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Sammendrag 

Oppgaven omhandler minoritetsspråklige elevers kvalitative matematikkunnskaper. 

Bakgrunnen for oppgaven var ideer omkring sammenhengen mellom tanke og språk, 

og den sentrale betydningen morsmålet ilegges som opplæringsspråk. Konklusjoner 

fra TIMMS (Third International Mathematics and Science Study 1995 og 2003) viser 

at mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn skårer lavere enn barn med etnisk 

norske foreldre (Lunde 2001; TIMMS Norge 2006). Heesch, Storaker og Lie (1998) 

peker på sviktende språkopplæring og dårlig tilrettelegging av undervisningen som 

mulige årsaker til de svake resultatene blant minoritetselever i Norge.  

Oppgaven bygger i tillegg på kunnskap om, og tidligere forskning på, 

oppgavespesifikke strategier, oppgavespesifikke strategier og elever med 

matematikkvansker, og oppgavespesifikke strategier og urduspråklige elever.  

En underliggende hypotese for undersøkelsen var at svak ferdighet i 

undervisningsspråket ville kunne påvirke matematikkunnskapens kvalitet og at 

økende alder kunne føre til bedret kvalitet på matematikkunnskapene. Med 

utgangspunkt i dette ble det formulert følgende tre problemstillinger: 

I hvilken grad er det forskjell på norskspråklige elever og minoritetsspråklige elever 

med tanke på valg av backup- og retrievalstrategier?  

I hvilken grad influerer økt alder på valg av backup- og retrievalstrategier? 

I hvilken grad er effekten av økt alder forskjellig for de to gruppene med tanke på 

valg av backup- og retrievalstrategier? 

Analysen bygget på kvantitative data fra tre barneskoler i Oslo kommune. 

Undersøkelsen besto av strukturerte intervjuer med 46 elever, 20 elever fra 4. klasse, 

26 fra 7. klasse, 23 minoritetsspråklige elever og 23 norskspråklige elever. Elevene 

skulle besvare 18 enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver, og fortelle eller vise 

hvordan de kom frem til svaret. I tillegg ble elevene testet med to deltester fra WISC 
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III, ordforståelse og terningmønster, for å eventuelt justere betydningen av alder og 

språk med IQ- estimatet.  Undersøkelsens data var gjenstand for statistisk analyse. 

Analysen viste at det ikke var signifikant forskjell på norskspråklige og 

minoritetsspråklige elever i utvalget med tanke på valg av backup- og 

retrievalstrategier, verken i addisjon eller subtraksjon hver for seg eller addisjon og 

subtraksjon samlet.  

Analysen viste derimot at økt alder influerte på valg av backup- og retrievalstrategier. 

Mer utdypende innebar dette avtakende bruk av backupstrategier fra fjerde til 

syvende klasse, og økende bruk av retrievalstrategier. Det var signifikant forskjell 

mellom elevene fra 4. klasse og elevene fra 7. klasse med tanke på valg av backup- 

og retrievalstrategier i addisjon, subtraksjon og addisjon og subtraksjon samlet.  

Det var ikke signifikant forskjell mellom de to gruppene med tanke på effekten av økt 

alder på valg av backup- og retrievalstrategier, verken i addisjon og subtraksjon hver 

for seg eller i addisjon og subtraksjon samlet.  

Ingen av de overnevnte resultatene ble endret når en kontrollerte for 

ordforståelsesskåre, terningmønsterskåre eller IQ-estimatet. 

Resultatene er i overensstemmelse med Asplins (2003) forskning på urduspråklige 

elever og oppgavespesifikke strategier. Annen forskning har derimot vist til at 

minoritetsspråklige elever presterer svakere enn norskspråklige elever, også i fag som 

matematikk. En del trekk ved undersøkelsen gjør at en kan trekke undersøkelsens 

validitet i tvil, og det kunne derfor vært interessant at det ble forsket mer og i større 

omfang på nettopp dette området. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Konklusjoner fra TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study 

1995 og 2003) viser at mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn skårer lavere 

enn barn med etnisk norske foreldre (Lunde 2001; TIMMS Norge 2006). Heesch, 

Storaker og Lie (1998) peker på sviktende språkopplæring og dårlig tilrettelegging av 

undervisningen som mulige årsaker til de svake resultatene blant minoritetselever i 

Norge. Matematikk er likevel ikke det faget minoritetsspråklige elever strever mest 

med, tvert imot; det er gjerne her de kan gjøre størst suksess (Hvenekilde 1988). 

Hvenekilde årsaksforklarer dette med at matematikk stiller færre krav til 

språkferdigheter enn andre skolefag. 

1.2 Formål 

Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke matematikkunnskapenes 

kvalitet hos minoritetsspråklige elever; nærmere bestemt å kartlegge hvordan svak 

ferdighet i undervisningsspråket eventuelt kan påvirke strategivalg i matematikk. 

Oppgaven skal ikke belyse hvordan selve etnisiteten eller tospråkligheten kan virke 

inn. Den skal ta for seg hvilke oppgavespesifikke strategier minoritetsspråklige elever 

bruker i addisjon og subtraksjon, og hvordan eventuell utvikling ser ut til å skje fra 4. 

til 7. klasse. Videre skal eventuelle forskjeller mellom minoritetsspråklige og 

norskspråklige elever bli kartlagt, i forhold til deres oppgavespesifikke strategibruk i 

subtraksjon og addisjon. Oppgaven skal belyse effekten av økt alder på disse 

gruppene.  
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1.3 Prosjektrapportens struktur 

I det andre kapittelet presenteres viktige begrepsavklaringer. Kapittelet omhandler 

teori og empiri som danner bakgrunnen for prosjektet. Problemstillingene blir 

presentert mot slutten av dette kapittelet, på bakgrunn av den tidligere fremstillingen 

av teori og empiri. 

I det tredje kapittelet blir det redegjort for den metodiske tilnærmingen til prosjektets 

problemstillinger. Det gis begrunnelser for utvalgskriterier og operasjonaliseringer. 

Avslutningsvis i dette kapittelet betraktes noen generelle og spesifikke etiske 

perspektiver som gjør seg gjeldene i prosjektet. 

I det fjerde kapittelet presenteres deskriptive data og analytiske resultater fra 

undersøkelsen. Kapittelet er bygget opp rundt de tre problemstillingene som 

presenteres i kapittel to. 

I det siste kapittelet oppsummeres innledningsvis de viktigste funnene. Så diskuteres 

undersøkelsens validitet. Deretter drøftes resultatene i lys av presentert teori og 

empiri, og avslutningsvis presenteres undersøkelsens konklusjoner. 



 13

2. Begrepsavklaringer, teori og tidligere forskning 

I dette kapittelet avklares viktige begreper. Kapittelet omhandler teori og empiri som 

danner bakgrunnen for prosjektet. Først presenteres teori og empiri knyttet til 

andrespråksproblematikken, deretter behandles språkferdighet og privat tale. Så 

belyses teori og empiri om oppgavespesifikke strategier. Problemstillingene blir 

presentert mot slutten av dette kapittelet, på bakgrunn av den tidligere fremstillingen 

av teori og empiri. 

2.1 Tospråklighet og minoritetsspråklige elever 

En vanlig gruppering av tospråklige er følgende: Elitetospråklige, barn fra tospråklige 

familier, barn fra språklige majoriteter og barn fra språklige minoriteter (Skutnabb-

Kangas 1981). Det er den siste gruppen fokuset rettes mot i denne oppgaven. Dette er 

elever som dekkes av betegnelsen ”circumstantial bilingualism” (Baker 2001), elever 

som må tilegne seg majoritetsspråket for å møte politiske, utdanningsmessige og 

arbeidsmessige krav fra samfunnet. 

Det fins ulike definisjoner av tospråklighet som legger vekt på forskjellige aspekter. 

Kriterier som språkkompetanse, holdninger, bruk og opphav ligger til grunn for disse 

ulike definisjonene. De minoritetsspråklige elevene i denne undersøkelsen er i en 

prosess mot bedre mestring av andrespråket; tospråklighet er en tilstand som 

forandres over tid (Skutnabb-Kangas 1981). I denne sammenhengen er det ikke 

hensiktsmessig å stille krav til kompetanse i språkene. De tospråklige elevene som 

det siktes til har gjerne norsk som språket som brukes med venner, på skolen 

eventuelt på fritidsaktiviteter, mens deres førstespråk brukes i hjemmet og med 

familie. Derfor presiseres betydningen av språkets funksjonalitet og i det videre 

vektlegges Grosjeans definisjon av tospråklighet: “Bilingualism is the regular use of 

two (or more) languages, and bilinguals are those who need and use two (or more) 

languages in their everyday lives” (1985:468). 
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En språklig minoritet foreligger nettopp når gruppens språk har begrensete 

bruksområder i samfunnet og dekker et begrenset antall funksjoner eller domener 

(Hyltenstam & Straud 1991). I Norge er en språklig minoritet den offisielle 

betegnelsen på personer som ikke har norsk eller samisk som morsmål (St. meld. 25 

1998-99). En minoritetsspråklig elev defineres av Skoleetaten i Oslo (Rundskriv nr 

02/2003:. 2) som ”En elev fra et hjem der den ene eller begge foresatte har et annet 

morsmål enn norsk og samisk”. Morsmål brukes ofte synonymt med førstespråk. 

Førstespråket er det språket en eller begge foreldre/foresatte snakker. Det er altså 

mulig å ha flere førstespråk. Andrespråket er et språk som en tilegner seg etter å ha 

tilegnet seg førstespråk(ene). Andrespråket skiller seg fra fremmedspråk ved at det 

gjerne læres i det landet det snakkes, og at det er en nødvendighet for å klare seg i 

dagliglivet, det er majoritetsspråket (Berggren & Tenfjord 1999). 

Opplæringsloven § 2-8 gir elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og 

samisk, rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til 

å følge den vanlige opplæringen i skolen (Rundskriv nr 02/2006). Det er elever som 

dekkes av denne paragrafen undersøkelsen tar sikte på å kartlegge, altså de som er i 

ferd med å tilegne seg andrespråket, ikke de som har to simultane førstespråk. Neste 

underkapittel tar for seg de særskilte opplæringsbehovene og -rettighetene disse 

elevene har. 

2.2 Morsmål og tospråklig fagopplæring 

Både OECD, UNESCO og EU anbefaler at morsmålet nyttes som opplæringsspråk i 

skolen så lenge som mulig, men særlig bør den første lese- og skriveopplæringen skje 

på morsmålet (Engen & Kulbrandstad 2002). Argumentet for å bruke morsmål i 

undervisningen har to delperspektiver (ibid); et langsiktig perspektiv som gjelder 

oppbygningen av elevenes kognitive ferdigheter og et kortsiktig perspektiv som 

gjelder bruken av morsmålet som støtte i arbeidet med faginnholdet.  
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Opplæringsloven sier følgende om særskilt norskopplæring og 

morsmålsundervisning: 

”Opplæringslova § 2-8 gir elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk, rett til 

særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige 

opplæringen i skolen. Om nødvendig har denne gruppen også rett til morsmålsopplæring, tospråklig 

fagopplæring eller begge deler. Tospråklig fagopplæring er tilpasset opplæring for 

minoritetsspråklige elever med mangelfull mestring av norsk.” (Rundskriv nr 2/2006) 

Oslo bystyrets vedtak av 20.06.01 har følgende føringer:  

”Målet med tilrettelegging av undervisningen for minoritetsspråklige elever er at elevene raskest 

mulig lærer seg norsk slik at de kan følge vanlig undervisning i Osloskolen. Opplæringen av 

minoritetsspråklige elever organiseres ut fra dette hovedprinsippet. Innenfor rammen av tilvalgsspråk 

skal det være tilbud innen urdu, arabisk (vest), tyrkisk, vietnamesisk, spansk og somalisk fordelt på 

enkelte skoler som skal samarbeide om tilbudene.”  (Rundskriv nr 2/2006) 

I Oslo kommune mottok 21,8 % av elevene i grunnskolen særskilt norskopplæring og 

8,3 % av elevene morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring skoleåret 

2004/2005 (SSB 2005). Staten gir ikke tilskudd til tilvalgsfag i morsmål, derfor må 

utgiftene dekkes over skolens ressurser til tilvalgsfag (ibid). Dermed blir det 

sannsynlig at morsmålstilbudet vil variere mellom de enkelte skolene, og at mange 

minoritetsspråklige elever følger vanlig undersvisning på sitt andrespråk. ”Å lære seg 

norsk” er ikke et presist uttrykk for målet med den særskilte tilretteleggingen; mange 

elever kan mestre det norske dagligspråket, men ha vanskeligheter med å følge 

undervisningen. Det er opp til den enkelte skole å avgjøre om elevens 

kompetansenivå er høyt nok til å følge vanlig undervisning. 

Figur 1: Lese- og skriveopplæring 

a. Muntlige ferdigheter 

c. Muntlige ferdigheter 

b. Skriftlige ferdigheter 1.språk 

d. Skriftlige ferdigheter 2.språk 
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En modell brukt i forhold til lese- og skriveopplæringa av minoritetsspråklige er figur 

1 ovenfor (Gudschinsky 1977: 65; Kulbrandstad 1997: 210). Modellen beskriver det 

optimale læringsløpet (mest effektivt og gir best resultat); fra a, b, c til d, eventuelt 

kan et akseptabelt alternativ være a til c så d. Spørsmålet er da om også dette ville 

gjelde i forhold til matematikkinnlæring for minoritetsspråklige. Vi tenker oss den 

komplekse situasjonen en minoritetsspråklig elev er i hvis han eller hun skal lære seg 

matematikk ved hjelp av et språk han/hun ikke mestrer til det fulle. En modell med 

utgangspunkt i Lundes modell (2001: 73) basert på Moschovich, illustrerer nettopp 

matematikkinnlæring for minoritetsspråklige. Her er poenget det samme: Den mest 

optimale veien mot tilegnelse av matematiske ferdigheter går om morsmålet. 

Minoritetsspråklige elever vil ikke knytte den matematiske forståelsen opp mot 

andrespråket, men heller til sitt morsmål.  

Figur 2: Matematikkopplæring 

 

a. Muntlige ferdigheter 1.språk 

c. Muntlige ferdigheter 2.språk 

b. Matematiske ferdigheter 1.språk 

d. Matematiske ferdigheter 2.språk 

 

Øzerk (1996) undersøkte to minoritetsspråklige elevgruppers resultater i 

matematikkfaget. Den ene elevgruppen fikk tospråklig undervisning og den andre 

fikk undervisning bare på norsk. Den elevgruppen som deltok i tospråklig 

undervisning fikk det beste resultatet. Øzerk (1996) har en todelt årsaksforklaring: 

For det første gir tospråklig undervisning elevene bedre mulighet til å forstå 

undervisningen. For det andre vil elevene bedre forstå hva en må lære i 

matematikkfaget. 

I dette underkapittelet har det blitt argumentert for bruk av morsmål som støtte i 

opplæringen for minoritetsspråklige elever, og det er videre pledert at avstanden 

mellom teori og praksis ofte kan være stor, slik at ikke alle elever som har behov for 
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særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring, får det tilbudet de egentlig har 

krav på. 

2.3 Språk og matematikk 

Ovenfor er det vist til forskning og teori omkring opplæring på andrespråket i forhold 

til opplæring på førstespråket. Dette fører oss over til spørsmål knyttet til 

matematikkens natur i et språklig perspektiv. Dette underkapittelet omhandler 

nettopp sammenhenger mellom språktilegnelse og matematikktilegnelse, 

språkferdigheter og matematikkferdigheter samt språkvansker og matematikkvansker. 

Å ha matematiske ferdigheter og forståelse kan knyttes opp mot sosial kompetanse 

fordi matematikk er et verktøy i hverdagen (Lunde 2003). Det er en ferdighet som 

trengs i andre situasjoner enn bare på skolen. På den andre siden må elevene ha god 

språkferdighet for å kunne følge undervisningen på skolen, de må ha et solid sett av 

begreper for å kunne forstå og delta (ibid), for å kunne delta i det sosial fellesskapet i 

klassen. Det å lære seg et andrespråk handler nettopp om å utvide omfanget av de 

sosiale funksjonene som språket fyller (Ryen 1999). Her har språket en sosial 

funksjon i form av å kunne delta i kommunikasjon som krever matematisk ferdighet 

og forståelse. 

En kan også se på matematikkens formelle symbolsystem, og trekke linjer mellom 

språk og matematikk i forhold til det ”å knekke koden”; det å kunne analysere og 

gjøre syntese krever grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom symbol og 

begrep. En må ha kunnskap om de syntaktiske konvensjonene som er forankret i 

matematikkens formspråk for å kunne mestre matematikkfaget (Ostad 2004). 

Matematikken har blitt tenkt som et system bygget opp på lik måte som språk; med 

grammatikk, syntaks, regler, utsagn etc. (Lunde 2003). 

Språket kan, som nevnt tidligere, være en barriere for faglige prestasjoner (Ryen 

1999). Flere undersøkelser har vist at minoritetsspråklige innlærere som gruppe 

oppnår dårligere resultater i matematikk enn majoritetsspråklige (Øzerk 1992; 
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TIMMS 1995; 2003; Engen, Kulbrandstad & Sand 1996; Heesch, Storaker & Lie 

1998; Ryen 1999). Undersøkelsene til Øzerk (1992) og Heesch, Storaker og Lie 

(1998) viser at prestasjonsforskjellene blir større når elevene blir eldre og 

undervisningen blir mer abstrakt og krevende. Overgangen fra konkret kunnskap av 

et matematikkbegrep til den abstrakte forståelsen av fenomenet, viser seg nettopp å 

være problematisk for en del elever; det er også her elever med matematikkvansker 

får problemer (Holm 2002).  

Ostad (2004) finner en komorbiditet mellom rettskrivningsvansker og 

matematikkvansker. Miles (2004) skriver om det hun kaller ”å lese og å skrive 

matematikk”, og årsaksforklarer mange dyslektiske elevers vansker med 

matematikkfaget i at vanskene har en lingvistisk natur. Før har det vært vanlig å se 

matematikk- og språkferdigheter som to atskilte ferdigheter, og matematikk ble da 

ikke oppfattet som en språkferdighet (Lunde 2003). Siden har det blitt mer og mer 

vanlig å tenke på godt språk og god begrepsforståelse som fundamentet for å lære 

matematikk (ibid). Lunde (2003) tror at den sterke koplingen mellom språk og 

matematikk kan årsaksforklares i at den ytre, matematiske ferdigheten i stor grad er 

språkbasert. Det er ikke uvanlig at skriftspråksvansker og matematikkvansker blir satt 

under samme vanskebetegnelse; språkbaserte vansker (Kulak 1993).  

Høgmo (1997) undersøkte skoleprestasjoner i norsk og matematikk hos pakistanske 

og norske elever i 6. klasse. Han fant at de pakistanske elevene skåret dårligere på 

oppgaver som krevde kommunikative ferdigheter, f.eks. matematikkoppgaver med 

tekst. Minoritetsspråklige elever presterte generelt også bedre på de oppgavene som 

har lite tekst i den internasjonale undersøkelsen TIMMS (Heesch, Storaker og Lie 

1998). En analyse av antall fagord og vanskelige ord i matematikkoppgavene i 

TIMMS avdekket at prestasjonsforskjellen i matematikk mellom minoritets- og 

majoritetselever viser en svak tendens til å stige med økende antall fagord eller 

vanskelige ord i oppgavene (Heesch, Storaker og Lie 2000). Høgmo (1997) fant liten 

forskjell mellom minoritetsspråklige og norskspråklige når det gjaldt mekanisk 

regning og omgjøring av enheter for kvantitet. TIMMS (Heesch, Storaker og Lie 
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1998) viser også at det er på delemnet ”tall”, oppgaver med lite tekst- hele tall og 

brøker, at minoritetsspråklige elever gjør det best.  

Lunde (2003) foreslår to foreløpige konklusjoner om matematikk og språk. Lundes 

konklusjoner bygger på egne refleksjoner og teorigjennomgang: Språk synes ikke å 

være et fundamentalt grunnlag for den matematiske forståelsen og ferdigheten i seg 

selv. Språket er derimot grunnleggende for formidlingen av den matematiske 

forståelsen og ferdigheten; og blir dermed vesentlig for mestringen av matematikken i 

skolen og i andre sosiale situasjoner. For det andre; ser en på matematikkvansker i et 

språklig perspektiv, kjennetegnes vanskene av problemer med symbolforståelse, 

organisering, hukommelse, relasjonsforståelse og auditiv- og visuell diskriminering 

(ibid).  

2.4 Privat tale 

Som vist, er språkferdigheten trolig en viktig forutsetning for å lære matematikk; for 

å forstå og bruke matematikk som redskap i skolen og dagliglivet (Lunde 2001). Det 

er således vanlig å snakke om fire språkferdigheter; å lytte, å snakke, å lese og å 

skrive. Skutnabb-Kangas (1981) foreslår ”den indre tanke” som et femte 

språkområde. Uttrykket ”den indre tanke” får frem den dimensjonen som omhandler 

å bruke språket som tankeverktøy (Baker 2001). Det innebærer å bruke språket ved 

problemløsning i intellektuelt krevende dekontekstualiserte situasjoner (Skutnabb-

Kangas 1986). Tospråklighet kan være en risiko for en funksjonell utvikling av 

tankeverktøyet hvis elevenes andrespråkskompetanse er lav og undervisningen 

foregår nettopp på dette språket (ibid). Uttrykket ”den indre tanke” kan her jamføres 

med begrepet ”indre tale” (Ostad 2004), som en underkategori av tale (Pomper 

1990). 

 Vygotsky (1960; 1962; 1978; 1982) har særlig befattet seg med nettopp indre tale og 

særlig dens selvregulerende funksjon. Han stiller den sosiale aktiviteten i sentrum, all 

tenkning tar i følge ham utgangspunkt i sosial aktivitet. Han mener at språket 
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representerer byggesteinen for tenkning. Vygotsky mente at tankeutvikling ble 

bestemt av språk (Pomper 1990). Dermed har begrepsutviklingen sitt utspring i 

språket som sosialt fenomen (Ostad 2004). To viktige begrep i Vygotskys teori er 

”egosentrisk tale” og ”indre tale”. Ostad (2004) bruker uttrykket ”privat tale” om 

all tale som ikke klart adresseres til tilhørere (både egosentrisk- og indre tale). Dette 

innebærer at privat tale danner et overgrep som dekker både ytre, egosentrisk tale og 

indre, såkalt subvokal tale (ibid). Det som kjennetegner egosentrisk tale er at barnet 

snakker høyt med seg selv (Vygotsky 1978; 1962).  Det har ikke en kommunikativ 

funksjon; barnet trenger ikke respons eller oppmerksomhet fra andre (ibid). Den 

egosentriske talen representerer overgangen mellom indre og ytre tale, og forgreiner 

seg dermed etter hvert (ved økende alder/modning) i ytre, kommunikativ tale og 

indre, taus tale (ibid). Vygotsky mente at egosentrisk tale bidrar til å fremme en mer 

bevisst forståelse (ibid). 

Den private talen kan fungere som en slags selvregulerende faktor i matematikk (jf. 

Vygotsky), slik at eleven kan ”styre, veilede og organisere både planleggingen og 

gjennomføringen av oppgaveløsningen” (Ostad 2004: 80). Verbal planlegging utgjør 

videre et virksomt mellomledd mellom oppgaven og løsningsforsøket (Vygotsky 

1982). Språket gjør dermed forståelsen mer funksjonell (Vygotsky 1978). For å 

oppnå effektiv selvregulering, kontroll og mestring av egne kognitive prosesser, er 

den viktigste mekanismen bruken av språklige tegn (Ostad 2004). Selvregulert læring 

baseres dermed på internalisering av det ytre verbalspråket til det indre (ibid).  

Privat tale har, i følge Ostad (2004), sentrale funksjoner i forhold til 

matematikklæring og løsning av matematikkoppgaver: For det første har det en 

forflytningsfunksjon, at det bidrar til å holde på informasjonen mens en leter etter 

løsningen, gjentar tallene for å ikke glemme dem. Privat tale kan da sees på som en 

delprosess i arbeidsminnet. Baddeley (1986; 1999) kaller et av undersystemene i den 

sentrale styringsenheten for ”den fonologiske sløyfen”; her memoreres og lagres 

fonologisk basert materiale over en kort tidsperiode. Materialet memoreres ved hjelp 

av en artikulatorisk øvingsprosess ”subvocal rehearsal” (indre stemme). Selv om 
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materiale presenteres auditivt eller visuelt, kan det omkodes til en fonologisk kode 

(ibid). For det andre er den private talen nyttig som fremhentingsredskap av tidligere 

innlærte kunnskapsenheter. Den siste funksjonen synes ikke å være tilstrekkelig 

kartlagt, men i de siste årene har såkalte fonologiske lagringshypoteser fått berettiget 

oppmerksomhet (ibid). Resultater fra undersøkelser kan tyde på at aritmetiske 

basisenheter ofte lagres fonologisk og at dette kan være et hensiktsmessig 

lagringsformat for retrievalstrategier (Cohen & Dehane 2000; Geary & Hoard 2003). 

Det hevdes videre at en person som har etablert et slikt lager får tilgang på 

basisenheten ved å benytte en fonologisk representasjon av oppgaven. På denne 

måten kan en se at den private talen er nyttig som fremhentingsredskap (Ostad 2004). 

Undersøkelser viser at språklyder blir aktivisert når elever løser matematikkoppgaver 

(ibid). Rohrkemper (1986) undersøkte elever på barnetrinnets bruk av indre tale når 

de skulle løse matematikkoppgaver av ulik vanskegrad. Metoden Rohrkemper brukte 

var et spørreskjema utarbeidet av Ames (1984 i Rohrkemper 1986) for å registrere 

barns indre tale. Hun fant ut at jo bedre prestasjoner (lettere oppgave), desto mer bruk 

av indre tale ble registrert hos eleven.  

Studier av voksne engelskinnlæreres bildefortellinger viser at andrespråksinnlæreren 

strever med å bevege seg fra at atferden blir styrt av fenomen i de fysiske 

omgivelsene (objektregulering) i retning av selvregulering (McCafferty 1992; 1994). 

Omfanget av privat tale avtar i takt med bedret mestring av andrespråket, og den 

private tale er altså preget av objektregulering på begynnerstadiet (Berggren & 

Tenfjord 1999). Omfanget av privat tale varierer også med oppgavenes 

vankelighetsgrad (ibid, jf Rohrkemper 1986).  

Den private tale er altså en språkferdighet og et tankeredskap som kan fremme en mer 

bevisst forståelse i matematikk. Ostad (2004) argumenterer for at den private tale har 

sentrale funksjoner: For det første som forflytningsredskap, og for det andre og mest 

sentralt; som fremhentingsredskap, og da innebærer det også fonologisk lagring som 

et hensiktsmessig lagringsformat for retrievalstrategier. Dette leder over i neste 

kapittel om oppgavespesifikke strategier. 
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2.5 Oppgavespesifikke strategier 

Oppgavespesifikke strategier defineres som følger: ”De organiserte, 

domenespesifikke prosedyrene som aktiveres når eleven står overfor den utfordringen 

en matematikkoppgave representerer og som retter seg mot det mål å løse denne 

oppgaven” (Ostad 1992 i Ostad 1999: 10). Forskere har forsøkt å finne fram til en 

hensiktsmessig klassifiseringsmåte av disse oppgavespesifikke strategiene, og én slik 

klassifiseringsmåte er forankret i uttrykkene retrievalstrategier og backupstrategier 

(Ostad 1999). Retrievalstrategier kjennetegnes av at en lokaliserer og henter frem 

informasjon for å løse oppgaver direkte fra et lager av kunnskapsenheter. Oppgaven 

med svaret hentes fram som en meningsbærende enhet. Backupstrategier innebærer 

alle andre strategier enn retrieval; at en følger en oppskrift fra punkt til punkt for å 

finne løsningen på oppgaven, en henter ikke svaret i kunnskapslageret. 

I det videre vil det bli presentert tre klassiske strategimodeller som forestiller barns 

valg av matematikkstrategier. Modellene representerer en utvikling innen kognitiv 

forskning, fra ”en person- en strategi” - tenkning til ”en person- mange strategier”. 

2.5.1 Min- modellen 

Det var lenge en oppfatning om at barn i en aldersgruppe benyttet en strategi og i 

annen aldergruppe en annen strategi. Denne oppfatningen hadde sitt utspring i Groen 

og Parkmans arbeid (Ostad 1999). Groen og Parkmans teoretiske modell ”min-

modellen” (1972) innebærer at hvis et barn blir presentert et matematisk problem, 

adderer det ved å velge det største adleddet og telle opp det antall steg det minste 

adleddet indikerer. Modellen bygger på en hypotese om at den tiden en trenger for å 

identifisere det største adleddet er konstant, uavhengig av det matematiske problemet. 

Derfor avhenger løsningstiden av størrelsen på det minste adleddet (derav ”min-

modellen”). I Groen og Parkmans undersøkelse (1972) fant de at barn i første klasse 

bruker min- strategien. 
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Modellen bygger i følge Ostad (1999) på to grunnleggende forutsetninger: 

Reaksjonstiden for de mentale prosessene som knytter seg til løsningen av en 

nærmere definert oppgave, har en begrenset og målbar ramme (ibid). Reaksjonstiden 

er proporsjonal med mengden av prosessert informasjon, slik at mer sammensatte 

oppgaver krever lengre tid enn enklere oppgaver (ibid). Groen og Parkman postulerte 

en annen modell for voksne, selv om deres data fra voksne også passet inn i min-

modellen. De mente at i 95% av tilfellene ville voksne bruke en retrievalstrategi for å 

finne svaret, mens i de gjenværende 5% ville de bruke min-strategien (Siegler & 

Shrager 1984). 

2.5.2 Fact- retrieval model/ the network retrieval model 

Ashcraft (1982; 1990; 1992) utviklet en teoretisk modell som fokuserer på 

kunnskapens tilgjengelighet, lagring og struktur i langtidsminnet. Han stiller seg 

kritisk til min-modellen, særlig fordi den anvendes som en generell modell. Ashcrafts 

alternativ tar for seg retrievalstrategier og var motivert av hans observasjon; at 

kvadratroten av summen på regnestykket er en bedre predikator på voksnes 

løsningstid enn verdien av det miste adleddet, som i Groen og Parkman.  

Modellen kaltes først for ”fact-retrieval modell” (Ashcraft & Battaglia 1972), der 

hypotesen var at voksne og eldre barn lagret regnestykkene i en slags tabell, med det 

første adleddet i kolonnen og andre adledd i rad. Løsningstiden var avhengig av 

avstanden mellom tallet i raden og tallet i kolonnen. Ashcrafts reviderte modell kalles 

”the network retrieval modell” (Ashcraft 1992): Assosiasjonsstyrken mellom 

oppgave og svar bestemmer graden av tilgjengelighet til kunnskapsenhetene. 

Kunnskapsenheter som ligger nær hverandre er mer tilgjengelige enn de som ligger 

langt fra hverandre. Ashcraft rapporterte, basert på egne undersøkelser, at denne 

modellen ikke passet for yngre barn og at min-modellen er bedre da.  

En kan si at noe av det viktigste Ashcraft pekte på var at ulike demografiske 

karakteristika (her alder) fører til ulik strategibruk (Ostad 1999). Han påviste at den 

beste predikatoren for løsningstid i addisjon i 1. og 2. klasse var størrelsen på det 
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minste adleddet, mens for løsningstid i 5.klasse var adleddenes kvadratsum den beste 

predikatoren. 

2.5.3 Distribution of associations model 

Sieglers og Shragers (1984) teoretiske modell  “distribution of associations model” 

(se figur 3) forsøker å imøtekomme to svakheter ved Ashcrafts model: Den relativt 

ensidige fokuseringen på retrievalstrategier, og det at en ikke får tilfredstillende svar 

på hvorfor mange elever ikke får riktige svar på enkle oppgaver (Ostad 1999).  

Den første fasen i denne modellen er personens forsøk på retrieval. Personen setter to 

mentale parametrer: Confidence (sikkerhet) og search length (søketid). 

Sikkerhetskriteriet definerer en verdi som må overstiges av den assosiative styrken til 

det fremhentede svaret for at et barn gir svaret. Søkelengden indikerer det maksimale 

antall retrievalforsøk en person tillater før den går over i fase to. Sannsynligheten for 

at et hvilket som helst svar skal hentes frem ved bruk av retrieval ved et spesielt 

retrievalforsøk er proporsjonal med den assosiative styrken til svaret på den spesielle 

oppgaven. Assosiativ styrke avgjør i følge Siegler & Shrager (1984) om en bruker 

retrievalstrategi eller ei. Assosiativ styrke betegner styrken på forholdet mellom 

oppgaven og det riktige svaret (jf Ashcraft). I andre fase lager personen seg en utvidet 

representasjon av oppgaven, enten internt (mentale bilder) eller eksternt (fingre, 

objekt). Her spiller igjen styrken av assosiasjonen mellom representasjonen av svaret 

og oppgavens originale form (”elaborated representation-answer associations”) en 

rolle for om svaret blir hentet fram. Hvis assosiasjonen ikke er sterk nok (når ikke 

opp i forhold til sikkerhetsskriteriet) velger barnet å telle (fase tre). 
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Figur 3: Distribution of associations model (Siegler & Shrager 1984: 241) 
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2.5.4 Strategiedanning og strategiutvikling 

Det har nå blitt vist til eksempler på teoretiske modeller som forsøker å forklare 

strategivalg i matematikk. Groen og Parkmans teoretiske modell ”min-modellen” 

(1972) postulerer at hvis et barn blir presentert et matematisk problem, adderer det 

ved å velge det største adleddet og telle opp det antall steg det minste adleddet 
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indikerer. Ashcrafts reviderte modell kalles ”the network retrieval modell” (Ashcraft 

1992) og innebærer at assosiasjonsstyrken mellom oppgave og svar bestemmer 

graden av tilgjengelighet til kunnskapsenhetene. Sieglers og Shragers (1984) 

teoretiske modell “distribution of associations model” antar at assosiativ styrke avgjør 

om en bruker retrievalstrategi eller ei.  

Siegler gikk i en seinere publikasjon, etter flere undersøkelser, bort fra at barnet måtte 

prøve å ”retrieve” svaret først. Han gikk også bort fra at backupstrategier bare 

fremkom som et resultat av et mislykket retrievalforsøk (Siegler & Jenkins 1989). 

Siegler og Jenkins sa da at en kan skille mellom to perioder i utviklingen av 

oppgavespesifikke strategier: Strategioppdaging og strategigeneralisering (ibid). 

Strategioppdaging innebærer overgangen fra å ikke kjenne en strategi til å gjenkjenne 

den/bruke den. Strategigeneralisering innebærer at barnet lærer å anvende en strategi 

i flere sammenhenger, at strategien blir en fleksibel ressurs. 

De mekanismene som ligger bak et strategivalg er, i følge Halford (1993), av to slag: 

Metakognitive og assosiative. Ved assosiativt strategivalg har personen et sett av 

ulike løsningsmåter å velge mellom, og hver løsningsmåte er assosiert med et bestemt 

konfidensnivå som er knyttet til sannsynligheten for å lykkes (jf Ashcraft og Siegler). 

Ved metakognitivt strategivalg er strategivalget basert på forståelse eller deklarative 

kunnskaper og avhengig av tre former for kompetanse: Konseptuell (ulike 

handlingsskjema), prosedurell (sette sammen handlingsskjema til strategi) og 

utnyttelsesgraduell (sette sammen skjema slik at en får en hensiktsmessig 

handlingskonsekvens)(Greeno, Riley & Gelman 1984). 

Hovedmønsteret for normal strategiutvikling er avtakende bruk av backupstrategier 

og gradvis mer bruk av retrieval. Utviklingen går også i retning av utvidelse av 

strategiforrådet og bruk av mer avanserte backupstrategier. Dessuten blir 

kunnskapene mer fleksible; i forhold til at de tilpasses ulike typer oppgaver (Ostad 

1999). 
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2.6 Forskning på oppgavespesifikke strategier 

I dette kapittelet presenteres undersøkelser knyttet til oppgavespesifikke strategier i 

matematikk. Undersøkelsene presenteres kronologisk og fra det generelle mot det 

spesielle knyttet til minoritetsspråklige elever. 

2.6.1 Strategivalg 

Siegler og Robinson (1982) undersøkte 4- og 5-åringers strategibruk i addisjon. 30 

barn fra en førskole deltok, 17 gutter og 13 jenter. Barna ble filmet mens de løste 25 

addisjonsproblem med to ledd, hvert ledd besto av tall fra 1-5. Instruksjonene var 

som følger: 

”I want you to imagine that you have a pile of oranges. I’ll give you more oranges to add to your pile; 

then you need to tell me how many oranges you have altogether. Okay? You have m oranges, and I’m 

going to give you n to add to your pile. How many do you have altogether?” (Siegler & Shrager 

1984: 236).  

Hvert barn ble presentert hver oppgave to ganger. De til sammen 50 oppgavene ble 

fordelt på seks økter som varte omtrent 5 minutter. 

Videoopptakene viste at barna benyttet seg av fire strategier; tre åpne (eng. ”overt”; 

backup, visuelle eller auditive strategier) og en lukket (uten visuell eller auditiv 

atferd).  De tre åpne var ”telle fingre- strategien” (teller antall på fingrene),  ”fingre- 

strategien” (viser antall, men teller ikke) og ”telle- strategien” (teller høyt eller 

beveger på leppene) og den siste, og lukkete strategien ble kalt retrieval. Resultatene 

fra undersøkelsen viste at type strategi barnet benyttet seg av predikerte 

løsningstiden. Retrievalstrategien var den raskeste, fingre- strategien den nest 

raskeste, telle- strategien den nest tregeste og telle- fingre den tregeste. 

Undersøkelsen viste at type strategi også kan predikere sjansen for feil løsning av 

oppgaven. Sterke relasjoner mellom feilprosent, gjennomsnittlig løsningstid og 

prosentdel av backup/åpne strategier brukt på en oppgave indikerte at barna hadde en 

systematisk måte å velge når de skulle bruke backup/åpne strategier på. Barna brukte 
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backup/åpne strategier på de vanskeligste oppgavene, de oppgavene som hadde 

høyest feilsvarprosent. Barn løste oppgaven mer nøyaktig ved bruk av backup/åpne 

strategier, så den høye feilprosenten på disse oppgavene kan være en følge av høy 

feilprosent ved bruk av retrieval. 

En seinere oppfølgingsstudie av Siegler og Shrager (1984) understøtter overnevnte 

resultater; både når det gjelder strategityper, nøyaktighet, løsningstid og 

sammenhengen mellom feil, løsningstid og bruk av backupstrategier (åpne-): 

Korrelasjonskilden er primært feilprosenten og gjennomsnittlig løsningstid ved bruk 

av retrieval. Det viste seg at barna kunne gjøre strategitilpasninger også uten å kunne 

avgjøre oppgavens vanskelighetsgrad. 

Siegler og Shrager (ibid) gjorde også en lignende studie av subtraksjon, for å se om 

de fant likheter med addisjonsstrategiene. Barna brukte her samme typer strategier 

som i addisjon. Nøyaktigheten for de ulike typene strategier (feilprosenten) var også 

omtrent den samme. Den relative løsningstiden fulgte også samme mønster som over. 

Det viste seg at det igjen var sterk sammenheng mellom feilprosent og prosent 

backupstrategier som ble brukt på den aktuelle oppgaven. 

Ostad (1999) gjennomførte et longitudinelt forskningsprosjekt som sammenlikner 

elever med og uten matematikkvansker med tanke på strategivalgforskjeller (MUM- 

prosjektet). I undersøkelsen deltok 32 MD elever (elever med matematikkvansker) i 

1.klasse, 33 MD elever fra 3.klasse, 36 MD elever i 5.klasse og et tilsvarende antall 

MN elever (elever uten matematikkvansker) på de tre respektive klassetrinnene. 

Disse fikk løse enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver på to forskjellige tidspunkt 

med to års mellomrom. De oppgavespesifikke strategiene som ble anvendt ble 

nedtegnet en etter en og klassifisert som backup- eller retrievalstrategier.  Deretter ble 

de definert som enkeltvarianter av disse i et kategoriseringssystem (fra den mest 

primitive til den mest effektive).  

I addisjon ble backupstrategiene registrert som enten ”telle alt og forfra igjen”, ”telle 

alt”, ”telle videre”, ”min-varianten”, ”tegnevarianten”, ”tellepunkter i tallsymbol”, 
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”andre tellevarianter” eller ”verbal telling”, og retrievalstrategiene ble registrert 

som enten ”vet svaret”, ”avledet variant 1” eller ”avledet variant 2”. I subtraksjon 

ble backupstrategiene registrert som enten ”telle alt og forfra igjen”, 

”tilvekstvarianten”, ”minkingsvarianten”, ”tilvekst-minking varianten”, 

”tegnvarianten”, ”tellepunkter i tallsymbol”, ”andre tellevarianter” eller ”verbal 

telling”, og retrievalstrategiene ”vet svaret”, ”avledet variant 1” eller ”avledet variant 

2”. 

Undersøkelsen viste at MD-elevene langt oftere enn MN-elevene benyttet 

backupstrategier og innenfor rammen av backupstrategier benyttet MD-elevene de 

mest primitive tellestrategiene. MD-elevene benyttet langt færre strategivarianter enn 

MN-elevene. Det ble dokumentert langt mindre forandringer i strategibruken hos 

MD-elevene enn de forandringene MN- gruppen viste. Sammenliknet med MN- 

elevene hadde utviklingsmønsteret til MD- elevene en divergent karakter med lite 

variabilitet innen elevgruppen. Det er altså både en kvalitativ og en kvantitativ 

forskjell mellom MD- og MN- elevene. Ostad (1999: 49) sier at det som kjennetegner 

utviklingsmønsteret til elever med matematikkvansker er både en utviklingsforskjell 

og en utviklingsforsinkelse, oppsummert i følgende fire faktorer: Ensidig valg av 

backupstrategier; valg av de mest primitive backupstrategiene; lav variasjonsgrad i 

valget mellom de ulike strategivariantene; lav endringsgrad av strategivalget fra år til 

år.  

2.6.2 Minoritetsspråklige elevers strategier 

Kilborn (1993) deltok i et evalueringsprosjekt i Mozambique der han hadde ansvar 

for å evaluere “the educational materials of mathematics” (ibid:1). I den forbindelse 

laget han, i samarbeid med en prosjektgruppe, et sett av tester i matematikk og en 

manual for klinisk intervju av elever. Den informasjonen de fikk ut av disse to 

instrumentene var ekstremt viktig for gruppen for å kunne evaluere læringsutbyttet til 

elevene. Dette kunne således være et utgangspunkt for å finne nye 

undervisingsstrategier og –metoder og også påvirke utformingen av nye læreplaner. 
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De skriftlige testene (addisjons- og subtraksjonsoppgaver på tid) ble hovedsakelig 

gjennomført i 1., 2. og 3. klasser. Resultatene på disse testene viste at målene i 

læreplanen var urealistiske i forhold til hva elevene mestret/hadde oppnådd, og at de 

dårlige resultatene kunne skyldes primitive (ineffektive) strategier som tar lengre tid 

enn retrievalstrategier. Elevenes resultater var dårligere enn resultater hos elever i 

Norge og Sverige 

Kilborn (1993) undersøkte elevenes ”thinking modes” (oppgavespesifikke strategier) 

ved hjelp av kliniske intervjuer. Elever fra 22 klasser deltok, fra 1., 2. og 3. klasse. 

Gjennom en prøveperiode fant prosjektgruppen og Kilborn (ibid) frem til at de 

oppgavespesifikke strategiene elever brukte kunne deles inn i fem kategorier: Kunne 

svaret utenat (jf retrievalstrategier, Ostad 1999), ”telle alt”, ”telle fra første/telle 

nedover”, ”telle fra største/telle oppover” og ” annen metode”. Sammenliknet med 

elever fra Europa og USA var de oppgavespesifikke strategiene elevene benytter seg 

av på et lavere utviklingsnivå, det vil si, de mest primitive backupstrategiene som 

”telle alt” ble oftere benyttet framfor ”kunne utenat”, og en så i tillegg at elevene 

ikke hadde et så stort strategirepertoar (overraskende få, spesielt ved subtraksjon, 

benyttet seg av andre strategier enn ”telle alt” og ”kunne utenat”). Gradvis flere 

elever valgte likevel de mer avanserte strategiene i addisjon, ”telle fra største” og 

”kunne utenat” ved økende alder. Utviklingen var i tråd med normal 

strategiutvikling, men den skjedde omtrent to år tidligere for språklig majoritetselever 

i Europa og USA (ved 5 til 7 års alder). Resultatene tyder på en utviklingsforsinkelse. 

I subtraksjon skjedde dette i mindre grad enn ved addisjon. Dette kan tyde på en 

utviklingsforskjell.  

Både utviklingsforskjellen og utviklingsforsinkelsen kan i følge Kilborn (1993) være 

en følge av to forhold: For det første at elevene i Mozambique møter færre 

dagligdagse situasjoner som stimulerer til kalkulering enn barn i f.eks. Sverige. 

Dermed blir det sannsynlig at den spontane utviklingen av oppgavespesifikke 

strategier skjer i et saktere tempo enn i i-land. Kilborn skriver videre at disse 

strategiene ikke får utvikle seg i et naturlig tempo fordi instruksjonene i tekstbøkene 
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er kunstige og at elevene har vanskeligheter med å relatere dem til tidligere strategier. 

For det andre (og særlig relevant her); at yngre barns utvikling av aritmetisk tenkning 

er forbundet med språkutviklingen. Hvis dette er riktig, er det svært uheldig at 

elevene i Mozambique må skifte språk når deres matematiske tenkning blir utviklet 

videre på skolen. De fleste elevene snakker Bantu-språket hjemme, mens alle 

matematiske operasjoner må uttrykkes på portugisisk. Dette kan skape et skille 

mellom ”skoleverdenen” og ”hjemmeverdenen”, men også ha en uheldig effekt på 

utviklingen av matematisk tenkning (ibid).  

Kilborn (1997) gjennomførte også et lignende prosjekt i Sør Afrika i provinsen 

Northern Cape. Prosjektet hadde tre mål: Å kartlegge og beskrive status quo i 

matematikkundervisningen, å trene opp faglige rådgivere og forelesere i enkel 

forskning og å skrive et utkast til en manual til allerede utøvende matematikklærere. 

Det er det første målet og hvordan det ble fulgt opp i praksis som er relevant i denne 

sammenheng. Her besto undersøkelsen i tester og kliniske intervjuer a la 

Mozambique. Testene ble gitt til ca 1000 elever i standard 1 (3. klasse) og besto av 

addisjons- og subtraksjonsoppgaver som måtte regnes innenfor en nokså stram 

tidsramme (12 minutter på 20 addisjonsoppgaver og 40 subtraksjonsoppgaver, som 

f.eks. 11+5 og 2+26 og 14-2, 13-8 og 12-3). Kilborn argumenterer for at en såpass 

stram tidsramme vil ”avsløre” de elevene som ikke har effektive og hensiktsmessige 

strategier, fordi ineffektive og primitive strategier som f.eks. ”telle alt” er mye mer 

tidskrevende. Dessuten var oppgavene av ulike typer, som krever ulike strategier eller 

at en strategi vil være mer hensiktsmessig enn en annen. F.eks. vil stykket 2+ 25 være 

vanskelig hvis en bruker en ”telle fra første” strategi, og veldig tidskrevende hvis en 

i tillegg teller på fingrene. Resultatene av testene viste i følge Kilborn (1997) at 

mange av elevene hadde store problemer med enkel addisjon og manglet adekvate 

strategier for løsning av enkle subtraksjonsstykker. 

Etterfølgende ble to elever med ferdighet under middels, to med middels ferdighet og 

to over middels fra hver klasse i 1. klasse og 3.klasse på de seksten skolene fra fire 

områder intervjuet. I tillegg til å telle nedover og oppover så langt de kunne, ble 
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elevene ble presentert for subtraksjons- og addisjonsstykker som de skulle gi svaret 

på, og intervjueren kategoriserte strategiene eleven brukte i typer. De 

oppgavespesifikke strategiene ble delt inn som i Mozambique. Resultatene tyder i 

følge Kilborn (1997) på at elevers kvalitative matematikkferdighet i første og tredje 

klasse var preget av strategifattigdom. Elevene brukte ofte samme strategi uavhengig 

av oppgavetypen. Videre mener han at dette skyldes både at elevene ikke lærer 

adekvate strategier i første klasse, at elevene bare løser oppgaver ved å manipulere 

objekter, og at det er mangel på didaktiske ideer og strategier i undervisningen. 

Asplin (2003) har undersøkt språklige minoritetselevers oppgavespesifikke strategier 

i addisjon og subtraksjon. Utgangspunktet for oppgaven hans var kartleggingen av 

oppgavespesifikke strategier i Mozambique (Kilborn 1993). Hensikten med Asplins 

undersøkelse var å sammenlikne elever med pakistansk bakgrunn og elever med 

norsk etnisk bakgrunn i norsk grunnskole med tanke på valg av oppgavespesifikke 

strategier. Strategiene ble klassifisert som backup- og retrievalstrategier og 

underklassifisert som følger: Back-up- strategiene i ”telle alt” og ”telle 

videre/baklengs/forlengs” og retrievalstrategiene i ”avledet retrieval” og ”retrieval”. 

Undersøkelsen hans var basert på et kvantitativt forskningsdesign, ”komparativt 

eksperiment”. Strategibruken ble kartlagt ved hjelp av strukturert intervju og 

observasjon. 44 elever fra fire skoler i Oslo kommune deltok i undersøkelsen, 22 med 

pakistansk bakgrunn og 22 med norsk etnisk bakgrunn, likt fordelt på 4. og 7. klasse.  

Forskjellen på urdu- og norskgruppen med tanke på valg av backup og 

retrievalstrategier ble belyst ved hjelp av forskjell i middelverdi mellom gruppene. 

Det var ikke signifikante forskjeller mellom gruppene med tanke på valg av backup- 

og retrievalstrategier, verken i addisjon og subtraksjon hver for seg eller samlet. 

Asplin (ibid) antar at strategibruken til de pakistanske elevene var på samme 

utviklingsnivå som de etnisk norske elevene. Betydningen av økt alder på valg av 

backup- og retrievalstrategier ble belyst ved hjelp av forskjell i middelverdi mellom 

4. og 7. klasse. Det var signifikant forskjell mellom elevene i 4. klasse og elevene i 7. 

klasse. Økt alder innebar avtakende bruk av backup- strategier og økt bruk av 
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retrievalstrategier. Asplin (ibid) antar at strategibruken var en funksjon av alderen, 

med høyere utviklingsnivå ved økende alder som resultat. Han belyser også 

eventuelle interaksjonseffekter av språk x alder, altså ikke-parallelle kurver for norsk- 

og urdugruppen; forskjellen i middelverdi mellom henholdsvis urduelevene i 4. 

klasse og 7. klasse, og norskelevene i 4. klasse og 7. klasse. Det var ikke signifikant 

forskjell mellom urdu- og norskgruppen med tanke på effekt av økt alder.  Asplin 

(ibid) antar derfor at urdugruppen følger samme utviklingsmønster som 

norskgruppen. Asplin konkluderer med at det kan antas at det ikke er forskjell 

mellom urdu- og norskgruppens strategibruk, verken med tanke på utviklingsnivå 

eller utviklingsmønster (som innebar avtakende bruk av backup til fordel for økt bruk 

av retrieval). 

2.7 Problemstillinger 

Gjennom dette kapittelet har det blitt presentert teori og empiri som danner 

bakgrunnen for problemstillingene i dette prosjektet: Det antas at elever som har 

vedtak om særskilt norskopplæring har behov for tospråklig fagstøtte og undervisning 

på morsmålet for å få et godt undervisningsutbytte. Denne særskilte tilretteleggingen 

gjennomføres i varierende grad i ulike kommuner og på ulike skoler, og er avhengig 

av bl.a. tilgang på ressurser. Dermed vil mange elever få sin matematikkopplæring på 

andrespråket. Teori og empiri viser at økende alder og modenhet påvirker elevers 

valg av oppgavespesifikke strategier i matematikk, og videre at utviklingen av den 

indre stemme kan lette fremhentingen av lagret informasjon og dermed gjøre 

kunnskapen mer funksjonell.  

En underliggende hypotese for den videre undersøkelsen er at svak ferdighet i 

undervisningsspråket vil kunne påvirke matematikkunnskapens kvalitet og at økende 

alder fører til bedret kvalitet på matematikkunnskapene.  

Med utgangspunkt i dette er det formulert følgende tre problemstillinger: 
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1. I hvilken grad er det forskjell på norskspråklige elever og minoritetsspråklige 

elever med tanke på valg av backup- og retrievalstrategier?  

2. I hvilken grad influerer økt alder på valg av backup- og retrievalstrategier? 

3. I hvilken grad er effekten av økt alder forskjellig for de to gruppene med tanke på 

valg av backup- og retrievalstrategier? 
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3. Metode 

I dette kapittelet blir det redegjort for den metodiske tilnærmingen til prosjektets 

problemstillinger. Først presenteres designet undersøkelsen baserer seg på. Deretter 

gis det begrunnelser for utvalgskriterier og operasjonaliseringer. Avslutningsvis i 

dette kapittelet betraktes noen generelle og spesifikke etiske perspektiver  

3.1 Design 

Undersøkelsen baserer seg på, som i Asplin (2003) det kvantitative 

forskningsdesignet ”komparativt eksperiment” (Kruuse 2001). Et komparativt 

eksperiment involverer minst to grupper som skiller seg fra hverandre. I dette tilfelle; 

elever med norsk som førstespråk og elever med norsk som andrespråk fra fjerde 

trinn og syvende trinn på barneskolen. Formålet med komparative eksperimenter kan 

dels være å undersøke om et gitt fenomen er generelt eller spesifikt for en gitt gruppe, 

dels kan det være å få ideer om eventuelle oversette variabler (ibid). Gall, Borg og 

Gall (1996: 380) bruker betegnelsen ”causal-comparative research method” om 

kvantitativ forskning som vil undersøke mulige årsaker og virkninger av 

personlighetskarakteristika ved å sammenlikne individer med og uten (eller mindre 

av) disse karakteristikaene. Karakteristikaene i denne undersøkelsen er altså 

språktilhørighet og klassetrinn. Denne type studie blir også kalt ”ex post facto 

research” fordi årsakene studeres etter at de har utøvd sin effekt på en eller flere 

variabler (ibid; Kruuse 2001). Gall, Borg og Gall (ibid) peker på at mange årsaks- og 

virkningsforhold i utdanning ikke er passende til eksperimentell forskning, og at dette 

er hovedgrunnen til å bruke en kausal-komparativ metode i forskningen. Kruuse 

(2001) peker på at forskeren selv kontrollerer den uavhengige variabel i et 

eksperiment (som i denne undersøkelsen) og at dette ikke er tilfelle i korrelativ 

forskning (som i ex-post-facto undersøkelser). 
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Et komparativt eksperiment skiller seg fra standardeksperimentet for det første fordi 

et komparativt eksperiment som tidligere nevnt ikke har ensartede 

forskningsindivider. For det andre fordi de to eksperimentene har ulike formål: Mens 

den som utfører standardeksperimentet ønsker å konstruere en teori om oppgaven 

eller fenomenet, ønsker den som utfører et komparativt eksperiment å konstruere en 

teori om mennesket kombinert med en teori om oppgaven (ibid); her 

minoritetsspråklige elever og spesifikk strategibruk i addisjon og subtraksjon. For det 

tredje har en i et komparativt eksperiment lite kjennskap til undersøkelsesgruppene 

og en kan dermed ha mindre kontroll over faktorer som har betydning for 

testresultatet(ibid); flere ukontrollerte variabler. I det videre er det derfor tatt 

utgangspunkt i det komparative eksperimentet, og Kruuses modell nedenfor (figur 4) 

fungerer som en god illustrasjon av undersøkelsen. 

3.1.1 Variabler 

I denne undersøkelsen er minoritetsspråklige elever forsøksgruppe og elever med 

norsk som førstespråk kontrollgruppe.  Klassetrinn (fjerde trinn versus syvende trinn) 

og språk (minoritetsspråklige elever versus elever med norsk som førstespråk) er 

uavhengige variabler. Oppgavespesifikke strategier i addisjon og subtraksjon er 

avhengige variabler. Disse er klassifisert i underkategorier av henholdsvis backup- og 

retrievalstrategier. Ferdigoppstilte addisjons- og subtraksjonsoppgaver er parametere. 

To deltester fra WISC-III (ordforståelse og terningmønster) som samlet gir et IQ-

estimat (WISC brief-IQ), utgjør her kontrollvariabler.  

De ukontrollerte variablene er det som kan ha virket inn på resultatet som en ikke har 

kontroll over; det være seg f.eks. foreldres utdanning, oppholdstid i Norge, 

leksehjelp, kultur, kjønn etc. Det kan altså være at forsøksgruppen og 

kontrollgruppen skiller seg på andre måter enn bare ved at den ene gruppen ikke har 

gode norskferdigheter. I et forsøk på å redusere de ukontrollerte variablene, 

inkluderes de to deltestene fra WISC-III i testbatteriet. 
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Figur 4: Modell av det komparative eksperimentet (med utgangspunkt i figur 9.3 i Kruuse (2001: 145)) 
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3.2 Utvalg 

3.2.1 Utvalgskriterier 

Skole: Utvalgsgrunnlaget er avgrenset til Oslo kommune. Elevene i utvalget går på en 

av skolene i Oslo kommune som har en større andel (minimum en fjerdedel, helst ca 

halvparten) minoritetsspråklige elever. Deltakerskolene ble ut i fra dette 

skjønnsmessig utvalgt. 

Klassetrinn: Personene i utvalget går enten i fjerde eller i syvende trinn på 

barneskolen.  Disse klassetrinnene ble valgt fordi Asplin (2003) har gjort dette 

tidligere. Da er det mulig å sammenlikne med hans resultater. Dessuten består da 

utvalget av elever fra småskolen og mellomtrinnet, slik at utviklingen av 

matematikkunnskapene skal kunne komme til syne.  
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Språk: Elevene i utvalget har enten norsk som førstespråk (kontrollgruppen) eller skal 

i følge kontaktlærer ha behov for særskilt norskopplæring (forsøksgruppen). § 2-8 i 

Opplæringsloven sier som følger om særskilt språkopplæring for elever fra språklige 

minoriteter: ”Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett 

til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den 

vanlege opplæringa i skolen…”(Rundskriv 07/2004: 1).  

Særskilte behov: Ingen av personene i utvalget har Individuell Opplæringsplan (IOP) 

etter vedtak om spesialundervisning, fordi dette hadde kunnet fungert som en 

ukontrollert variabel og ha påvirket resultatene av undersøkelsen. Elevene i 

forsøksgruppen har i følge kontaktlærer, som nevnt tidligere, behov for særskilt 

norskopplæring.  

Størrelse: I utgangspunktet var det ønskelig å ha 60 personer i utvalget. Dette som et 

kompromiss mellom det praktisk mulige innenfor rammene og det ønskelige i forhold 

til generaliserbarhet og representativitet. I utgangspunktet skulle 20 elever fra hver 

skole delta; 10 minoritetsspråklige, 10 med norsk som førstespråk, 10 fra fjerde trinn, 

10 fra syvende trinn. 

3.2.2 Utvalgsprosedyre 

Det var flere kommunale grunnskoler som hadde rundt 50% minoritetsspråklige 

elever skoleåret 2003-2004 (Statistisk årbok for Oslo 2004: 212). Tre av disse 

skolene ble kontaktet per e-post (se vedlegg 1), brev (se vedlegg 2) og telefon; for å 

høre om de var interesserte i å delta og evt. få i stand et møte. Alle tre skolene var 

interesserte og rektorene ga sin tillatelse til at testene og intervjuet kunne 

gjennomføres. Etter et møte med kontaktlærerne, ble elevene tilfeldig utvalgt ved 

hjelp av loddtrekning fra klasselisten. Klasselisten ble på forhånd anonymisert av 

kontaktlærerne, elevene fikk nummer i stede for navn og det var markert om de hadde 

norsk som førstespråk eller norsk som andrespråk. Elever med IOP var ikke med i 

trekningen. Vurderingen av hvem av elevene som har norsk som førstespråk og hvem 

som er minoritetsspråklige ble overlatt til kontaktlærerne. Lærerne fikk beskjed om at 
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de skulle markere de elevene som ville hatt (eller har) særskilt norskopplæring. Her 

var det noe ulik praksis på skolene i forhold til hvordan de registrerte disse behovene 

og tilrettela for særskilt norskopplæring. I forbindelse med kravet om informert 

samtykke, ble det sendt ut informasjonsbrev til foresatte (se vedlegg 3), som skulle 

skrives under på hvis deltakelsen ble godkjent. Utvalget besto til slutt av 23 elever 

med norsk som førstespråk og 23 minoritetsspråklige elever, 20 elever fra fjerde trinn 

og 26 fra syvende trinn. Det var 20 elever fra en skole, 10 fra den andre og 16 fra den 

tredje. Av et elevgrunnlag på 187 deltok 46 elever, etter at 53 elever ble spurt om å 

delta. 

3.3 Operasjonalisering 

3.3.1 Instrumenter/ tester  

Strategiregistrering 
Kartleggingen av elevenes oppgavespesifikke strategier i subtraksjon og addisjon 

innebar at elevene skulle løse enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver i ren 

symboldrakt, altså oppstilte oppgaver. Elevene skulle selv fortelle hvordan de tenkte 

eller regnet for å komme frem til svaret, en måte som ansees som god for å få frem 

hvilke strategier elever bruker; de kan beskrive nøyaktig hvilke strategier de bruker 

hvis de blir spurt straks etter de har løst oppgaven (Siegler & Shrager 1984; Ostad 

1999).  

Oppgavespesifikke strategier beskriver løsningsprosessen når målet er å løse relativt 

enkle oppgaver. De er organiserte og domenespesifikke prosedyrer. De klassifiseres 

som tidligere nevnt i backupstrategier (f.eks. tellestrategier) og retrievalstrategier, 

som kjennetegnes ved fremhenting av svaret i form av ”vet-svaret-karakter” fra 

lageret av kunnskapsenheter og er et produkt av komplekse kognitive aktiviteter. 

Backupstrategiene ble klassifisert i tre kategorier og retrievalstrategiene i to 

kategorier, slik som Asplin (2003) har gjort det i sin hovedoppgave. Dette er en 
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forenklet versjon av det Kilborn brukte i 1993 og i 1997 i forbindelse med en 

kartlegging av skolebarns matematikkunnskaper i Mozambique og i Sør-Afrika. I det 

videre brukes oppgaveeksemplene 4+7 og 12-8. 

De tre backupkategoriene er (rangert fra den mest primitive strategien til den mer 

komplekse): ”Telle alt”, ”telle fra første/telle baklengs” og ”telle fra største/telle 

forlengs”. ”Telle alt” innebærer i addisjon at eleven først teller til fire, så syv og så 

alt sammen på nytt, enten med objekter, fingre eller i hodet. I subtraksjon betyr det at 

eleven først teller til tolv, så tar vekk åtte, for så å telle hvor mange som er igjen. 

”Telle fra første” innebærer i addisjon at eleven teller fra fire og syv oppover, og 

”telle baklengs” innebærer i subtraksjon at eleven teller fra tolv og så åtte nedover. 

”Telle fra største” innebærer at eleven lokaliserer det største tallet og teller oppover, 

her telle fra syv og fire oppover. ”Telle forlengs” betyr at eleven teller fra åtte og opp 

til tolv. De to retrievalstratetegiene er ”avledet retrieval” (som i Ostad 1999) og 

”retrieval” (”by heart”, Kilborn 1997). ”Avledet retrieval” bruker elevene når de vet 

svaret på andre subtraksjons- eller addisjonskombinasjoner og benytter disse som 

grunnlag for videre telling. For eksempel hvis eleven vet at 3+7=10 og legger til en, 

eller de vet at 10-8=2 og legger til 2. ”Retrieval” innebærer at eleven bare vet svaret 

umiddelbart eller etter litt leting, og ikke trenger å telle. 

Addisjonsoppgaver ble konstruert på basis av de 64 mulige oppgavene som kan 

dannes ved hjelp av de parvise kombinasjonene av tallene 2-9, de 8 

tvillingtalloppgavene blir valgt bort (56 oppgaver til sammen). De 56 oppgavene kan 

igjen deles i 2 ekvivalente halvparter (9+8 og 8+9 osv.). Subtraksjonsoppgavene blir 

konstruert som inverse oppgaver til oppgavene i addisjon. Asplin (2003) fant i en 

forundersøkelse ut at rundt 20 addisjons- og subtraksjonsoppgaver er maksimum ut 

fra en tidsramme på ca.10 minutter per elev. Fra en systematisk oppstilling av de 28 

addisjonsoppgavene som i Ostad (1999), ble hver 3. oppgave plukket ut. I 

subtraksjonsoppgavene summen av hver addisjonsoppgave minus andre adledd. For å 

eventuelt registrere strategivariasjon på oppgavenivå benyttes også første adledd fire 

av gangene. Til sammen ble det altså 18 oppgaver, 9 addisjonsoppgaver og 9 
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subtraksjonsoppgaver (se vedlegg 4). Oppgavene ble skrevet horisontalt på A4 ark, 

en oppgave på hvert ark.  

WISC-III,  brief IQ 
WISC-III er en prøve som kartlegger generelt evnenivå, og som er standardisert for 

alderen 7 til 16 år. Testen består av 12 delprøver som er delt inn i 6 verbalprøver og 6 

utføringsprøver. Prøveresultatene summeres og tolkes, og kan sammen med andre 

observasjoner og vurderinger brukes i en helhetsvurdering av sterke sider og 

utfordringer i forhold til læring. På denne måten kan denne testen danne grunnlag for 

tilrettelegging av eventuelle tiltak. Det fins ulike kortformer av WISC-III som brukes 

i screening- og forskningsøyemed. De to deltestene fra WISC III brukt i 

undersøkelsen, er ordforståelse og terningmønster. Disse til sammen er i følge Sattler 

& Saklofske (2001) et populært screeninginstrument som gir et godt IQ-estimat: 

“These two subtest have excellent reliability, correlate highly with the Full Scale 

over a wide range and are good measures of g” (ibid: 255). Disse to deltestene er 

anbefalt framfor andre kortformer fordi de gir mer verdifull klinisk informasjon: Om 

hvordan elever mestrer ”less structured tasks” og om hvordan han/hun bruker 

problemløsningsstrategier.  

Deltesten ordforståelse er en prøve på ordkunnskap. Den kan si noe om elevens 

læreevne, kunnskapslager og idérikdom (Sattler 2001). Den kan også si noe om 

elevens minne og begrepsdannelse, og om barnets språkutvikling (ibid). Dette er nært 

relatert til barnets tidligere erfaring og opplæring. Den kan fortelle noe om barnas 

norskferdigheter, og kan ha en kontrollfunksjon i forhold til de minoritetsspråklige 

elevenes behov for særskilt tilrettelegging. Deltesten terningmønster består av 

nonverbale begrepsdannelsesoppgaver, som stiller krav til abstrakt begrepsdannelse 

og perseptuell organisering. Eleven skal ved hjelp av terninger reprodusere 

todimensjonale mønster han/hun får se.  Evne til spatial visualisering, visuell 

organisering og figur-grunn oppfattelse blir viktig her (ibid). Elevens evne til analyse 

og syntese blir satt på prøve. Testen er også en prøve på visuo-motorisk koordinering 



 42 

og konstruksjon, som stiller krav til logikk og resonnering og forståelse av spatiale 

relasjoner (ibid).  

3.3.2 Prosedyre og skåring 

Testingen var individuell. Datainnsamlingen foregikk i februar. Kontaktlærer hadde 

på forhånd satt opp en liste med hvilke elever som skulle testes hvilken dag og til 

hvilken tid. Intervjuene/testene ble foretatt i skoletiden. Et eget rom i tilknytning til 

klasserommene ble brukt i testingen. Det tok i overkant av 20 minutter uten pause per 

elev. Rekkefølgen på de tre delene var først strategiintervju, så ordforståelsestest, så 

terningmønster. Elevene satt ved en pult eller et bord. Tvers ovenfor, på den andre 

siden av bordet, satt testleder. Elevene fikk ca 20 Unifix-klosser, papirark og blyant 

til disposisjon under strategikartleggingen. I utgangspunktet var det planlagt å bruke 

videoopptak for å kunne registrere og sjekke i etterkant (som i bl.a. Siegler & Shrager 

1984), men en helhetsvurdering med hensyn til tid, gjorde at det ikke ble brukt. Det 

ble også gitt respons fra kontaktlærere og fra noen av elevene at testingen ble 

oppfattet som mindre skremmende da. På den andre siden ville det være lettere å 

registrere ytre tegn på strategibruk (telling på fingrene etc.) hvis situasjonene kunne 

sees flere ganger. 

Å få gode opplysninger om elevens egen løsningsprosess forutsetter at eleven får 

mulighet til å formidle hvordan han/hun tenker. For å få elevene til å fortelle, ble 

situasjonen forsøkt ufarliggjort, elevene ble trygget på at de var anonyme og at det 

var testleder som skulle lære av dem. Dessuten ble det gitt positiv feedback på atferd 

og utsagn underveis. Elevene ble informert om at de skulle løse matematikkoppgaver 

som var skrevet på A4 ark, og at de skulle finne svaret på den måten de syns var best 

og lettest. De kunne bruke fingre, klosser eller ark eller bare tenke, regne inni seg. 

Etter hver oppgave ble eleven oppfordret til å forklare hvordan han/hun kom frem til 

svaret. Det ble stilt utdypende spørsmål ved mangelfulle svar og tvilstilfeller. Dataene 

blir registrert på et skjema med strategikategorier (se vedlegg 4). Det var på forhånd 
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utarbeidet svarkategorier (de ulike kategoriene av strategier), slik at 

løsningsstrategiene kunne kategoriseres umiddelbart.  

Ved gjennomføring av deltestene fra WISC III ble veiledningen fulgt nøye. Manualen 

beskriver nøyaktig hvordan testen skal presenteres for elevene, gjennomføres og 

skåres. Ordforrådstesten foregår slik at elevenes ordforklaringer blir skrevet ned, og 

hvert av disse svarene blir så vurdert til 0 (feil svar), 1 eller 2 (mest presist svar) 

poeng avhengig av kvaliteten på svaret. En summerer så poengene, finner elevens 

nøyaktige alder og bruker en tabell for å overføre fra råskåre til standardskåre. 

Terningmønstertesten foregår på tid. Om eleven lager riktig mønster raskt får han/hun 

flere poeng enn hvis han/hun gjør den sakte. Gjør eleven feil får han/hun ingen 

poeng. En summerer poengene, finner riktig tabell for elevens alder og overfører fra 

råskåre til standardskåre. Testen er standardisert slik at gjennomsnittlig skåre for 

alderen ligger på 10, og normalområdet for alderen ligger mellom skårene 7 og 13. 

For å finne IQ-estimat ved hjelp av disse to deltestene, summerer en de to 

standardskårene og bruker tabell A22 i Appendix A i Sattler (2001) for å lese av  IQ-

skåre. 

3.4 Etiske betraktninger 

Det har blitt tatt hensyn til faktorer som anonymisering og oppbevaring, informert 

samtykke, retten til innsyn fra deltakernes side, samt til taushetsplikten hos de 

eventuelle involverte parter i forskningsarbeidet (Befring 2002). Det har blitt 

opprettet et midlertidig personregister uten navn, og det ble gitt tillatelse av 

Datatilsynet (NSD) til dette (se vedlegg 5). All informasjon vedrørende utvalget 

behandles anonymt. Testprotokoller og datafiler inneholder kun opplysninger om 

klassetrinn og om eleven har norsk som første- eller andrespråk. Rektorene på de tre 

skolene godkjente undersøkelsen på forhånd, og det denne innebar; det være seg 

intervju av elever og opplysninger om elevenes språkferdighet. Elevenes foresatte ga 

også en skriftlig godkjenning av at deres barn kunne delta i undersøkelsen (se 

vedlegg 3), etter å ha fått skriftlig informasjon (informert samtykke). Minst like viktig 
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som det formelle ovenfor, var det at barna fikk vite hva deltakelsen innebar og at de 

følte seg komfortable i testsituasjonen. Dessuten var fokuset hele tiden på at 

prosjektet også skulle ha en umiddelbar og synlig nytteverdi for de involverte parter. 

Etter testing ble det rapportert tilbake til kontaktlærerne, og i noen tilfeller ble det 

diskutert evt. tiltak i forhold til en positiv utvikling av oppgavespesifikke strategier i 

matematikk, og gitt generelle tips til matematikkundevisningen. Ved bekymring for 

enkelteleven ble det oppfordret til videre utredninger. 
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4. Resultater og statistisk analyse 

I dette kapittelet er de innsamlede dataene gjenstand for statistisk analyse. Dataene 

analyseres ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. I 4.1 presenteres variablenes 

fordeling, og det vurderes om variablene er normalfordelte. I 4.2 belyses 

korrelasjonen mellom de sentrale variablene og i 4.3 presenteres sentrale deskriptive 

data og det foretas en grundig variansanalyse. Her vil de tre problemstillingene 

presenteres hver for seg. I variansanalysen benyttes antall oppgaver som ble løst med 

de ulike strategiene; nærmere bestemt det aritmetiske gjennomsnittet mean og 

standardavviket (SD) for de ulike gruppene (norsk som 

førstespråk/minoritetsspråklige, 4.trinn/7.trinn).  

4.1 Eksplorerende dataanalyse 

Figurene under beskriver median, variasjonsbredde og kvartilavvik, så vel som 

ekstremverdiene for de ulike gruppene i undersøkelsen (Miller m.fl. 2002) når det 

gjelder variablene backup- og retrievalstrategier. Backupstrategier innebærer som 

nevnt alle andre strategier enn retrieval; at en følger en oppskrift fra punkt til punkt 

for å finne løsningen på oppgaven, en henter ikke svaret i kunnskapslageret. 

Retrievalstrategier kjennetegnes av at en lokaliserer og henter frem informasjon for å 

løse oppgaver direkte fra et lager av kunnskapsenheter. Her er det tale om antall 

ganger en type strategi er brukt. 
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Figur 5: Fordelingen av backup- og retrievalstrategier i gruppene med minoritetsspråklige elever og elever med 
norsk som førstespråk 
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En kan se tendenser til forskjeller mellom gruppen med elever med norsk som 

førstespråk (norsk) og gruppen med elever med norsk som andrespråk (NOA).  

Elevene med norsk som førstespråk har ikke så stor forskjell på ekstremverdiene som 

elevene med norsk som andrespråk. Ellers ser det ut til at medianen er noenlunde den 

samme for begge gruppene. Begge fordelingene er høreskjeve når det gjelder 

backupstrategiene og ventreskjeve når det gjelder retrieval, fordelingen til elevene 

med norsk som førstespråk en anelse mer skjev. 

Figur 6: Fordelingen av backup- og retrievalstrategier i gruppene med elever i fjerde trinn og syvende trinn. 
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Det er tydelige forskjeller mellom elever i syvende klasse og elever i fjerde klasse, 

både når det gjelder median, variasjonsbredde, kvartilavvik (større i fjerde klasse) og 

ekstremverdier (større forskjeller mellom elevene i fjerde klasse). Begge fordelingene 
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er skjeve, men for fjerde klasse venstreskjev for backup og syvende klasse høyreskjev 

og vice versa for retrieval. 

Når variabler ikke er normalfordelte brytes statistiske forutsetninger for parametrisk 

statistikk (en dypere behandling av dette temaet i kapittel 5). For å undersøke om 

utvalget er trukket fra en normalpopulasjon har det blitt testet om variablene er 

normalfordelte med Lilliefors signfikanskorrelasjon (Kolmogorov-Smirnov). Denne 

testen fortalte at null- hypotesen om at utvalget er trukket fra en normalpopulasjon 

kan opprettholdes for halvparten av variablene, og at de andre variabler ikke er 

normalfordelte. Der subtraksjons- og addisjonsoppgavene slås sammen (”alle”) er 

utvalget gjennomgående normalfordelt, dette gjerne som en konsekvens av større 

tallmateriale. Der utvalget ikke er normalfordelt eller der det er svært tydelige 

utstikkere, vil det ikke kommenteres fortløpende, men det vil komme tydelig frem 

gjennom størrelsen på standardavviket (SD). Jo større standardavvik i forhold til 

aritmetisk gjennomsnitt, jo mindre sannsynlig at utvalget er normalfordelt.  

4.2 Korrelasjon 

I tillegg til variansanalysen som er hoveddelen i dette kapitelet, er korrelasjon et 

velegnet mål for å beskrive forholdet mellom to kvantitative variabler. Målet med 

korrelasjonsanalyse er å belyse styrken av forholdet mellom variabler (Miller m.fl. 

2002). I dette kapitlet er det ment som en utdypning og et supplement til de dataene 

som presenteres i variansanalysen. Under ses det litt nærmere på korrelasjonen 

mellom de ulike variablene i undersøkelsen. Verdien av Cramer’s V gir uttrykk for 

grad av sammenheng, der 0 er ingen forbindelse og 1 er perfekt forbindelse.  

Sammenhengen mellom språk og antall backup- og retrievalstrategier i addisjon er 

relativt svak (0,38), og ikke signifikant (p=0,59). Sammenhengen mellom språk og 

antall backup- og retrievalstrategier i subtraksjon er relativt svak (0,38), og ikke 

signifikant (p=0,69). Sammenhengen mellom språk og antall backup- og 

retrievalstrategier generelt er noe sterkere (0,51), men ikke signifikant (p=0,74). 



 48 

Sammenhengen mellom klassetrinn og antall backup- og retrievalstrategier i addisjon 

er noe sterkere (0,57) enn sammenhengen mellom språk og antall backup- og 

retrievalstrategier i addisjon. Sammenhengen er ikke signifikant (p=0,07). 

Sammenhengen mellom klassetrinn og antall backup- og retrievalstrategier i 

subtraksjon er relativt sterk (0,68) og signifikant (p=0,01). Sammenhengen mellom 

klassetrinn og antall backup- og retrievalstrategier generelt er sterk (0,71), men ikke 

signifikant (p=0,11).  

4.3 Deskriptive data og variansanalyse 

Signifikansnivået i undersøkelsen er 5%. Den statistiske signifikansen av variansen 

mellom gruppene belyses ved hjelp av t-test for uavhengige utvalg. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse belyses ved hjelp av en univariat analyse med 

two-way Anova. En univariat analyse anslår den simultane effekten av de to 

uavhengige variablene, og om effekten fra en av disse variablene er forårsaket eller 

modifisert av den andre variabelen (Miller m.fl. 2002). I tillegg brukes henholdsvis 

standardskåren på de to deltestene av WISC-III og IQ-estimatet som 

kontrollvariabler, for å eventuelt justere effekten av de uavhengige variablene. Denne 

eventuelle kovariasjonen belyses ved hjelp av Ancova.  
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Figur 7: Utvalgsgruppene og sammenligningsmuligheter (med utgangspunkt i figur 12 i Asplin (2003:16)) 
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4.3.1 I hvilken grad er det forskjell på norskspråklige elever og 
minoritetsspråklige elever med tanke på valg av backup- og 
retrievalstrategier?  

Backupstrategier 
Minoritetsspråklige elever bruker i gjennomsnitt 2,74 backupstrategier (SD 2,34) når 

de løser addisjonsoppgavene. Elevene med norsk som førstespråk bruker 2,09 

backupstrategier (SD 2,37). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,94, p=0,35), 

heller ikke kontrollert for henholdsvis IQ (F(1, 46)= 0,69, p=0,41), 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,17, p=0,68) eller ordforståelseskåre (F(1, 46)= 0,84, 

p=0,37). 

Minoritetsspråklige elever bruker i gjennomsnitt 3,39 backupstrategier (SD 3,07) når 

de løser subtraksjonsoppgavene. Elevene med norsk som førstespråk bruker 3,30 (SD 

2,96). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,10, p=0,92), ei heller kontrollert for 
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terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,22, p=0,64). Forskjellen er signifikant kontrollert for 

ordforståelsesskåre (F(1, 46)=5,31, p=0,03) og IQ (F(1, 46)=4,15, p=0,05). 

Minoritetsspråklige elever bruker til sammen i gjennomsnitt 6,22 backupstrategier 

(SD 4,81). Elevene med norsk som førstespråk bruker 5,35 (SD 5,0). Forskjellen er 

ikke signifikant (t(44)=0,60, p=0,55), heller ikke kontrollert for henholdsvis IQ (F(1, 

46)=1,80, p=0,19, terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,004, p=0,95 eller 

ordforståelseskåre (F(1, 46)=2,05 p=0,16). 

Telle alt 
”Telle alt” innebærer i addisjon at eleven først teller opp det ene leddet, så det andre 

og så alt sammen på nytt, enten med objekter, fingre eller i hodet. I subtraksjon betyr 

det at eleven først teller til det første leddet, så tar vekk det antall det andre leddet 

angir, for så å telle hvor mange som er igjen.  

I addisjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle alt”- strategien 0,09 

ganger (SD 0,29) og norskspråklige elever bruker den 0,26 ganger (SD 1,05) av 9 

mulige oppgaver. Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,76, p=0,45) 

I subtraksjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle alt”- strategien 

0,48 ganger (SD 1,90) og norskspråklige elever bruker den 0,57 ganger (SD 1,56). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,17 p=0,87. 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle alt”- strategien 

0,57 ganger (SD 1,90) og norskspråklige elever den 0,83 ganger (SD 2,44) av 18 

mulige oppgaver. Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,40, p=0,69. 

Telle fra første/telle baklengs 
”Telle fra første” innebærer i addisjon at eleven teller fra det første leddet i 

addisjonsstykket og videre oppover det antall steg det andre leddet angir. ”Telle 

baklengs” innebærer i subtraksjon at eleven teller fra det første tallet og så nedover 

det antall steg det andre leddet angir. 
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I addisjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle fra første”- 

strategien 0,09 ganger (SD 0,29) og norskspråklige elever bruker den 0 ganger (SD 

0). Forskjellen er ikke signifikant (t(22)=1,45 p=0,16). 

I subtraksjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle baklengs”- 

strategien 2,39 ganger (SD 2,79) og norskspråklige bruker den 1,83 ganger (SD 

2,23). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,76 p=0,45). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle fra første/telle 

baklengs”- strategien 2,48 ganger (SD 2,73) og norskspråklige elever den 1,83 ganger 

(SD 2,23). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,89, p=0,38). 

Telle fra største/telle forlengs 
”Telle fra største” innebærer at eleven lokaliserer det største tallet og teller oppover. 

”Telle forlengs” betyr at eleven teller fra det andre leddet og opp til det første leddet. 

I addisjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle fra største”-

strategien 2,57 ganger (SD 2,27) og norskspråklige elever bruker den 1,83 ganger 

(SD 1,9). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=1,2, p=0,24).  

I subtraksjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle forlengs”- 

strategien 0,52 ganger (SD 1,16)og norskspråklige elever bruker den 0,91 ganger (SD 

1,88). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,85, p=0,40). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt ”telle fra største/telle 

forlengs”- strategien 3,09 ganger (SD 2,13) og norskspråklige elever den 2,74 ganger 

(SD 2,99). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,46, p=0,65). 

Retrievalstrategier 
Minoritetsspråklige elever bruker i gjennomsnitt 6,26 retrievalstrategier (SD 2,34) når 

de løser addisjonsoppgavene. Elevene med norsk som førstespråk bruker 6,91 

retrievalstrategier (SD 2,37). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,94, p=0,35), 

heller ikke kontrollert for henholdsvis IQ (F(1, 46)=0,69, p=0,41), 
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terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,17, p=0,68) eller ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,84, 

p=0,37). 

Minoritetsspråklige elever bruker i gjennomsnitt 5,61 retrievalstrategier (SD 3,07) når 

de løser subtraksjonsoppgavene. Elevene med norsk som førstespråk bruker 5,7 (SD 

2,96). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,1, p=0,92), ei heller kontrollert for 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,22, p=0,64). Forskjellen er signifikant kontrollert for 

ordforståelsesskåre (F(1, 46)=5,31, p=0,03) og IQ (F(1, 46)=4,15, p=0,048). 

Minoritetsspråklige elever bruker til sammen i gjennomsnitt 11,78 retrievalstrategier 

(SD 4,81). Elevene med norsk som førstespråk bruker 12,65 (SD 4,996). Forskjellen 

er ikke signifikant (t(44)=-0,60, p=0,55), heller ikke kontrollert for henholdsvis IQ 

(F(1, 46)=1,80, p=0,19), terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,004, p=0,95) eller 

ordforståelseskåre (F(1, 46)=2,05, p=0,16). 

Avledet retrieval 
”Avledet retrieval” bruker elevene når de vet svaret på andre subtraksjons- eller 

addisjonskombinasjoner og benytter disse som grunnlag for videre telling.  

I addisjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt avledete retrievalstrategier 

2,22 ganger (SD 1,91) og norskspråklige elever bruker dem 2,74 ganger (SD 1,82). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,95, p=0,35). 

I subtraksjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt avledete 

retrievalstrategier 1,70 ganger (SD 1,58) og norskspråklige elever bruker dem 1,96 

ganger (SD 1,4). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,59, p=0,56). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt avledete 

retrievalstrategier 3,91 ganger (SD 3,07) og norskspråklige elever dem 4,70 ganger 

(SD 2,85). Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,9, p=0,38). 
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Retrieval 
”Retrieval” innebærer at eleven vet svaret umiddelbart eller etter litt leting, og ikke 

trenger å telle. 

I addisjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt retrievalstrategier 4,04 

ganger (SD 1,82) og norskspråklige elever bruker dem 4,17 ganger (SD 2,08). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=-0,23, p=0,82). 

I subtraksjon bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt retrievalstrategier 3,91 

ganger (SD 2,28) og norskspråklige elever bruker dem 3,74 ganger (SD 2,54). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,24, p=0,81). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt retrievalstrategier 7,96 

ganger (SD 3,17) og norskspråklige elever dem 7,91 ganger (SD 4,42). Forskjellen er 

ikke signifikant (t(39,89)=0,04, p=0,97). 

Oppsummerende figurer 

Figur 8: Strategiprofilen til de minoritetsspråklige elevene (NOA) og elevene med norsk som førstespråk 
(norsk) i addisjon. 
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Figur 9: Strategiprofilen til de minoritetsspråklige elevene (NOA) og elevene med norsk som førstespråk 
(norsk) i subtraksjon. 
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Figur 10: Strategiprofilen til de minoritetsspråklige elevene (NOA) og elevene med norsk som morsmål (norsk). 
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4.3.2 I hvilken grad influerer økt alder på valg av backup- og 
retrievalstrategier? 

Backupstrategier 
Elever i fjerde klasse bruker i gjennomsnitt 3,35 backupstrategier (SD 2,60) når de 

løser addisjonsoppgavene. Elevene i syvende klasse bruker 1,69 backupstrategier (SD 

1,89). Forskjellen er signifikant (t(44)=2,50, p=0,02), også kontrollert for IQ (F(1, 

46)=7,47, p=0,01), ordforståelseskåre (F(1, 46)= 8,33, p=0,01) og 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=5,80, p=0,02). 

Elever i fjerde klasse bruker i gjennomsnitt 5,15 backupstrategier (SD 2,96) når de 

løser subtraksjonsoppgavene. Elevene i syvende klasse bruker 1,96 (SD 2,18). 

Forskjellen er signifikant (t(44)=4,21, p<0,001), også kontrollert for IQ (F(1, 

46)=22,19, p<0,001), ordforståelseskåre (F(1, 46)=25,06, p<0,001) og 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=16,84, p<0,001). 

Elever i fjerde klasse bruker til sammen i gjennomsnitt 8,30 backupstrategier (SD 

4,95). Elevene i syvende klasse bruker 3,85 (SD 3,89). Forskjellen er signifikant 

(t(44)=3,42, p=0,001), også kontrollert for IQ (F(1, 46)=14,18, p=0,001), 

ordforståelseskåre (F(1, 46)=15,49, p<0,001) og terningmønsterskåre (F(1, 

46)=11,02, p=0,002). 

Telle alt1

I addisjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle alt”- strategien 0,35 

ganger (SD 1,14) og elever i syvende klasse bruker den 0,04 ganger (SD 0,2) av 9 

mulige oppgaver. Forskjellen er ikke signifikant (t(19,87)=1,21, p=0,24). 

                                              

1 Innebærer i addisjon at eleven først teller opp det ene leddet, så det andre og så alt sammen på nytt, enten 

med objekter, fingre eller i hodet. I subtraksjon betyr det at eleven først teller til det første leddet, så tar vekk 

det antall det andre leddet angir, for så å telle hvor mange som er igjen.  
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I subtraksjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle alt”- strategien 0,65 

ganger (SD 1,66) og elever i syvende klasse bruker den 0,42 ganger (SD 1,79). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,44, p=0,66). 

Samlet sett bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle alt”- strategien 1,0 

ganger (SD 2,6) og elever i syvende klasse den 0,46 ganger (SD 1,79) av 18 mulige 

oppgaver. Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,83, p=0,41). 

Telle fra første/telle baklengs2

I addisjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle fra første”- strategien 

0,05 ganger (SD 0,22) og elever i syvende klasse bruker den 0,04 ganger (SD 0,2). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,19, p=0,85). 

I subtraksjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle baklengs”- strategien 

3,30 ganger (SD 2,94) og elever i syvende klasse bruker den 1,19 ganger (SD 1,67). 

Forskjellen er signifikant (t(28,32)=2,87, p=0,01) 

Samlet sett bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle fra første/telle 

baklengs”- strategien 3,35 ganger (SD 2,89) og elever i syvende klasse den 1,23 

ganger (SD 1,66). Forskjellen er signifikant (t(28,45)=2,93, p=0,01). 

                                              

2 ”Telle fra første” innebærer i addisjon at eleven teller fra det første leddet i addisjonsstykket og videre 

oppover det antall steg det andre leddet angir. ”Telle baklengs” innebærer i subtraksjon at eleven teller fra det 

første tallet og så nedover det antall steg det andre leddet angir. 
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Telle fra største/telle forlengs3

I addisjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle fra største”-strategien 

2,95 ganger (SD 2,33) og elever i syvende klasse bruker den 1,62 ganger (SD 1,75). 

Forskjellen er signifikant (t(44)=2,22, p=0,03). 

I subtraksjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle forlengs”- strategien 

1,20 ganger (SD 2,22) og elever i syvende klasse bruker den 0,35 ganger (SD 0,56). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(20,88)=1,68, p=0,11). 

Samlet sett bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt ”telle fra største/telle 

forlengs”- strategien 4,15 ganger (SD 2,98) og elever i syvende klasse den 1,96 

ganger (SD 1,73). Forskjellen er signifikant (t(28,69)=2,93, p=0,01) 

Retrievalstrategier 
Elever i fjerde klasse bruker i gjennomsnitt 5,65 retrievalstrategier (SD 2,60) når de 

løser addisjonsoppgavene. Elevene i syvende klasse bruker 7,31 retrievalstrategier 

(SD 1,89). Forskjellen er signifikant (t(44)=-2,50), p=0,02), også kontrollert for IQ 

(F(1, 46)=7,47, p=0,01), ordforståelseskåre (F(1, 46)= 8,33, p=0,01) og 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=5,80, p=0,02). 

Elever i fjerde klasse bruker i gjennomsnitt 3,85 retrievalstrategier (SD 2,96) når de 

løser subtraksjonsoppgavene. Elevene i syvende klasse bruker 7,04 (SD 2,18). 

Forskjellen er signifikant (t(44)=-4,21, p<0,001), også kontrollert for IQ (F(1, 

46)=22,19, p<0,001), ordforståelseskåre (F(1, 46)=25,06, p<0,001) og 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=16,84, p<0,001). 

Elever i fjerde klasse bruker til sammen i gjennomsnitt 9,70 retrievalstrategier (SD 

4,95). Elevene i syvende klasse bruker 14,15 (SD 3,89). Forskjellen er signifikant 

                                              

3 ”Telle fra største” innebærer at eleven lokaliserer det største tallet og teller oppover. ”Telle forlengs” betyr at 

eleven teller fra det andre leddet og opp til det første leddet. 
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(t(44)=-3,42, p=0,001), også kontrollert for IQ (F(1, 46)=14,18, p=0,001), 

ordforståelseskåre (F(1, 46)=15,49, p<0,001) og terningmønsterskåre (F(1, 

46)=11,02, p=0,002). 

Avledet retrieval4

I addisjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt avledete retrievalstrategier 2,50 

ganger (SD 2,12) og elever i syvende klasse bruker dem 2,46 ganger (SD 1,68). 

Forskjellen er ikke signifikant (t(44)=0,07, p=0,95). 

I subtraksjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt avledete retrievalstrategier 

1,60 ganger (SD 1,50) og elever i syvende klasse bruker dem 2,0 ganger (SD 1,47). 

Forskjellene er ikke signifikant (t(44)=-0,91, p=0,37). 

Samlet sett bruker elever i fjerdeklasse i gjennomsnitt avledete retrievalstrategier 4,10 

ganger (SD 3,42) og elever i syvende klasse dem 4,46 ganger (SD 2,61). Forskjellen 

er ikke signifikant på 0,05 nivået (t(44)=-0,41, p=0,69). 

Retrieval5

I addisjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt retrievalstrategier 3,15 ganger 

(SD 1,69) og elever i syvende klasse bruker dem 4,85 ganger (SD 1,80). Forskjellen 

er signifikant (t(44)=-3,25, p=0,002). 

I subtraksjon bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt retrievalstrategier 2,25 

ganger (SD 1,83) og elever i syvende klasse bruker dem 5,04 ganger (SD 2,05). 

Forskjellen er signifikant (t(44)=-4,79, p<0,001). 

                                              

4 ”Avledet retrieval” bruker elevene når de vet svaret på andre subtraksjons- eller addisjonskombinasjoner og 

benytter disse som grunnlag for videre telling.  

 

5 ”Retrieval” innebærer at eleven vet svaret umiddelbart eller etter litt leting, og ikke trenger å telle. 
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Samlet sett bruker elever i fjerde klasse i gjennomsnitt retrievalstrategier 5,40 ganger 

(SD 2,96) og elever i syvende klasse bruker dem 9,88 ganger (SD 3,20). Forskjellen 

er signifikant (t(44)=-4,86, p<0,001).  

Oppsummerende figurer 

Figur 11: Strategiprofilen til elevene fra 4.trinn og 7.trinn i addisjon. 
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Figur 12: Strategiprofilen til elevene fra 4.trinn og 7.trinn i subtraksjon. 

 

 

Figur 13: Strategiprofilen til elevene fra 4.trinn og 7.trinn. 
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4.3.3 I hvilken grad er effekten av økt alder forskjellig for de to 
gruppene med tanke på valg av backup- og retrievalstrategier? 

Backupstrategier 

Figur 14: Backupstrategier i 4. og 7. trinn for minoritetsspråklige elever (NOA) og elever med norsk som 
førstespråk (norsk). 
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Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 3,3 backupstrategier (SD 2,67), i syvende klasse 2,31 (SD 2,06). Elever 

med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 3,4 backupstrategier (SD 2,68), i 

syvende klasse 1,08 (SD 1,55). Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke 

signifikant (F(1, 46)=1,01, p=0,32), heller ikke kontrollert for IQ (F(1, 46)=0,18, 

p=0,68), ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,56, p=0,46) eller terningmønsterskåre (F(1, 

46)=0,32, p=0,58). 

Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 4,7 backupstrategier (SD 3,27), i syvende klasse 2,39 (SD 
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2,60). Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 5,6 backupstrategier 

(SD 2,72), i syvende klasse 1,54 (SD 1,66). Interaksjonseffekten av språk x klasse er 

ikke signifikant (F(1, 46)=1,31, p=0,26), heller ikke kontrollert for IQ (F(1, 46)=0,17, 

p=0,68), ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,67, p=0,42) eller terningmønsterskåre (F(1, 

46)=0,46, p=0,5). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i gjennomsnitt 8 

backupstrategier (SD 5,08), i syvende klasse 4,85 (SD 4,3). Elever med norsk som 

førstespråk bruker i fjerde klasse 8,6 backupstrategier (SD 5,08), i syvende klasse 

2,85 (SD 3,29). Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 

46)=0,98, p=0,33), heller ikke kontrollert for IQ (F(1, 46)=0,11, p=0,75), 

ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,49, p=0,49) eller terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,26, 

p=0,61). 

Telle alt 
Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 0,1 ”telle alt”-strategier (SD 0,32), i syvende klasse 0,08 (SD 0,28). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 0,6 ”telle alt”- strategier (SD 

1,58), i syvende klasse 0 (SD 0). Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke 

signifikant (F(1, 46)=1,63, p=0,21). 

Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 0 ”telle alt”-strategier (SD 0), i syvende klasse 0,85 (SD 2,512). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 1,3 ”telle alt”- strategier (SD 

2,21), i syvende klasse 0 (SD 0). Interaksjonseffekten av språk x klasse er signifikant 

(F(1, 46)=4,56, p=0,04). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i gjennomsnitt 0,1 ”telle 

alt”-strategier (SD 0,32), i syvende klasse 0,92 (SD 2,5). Elever med norsk som 

førstespråk bruker i fjerde klasse 1,9 ”telle alt”- strategier (SD 3,510), i syvende 

klasse 0 (SD 0). Interaksjonseffekten av språk x klasse er signifikant (F(1, 46)=4,71, 

p=0,04). 
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Telle fra første/telle baklengs 
Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 0,1 ”telle fra første”-strategier (0,32), i syvende klasse 0,08 (SD 0,28). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 0 ”telle fra første”- strategier 

(SD 0), i syvende klasse også 0 (SD 0) i gjennomsnitt. Interaksjonseffekten av språk 

x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,04, p=0,85). 

Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 3,9 ”telle baklengs”-strategier (SD 3,21), i syvende klasse 1,23 

(SD 1,79). Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 2,7 ”telle 

baklengs”- strategier (SD 2,67), i syvende klasse 1,15 (SD 1,63). Interaksjonseffekten 

av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,66, p=0,42). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever ”telle fra første/telle baklengs”- 

strategier i fjerde klasse gjennomsnittlig 4 ganger (SD 3,09), i syvende 1,31 (SD 

1,75). Elever med norsk som førstespråk bruker ”telle fra første/telle baklengs”- 

strategier 2,7 ganger (SD 2,67) i fjerde klasse, 1,15 (SD 1,63) i syvende. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,71, p=0,4). 

Telle fra største/telle forlengs 
Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 3,1 ”telle fra største”-strategier (SD 2,77), i syvende klasse 2,15 (SD 

1,82). Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 2,8 ”telle fra største”- 

strategier (SD 1,93), i syvende klasse 1,08 (SD 1,55) i gjennomsnitt. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,42, p=0,52). 

Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 0,8 ”telle forlengs”-strategier (SD 1,69), i syvende klasse 0,31 

(SD 0,48). Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 1,6 ”telle 

forlengs”- strategier (SD 2,68), i syvende klasse 0,39 (SD 0,65) i gjennomsnitt. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,63, p=0,43). 
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Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever ”telle fra største/telle forlengs”- 

strategier i fjerde klasse gjennomsnittlig 3,9 ganger (SD 2,42), i syvende 2,46 (SD 

1,71). Elever med norsk som førstespråk bruker ”telle fra største/telle forlengs”- 

strategier 4,4 ganger (SD 3,57) i fjerde klasse, 1,46 (SD 1,66) i syvende. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=1,13, p=0,29). 

Retrievalstrategier 

Figur 15: Retrievalstrategier i 4. og 7. trinn for minoritetsspråklige elever (NOA) og elever med norsk som 
førstespråk (norsk). 
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Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 5,7 retrievalstrategier (SD 2,67), i syvende klasse 6,69 (SD 2,06). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 5,6 retrievalstrategier (SD 

2,68), i syvende klasse 7,92 (SD 1,55) i gjennomsnitt. Interaksjonseffekten av språk x 

klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=1,01, p=0,32), heller ikke kontrollert for IQ (F(1, 

46)=0,18, p=0,68), ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,56, p=0,46) eller 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,32, p=0,58). 
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Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 4,3 retrievalstrategier (SD 3,27), i syvende klasse 6,62 (SD 2,6). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 3,4 retrievalstrategier (SD 

2,72), i syvende klasse 7,46 (SD 1,66) i gjennomsnitt. Interaksjonseffekten av språk x 

klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=1,31, p=0,26), heller ikke kontrollert for IQ (F(1, 

46)=0,17, p=0,68), ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,67, p=0,42) eller 

terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,46, p=0,5). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever retrievalstrategier i fjerde klasse 

gjennomsnittlig 10 ganger (SD 5,08), i syvende 13,15 (SD 4,3). Elever med norsk 

som førstespråk bruker retrievalstrategier 9,4 ganger (SD 5,08) i fjerde klasse, 15,15 

(SD 3,29) i syvende. Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 

46)=0,98, p=0,33), heller ikke kontrollert for IQ (F(1, 46)=0,11, p=0,75), 

ordforståelseskåre (F(1, 46)=0,49, p=0,49) eller terningmønsterskåre (F(1, 46)=0,26, 

p=0,61).  

Avledet retrieval 
Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 2,1 avledete retrievalstrategier (SD 1,91), i syvende klasse 2,31 (SD 

1,97). Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 2,9 avledete 

retrievalstrategier (SD 2,33), i syvende klasse 2,62 (SD 1,39) i gjennomsnitt. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,19, p=0,67). 

Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 1,5 avledete retrievalstrategier (SD 1,65), i syvende klasse 1,85 

(SD 1,57). Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 1,7 avledete 

retrievalstrategier (SD 1,42), i syvende klasse 2,15 (SD 1,41) i gjennomsnitt. 

Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=0,01, p=0,91). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever avledete retrievalstrategier i fjerde 

klasse gjennomsnittlig 3,6 ganger (SD 3,37), i syvende 4,15 (SD 2,94). Elever med 

norsk som førstespråk bruker avledete retrievalstrategier 4,6 ganger (SD 3,57) i fjerde 
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klasse, 4,77 (SD 2,32) i syvende. Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke 

signifikant (F(1, 46)=0,05, p=0,83). 

Retrieval 
Ved løsing av addisjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde klasse i 

gjennomsnitt 3,6 retrievalstrategier (SD 1,65), i syvende klasse 4,39 (SD 1,94). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 2,7 retrievalstrategier (SD 

1,70), i syvende klasse 5,31 (SD 1,6) i gjennomsnitt. Interaksjonseffekten av språk x 

klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=3,12, p=0,08). 

Ved løsing av subtraksjonsoppgavene bruker minoritetsspråklige elever i fjerde 

klasse i gjennomsnitt 2,8 retrievalstrategier (SD 1,93), i syvende klasse 4,77 (SD 2,2). 

Elever med norsk som førstespråk bruker i fjerde klasse 1,7 retrievalstrategier (SD 

1,64), i syvende klasse 5,31 (SD 1,93) i gjennomsnitt. Interaksjonseffekten av språk x 

klasse er ikke signifikant (F(1, 46)=1,98, p=0,17). 

Samlet sett bruker minoritetsspråklige elever retrievalstrategier i fjerde klasse 

gjennomsnittlig 6,4 ganger (SD 2,68), i syvende 9,15 (SD 3,08). Elever med norsk 

som førstespråk bruker avledete retrievalstrategier 4,4 ganger (SD 3,03) i fjerde 

klasse, 10,62 (SD 3,28) i syvende. Interaksjonseffekten av språk x klasse er ikke 

signifikant (F(1, 46)=3,65, p=0,06). 
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Oppsummerende figurer 

Figur 16: Strategiprofilen til NOA -elevene og elevene med norsk som førstespråk (norsk) i 4. klasse. 
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Figur 17: Strategiprofilen til NOA -elevene og elevene med norsk som førstespråk (norsk) i 7. klasse. 
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5. Drøfting av resultater  

Dette kapittelet har som formål å drøfte resultatene fra undersøkelsen. Innledningsvis 

oppsummeres resultatene fra undersøkelsen, problemstilling for problemstilling. 

Deretter diskuteres undersøkelsens validitet. Resultatene fra undersøkelsen behandles 

så i lys av de tre problemstillingene og tidligere presentert teori og empiri. 

Avslutningsvis pekes det på muligheter for videre forskning og til slutt blir 

undersøkelsens konklusjon lagt frem. 

5.1 Oppsummering av resultatene 

I hvilken grad er det forskjell på norskspråklige elever og minoritetsspråklige elever 

med tanke på valg av backup- og retrievalstrategier?  

Det kan synes å være en svak tendens til at minoritetsspråklige elever bruker flere 

backupstrategier enn de norskspråklige elevene gjør, og vice versa når det gjelder 

retrievalstrategiene. Disse resultatene er imidlertid ikke statistisk signifikante: Det er 

ikke en signifikant forskjell på norskspråklige og minoritetsspråklige elever i utvalget 

med tanke på valg av backup- og retrievalstrategier, verken i addisjon eller 

subtraksjon hver for seg eller addisjon og subtraksjon samlet. Forskjellen er heller 

ikke signifikant kontrollert for IQ, terningmønsterskåre og ordforståelsesskåre, 

unntatt ved løsning av subtraksjonsoppgavene; der er forskjellen signifikant når en 

kontrollerer for ordforståelsesskåre og IQ. 

I hvilken grad influerer økt alder på valg av backup- og retrievalstrategier? 

Det er en klar tendens til at elever i fjerde klasse bruker flere backupstrategier enn 

elever fra syvende klasse, og vice versa for retrieval. Økt alder influerer altså på valg 

av backup- og retrievalstrategier i utvalget. Mer utdypende innebærer dette avtakende 

bruk av backupstrategier fra fjerde til syvende klasse, og økende bruk av 

retrievalstrategier. Det er signifikant forskjell mellom elevene fra 4. klasse og elevene 
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fra 7. klasse med tanke på valg av backup- og retrievalstrategier i addisjon, 

subtraksjon og addisjon og subtraksjon samlet. Forskjellen er fremdeles signifikant 

kontrollert for IQ, terningmønsterskåre og ordforståelsesskåre. 

I hvilken grad er effekten av økt alder forskjellig for de to gruppene med tanke på 

valg av backup- og retrievalstrategier? 

Det ser ut til minoritetsspråklige elever i fjerde klasse bruker færre backupstrategier 

enn norskspråklige elever i fjerde klasse. Samtidig bruker minoritetsspråklige elever i 

syvende flere backupstrategier enn norskspråklige elever i syvende. Utviklingskurven 

ser altså ut til å være brattere for de norskspråklige elevene fra 4. til 7. trinn. Men 

disse resultatene er ikke statistisk signifikante: Det er ikke signifikant forskjell 

mellom de to gruppene med tanke på effekten av økt alder på valg av backup- og 

retrievalstrategier, verken i addisjon eller subtraksjon hver for seg eller i addisjon og 

subtraksjon samlet. Interaksjonseffekten av språk x alder er fremdeles ikke 

signifikant når en kontrollerer for IQ, terningmønsterskåre og ordforståelsesskåre. 

5.2 Validitet 

Det er hensiktsmessig å se nærmere på graden av tillit en kan feste til de overnevnte 

resultatene. I det følgende drøftes derfor undersøkelsens validitet med utgangspunkt i 

Cook og Campbells validitetstyper. Cook og Campbells validitetssystem deler 

validitet inn i fire validitetstyper (Shadish, Cook & Campbell 2002): Statistisk 

validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet.  

5.2.1 Statistisk validitet 

I denne undersøkelsen er det funnet en signifikant sammenheng mellom den 

uavhengige variabelen ”klasse” og de avhengige variablene ”oppgavespesifikke 

strategier”. Det er ikke signifikant sammenheng mellom den uavhengige variabelen 

”språk” og de avhengige variablene ”oppgavespesifikke strategier”. 
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Interaksjonseffekten av språk x klasse på de avhengige variablene 

”oppgavespesifikke strategier” er heller ikke funnet signifikant. 

At resultatene fra en undersøkelse er statistisk valide innebærer en signifikant og 

rimelig stor sammenheng mellom avhengig og uavhengig variabel (Lund 1996). At 

en kan trekke en holdbar slutning om at sammenhengen mellom uavhengig og 

avhengig variabel, eller tendensen, er statistisk signifikant og rimelig sterk (Lund 

1996; Shadish, Cook & Campbell 2002). Statistisk validitet er en nødvendig 

betingelse for de tre andre kvalitetskravene (begrepsvaliditet, indre validitet, ytre 

validitet) og bør undersøkes først (ibid). I det følgende presenteres to trusler mot 

statistisk validitet og hvordan disse truslene eventuelt gjør seg gjeldende i denne 

undersøkelsen. 

Lav statistisk styrke 
Statistisk styrke refererer til sjansen for at en gal nullhypotese avvises (Shadish, Cook 

& Campbell 2002). På grunn av lav statistisk styrke kan det være fare for å akseptere 

en gal nullhypotese, gjøre en type II- feil (Lund 1996), f.eks. anta at 

minoritetsspråklige elever og norskspråklige elever ikke skiller seg med hensyn til 

strategivalg i matematikk, mens de egentlig gjør det. Det fins mange ulike faktorer 

som vil kunne påvirke den statistiske styrken og noen av disse blir belyst her. 

Hvorvidt to gjennomsnitt er signifikant forskjellige, er sterkt avhengig av størrelsen 

på utvalget (Shadish, Cook & Campbell 2002). I denne undersøkelsen er N=46, mens 

de enkelte gruppene er mindre (elever fra 4. klasse=20, elever fra 7. klasse=26, 

minoritetsspråklige elever=23, norskspråklige elever=23). I Oslo hadde 1211 elever i 

fjerde klasse og 985 elever i syvende klasse særskilt norskopplæring i skoleåret 

2004/2005 (SSB 2005). Hver av gruppene i utvalget blir da forholdsvis små i forhold 

til populasjonstallet, og den statistiske styrken svekkes. Et lite utvalg medfører at 

forskjellen i aritmetisk gjennomsnitt må være større for å bli regnet som signifikant 

(Shadish, Cook & Campbell 2002). 
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Store standardavvik, som her, kan reflektere gruppevariasjonen innad, og medføre at 

forskjellen i aritmetisk gjennomsnitt må være større for å bli regnet som signifikant 

(Lund 1996). Jo større heterogenitet på en avhengig variabel i gruppen av 

respondenter, jo større standardavvik på denne variabelen og dem som er avhengig av 

den (Shadish, Cook & Campbell 2002).  Heterogenitet vil, hvis ikke spesielt målt 

eller modellert, kunne påvirke kovariajon og forårsake feil (ibid). Derfor vil det være 

hensiktsmessig å måle relevante respondentkarakteristika og bruke disse enten til å 

blokkere eller som kontrollvariabler. Respondentkarakteristika, i form av IQ- estimat, 

er brukt som kontrollvariabler i denne undersøkelsen, men det er ikke brukt til å 

blokkere respondenter. Det kunne vært spennende å se hva som hadde skjedd hvis en 

f.eks. hadde blokkert de elevene som hadde svake skårer på terningmønsterdeltesten. 

Det er ikke gjort her. Når en korrigerer for kontrollvariabler vil den statistiske styrken 

øke (Shadish, Cook & Campbell 2002). Forskjellen mellom gruppene i denne 

undersøkelsen ble korrigert med ordforståelsesskåre og terningmønsterskåre fra 

WISC III, i tillegg til brief- IQ. Disse kontrollvariablene gjorde ingen nevneverdige 

utslag på resultatene. 

Som nevnt i kapittel 4, avviker omtrent halvparten av variablene fra 

normalfordelingen. Dette er et brudd på statistiske forutsetninger for parametriske 

tester og svekker den statistiske styrken, og dermed den statistiske validiteten (ibid). 

Dette tilsier at det kan være uregelmessigheter i utvalget som gjør det vanskelig å 

kunne stole på den statistiske analysen. Det ville her vært hensiktsmessig å omkode 

dataene eller bruke en nonparametrisk test som Mann-Whitney U (Befring 2002), 

men dette er ikke mulig å få til innenfor det beskjedne tidsomfanget for dette 

prosjektet, selv om det hadde vært ønskelig. Avvik fra normalfordelingen er 

nødvendigvis ikke så farlig i en two-tailed t-test hvis gruppene er store og omtrent 

like i størrelsen, og hvis bare type I- feil kan være et problem (Shadish, Cook & 

Campbell 2002). Dette er imidlertid ikke tilfelle her; gruppene er små og ikke like 

store – og det er særlig type II- feil som kan være aktuelt. Dermed har bruddet på 

antakelsen om normalfordeling en viktig betydning fordi det nettopp kan føre til type 

II- feil. 
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Målingsfeil  
En konklusjon kan være uriktig hvis noen av variablene er målt unøyaktig (Shadish, 

Cook & Campbell 2002). Dårlig testreliabilitet er en trussel mot statistisk validitet 

fordi dette vil redusere den statistiske styrken. Dette kan føre til type II- feil (Lund 

1996). 

Testing i seg selv kan være en trussel mot den statistiske validiteten. Det er en kunstig 

situasjon for elevene og kan påvirke han/henne på ulike måter. Faktorer som bl.a. 

prestasjonsmotivasjon, konsentrasjon, nervøsitet og dagsform kan påvirke resultatet 

av målingen. På grunn av atferdendringer kan en få feilmålinger slik at man ikke får 

et fullgodt mål på de undersøkte variablene. Testing kan da også være en trussel mot 

begrepsvaliditeten, i tillegg til å være en trussel mot den statistiske validiteten: Det en 

ønsker å måle (strategi) blir ikke målt, men en får heller et mål for noe annet (f.eks. 

nervøsitet). Rammene rundt testingen kan påvirke resultatet (Shadish, Cook & 

Campbell 2002). De fysiske rammene for undersøkelsen var relativt like for alle 

elevene. Elevene i denne undersøkelsen fikk samme informasjon om undersøkelsen 

(jf kapittel 3). Testingen foregikk i skoletiden og på et separat rom.  

De avhengige variablene backup- og retrievalstrategier er egentlig kognitive 

variabler, som blir operasjonaliserte i tolkningen av ulike språklige og fysiske tegn 

hos eleven under oppgaveløsningen (Befring 2002). En viktig forutsetning for 

kognitive variabler er at de skal ha stigende verdi ved økende alder (ibid). Dette 

kjennetegner teoretisk validitet (ibid). Hovedmønsteret for normalutvikling av 

oppgavespesifikke strategier er preget av avtakende bruk av retrievalstrategier og 

økende bruk av retrievalstrategier (Ostad 1999). Da strategikategoriene indikerer 

backup- og retrievalstrategier, tilfredsstiller kartleggingsinstrumentet kravene til 

teoretisk validitet og følgelig målevariasjon mellom 4. og 7. trinn. Resultatene fra 

denne undersøkelsen bekrefter dette.  

At det er kognitive variabler som skal måles, stiller store krav til både forskeren i 

intervjusituasjonen, og til intervjuobjektet. Det er flere ulemper med selvrapportering, 

elevene kan blant annet svare det som de tror forventes av dem. Samtidig vil ikke 
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elevene selv si at de ”bruker den og den strategien”, men heller si hvordan de tenker, 

hva som er svaret på en gitt oppgave. På denne måten er det likevel rom for tolkning 

fra forskerens side. Videoopptak og eventuelt det å ta tiden (kronometriske data, som 

i bl.a. Siegler 1984) kunne ha utfylt observasjonene og intervjuene, slik at dette hadde 

vært lettere å stole på at det ikke skjedde målingsfeil. 

Etter gjennomføringen av datainnsamlingen ble det erfart at skjemaet for 

strategiregistrering manglet en viktig kategori; nemlig en kategori for feil svar. 

Svakheten ved skjemaet kan ha medført at elevenes strategiprofil ser annerledes ut 

enn den ville sett ut hvis en kategori for feil svar hadde vært inkludert i skjemaet. 

Dette svekker både den statistiske validiteten og begrepsvaliditeten i undersøkelsen. 

Det vites ikke om gruppene (minoritetsspråklige/norskspråklige, 4. klasse/7. klasse) 

kunne ha vist til andre forskjeller hvis denne kategorien hadde vært registrerbar. 

Spørsmål som kunne vært kartlagt er f.eks. om minoritetsspråklige hadde hatt et 

høyere antall gale svar fordi de ikke har effektive fremhentingsredskap, og om 4.trinn 

hadde hatt et høyere antall gale svar i forhold til 7. trinn. 

I tillegg er kategoriene ”telle fra største” og ”telle fra første” i registreringsskjemaet 

rangert som at førstnevnte er mer hensiktsmessig og på et høyere utviklingsnivå enn 

sistnevnte. Etter gjennomføringen av intervjuene ble det oppdaget at dette noen 

ganger var vanskelig å skille. Hvis det første tallet i et addisjonsstykke også er det 

største kan det registreres under begge kategoriene. Addisjonsoppgavene i denne 

undersøkelsen var ikke godt nok utformet til å få kartlagt om elevene velger å telle fra 

største eller uansett teller fra første, fordi bare et av addisjonsstykkene starter med det 

minste tallet. I tvilstilfeller ble elevenes strategi alltid registrert som ”telle fra 

største”. Dette kommer tydelig frem i resultatene, da svært få elever har benyttet seg 

av ”telle fra første”- strategien i addisjon. 

Som vist, kan altså lav statistisk styrke, forårsaket av et lite utvalg og brudd på 

forutsetningen om normalfordeling av variabler, føre til at det ikke synes å være 

signifikante forskjeller med hensyn til gruppene av norskspråklige og 

minoritetsspråklige elever i denne undersøkelsen. På den andre siden er det her en 
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klar signifikant forskjell mellom gruppene med elever fra fjerde klasse og syvende 

klasse. Målingsfeil som er forårsaket av testsituasjonen, av forskerens tolkninger av 

de teoretiske begrep og av mangler ved skjemaet for strategiregistrering, kan også 

svekke den statistiske validiteten i denne undersøkelsen.  

5.2.2 Indre validitet 

Shadish, Cook & Campbell (2002) mener at spørsmålet om kausalitet er den viktigste 

trusselen mot indre validitet. Indre validitet sier noe om kausal sammenheng/relasjon 

mellom to sett av operasjonaliseringer (ibid).  

”God indre validitet innebærer at man kan stole på den tolkningen som fremsettes på grunnlag av 

relasjoner mellom variabler. […] Indre validitet, slik begrepet brukes tradisjonelt, er altså 

utelukkende knyttet til slutninger om relasjoner mellom variabler, slik de er operasjonalisert i 

undersøkelsen.” (Kleven 2002: 41).  

Videre i dette kapittelet blir det sett nærmere på undersøkelsens indre validitet; 

nærmere bestemt andre mulige årsaker til de tidligere presenterte resultatene. 

Alternative årsaksforklaringer 
Designet for denne undersøkelsen er det komparative eksperiment. Forsøksgruppen 

er minoritetsspråklige elever og kontrollgruppen er elever med norsk som førstespråk. 

Dette designet innebærer i følge Kruuse (2001) det problemet at man ikke kan være 

sikre på at de sammenliknede gruppene er like med hensyn til andre faktorer enn det 

ene aspektet man ønsker å undersøke (minoritetsspråklighet versus norsk som 

førstespråk). Det er sannsynlig at disse gruppene kan variere på andre områder også, 

og at andre kjennetegn ved gruppene, som ikke er kartlagte, kan påvirke 

undersøkelsens resultater. 

Samtidig reduseres denne feilkilden ved at ikke alle de minoritetsspråklige elevene 

skal ha samme kulturelle bakgrunn. Med det menes at eventuelle forskjeller ikke kan 

tilskrives kultur fordi verken forsøksgruppen eller kontrollgruppen er kulturelt 

homogene. Det er ikke noe krav om at elevene kommer fra samme land eller 
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verdensdel, som i Asplin (2003).  Innad i forsøksgruppen vil det da naturligvis være 

forskjeller, kanskje enda større enn i kontrollgruppen; den norske kontrollgruppen vil 

kanskje være mer kulturelt homogen enn forsøkgruppen. Dette er bare en antagelse, 

nettopp fordi det ikke er kontrollert for kulturbakgrunn. 

Kruuse påpeker at forskeren bør være oppmerksom på at de sammenliknede 

gruppenes språk ikke behøver å være like nyansert med hensyn til det emnet som skal 

undersøkes, og at dette kan favorisere den ene gruppen i forhold til den andre, idet 

”arten av beskrivelsesmuligheter påvirker perceptionen” (2001: 150). Dette er en 

stor utfordring i denne undersøkelsen: Samtidig som språkferdighet er en variabel, er 

det også en mulig feilkilde. Det å skulle formidle til forsker hvordan en tenker, setter 

krav til elevenes formuleringsevne. For å redusere denne feilkilden bruktes 

observasjon, i tillegg til strukturert intervju, som metode, og Unifix- klosser, papir og 

blyant var tilgjengelig for eleven. Dette slik at andre tegn på strategibruk enn bare 

den muntlige responsen fra elevene ble registrert. Poenget her er altså at det ikke er 

sikkert at svak språkforståelse evt. påvirker strategibruk, men at dårlig språkferdighet 

kan føre til vansker med selve formidlingen av strategibruken. 

Undersøkelsen er ikke longitudinell; elevene blir ikke fulgt fra 4. til 7. klasse, og det 

er da mulig at faktorene knyttet til miljøet til elevene i 7. klasse og i 4. klasse er så 

forskjellige at resultatene i liten grad gjenspeiler den aldersmessige 

strategiutviklingen, men heller det pedagogiske miljøet. Det er mulig at det 

pedagogiske miljøet i fjerdeklassene legger mindre til rette for utvikling av gode 

oppgavespesifikke strategier. Drøfting av utviklingsperspektivet kommer vi tilbake til 

seinere i kapittel 5. 

En annen trussel mot den indre validiteten er at det er dannet en bakenforliggende 

hypotese som er grunnlaget for problemstillingene; og en kan da, underbevisst, som 

forsker søke å bekrefte denne. Det er vanskelig, om ikke umulig å skulle kvitte seg 

med all kunnskap og tanker en har gjort seg fra før. En kan få en såkalt Pygmalion-

effekt, forventingene til forsøkspersonene kan få en selvoppfyllende virkning 

(Befring 2002). Det ser imidlertid ikke ut til å ha skjedd her, nettopp fordi det ikke er 
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signifikante forskjeller mellom gruppene av minoritetsspråklige elever og 

norskspråklige elever. Gruppen fra fjerdeklasse skiller seg på den andre siden 

signifikant fra gruppen fra syvende klasse. 

I tillegg til at det kan være en fare for at gruppene kan atskille seg fra hverandre på 

flere punkter enn de som er bevisste, og at det kan være vanskelig å belyse hvilke 

forskjeller som er årsak til de eventuelle observerbare forskjellene mellom resultatene 

som forsøksgruppen og kontrollgruppen oppnår, kan det og være fare for at en 

overser andre relevante variabler. Dette er vanskelig å forutsi. 

5.2.3 Begrepsvaliditet 

Hvis uavhengig og avhengig variabel måler de relevante begrepene i 

forskningsproblemet, da kan det, i følge Lund (1996), konkluderes med god 

begrepsvaliditet. Begrepsvaliditet sier da noe om hvorvidt de operasjonaliserte 

variablene representerer eller måler de relevante begrepene. Begrepsvaliditet kan 

således avgjøres for avhengig og uavhengig variabel hver for seg. Shadish, Cook og 

Campbell (2002) har imidlertid en videre definisjon på begrepsvaliditet enn Lund. 

Den er som følger: “The validity of inferences about the higher order constructs that 

represents sampling particulars” (Shadish, Cook & Campbell 2002: 38). Det er her 

altså ikke bare snakk om undersøkelsens variabler, men alt som er spesielt med 

utvalget (”sampling particulars”). Det er to sider ved begrepsvaliditet: Å forstå 

begrepet og å fastsette betydningen av det (Shadish, Cook & Campbell 2002). En 

operasjonalisert variabel kan representere eller måle tre komponenttyper: Det 

relevante begrepet, irrelevante begrepet og usystematiske feil (Lund 1996). 

Problemene kan oppstå når en skal karakterisere og måle utvalget (personene), 

rammen rundt, testene og resultatene i en undersøkelse (ibid). Begreper som er 

vesentlige i denne undersøkelsen er minoritetsspråklige elever, norskspråklige elever, 

klassetrinn, oppgavespesifikke strategier, og dessuten kan en se nærmere på 

testene/testingen. I det videre diskuteres hver enkelt av disse faktorene i forhold til 

denne undersøkelsen. 
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Utvalget  
Undersøkelsen innbefatter, som nevnt tidligere, antakeligvis elever med ulik kulturell 

bakgrunn. Elementer som utdanningsbakgrunn, oppdragelse, verdier etc. er utenfor 

kontroll, fordi det eneste som blir vektlagt er at den norskspråklige kompetansen kan 

vurderes som ufullstendig for den ene gruppen og god for den andre. Dermed kan 

kontrollgruppen gjerne kan bestå av noen tospråklige elever også. Elevene kan være 

forskjellige både innad i gruppen og det kan være, og er mest sannsynlig, forskjeller 

mellom gruppene, både i utvalget og i populasjonen. 

Elevene ble plassert i henholdsvis kontrollgruppe og forsøksgruppe, på grunnlag av 

om de hadde behov for særskilt norskopplæring eller ikke. Det var forskjeller mellom 

skolene på hvordan de tilrettela for disse elevene, og hvilke behov som var 

registrerte. For å kontrollere om det er de riktige elevene som er med i gruppene, kan 

det være nyttig å se på kontrollvariabelen ”ordforståelse”. Den kan kanskje si noe om 

forskjellen mellom gruppen med minoritetsspråklige elever og den norskspråklige 

gruppen: Som nevnt i kapittel 3, skal denne verbale deltesten fra Wisc-III måle bl.a. 

ordkunnskap, læreevne, kunnskapslager og idérikdom (Sattler 2001). Den kan også si 

noe om elevens minne, begrepsdannelse og språkutvikling (ibid). Den kan fortelle 

noe om barnas norskferdigheter, og kan ha en kontrollfunksjon i forhold til de 

minoritetsspråklige elevenes behov for særskilt tilrettelegging. Det er tydelige og 

signifikante forskjeller (p<0,01) mellom de minoritetsspråklige elevene og de 

norskspråklige elevene på denne testen: Det aritmetiske gjennomsnittet for de 

minoritetsspråklige elevene er 5,65 (SD 1,85) og for de norskspråklige 11,26 (SD 

3,31). Dette kan tyde på at elevene er delt inn etter språkferdighet, slik hensikten var. 

Intensjonen var at elevgruppene ikke skulle skille seg systematisk på andre måter enn 

på det språklige. Overraskende nok skåret de minoritetsspråklige elevene signifikant 

svakere enn de norskspråklige også på terningmønstertesten (p=0,04), som skal være 

en nonverbal test, og som en konsekvens også da på brief-IQ: På terningmønster 

skåret de minoritetsspråklige elevene i gjennomsnitt 8,52 (SD 2,54), mens de 

norskspråklige skåret i gjennomsnitt 10,13 (SD 2,62). Merk at denne gangen er de 
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minoritetsspråkliges gjennomsnittskåre innenfor normalområdet (mellom 7 og 13). 

Forskjellen mellom skårene i brief-IQ er også signifikant (p<0,01). En kan anta at 

grunnen til at de minoritetsspråklige elevene skårer lavere på terningmønstertesten, er 

at instruksjonene gis på norsk. Dermed blir denne deltesten også et mål på 

språkforståelse. Dessuten kan Wisc III oppfattes som kulturspesifikk for den vestlige 

verden og det påstås at ferdighetene til en viss grad er trenbare (Pihl 2005). Den 

nonverbale prøven Leiter-r kunne nok være et godt alternativ til Wisc III, men den er 

mye mer tidskrevende enn de to deltestene fra Wisc III brukt her. For videre 

forskning kan det likevel kanskje være lurt å bruke en annen type evnetest. En 

grundigere diskusjon om evnetesting vil ikke bli vektlagt her. 

Som vist kan det være vanskelig å operasjonalisere den uavhengige variabelen 

”språk”. Derimot kan den uavhengige variabelen ”klasse” eksakt defineres. Elevene i 

7. klasse har en mer effektiv strategibruk enn elevene i 4. klasse. Den ulike 

strategibruken kan tilskrives effekten av ”klasse”, som kan knyttes til alder, modning 

og ,som tidligere nevnt, pedagogiske faktorer. Effekten av ”klasse” er fremdeles 

signifikant når det blir kontrollert for IQ. Det aritmetiske gjennomsnittet for brief-IQ 

skåre er for fjerdeklasse 94,1 (SD 13,25) og for syvendeklasse 93,0 (SD 18,16). Dette 

er ikke signifikant forskjell (p=0,5), og en kan slutte av dette at utvalget fra 

fjerdeklasse og utvalget fra syvendeklasse er noenlunde like når det gjelder generelle 

evner. 

Testene  
De avhengige variablene backup- og retrievalstrategier er, som tidligere nevnt, 

kognitive variabler, som blir operasjonalisert i tolkningen av ulike språklige og 

fysiske tegn hos eleven under oppgaveløsningen (Befring 2002). Dette er det 

vanskelige med kvantitativ forskning i spesialpedagogikken; det som i 

utgangspunktet ikke er målbart gjøres målbart (ibid). Et viktig kjennetegn ved 

kognitive variabler er at den reelle eksistensen av disse egenskapene ikke kan 

observeres direkte; de er teoretiske konstruksjoner - og defineres i et sett 

atferdsindikasjoner (ibid). For å sikre objektiviteten er det da viktig med gode 
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operasjonaliseringer, slik at ikke forskeren må tolke svarene i selve 

intervjusituasjonen, men raskt kunne forstå hvilken strategi som benyttes ut i fra 

atferd og respons. En nærmere beskrivelse av atferdsindikasjonene finnes i kapittel 3. 

Både Ostad (1999), Siegler (1982; 1984; 1989) og Kilborn (1993; 1997) bygger sine 

kategoriseringer på preliminære undersøkelser og pilottesting. Kategoriseringen av 

oppgavespesifikke strategier i denne undersøkelsen bygger som sagt på Kilborn 

(1993; 1997). Denne kategoriseringen er valgt fordi Asplin (2003) har hatt denne 

inndelingen i et lignende prosjekt, men også fordi inndelingen virket noe enklere enn 

Ostads (1999). Ostad har benyttet seg av langt flere strategikategorier enn det som 

blir benyttet i denne undersøkelsen. Hvis hans kategorisering hadde blitt benyttet, 

hadde det ført til et mye større og mer omfattende statistisk analysearbeid, men 

samtidig ville det muligens gitt et mer nøyaktig bilde på elevenes strategibruk. 

De truslene mot begrepsvaliditet som kan gjøre seg gjeldene i dette prosjektet er altså 

uklare krav til utvalgene og oppfylling av disse, ulike testbetingelser, feiltolkninger 

og selvrapportering og til slutt innvirkning fra selve testsituasjonen. 

5.2.4 Ytre validitet 

Selv om en undersøkelses resultater er statistisk valide, og har god indre- og 

begrepsvaliditet, innebærer ikke det at resultatene uten videre kan generaliseres til en 

faktisk populasjon. Hvis en konkluderer med god ytre validitet kan resultatene fra 

undersøkelsen generaliseres til og over relevante personer, situasjoner og tider med 

rimelig sikkerhet (Lund 1996). Ytre validitet angår ikke-statistiske generaliseringer 

(ibid).  

Det første spørsmålet en bør stille i forhold til den ytre validiteten, er hvilke personer 

undersøkelsens resultater kan generaliseres til (ibid). Det andre spørsmålet er 

hvorvidt resultatene kan generaliseres til andre situasjoner, og da eventuelt til hvilke 

(ibid). Det tredje spørsmålet dreier seg om tid: Når vil resultatene gjøre seg gjeldene 

(ibid)? I det følgende behandles disse tre spørsmålene integrert. 
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Utvalgsmetode, homogenitet i populasjonen og størrelsen på utvalget er tre faktorer 

som virker inn på representativiteten i et utvalg (Befring 2002). Utvalgsmetoden er 

beskrevet nærmere i kapittel 3.2. Det at utvalget av skoler ikke var basert på 

forhåndskunnskap, og at trekking av elever var basert på tilfeldig utvalg, gjør at 

utvalget kan regnes som relativt representativt. Statistisk sett er det ideelle et tilfeldig 

eller randomisert utvalg; at alle individene i en populasjon har like stor sjanse for å 

bli trekt ut (Befring 2002). Hvis populasjonen som skal undersøkes i dette prosjektet 

er alle norske elever eller grunnskoleelever i Oslo, har ikke dette utvalget blitt trukket 

tilfeldig. På den andre siden kan en si at elevene er trukket tilfeldig ved loddtrekning 

fra de aktuelle klassene på de skjønnsmessig utvalgte skolene.  

Hvor homogent det minoritetsspråklige utvalget er, diskuteres nærmere i kapittelet 

om indre validitet. Populasjonen av elever med vedtak om særskilt norskopplæring, 

er nokså homogen med tanke på ferdighet i det norske språket, men med tanke på 

kulturell og nasjonal bakgrunn varierer den antakeligvis. Om denne variasjonen 

gjenspeiles i utvalget, har ikke blitt kartlagt i denne undersøkelsen. Hvor homogen 

den norske populasjonen er, er også usikkert. Alder, at de har norsk som førstespråk 

og bor innenfor Oslo kommune, er de eneste sikre fellestrekkene mellom elevene i 

utvalget og elevene i populasjonen.  

Hovedhensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge de ulike gruppene i 

utvalget. Samtidig kan en tenke seg at elevene som deltok kan være representative for 

elever i fjerde og syvende klasse ved andre Osloskoler med stor prosentandel 

minoritetsspråklige, og at en dermed kan anta at en kan finne lignende resultater på 

tilsvarende skoler. I Oslo kommune befinner en stor andel av de minoritetsspråklige 

elevene i Norge seg (ca 40%, SSB 1998). Klasser kan ha oppimot 100 % elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn. I andre byer og områder i Norge finnes ikke tilsvarende. 

De minoritetsspråklige elevene i dette utvalget vil trolig være representative for 

minoritetsspråklige elever i flerkulturelle klasser i storby, men en minoritetsspråklig 

elev i en nokså ellers språklig homogen klasse ville resultatene kanskje ikke kunne 

generaliseres til.  
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5.3 Diskusjon 

I underkapittelet som omhandler validitet har det blitt påvist en del trekk ved metoden 

og gjennomføringen av undersøkelsen som kan svekke validiteten. Dette medfører at 

noen forbehold må tas når resultatene skal diskuteres, noe som vil bli presisert i de 

sammenhengene der det synes nødvendig. I det videre skal resultatene fra 

undersøkelsen behandles i lys av de tre problemstillingene og tidligere presentert 

teori og empiri. Diskusjonen er delt i to hoveddeler etter tema; ”språk og 

matematikk”, som hovedsakelig dekker den første problemstillingen, og 

”utviklingsperspektivet”, som skal dekke de to siste problemstillingene. Dette vil 

kunne flyte noe over i hverandre. 

5.3.1 Språk og matematikk 

Det har tidligere blitt fremholdt en hypotese; det ble antatt at svak ferdighet i 

undervisningsspråket kan påvirke matematikkunnskapens kvalitet. Dette bygger på at 

bl.a. den internasjonale undersøkelsen TIMMS viser at minoritetsspråklige elever 

presterer svakere enn norskspråklige elever i matematikk. Årsakene til dette kan 

synes å være sviktende språkopplæring i skolen og barnehagen, og dårlig 

tilrettelegging av undervisningen (Heesch, Storaker og Lie 1998). Dessuten har 

Øzerks undersøkelser vist at minoritetsspråklige innlærere som gruppe oppnår 

dårligere resultater i matematikk enn majoritetsspråklige (Øzerk 1992), men også at 

tospråklig fagopplæring i matematikk vil kunne styrke den minoritetsspråklige 

elevens læring (Øzerk 1996). Bortsett fra at tekststykker og andre oppgaver kan stille 

krav til språkforståelse, har det også blitt argumentert for at matematikklæring og 

skriftspråkslæring har fellestrekk, en kan se matematikk som språk og 

matematikkferdighet som en språkbasert evne. En kan som nevnt tenke seg 

matematikkens formelle symbolsystem, og trekke linjer mellom det å lære seg å lese 

og skrive og det å lære seg matematikk i forhold til det ”å knekke koden”; det å 

kunne analysere og gjøre syntese krever grunnleggende forståelse av sammenhengen 

mellom symbol og begrep (Ostad 1999; Lunde 2003). På den andre siden peker 
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Høgmo (1997) på at det er oppgaver som krever kommunikativ ferdighet som 

minoritetsspråklige elever sliter med, ikke mekanisk regning og omgjøring av enheter 

for kvantitet. Lunde (2003) sier at det at et godt språk hjelper med å formidle 

forståelsen av matematikk. Dette støtter også resultatene fra Heesch, Storaker og Lies 

gjennomgang av TIMMS (1998): Minoritetsspråklige elever presterer best i delemnet 

”tall” som innbefatter oppgaver med lite tekst, det vil si, hele tall og brøker.  

I denne undersøkelsen er det nettopp enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver uten 

tekst elevene blir presentert. Ut fra tidligere undersøkelser trenger dette altså ikke 

nødvendigvis å være problematisk for minoritetsspråklige elever (Høgmo 1997; 

Heesch, Storaker og Lie 1998). Samtidig kan en tenke seg at det å lære et tredje 

språk; matematikkspråket, på andrespråket, kan være lite hensiktsmessig (jf. figur 2), 

og at kunnskapens kvalitet kan påvirkes av dette. Kilborn (1993) fant nettopp i sin 

undersøkelse både en utviklingsforsinkelse og en utviklingsforskjell når det gjelder 

oppgavespesifikke strategier i matematikk hos elever som har et annet morsmål enn 

undervisningsspråket. Dette sammenliknet med majoritetsspråklige i vestlige land. 

Han årsaksforklarer det imidlertid ikke primært i andrespråksproblematikk. Dessuten 

kan det være vanskelig å sammenlikne med elevene i Kilborns undersøkelse, fordi 

undersøkelsen finner sted i et Afrikansk utviklingsland, og elevene kommer fra en 

avmaktsmajoritet. 

Asplin fant i sin undersøkelse det samme som i denne; at det ikke synes å være 

signifikant forskjell mellom minoritetsspråklige elever (her; urdugruppen) og 

norskgruppen med tanke på utviklingsnivå og utviklingsmønster. Asplin (2003:28) 

forklarer sine resultater med at 1) urdugruppens kompetanse i norsk har vært høy nok 

til at en undervisning kun på norsk har kunnet utvikle tankeverktøyet tilfredsstillende, 

2) at urdugruppen har fått undervisning på urdu ved relativt lav kompetanse i norsk, 

3) tilfredsstillende språklig stimulering fra foreldre, eller en kombinasjon av 1,2 og 3. 

Asplin hadde ikke tatt høyde for kontrollvariabler som i denne undersøkelsen. En kan 

anta at når resultatet fra ordforståelsestesten på Wisc III viser at de 

minoritetsspråklige elevene skårer gjennomsnittlig signifikant svakere enn de 
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norskspråklige elevene, kan en sannsynligvis eliminere forklaring 1). Hvis en da 

følger Asplins argumentasjon, kan en videre anta at alle de minoritetsspråklige 

elevene i denne undersøkelsen har fått tospråklig fagopplæring eller en 

tilfredsstillende språklig stimulering fra foreldrene, og at det er derfor de ikke skårer 

signifikant svakere enn norskgruppen. Dette blir spekulativt. Det kan være sannsynlig 

at noen av de 23 elevene får opplæring på morsmålet, men i og med Oslos særstilling 

og mangel på morsmålslærere kan det trekkes i tvil om alle elevene kan ha mottatt 

tospråklig fagopplæring. En eventuell lignende undersøkelse kunne f.eks. testet 

begrepsforståelse på førstespråket. 

Hvis alle elevene har mottatt tospråklig fagopplæring, kan en argumentere sterkt for 

tospråklig fagopplæring med blant annet dette argumentet: Tospråklighet kan være en 

risiko mot en funksjonell utvikling av tankeverktøyet hvis elevenes 

andrespråkskompetanse er lav og undervisningen foregår nettopp på dette språket 

(Skutnabb-Kangas 1986), en situasjon som kan være analog til den situasjonen de 

minoritetsspråklige elevene i Kilborns undersøkelse befinner seg i. Skutnabb- Kangas 

(1981) refererer til uttrykket ”den indre tanke”, som får frem den dimensjonen som 

nettopp omhandler det å bruke språket som tankeverktøy (Baker 2001). Det 

innebærer som vist det å bruke språket ved problemløsning i intellektuelt krevende 

dekontekstualiserte situasjoner (Skutnabb-Kangas 1986). Dette er en i følge 

Skutnabb-Kangas en språkferdighet på linje med lesing, skriving, lytting og 

snakking. Høgmo (1997) setter på den andre siden spørsmålstegn ved den betydelige 

vektleggingen språket får som forutsetning for abstrakte prosesser. 

Tidligere undersøkelser viser at backupstrategier benyttes når oppgavene oppleves 

som vanskelige (Ostad 1999; Siegler & Shrager 1984). Der oppgavene er vanskelige 

vil det være en større feilprosent ved bruk av retrievalstrategier (Siegler & Shrager 

1984). Det hevdes at den private tale er en kilde til selvregulering (Vygotsky 1960; 

1962; 1978; 1982; Ostad 2004). Hvis ikke språket er tilstrekkelig utviklet, kan en 

kanskje anta at den indre tale ikke kan regulere, slik at en velger en riktig strategi til 

oppgaven (Rohrkemper 1986). Dermed ville de minoritetsspråklige elevene i denne 
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undersøkelsen ha en større feilsvarprosent enn de norskspråklige elevene. Dette ble 

ikke registrert i denne undersøkelsen fordi en kategori for feil svar manglet (jf 

kap.5.2). Et slikt utfall blir dermed bare spekulasjon, men problemstillingen kan være 

interessant ved videre forskning. 

Oppsummert kan resultatene forklares på tre ulike måter: 1) Det er ingen forskjell 

mellom elever med norsk som morsmål og minoritetsspråklige elever. 

Språkferdigheten spiller rett og slett ingen rolle for strategivalg i enkle addisjons- og 

subtraksjonsoppgaver i matematikk. 2) Det er ingen forskjell mellom de to gruppene 

fordi alle de minoritetsspråklige elevene har fått tospråklig fagopplæring eller 

tilfredsstillende språklig stimulering i hjemmet slik at morsmålet fungerer som et 

effektivt tankeredskap for dem. 3) Det er en faktisk forskjell mellom elever med 

norsk som morsmål og minoritetsspråklige elever som ikke kommer frem av 

undersøkelsen pga. for lite utvalg, uklare utvalgskriterier, mangelfullt 

kartleggingsmateriale eller andre validitetssvakheter.  

5.3.2 Utviklingsperspektivet 

Det har tidligere blitt fremholdt en hypotese; at økende alder fører til bedre kvalitet på 

matematikkferdighetene. Ashcraft (1982; 1990; 1992) var en av de første til å peke på 

at ulike demografiske karakteristika fører til ulik strategibruk. I følge Ostad (1999) 

innebærer normalutviklingen en utvidelse av strategiforrådet og bruk av mer 

avanserte backupstrategier. Hos Asplin (2003) ser en, som i denne undersøkelsen, 

også en signifikant forskjell fra 4. til 7. trinn. Denne forskjellen innebærer økende 

bruk av retrievalstrategier ved økende alder.  

Undersøkelsen er som tidlige nevnt ikke longitudinell; elevene blir ikke fulgt fra 4. til 

7. klasse som i Ostad (1999), og da blir det som mulig at faktorene knyttet til miljøet 

til elevene i 7. klasse og i 4. klasse er så forskjellige at resultatene i liten grad 

gjenspeiler den aldersmessige strategiutviklingen, men heller det pedagogiske 

miljøet. Det er mulig at det pedagogiske miljøet i fjerdeklassene legger mindre til 

rette for utvikling av gode oppgavespesifikke strategier, og at resultatene gjenspeiler 
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forskjeller i tilrettelegging og ikke generell utvikling. Andre undersøkelser viser 

likevel til en alderspåvirkning på oppgavespesifikke strategier, og det er nok også 

mest sannsynlig at det er slik det forholder seg. En longitudinell undersøkelse hadde 

vært optimalt, men ikke mulig innenfor rammene på denne oppgaven. 

Asplin påviser samme utviklingsmønster for urdugruppen og norskgruppen. Slik kan 

det også synes å være i denne undersøkelsen. Som tidligere nevnt kan det på den 

andre siden synes å være en lavere endringsgrad fra 4. til 7. trinn hos 

minoritetsspråklige elever i utvalget i forhold til elever med norsk som førstespråk. 

Disse resultatene er imidlertid ikke signifikante. Dessuten kan det skyldes at de to 

gruppene i fjerdeklasse er mer like enn de to gruppene fra 7. trinn.  De 

minoritetsspråklige elevene i 4. klasse skårer i gjennomsnitt det samme som de 

norskspråklige elevene i 4. klasse på terningmønsterdeltesten (9,1, SD=2,2). Det gjør 

ikke de minoritetsspråklige elevene i syvende klasse; de skårer 8,08 (SD=2,8), mens 

de norskspråklige skårer i gjennomsnitt 10,92 (SD=2,7). I analysen kontrolleres det 

for terningmønsterskåre, uten noe signifikant utslag. Så hvis da eventuelt lav 

endringsgrad likevel skulle kjennetegne minoritetsspråklige elever, kan en trekke 

linjer til elever med matematikkvansker, som også kjennetegnes av lav endringsgrad 

når det gjelder oppgavespesifikke strategier (Ostad 1999).  

Groen og Parkmans teoretiske modell ”min-modellen” (1972) innebærer at hvis et 

barn blir presentert et matematisk problem, adderer det ved å velge det største 

adleddet og telle opp det antall steg det minste adleddet indikerer. Det synes jo som at 

elever velger ”telle fra største” framfor ”telle fra første” i denne undersøkelsen, men 

det kan komme av at det bare er en addisjonsoppgave som gir et reelt valg (jf. kapittel 

5.2). I følge Siegler og Shrager (1984) bruker en som regner lengre tid ved 

backupstrategier, men det er da mer sannsynlig at svaret blir riktig. Da det verken er 

registrert feilsvar eller tidsbruk er dette også vanskelig å si noe om.  

Oppsummert kan en altså se samme tendens i denne undersøkelsen som i tidligere 

undersøkelser; at økt alder fører til utvidelse av strategiforrådet og bruk av mer 

avanserte backupstrategier. Hvis tendensen til gruppen med minoritetsspråklige 
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elever hadde vært signifikant (at den ikke er det kan jo eventuelt skyldes 

utvalgsstørrelse), kunne det vært interessant å undersøke hvorfor en ser en slik lav 

endringsgrad i forhold til gruppen med norskspråklige elever. I så fall kunne en også 

sett nærmere på likheter med elever med dyskalkuli/spesifikke matematikkvansker. 

På den andre siden kan det se ut til at den lave endringsgraden altså kan skyldes 

evnesmessige forskjeller mellom minoritetsspråklige elever i utvalget fra fjerde klasse 

og utvalget fra syvende klasse. I så fall bør dette kontrolleres for på forhånd i 

eventuelle andre undersøkelser. 

5.3.3 Fremtidig forskning 

Gjennom diskusjonen har det framkommet flere elementer ved undersøkelsen og 

dens resultater som kunne være interessante som utgangspunkt for videre forskning. 

Elementer som kunne gjort en lignende studie bedre er f.eks. å kontrollere for 

begrepsforståelse på førstespråket, å ha med en kategori for feilsvar i skjemaet for 

strategiregistrering, å innhente kronometriske data i tillegg til det som er gjort her og 

å sørge for at gruppene er jevnere når det gjelder evnemessige forutsetninger. Det 

kunne også vært spennende å gjennomføre en komparativ studie av elever med 

vedtak om særskilt norskopplæring og elever med matematikkvansker, da særlig med 

tanke på utviklingsperspektivet.  

5.4 Konklusjon 

Med utgangspunkt i problemstillingene var ønsket å undersøke 

matematikkunnskapenes kvalitet hos minoritetsspråklige elever; å kartlegge hva svak 

ferdighet i undervisningsspråket har å si for strategivalg i matematikk. Oppgaven har 

tatt for seg hvilke oppgavespesifikke strategier minoritetsspråklige elever brukte i 

addisjon og subtraksjon, og hvordan utviklingen så ut til å skje fra 4. til 7. klasse. 

Eventuelle forskjeller mellom minoritetsspråklige og norskspråklige elever ble 

kartlagt. Oppgaven har også gått nærmere inn på effekten av økt alder på disse 

gruppene og samlet sett for begge gruppene. Problemstillingene ble belyst ved hjelp 
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av et komparativt eksperiment med strukturert intervju, observasjon og test som 

metode. Teori og empiri fra både forskning på språk, indre tale, og matematikk har 

bidratt til å danne et bakteppe for denne studien. 

Analysen av de innsamlede dataene viser at det kan antas at det ikke er forskjell på 

strategibruken til gruppene med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk, 

verken med tanke på utviklingsnivå eller utviklingsmønster. Utviklingsmønsteret 

innebar avtakende bruk av backupstrategier til fordel for økt bruk av 

retrievalstrategier. Diskusjonen viser at funnene er i tråd med undersøkelsen til 

Asplin (2003) og at utviklingsmønsteret er i tråd med Ostads undersøkelse (1999). På 

den andre siden viser andre undersøkelser (bl.a. Øzerk 1992;1996; Heesch, Storaker 

og Lie 1998) at minoritetsspråklige elever presterer svakere enn norskspråklige elever 

i matematikkfaget. Dette gjenspeiles ikke i denne undersøkelsen. I en gjennomgang 

av undersøkelsens validitet kom det fram en del trekk som gjør at undersøkelsens 

resultater kan trekkes i tvil. Hvorvidt en grundigere og større undersøkelse hadde gitt 

andre resultater vites ikke.  
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A. E-post til skolene 
 

 

Informasjon om planlagt masterprosjekt 
 
Jeg, Siri S. Bratlie, er masterstudent i spesialpedagogikk ved 
Universitetet i Oslo. Jeg skal til våren skrive masteroppgave om 
minoritetsspråklige elever og matematikk, og er i denne sammenhengen 
interessert i at noen elever (ca. tjue elever til sammen) fra 4. og 7. 
trinn på xxx skole skal være med i utvalget av elever til 
undersøkelsen. Jeg planlegger å bruke elever fra tre barneskoler i Oslo 
kommune. 
 
Undersøkelsen tar utgangspunkt i Snorre Ostads forskning om 
oppgavespesifikke strategier og elever med matematikkvansker. Formålet med 
mitt prosjekt er å se om det er noen sammenheng mellom språkbeherskelse og 
strategivalg i subtraksjon og addisjon. Kunnskap om hvordan barn tenker 
når de regner er jo nødvendig for å gi et best mulig opplæringstilbud. 
 
Undersøkelsen innbefatter strukturerte intervjuer på ca. tjue minutter per 
elev. Disse er ønskelig at jeg får ta videoopptak av. Datamaterialet vil 
bli anonymisert, og videoopptakene slettet etter prosjektslutt. Foreldrene 
til elevene vil bli informert om prosjektet, og må samtykke for at eleven 
skal delta. 
 
Jeg vil om mulig trekke ut fem elever fra 4. klasse som dere bekrefter har 
rett til særskilt norskopplæring, likeså fem elever fra 7. klasse. I 
tillegg vil jeg ha en kontrollgruppe med elever med norsk som morsmål 
(like mange elever). 
 
Skolen vil få en rapport fra prosjektet, og en kopi av hele oppgaven om 
ønskelig. Fordelen med at skolen deltar i prosjektet er at de elevene som 
er med, får en grundig kartlegging av sine kvalitative 
matematikkferdigheter. Dette kan jeg rapportere tilbake til skolen om. 
 
Etter juleferien vil jeg komme med en formell forespørsel per post og 
telefon. Håper at dere vil være interesserte i å være med på et slikt 
prosjekt. På forhånd tusen takk og god jul! 
 
Mvh Siri S. Bratlie (student v/UiO, mastergrad i spesialpedagogikk) 
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B. Informasjonsbrev til skolene 
 

Informasjonsskriv om masterprosjekt 

Jeg viser til henvendelse per e-post i medio desember. Jeg, Siri S. Bratlie, er 
masterstudent i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jeg skriver 
masteroppgave om minoritetsspråklige elever og matematikk, og er i denne 
sammenhengen interessert i at noen elever (ca. tjue elever til sammen) fra 4. og 7. 
trinn på deres skole skal være med i utvalget av elever til undersøkelsen. Jeg 
planlegger å bruke elever fra tre barneskoler i Oslo kommune. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i forskning omkring oppgavespesifikke strategier og 
elever med matematikkvansker. Formålet med mitt prosjekt er å se om det er noen 
sammenheng mellom språkbeherskelse og strategivalg i subtraksjon og addisjon. 
Kunnskap om hvordan barn tenker når de regner er en nødvendighet for å gi et best 
mulig opplæringstilbud. Skolen vil få en rapport fra prosjektet, og en kopi av hele 
oppgaven om ønskelig. Fordelen med at skolen deltar i prosjektet er at de elevene 
som er med, får en grundig kartlegging av sine kvalitative matematikkferdigheter. 
Dette kan jeg rapportere tilbake til skolen om. 

Undersøkelsen innbefatter strukturerte intervjuer på ca. tjue minutter per elev. Disse 
er ønskelig at jeg får ta videoopptak av. Datamaterialet vil bli anonymisert, og 
videoopptakene slettet etter prosjektslutt. Foreldrene til elevene vil bli informert om 
prosjektet, og må samtykke for at eleven skal delta.  

Jeg vil om mulig trekke ut fem elever fra 4. klasse som dere bekrefter har rett til 
særskilt norskopplæring, likeså fem elever fra 7. klasse. I tillegg vil jeg ha en 
kontrollgruppe med elever med norsk som morsmål (like mange elever). 

Håper at dere vil være interesserte i å være med på et slikt prosjekt. På forhånd tusen 
takk. Jeg tar telefonisk kontakt andre uken i januar. 

Mvh Siri S. Bratlie (student v/UiO, mastergrad i spesialpedagogikk) 
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C. Informasjonsbrev til foreldre 
 

Til foreldre/foresatte 

Jeg, Siri S. Bratlie, er student ved institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. I 
forbindelse med masterstudiet skriver jeg en oppgave om sammenhengen mellom språk og 
matematikk. Jeg skal intervjue elever ved bl.a. din sønns/datters skole. Tittelen på 
prosjektet er ”Minoritetsspråklige elevers oppgavespesifikke strategier i addisjon og 
subtraksjon”. Oppgaven skrives under veiledning av stipendiat Monica Abrahamsen. 

Jeg ønsker å finne ut hvordan elever tenker når de regner matematikk, og se nærmere på 
elevenes språkferdigheter i sammenheng med dette. Kunnskap om hvordan elevene tenker 
når de regner er viktig for å sikre et best mulig opplæringstilbud i matematikk for alle elever. 
Elevene som er med i dette prosjektet vil få en grundig kartlegging av sine 
matematikkferdigheter, noe som igjen vil gjøre det lettere å tilrettelegge for god opplæring. 
Skolen vil få resultatet av kartleggingen. Rapport fra prosjektet vil være tilgjengelig for 
interesserte. 

 Intervjuet vil ta ca. 20 minutter og foretas i skoletiden. Intervjuet vil bli filmet. Foresatte kan 
få forelagt intervjuguide/tester om ønsket. Opplysninger behandles konfidensielt. Elevene vil 
bli anonymiserte, papirer makulerte og videoen slettet ved prosjektslutt. Prosjektslutt er satt 
til 1.juni 2006. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

På forhånd tusen takk! 

Mvh Siri S. Bratlie (student master spes.ped) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Jeg bekrefter herved at ……………………………………………….. (elevens navn) kan delta 
i undersøkelsen, og at jeg er inneforstått med prosjektet. 

 

 

Dato, foresattes underskrift 
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D. Skjema for strategiregistrering 
 

Skjema for strategiobservasjon 

Skole: 

Elev: 

 

 Back- up strategier Retrieval- strategier 

Oppgave Telle alt Telle fra 
første/telle 
baklengs 

Telle fra 
største/telle 
forlengs 

Avledet 
retrieval 

Retrieval 

3+2      

9+6      

5+3      

6+2      

4+5      

9+5      

7+5      

8+4      

6+4      

5-2      

15-6      

8-3      

8-2      

9-5      

14-9      

13-7      

12-8      

10-6      

Kommentarer?.........................................................................................................................................................
......... 
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E. Kvittering på melding om behandling av personopplysninger fra NSD 
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