKKELSESGRUPPEN
OG BETYDNING FOR TILPASSET
OPPLÆRING
Resultatene fra oppvekkelsesgruppen, som
regulerer hjernens oppvekkelse, oppmerksomhet og konsentrasjon og påvirker kognitive
prosesser, presenteres i figur 4 nedenfor. Her
vises de to kasusenes sterke og moderat sterke
læringsstilpreferanser. Se Figur 4 under.
Kasus 1 hadde fem preferanser i oppvekkelsesgruppen, hvorav fire av dem var sterke,
og kasus 2 hadde også fem preferanser i oppvekkelsesgruppen, hvorav kun én var sterk.
Kasus 1 hadde sterk lydpreferanse for å ha
det stille. Det var derfor av betydning for

ham å ha rolige omgivelser når han skulle
konsentrere seg om skolearbeidet. De andre
informantene ga uttrykk for at de var enig
om at ro var hans lydpreferanse. Våre
observasjoner viste at denne lydpreferansen
ikke ble møtt i klasserommet, men i spesialundervisningen som ble gjennomført
utenfor klasserommet, var omgivelsene mer
rolige. Moren opplevde at sønnen hadde
utviklet et bevisst forhold til hva som forstyrret ham av lyder. Han hadde nylig
begynt å si ifra når lyder i omgivelsene forstyrret ham. Før mistet han konsentrasjonen
og ga opp arbeidet. Hun mente dette hadde
sammenheng med at skolen hadde begynt å
arbeide med læringsstiler. Kasus 2 hadde
moderat sterk preferanse for bakgrunnslyder (musikk, radio og lignende). Han ble
ikke forstyrret av lyder, men var likevel lydsensitiv. Lyd i form av bakgrunnsmusikk
skjermet ham mot andre distraherende
lyder i nære omgivelser. Han brukte både
øretelefoner og bakgrunnsmusikk for å
skjerme seg mot andre forstyrrende lyder.
Hans kommentarer til sin egen lydpreferanse var følgende: Hvis jeg er umotivert til å
jobbe, klarer jeg ikke å tenke én tanke. Jeg
tenker 20 ting på en gang. Når det er bakgrunnsmusikk, da tenker jeg bare to ting:
musikken og leksene. På denne måten ga
han en klar beskrivelse av hvordan han opplevde bakgrunnsmusikken. Denne lydpreferansen ble ikke imøtekommet i klasserommet, og den ble også i liten grad møtt i spesialundervisningstimene.

FIGUR 4: Læringsstilpreferanser i oppvekkelsesgruppen for kasusene
(Preferanser med + er meget sterke preferanser. De uten + er moderat sterke preferanser)
Lær ingsstilprefer anser
i oppvekkelsesgr uppen
Miljømessige
Lyd
Lys
Temperatur
Innredning
Fysiologiske
Tid på dagen
Mat og drikke

Preferanser til kasus 1

Prefer anser til kasus 2

Stille +
Dempet belysning +
Kjølig
Formell innredning +

Bakgrunnslyd (musikk)
Sterkt lys
Varmt
Uformell innredning

Tidlig morgen og ettermiddag +
Trenger mat og drikke +
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Kasus 1 har sterk lyspreferanse for dempet
belysning. Derfor var det av betydning at han
fikk anledning til å arbeide med svak belysning. De øvrige informantene var også enige
om at dette var en sterk preferanse hos kasus
1. Kasus 2 hadde moderat sterk lyspreferanse for sterkt lys. I intervjuet kom han med
følgende uttalelse: En gang kom jeg hjem og
var skikkelig sliten. Jeg gadd ikke slå på taklampen, og jeg slo på lampen på arbeidspulten. Da så jeg bare det jeg skulle arbeide
med. Jeg ble ikke forstyrret av andre ting.
Jeg jobbet og fullførte oppgaven min. (…)
Lys bare på arbeidspulten min …, og mørke
rundt meg. Da konsentrerer jeg meg bedre.
Med en slik uttalelse formidlet han at han
kunne konsentrere seg bedre om oppgaver
hvis det var sterkt lys på arbeidspulten.
Moren bekreftet dette ved å understreke at
hun hadde lagt merke til betydningen av å ha
bordlampe på hans arbeidspult. Hans lyspreferanse ble ikke imøtekommet i klasserommet, men i spesialundervisningen.
Kasus 1 hadde sterk preferanse for formell
innredning. Han trengte å sitte ved en formell arbeidsplass, og en pult passet bra for
ham. Imidlertid var det ulike oppfatninger
hos de andre informantene om dette var en
sterk preferanse hos gutten. Våre observasjoner viste imidlertid at han foretrakk å jobbe
ved en pult (formell innredning) når han
arbeidet med nytt og vanskelig fagstoff.
Skolen imøtekom denne preferansen, fordi
formell innredning er den vanligste form for
innredning i det ”tradisjonelle” klasserom.
Kasus 2 hadde moderat sterk preferanse for
uformell innredning. Hjemme gjorde han
alltid leksene ved arbeidspulten sin. Våre
observasjoner tilsa at han vekslet mellom
formell og uformell arbeidsinnredning.
Guttens egne uttalelser bekreftet at han likte
å jobbe i omgivelser med variert møblering.

vinduet sitt åpent, og si at ingen andre kunne
bestemme hvordan han skulle ha det på rommet sitt. Slike uttalelser kunne ses på som
indikasjoner på at han konsentrerte seg
bedre i kjølige omgivelser enn i varme.
Imidlertid viste hans læringsstilprofil at han
foretrakk å jobbe i varme omgivelser.
Samtaler med eleven og andre informanter
var derfor ikke samstemte på dette preferanseområdet, noe som kan ha sammenheng
med at gutten ikke klarte å sette ord på hva
som er hans temperaturpreferanse. Eleven
hadde mulighet til å regulere dette selv, noe
som anses å være fordelaktig i denne
sammenheng.
Kasus 1 hadde sterk tidspreferanse for formiddag og ettermiddag. Eleven fortalte selv
at han vanligvis var trøtt tidlig om morgenen
og om kvelden, og han mente at det var lettere
å konsentrere seg om formiddagen og ettermiddagen. Moren bekreftet at han jobbet best
med lekser tidlig om ettermiddagen. Dette
viser at resultatene fra elevens læringsstilprofil stemte godt overens med uttalelser fra gutten selv og hans mor og våre observasjoner
med hensyn til hvilke tidspunkt på dagen det
var lettest å fange hans oppmerksomhet.
Kasus 2 hadde moderat preferanse for å spise
og drikke mens han holdt på med skoleoppgaver. Moren bekreftet dette. Han sa selv at han
foretrakk å spise og drikke mens han arbeidet,
men at han ikke hadde mulighet til det i klassen. Men på ressurssenteret hadde han tilgang
til vann. Den informasjonen vi fikk fra begge
lærerne, viste at de ikke var klar over at hans
spise- og drikkepreferanser ville styrke elevens konsentrasjon.

DRØFTINGER AV PREFERANSENE I OPPVEKKELSESGRUPPEN OG BETYDNING
Kasus 2 hadde moderat sterk temperaturpre- FOR TILPASSET OPPLÆRING
feranse for å ha det varmt. Skolen mente at Vi ser at de to elevkasusene hadde ulike
eleven selv kunne regulere dette ved ta på og læringsstiler i oppvekkelsesgruppen. Dette
ta av klær. Ifølge mor hadde gutten preferan- tilsier at tilretteleggingen må bli forskjellig
se for å ha det kjølig, og hun begrunnet dette hvis de skal komme i posisjon for å starte
med at rommet hans var alltid kjøligere enn læringsarbeidet. Preferansene til kasus 1 var
alle andre rom i huset. Han pleide alltid å ha knyttet til det å arbeide i stille og kjølige
14
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omgivelser, med formell innredning, under
dempet belysning og tidlig om morgenen og
ettermiddagen. Preferansene til kasus 2 var å
arbeide med bakgrunnslyd (musikk), under
sterk belysning (bordlampe på pulten), i
varme omgivelser, med variert innredning og
å spise og drikke når han konsentrerte seg i
arbeidet med skoleoppgaver. Med bakgrunn i
vår undersøkelse kan vi konkludere med at
klasserommet delvis var lagt til rette for de
miljømessige preferansene til kasus 1. Når det
gjelder kasus 2, registrerte vi at en av hans
fem preferanser ble møtt i klassen. I spesialundervisningen på ressurssenteret kunne han
ta i bruk fire av de fem preferansene sine.
Når det gjelder kasus 1, kan vi med bakgrunn i vår undersøkelse konkludere med at
klasserommet delvis var lagt til rette for de
miljømessige preferansene. Den sterke preferansen for å ha det stille i opplæringssituasjonen, var det vanskelig å imøtekomme i
klasserommet. Det å skape den nødvendige
arbeidsro i klasserommet er ofte en utfordring for de fleste lærere, og noen ganger
kan dette stå i kontrast til meningsfulle
læringsaktiviteter som foregår i klassen.
Gutten ble frustrert og sint når han ikke fikk
ro i klassen, fordi han opplevde situasjonen
uoversiktlig. Spesialpedagogen registrerte
framgang når det gjaldt elevens oppmerksomhet når miljøbetingelse ble tilpasset til
hans læringsstilpreferanser. Da klarte han å
konsentrere seg om oppgaven over lengre
tid. Hun mente også at bruk av læringsstiler
hadde vært en medvirkende faktor til at hans
leseferdigheter hadde forbedret seg.
Foreldrene formidlet at han gjennomførte
leksene uten problemer etter at han begynte
å få opplæring med utgangspunkt i læringsstiler, og fikk mulighet til å gjøre leksene
sine om ettermiddagen. Ifølge mor kunne
han nå sette ord på sitt behov, og dette medvirket til redusering av vanskene knyttet til
ADD. Resultatene fra elevkasus 1 viser at
når opplæringsbetingelsene ble tilpasset
denne elevens læringsstilprofil og sterke
preferanser, påvirket dette elevens våkenhet
og fokus (Thies 1999, Brown 2000). Dette
bidro til at oppmerksomheten ble rettet mot
det lærestoffet som skulle læres.

Våre funn knyttet til kasus 2 viste at preferansen for bakgrunnsmusikk ikke ble imøtekommet verken i klassen eller på ressurssentret. Dette til tross for at det ved hjelp av
dagenes teknologiske hjelpemidler burde
være mulig. Når det gjaldt temperatur hevdet
lærerne at eleven selv kunne regulere dette
ved å ta på/av klær. På ressurssenteret var det
mulig for kasus 2 å få tilfredsstilt sin preferanse for mat og drikke med tilgang til vann.
Ifølge Thies (1999) er tilfredsstillelse av preferansen mat og drikke viktig for hjernens
våkenhet, og dermed elevens oppmerksomhet i læringssituasjonen. Det vil si at den
lærende klarer å kontrollere oppmerksomheten sin (Levine 2004). Ifølge Jensen (1997)
er tilgang på vann i opplæringssammenheng
viktig for konsentrasjonen. Både skolen og
foreldrene registrerte at oppmerksomheten
til kasus 2 i noen grad hadde bedret seg etter
at skolen hadde begynte med læringsstiler.
Moren ga tydelig uttrykk for at det var lettere å hjelpe ham med lekser når hun kjente
til læringsstiler og hans preferanser. Nå
kunne han sette ord på sine egne behov.
Spesialpedagogen hevdet at bruk av hans
sterke læringsstiler hadde vært med på å
støtte ham til å forbedre sine leseferdigheter,
han skåret nå innenfor gjennomsnittet på
nasjonale prøver.
På spørsmålet om vektlegging av stilelementene i oppvekkelsesgruppen har bidratt til å
styrke de to elevkasusenes oppmerksomhet,
vil vi svare ”ja” med et forbehold. Her spiller hjernens eksekutive funksjoner, som
inkluderer: a) aktivering (gjøre prioriteringer, organisering igangsetting), b) innsats
(regulering av våkenhet, vedvarende innsats
og prosesseringshastighet) og c) emosjoner
(regulering av emosjoner og håndtering av
frustrasjoner) en vesentlig rolle (Øzerk
2007). Elevene har vist skolefaglig framgang og de har forbedret sine leseferdigheter
i løpet av det siste året hvor skolen har arbeidet med læringsstiltilnærmingen. En slik
utvikling ville ikke forekommet uten at elevene hadde forbedret sin oppmerksomhet.
Det er ikke nok å vekke oppmerksomheten,
men den må også vedlikeholdes (Levine

SKOLEPSYKOLOGI nr. 5, 2010

15

Jorun Buli-Holmberg og Meral R. Øzerk

2004). Dette fordi oppmerksomheten gjennomsyrer hele læringsprosessen. Det er vanskelig å relatere de to elevenes forbedrede
skolefaglige ferdigheter utelukkende til oppvekkelsesgruppen, fordi denne første gruppen også må ses i sammenheng med den
andre og tredje gruppen; utøvelse og bearbeidelse.

PREFERANSENE I UTØVELSESGRUPPEN
OG BETYDNING FOR
TILPASSET OPPLÆRING
Våre funn knyttet til utøvelsesgruppen, som
har å gjøre med hjernens eksekutive funksjoner og betingelser for å komme i gang med
læringsaktiviteten, presenteres i figur 5
nedenfor. Se Figur 5 under.
Kasus 1 har fem preferanser i utøvelsesgruppen, hvorav to er sterke. Kasus 2 hadde kun
én sterk preferanse i sin læringsstilprofil i
utøvelsesgruppen.
Kasus 1 hadde sterke preferanser for ytre
motivasjon. Han trengte ytre motivering for
å komme i gang med læringsaktiviteten.
Resultatene fra intervjuene fokuserte hovedsakelig på ros og belønning. Eleven svarte
selv at han: ikke trengte ros eller belønning.
Moren hans satte et skille mellom ros, belønning og bekreftelse. Hun uttrykte seg slik:
Han hadde behov for hyppig bekreftelse
mens han jobbet med oppgaver. Hvis han får

beskjed om at han skal få belønning, trekker
han seg tilbake. Fordi han er redd for å ikke
få det til. Er redd for nederlag. Spesialpedagogens svar var i overensstemmelse
med morens. Hun trodde ikke at han trengte
belønninger etter at han hadde gjennomført
læringsaktiviteten, men han hadde behov for
bekreftelse underveis i arbeidet med læringsoppgaven. Spesialpedagogen fortalte
videre at: Han tar alltid oppgavene på strak
arm. Setter i gang og jobber så godt han
kan. Kontaktlæreren sa at; … det virket som
om han hadde glede av å få ros. Resultatene
fra våre intervjuer kan tyde på at moren, spesialpedagogen og kontaktlæreren i noen grad
var oppmerksom på hans preferanse for ytre
motivering for at han skulle holde på med
læringsoppgaven og ikke gi opp. Kasus 1
hadde også preferanse for nonkonformitet.
Det vil si han trengte å kjenne til målet for
oppgaven, men foretrakk å jobbe på sin egen
måte for å fullføre læringsoppgaven. Han
hadde også preferanse for impulsivitet. Det
vil si at han lærte best gjennom å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis
i læringsprosessen. For ham var det viktig å
få muligheten til å være impulsiv i læringsprosessen, og at læringsomgivelsene responderte på hans spørsmål underveis. Han
hadde også preferanse for å være langtidsutholdende, og dette kom til synet når han fikk
oppgaver innenfor sitt mestringsområde. Da
jobbet han med oppgavene helt til han var
ferdig med dem.

FIGUR 5: Presentasjon av læringsstilpreferanser i utøvelsesgruppen for kasusene
(Preferanser med + er veldig sterke preferanser. De uten + er moderat sterke preferanser)
Lær ingsstilprefer anser i
utøvelsesgr uppen
Emosjonelle
Motivasjon
Konformitet (ansvar)
Utholdenhet
Fysiologisk
Mobilitet
Psykologisk
Impulsiv/reflekterende
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Prefer anser til kasus 2

Ytre motivasjon +
Nonkonform
Langtidsutholdenhet
Trenger ikke mobilitet +
(bevegelse mellom arbeidsøktene)

Trenger ikke mobilitet +
(bevegelse mellom arbeidsøktene)

Impulsiv
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Kasus 1 hadde sterk preferanse for ikke
bevegelse (mobilitet) mellom læringsøktene.
Alle informantene hadde en overensstemmende opplevelse når det gjaldt elevens preferanse for bevegelse. De mente alle at han
hadde behov for å bevege seg mellom
læringsøktene. Moren fortalte at: Han kunne
jobbe sammenhengende i ca. 45 minutter, og
at han beveget seg hele tiden mens han jobbet med oppgaver . Denne form for bevegelse kan ha bakgrunn i hans behov for å
bevege seg mens han lærer (kinestetisk preferanse), som inngår under persepsjonspreferansen, eller at han har en indre uro i kroppen. Spesialpedagogen sa at hun opplevde at
gutten ikke selv kjente til sitt behov for å
bevege seg når han er i gang med arbeid, og
at hun noen ganger måtte minne ham på at
han måtte ta pause. Det tyder på at spesialpedagogen ikke har forstått guttens sterke preferanse med hensyn til mobilitet, fordi hun
mener at alle elever har behov for pauser
mellom læringsøktene og særlig elever med
ADD/ADHD. Da forholder hun seg ikke til
hans sterke preferanse, men til sin egen overbevisning om at dette er viktig for alle elever
med ADD.
Kasus 2 hadde også sterk preferanse for ikke
å bevege seg mellom læringsøktene (grad av
mobilitetsbehov). Dette innebar at eleven
kunne arbeide uten pause i gjennomføringen
av en oppgave. Dette var i overensstemmelse
både med elevens egen vurdering og morens
og lærernes vurderinger. Samtidig sa mor at
dersom han tok pause, var det vanskelig å få
ham til å komme tilbake til samme oppgaven. Spesialpedagogen mente også at han
hadde mye uro i seg og at det var viktig for
ham å ta pauser, og dette viser at spesialpedagogen i liten grad forsto elevens sterke
preferanse for ikke å ta pauser og bevege
seg. Videre tilføyde hun at han profitterte på
kinestetiske og taktile læremidler. Dette
viser at hun ikke skiller mellom kinestetisk
preferanse og mobilitetspreferansene.
Kinestetisk preferanse handler om behovet
for å bevege seg mens man lærer. Både spesialpedagogen og kontaktlæreren sa at den
største vansken til kasus 2 var å komme i
gang med oppgaver. På den andre siden, når

han kom i gang med oppgavene, var sannsynligheten stor for at han fullførte de oppgavene som var tilpasset for ham.
DRØFTING AV PREFERANSENE I
UTØVELSESGRUPPEN OG BETYDNINGEN
FOR TILPASSET OPPLÆRING
Kasus 1 hadde sterke og moderate preferanser for ytre motivasjon, nonkonformitet,
langtids - utholdenhet, impulsivitet og ikke
bevegelse mellom læringsøktene. Kasus 2
hadde kun én sterk preferanse, som indikerte at også han ikke trengte mobilitet. Kasus 1
sitt behov for ytre motivasjon var knyttet til
hyppige positive bekreftelser mens han jobbet med oppgavene. I klassen ble hans behov
for ytre motivasjon i liten grad imøtekommet, mens på ressurssenteret fikk eleven
hyppige positive tilbakemeldinger. Elevens
styrke med hensyn til langtidsutholdenhet
var et godt utgangspunkt for å bli værende i
læringsprosessen over tid og fullføre
arbeidsoppgaven. Når det gjaldt elevens
styrke knyttet til ikke behov for mobilitet
mellom læringsøktene, uttalte spesialpedagogen at hun hadde observert at kasus 1
kunne jobbe over tid uten å ta pauser eller
bevege seg mellom arbeidsøktene. Imidlertid mente hun at han trengte pauser, og at
eleven derfor hadde svak selvforståelse på
dette området. Kasus 2 kunne også arbeide
med oppgaver over lang tid uten å ha behov
for pauser og bevegelse mellom læringsøktene. Elever som ikke trenger pauser når de
er i gang med arbeid, kan bli forstyrret i
læringsprosessen om de blir bedt om å ta
pauser. Det ser ut som om spesialpedagogens tro på at de to elevene trengte pauser,
kan ha vært en hindring for å forstå hva som
var elevens egentlige behov knyttet til mobilitetspreferansen i Dunn og Dunns læringsstilmodell (1999). Kjennskap til denne preferansen kan bidra til å skape en bedre forståelse for forskjellige elevers ulike behov
for mobilitet, og at det er av betydning for
læreren å få kjennskap til og forståelse for
hva som er elevens egentlige behov. Det at
de to kasusene som ble studert, hadde en
styrke knyttet til ikke mobilitet mellom

SKOLEPSYKOLOGI nr. 5, 2010

17

Jorun Buli-Holmberg og Meral R. Øzerk

læringsøktene, er verd å merke seg, samtidig
som det at støtteaktørene ikke hadde forståelse for denne sterke preferansen, var til hinder for tilpasset opplæring. I utøvelsesfasen
prioriterer, organiserer og kommer eleven i
gang med læringsarbeidet (Thies 1999). Da
er det av betydning at eleven får støtte fra
læreren til å regulere innsats, emosjoner og
utnyttelse av arbeids-, korttids - og langtidshukommelse (Brown 2000). Dette kan oppnås gjennom å tilrettelegge for at eleven får
anledning til å bruke sine sterke læringspreferanser som kommer inn under utøvelsesgruppen.
PREFERANSER I BEARBEIDELSESGRUPPEN
OG BETYDNING FOR TILPASSET OPPLÆRING
Funnene våre knyttet til de to elevkasusene
fra bearbeidelsesgruppen, som påvirker hjernens informasjonsprosessering, hukommelse og selvregulering, vises i figur 6
nedenfor.
Kasus 1 hadde fem preferanser i bearbeidelsesgruppen hvorav fire var sterke. Kasus 2
hadde fire preferanser i bearbeidelsesgruppen hvorav en var sterk.
Kasus 1 hadde to sterke sosiologiske preferanser, som var å samarbeide med jevnbyrdige og med en voksenautoritet. Likevel tydet
informasjonene som lærere og foreldre kom

med, på at de hadde lite kjennskap til og la
liten vekt på elevens sterke sosiologiske preferanser for å arbeide med jevnbyrdige i
opplæringen. Han sa selv at han foretrakk å
jobbe sammen med jevnbyrdige i gruppe. De
gangene vi observerte ham i klasserommet,
arbeidet han alene. Kun én gang arbeidet han
i en gruppe sammen med jevnbyrdige. Da
ble gruppelæringsmetoden til Dunn og Dunn
(1993) benyttet. I spesialundervisningen
observerte vi at han kun én gang arbeidet
sammen med jevnbyrdig i gruppe, og da jobbet de sammen i en meget kort tid. Dette
indikerte at opplæringen i liten grad var tilpasset hans sterke preferanse for å arbeide
sammen med jevnbyrdige. Men når det
gjaldt den andre sterke sosiologiske preferansen, å få støtte fra en voksenautoritet i
opplæringssituasjonen, ble den imøtekommet på ressurssenteret. Under observasjonene fra ressurssenteret registrerte vi at spesialpedagogen med noen få unntak satte seg
ved samme pult som ham. På denne måten
fulgte hun med på hans arbeid og ga ham
raske tilbakemeldinger. Han jobbet tilfredsstillende og nokså selvstendig med oppgaver
som tilhørte de ulike ferdigutviklede læremidlene de brukte på senteret. De gangene
han arbeidet med lærebøkene, trengte han
oftere støtte fra læreren til å komme videre.
Den tredje sosiologiske preferansen, som var
sterk for ikke variasjon, innebar at han hadde
behov for å gjøre ting på samme måte slik

FIGUR 6: Presentasjon av læringsstilpreferanser i bearbeidelsesgruppen for kasusene
(Preferanser med + er veldig sterke preferanser. De uten + er moderat sterke preferanser)
Lær ingsstilprefer anser
i bear beidelsesgr uppen
Sosiologiske
Alene
Jevnbyrdige
Voksenautoritet
Variert

Prefer anser til kasus 1

Prefer anser til kasus 2

Arbeide alene
Samarbeide med jevnbyrdige +
Voksenautoritet +
Ikke variert +
(Jobbe på samme måte)

Ikke variert +
(Jobbe på samme måte)

Fysiologiske
Persepsjon

Auditiv +, visuell +, kinestetisk+, taktil

Visuell, taktil

Psykologisk
Analytisk/Global

Global

Global
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han var vant til fra før. Overganger, forandringer og variasjoner skapte frustrasjoner
hos ham. Dette ble bekreftet gjennom samtaler med foresatte og lærerne. Mor og begge
lærerne trakk fram, uavhengig av hverandre,
at torsdagene og fredagene var vanskelige
ukedager for ham. På torsdager pleide skolen å forandre de vanlige rutinene. Fredager
var også vanskelige, fordi han fikk all sin
undervisning i kontaktgruppen og lite tilpasning i forhold til hans sterke preferanser.
Mange elever med oppmerksomhetsvansker
trenger ofte oversikt og forutsigbarhet i hverdagen. Skolen hadde derfor en utfordring
med å møte disse elevenes preferanse for
ikke variasjon. Kasus 2 hadde en moderat
sterk sosiologisk preferanse for å jobbe
alene. I klassen pleide han å sitte alene ved
tavla nærmest læreren. Ifølge kontaktlæreren
hadde denne plasseringen i klassen å gjøre
med hans ADD- relaterte vanske. På ressurssenteret jobbet han hovedsakelig alene med
læremidler som var utviklet med utgangspunkt i læringsstiler og databaserte oppgaver. Selv om hans styrke var å arbeide alene,
har vi observert ham i en gruppelæringssetting hvor han var en aktiv deltager og lærte
mye. Han ga også selv uttrykk for at han
likte å arbeide med jevnbyrdige i gruppe.
Han hadde også en sterk preferanse for ikke
variasjon, og forandringer var vanskelig for
ham. På bakgrunn av våre observasjoner og
samtaler med lærerne ble denne preferansen
i stor grad imøtekommet på ressurssenteret.

ning for ham å få anledning til å bruke hendene i læringsprosessen og arbeide med
skriftlige oppgaver. Det at alle de fire persepsjonspreferansene var sterke hos ham,
innebar at han trengte variasjon i persepsjonstilnærminger for å bearbeide lærestoffet
på best mulig måte. Kasus 2 hadde moderat
sterke persepsjonspreferanser for visuell og
taktil. Dette ble bekreftet både av mor, lærerne og ham selv under intervjusamtalene.
Kasus 2 lærte gjennom visuelle virkemidler
og bruk av hendene sine i læringsprosessen.
Ifølge spesialpedagogen dro han nytte av å
bruke læremidlene som var taktile.

Persepsjonspreferansene til kasus 1 var sterke, og han hadde styrker på alle de fire, og
det var derfor av betydning at han fikk
anledning til å bruke alle. Hans persepsjonspreferanser var sterke både auditivt, visuelt
og kinestetisk. Han lærte derfor best når
lærestoffet ble fortalt til ham muntlig, når
han ble eksponert for det visuelt, og når han
fikk lære gjennom erfaring og eksperimentering. Dette innebærer at han hadde like mye
utbytte av muntlige informasjoner som av
lærestoff som var godt illustrert med bilder,
filmer, tegninger, diagrammer og lignende.
Han hadde også moderat taktil persepsjonspreferanse, og det var derfor også av betyd-

Vår konklusjon er at kasus 1 hadde mange
sterke og moderat sterke læringsstilpreferanser som var av betydning i bearbeidelsen av
lærestoffet og tilegnelse av ny kunnskap.
Kasus 1 hadde uvanlig mange sterke
læringspreferanser i bearbeidelsesgruppen.
Disse var samarbeid med jevnbyrdige, voksenautoritet, ikke variasjon, men jobbe på
samme måte. Persepsjonspreferansene hans
var sterk auditiv, visuell og kinestetisk,
moderat sterk taktil og global. Dette stiller
skolen overfor utfordringer når det gjelder å
tilrettelegge for gode opplæringsbetingelser
slik at han kan komme i posisjon til å bearbeide nytt og vanskelig lærestoff. Det viste

Kasus 1 hadde også en moderat sterk global
preferanse. Spesialpedagogens vurdering var
at hans globale preferanse var sterk. Elever
med global preferanse kan ifølge Dunn og
Dunns modell ha utbytte av helhet og oversikt ved introduksjon av nytt og vanskelig
lærestoff. Dette gjøres for eksempel ved å
starte temaet ved å lese en historie relatert til
lærestoffet som skal læres. Kasus 2 hadde
også en moderat sterk global preferanse,
også denne preferansen var den samme som
kasus 1. Begge profitterte på å få oversikt og
helhet før detaljkunnskap i bearbeiding av
lærestoffet.

DRØFTING AV PREFERANSENE I BEARBEIDELSESGRUPPEN OG BETYDNING
FOR TILPASSET OPPLÆRING
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seg at når læreren ikke benyttet seg av elevens sterke læringsstilpreferanser, falt eleven ut av bearbeidelsesprosessen. Vi observerte imidlertid en situasjon hvor læreren
benyttet seg av metoden gruppelæring fra
Dunn og Dunns læringsstilmodell (1999). Vi
registrerte da at eleven deltok i bearbeidelsesprosessene i større grad enn i andre situasjoner. Å arbeide med jevnbyrdige var en
sterk preferanse for ham. Til tross for at han
hadde vanskeligheter med å hevde seg i
gruppen, greide gruppemedlemmene å
inkludere ham i læringsaktivitetene. Vi
observerte at når gruppemedlemmene var
sensitive og responderte raskt på hans spontane innspill og oppmuntret ham til å delta i
gruppens aktiviteter, bidro det positivt til å
inkludere ham i gruppen. Til tross for at det
å arbeide med jevnbyrdige var en sterk preferanse for kasus 1, brukte både læreren og
spesialpedagogen denne preferansen i liten
grad, og det samme gjaldt også foreldrene.
Dette var en uutnyttet preferanse som kunne
brukes til å styrke hans sosiale kompetanse.
Kasus 2 hadde flere sterke preferanser i
bearbeidelsesgruppen, og disse dreide seg
om å arbeide alene, ikke variert (jobbe på
samme måte), sterk visuell og taktil og
moderat sterk global preferanse. Hans preferanse for å arbeide alene ble møtt hjemme, i
klasserommet og på ressurssenteret, hvor
forholdene ble lagt til rette for individuelt
arbeid. Han fikk også tilpassede tekster støttet med bilder og illustrasjoner som støttet
opp under hans sterke visuelle preferanse.
Når det gjaldt hans taktile preferanse, fikk
han mulighet til å bruke hendene og berøre
ting i læringsprosessen. I klasserommet
registrerte vi en del esker med taktile læremidler som ga ham anledning til å bruke
hendene for å lære. Skolen møtte mange av
de sterke preferansene til kasus 2.
På bakgrunn av de informasjonene vi har om
de to elevenes opplæringsbetingelser, kan vi

konkludere med at skolen har tatt vare på
kasus 2’s læringsstilpreferanser i større grad
enn det som var tilfelle for kasus 1.
Bearbeidelsesgruppen representerer hjernens prosesser i bearbeidelse av informasjon, hukommelse og gjenkalling (Brown
2000, Thies 2004). Disse prosessene krever
at eleven holder fokuset på arbeidsoppgaven
og det som skal læres, og kommer i posisjon
til å bearbeide informasjon og tilegne seg ny
kunnskap. Når skolen bygget på de to elevenes sterke læringsstilpreferanser, var det
av betydning for at de to elevkasusene tilegnet seg ny kunnskap.
LÆRINGSUTBYTTE MED BAKGRUNN I
LÆRINGSSTILTILNÆRMING
I dette avsnittet presenterer vi den delen av
resultatene fra vår undersøkelse, hvor vi
fokuserte på elevenes læringsutbytte. Nå vi
her belyser elevenes læringsutbytte, dreide
det seg om hvert av de to elevkasusenes faglige prestasjoner etter gjennomføringen av et
undervisningsopplegg. For å identifisere elevens læringsutbytte gjennomførte vi en preog posttest før og etter at undervisningsopplegget var gjennomført. Både pretest og posttest hadde likt innhold og antall spørsmål og
hadde begge en varighet på ca. 5- 6 minutter.
Denne testingen av før og etter kunnskap
hadde som mål å avdekke i hvilken grad elevene lærte innenfor et avgrenset læringstema
forankret i nasjonale kompetansemål. Begge
de to elevkasusene fikk et undervisningsopplegg knyttet til temaet magneten. Den metoden som ble brukt, var gruppelæring1) fra
Dunn og Dunns læringsstilmodell. Hvert
elevkasus fikk to undervisningsøkter. Den
ene økten var 50-minutters i samlet klasse, og
den andre økten var 50-minutters i ressursgruppen. Før lærerne gikk i gang med undervisningen, testet vi i samarbeid med lærerne
de to elevenes forkunnskaper om temaet med
en pretest. Pretesten inkluderte ni faktaspørs-

1)
Gruppelæring er en metode i Dunn og Dunns Læringsstilmodell (Buli-Holmberg mfl 2007). Gruppemedlemmene arbeider individuelt med en tekst og samarbeider om å svare på spørsmål knyttet til teksten. Spørsmålenes starter med faktaspørsmål av reproduserende karakter, deretter analyse- og refleksjonsspørsmål.
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Figur 7: Presentasjon av de to kasuselevenes læringsutbytte ved hjelp av pretest og posttest
TEMAET: MAGNETEN
Kasus 1
Kasus 2
Antall spør smål
Antall r iktige svar
Antall spør smål
Antall r iktige svar
(i prosent)
(i prosent)
STED:
Kontaktgruppen
METODE:
Gruppelæring
FØRTEST

9

2 (22%)

9

6 (67%)

ETTERTEST

9

7 (78%)

9

9 (100%)

FØRTEST

10

2 (20%)

10

3 (30%)

ETTERTEST

10

10 (100%)

10

10 (100%)

STED:
Ressurssenteret
METODE:
Global introduksjon
Læringsstil læremidler

mål relatert til temaet magneten. Resultatene
fra denne pretesten dannet en baseline. Etter
at de gjennomførte opplæringstilbudet, ble
det gjennomført en posttest som vi tidligere
har nevnt var identisk med pretesten.
Resultatene fra denne posttesten viste at elevene hadde lært ny kunnskap om dette temaet med bakgrunn i de undervisningsoppleggene som ble gjennomført. Resultatene presenteres i figur 7 over.
Slik det kommer fram i figur 7, viser resultatene at begge elevene hadde fått økt
læringsutbytte gjennom bruk av læringsstilmetodene; gruppelæring og global introduksjon. Dette viser at det å ha kjennskap til elevenes sterke læringspreferanser og bruke
disse som utgangspunkt når en velger metoder basert på læringsstiler, er fordelaktig
med hensyn til det to elevenes læringsutbytte. Fordelen med pretest og posttest er at
både elevene og lærerne får umiddelbare
tilbakemeldinger om hvorvidt opplæringen
har ført til ønsket kunnskaps- og ferdighetsutvikling.

KONKLUSJON
Vi har i denne casestudien hatt til hensikt å
belyse hvordan en nevropsykologisk tilnærming til læringsstiler kan bidra til bedre å forstå de sterke læringspreferansene til elever
med ADD og bedre mulighetene for å legge
til rette for tilpasset opplæring. Med bakgrunn i analyser av våre data knyttet til de to
elevkasusene, kan vi konkludere med at foreldrene, lærerne og de to elevene har utviklet
økt bevissthet om disse elevenes sterke preferanser for læring. Vi antar at fokus på
læringsstiler hjalp elevene å sette ord på og
reflektere over egne preferanser og læringsbetingelser. Foreldre og lærere utviklet en
bedre forståelse for hva som påvirket disse
elevenes læringssituasjon og læringsutbytte.
Anvendelse av Dunn og Dunns læringsstilmodell er krevende både når det gjelder
kjennskap til modellen, tidsperspektivet og
metodene. Derfor er det forståelig at skolene
ikke klarer å ta i bruk alle aspekter ved denne
modellen. Imidlertid ser det ut som om det
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var av betydning å bruke læringsstilmodellen
i lys av de nevropsykologiske perspektivene
når det gjelder elever med lærevansker som
for eksempel ADD/ADHD. For at spesialundervisningen skal kunne bedre individuelt
tilpasses til elevenes læreforutsetninger og
for å sikre læringsutbytte, var det i denne
undersøkelsen formålstjenlig å kartlegge elevenes læringsstiler, og bruke disse resultatene for å tilpasse opplæringene til de to elevenes sterke læringspreferanser. Selv om
resultatene fra denne studien ikke kan generaliseres, kan vi likevel konkludere med at
vår casestudie er et eksempel på at det er av
betydning å benytte seg av tverrfaglig kunnskap når man legger til rette en tilpasset opplæring for elever med ADD. Avslutningsvis
vil vi understreke behovet på forskning på
hva som er effektive tiltak/ intervensjoner
for elever med diagnosen ADD.
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