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Sammendrag 

Oppgaven handler om strategiutvikling hos elever med matematikkvansker. Formålet er å 

kartlegge hva som kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker, og å vise 

hvordan strategiopplæringen kan tilrettelegges på bakgrunn av disse kjennetegn. For at 

oppgaven skal være relevant for min fremtidige jobb som PP-rådgiver har jeg fokusert på 

matematikkvansker som skyldes faglig tilkortkomming. Problemstillingen er følgende: Hva 

kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker, og hvordan kan lærere hjelpe 

elever med utvikling og bruk av bedre strategier? 

For å besvare problemstillingen har jeg valgt å gjøre en gjennomgang av relevante empiriske 

studier. Ved å se nærmere på forskningen til Geary og Ostad kunne jeg belyse i hvilken grad 

strategibruk hos elever med matematikkvansker skiller seg fra elever uten vansker. Sentrale 

karakteristiske trekk er strategifattigdom, som viste seg i lite variasjon og endring, og 

strategirigiditet som ble tydelig i uhensiktsmessig strategibruk, mindre bruk av avanserte 

retrievalstrategier, og ensidig bruk primitive backupstrategier. Mye tyder på at elever med 

matematikkvansker stanser opp på et tidlig stadium i strategiinternaliseringen. På bakgrunn av 

disse kjennetegn og i tråd med teoriperspektivet har jeg gjort en gjennomgang av relevante 

intervensjonsstudier, der formålet var tilegnelsen av et adekvat strategirepertoar og opplæring 

i hensiktsmessig strategibruk.  

De utvalgte intervensjonsprogrammene bygger på selvinstruksjons- og veiledningsmodeller, 

fordi direkte instruksjon har vist seg å være mindre effektiv i strategiopplæringen. 

Selvinstruksjonsstudiene har benyttet seg av indre tale eller verbalisering som læringsredskap 

i strategiopplæringen, og undersøkelsene har vist at det å kunne snakke seg gjennom 

strategibruken er av stor betydning for å kunne anvende strategiene hensiktsmessig. I tillegg 

har studiene vist at det kan være en sammenheng mellom indre tale internalisering og 

strategiinternalisering. Det kan derfor være viktig at lærerne også kartlegger elevenes 

ferdigheter til å bruke verbalisering og indre tale i problemløsningen. Veiledningsmodellene 

har fokusert på stimulering av metakognitiv kompetanse, som er grunnlaget for adekvat 

strategibruk. Studiene viste at modellering av en lærer er svært betydningsfull på 

nybegynneropplæringen. Gjennom systematisk stimulering av metakognitive ferdigheter 

kunne elevene tilegne seg læringsverktøy som ikke bare er grunnleggende for en vellykket 

strategiutvikling, men også for den livslange læringen. 
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1 Introduksjon 

 

1.1 Innledning 

Matematikkfaget spiller for de fleste elevene en unik rolle i læringen. Ingen andre fag blir så 

mye misforstått som matematikk. «Er man flink i matte, er det fordi man er svært intelligent». 

«Noen kan matte, andre ikke». Dette er noen eksempler på misoppfatninger. Faktum er at 

matematikk kan knuse elevens selvtillit, og føre til at eleven føler seg hjelpeløs og dum 

(Boaler, 2009).  

For å rydde opp i noen av disse misforståelsene, skal jeg begynne oppgaven med å se 

nærmere på hva matematikk er. Én som kan gi oss svar på dette spørsmålet er Jo Boaler. Hun 

har gjennomført mange studier, der matematikk og matematikkundervisning har stått sentralt. 

I studiene har Boaler hovedsakelig fokusert på kulturelle prosesser og sosial samhandling. I 

flere undersøkelser har hun spurt elevene hva matematikk er for dem, og hva det handler om. 

Et gjennomgående svar var at elevene assosierte matematikk med tall eller massevis av regler. 

Etterpå stilte hun det samme spørsmålet til matematikere, som ga et helt annet svar. For 

matematikere handler det om å studere mønstre, matematikk er for dem et sett av 

sammenkoblede ideer og tanker. Selve essensen i matematikken er å løse problemer, og 

deretter lage nye problemer. Den største forskjellen mellom skoleelever og matematikere er at 

matematikere jobber med omfangsrike og komplekse problemer som involverer mange ulike 

områder av matematikkfeltet. Samarbeid er her av stor betydning. Fordelen med å jobbe 

sammen er at man kan lære fra hverandre, øke kvaliteten på tanker og ideer, og dele gleden av 

å mestre noe. Mens for skoleelevene derimot er matematikk et dødt fag som bare handler om 

å pugge regler (Boaler, 2009). 

Det er klart at ikke skoleelevene skal ha som mål å bli like flinke i matte som matematikerne, 

som jobber med faget på heltid. Matematikkundervisning skal heller ikke stå på lik linje med 

matematikk som fag, likevel kan man lære noe av måten matematikerne angriper et problem. 

Problemløsning må vektlegges, og ikke pugging av regler. Dessverre fremmer den 

tradisjonelle undervisningen ofte passiv læring, det betyr at elevene memorerer strategiene og 

anvender dem uten å forstå meningen bak strategibruken. Elevenes mål bør være å bli aktive 
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og engasjerte problemløsere (Boaler, 2009). Forutsetningen for å bli en slik aktiv og engasjert 

problemløser er at du har et adekvat repertoar av både generelle og oppgavespesifikke 

strategier. Alle mennesker trenger slike læringsstrategier for å nå læringsmålene.   

Hva er så læringsstrategier? Weinstein, Bråten og Andreassen (2006:32) definerer 

læringsstrategier som… «enhver tanke, atferd eller handling som en person engasjerer seg i 

under læring og studier for å påvirke tilegnelsen og integreringen av ny kunnskap slik at den 

kan lagres bedre og gjøres mer tilgjengelig for senere bruk». For å kunne tilpasse bruk av 

strategiene til ulike oppgavetyper, er det vesentlig at eleven har kjennskap til et utvalg av 

strategier. Med et godt repertoar kan eleven velge hvilken strategi som vil være mest effektiv, 

og dessuten får eleven et verktøysett som kan brukes fleksibelt både for å konstruere og 

rekonstruere forståelse av ulike problemer (Weinstein, Bråten & Andreassen, 2006). En 

forutsetning for å ha tilgang til passende læringsstrategier er at eleven løpende vurderer og 

kontrollerer sitt repertoar av strategier. Strategiutvalget skal ikke bestå av smarte triks eller 

enkle teknikker, det er heller ikke mengden som er avgjørende. Kvaliteten er vesentlig, og det 

er skolen som har ansvar for at elevene har tilgang til gode læringsstrategier (Elstad & Turmo, 

2006). 

Læringsstrategier utvikler seg gjennom individuelle kognitive prosesser, men det hadde vært 

feil å hevde at læringen skjer isolert fra andre mennesker. For å kunne danne seg et helhetlig 

bilde av utviklingen av læringsstrategiene må man også se på kulturelle faktorer, sosialt 

samspill og interaksjon med andre. Ifølge Boaler (2009) er nettopp språk og kommunikasjon 

nøkkelstrategien i matematikkopplæringen. Språk kan benyttes som et vesentlig verktøy i 

oppgaveløsning. Sarah Flannery (2001), prisvinneren av «European Young Scientist of the 

Year Award» i matematikk, fremhever hvor viktig det er både for elever og lærere å forstå at 

det å høre på andre, som løser oppgaver på tavla, er noe annet enn å snakke om 

problemstillingen med seg selv eller andre, og at det kan være avgjørende om du lykkes i 

matematikk, eller ikke. Ved først nevnte tror man at man har forstått noe, men det er 

imidlertid først når man er i stand til å snakke om løsningsprosessen, at man virkelig har 

skjønt hva matematikk handler om. 

Hvis man vil lykkes i matematikk trenger man både metakognitive strategier og et godt 

utviklet repertoar av oppgavespesifikke strategier. Noen elever kan ikke dra nytte av sitt 

strategirepertoar, og de er heller ikke i stand til å verbalisere prosessen i oppgaveløsningen. 

Det er disse elevene som skal stå sentralt i denne oppgaven. Man kan regne med at ca. 10 % 
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av elevene i grunnskolen ikke lykkes i matematikkfaget. Her inngår alle elever som på en 

eller annen måte opplever brudd i, eller avvik fra den «normal» matematikkfaglige 

utviklingen (Ostad, 2008). Med tanke på det store antallet elever som sliter så er det 

overraskende at temaet matematikkvansker, sammenlignet med lese- og skrivevansker eller 

språkvansker, har fått så lite oppmerksomhet i forskningen. Selv om matematikk har fått stor 

oppmerksomhet fra forskere de siste årene, er det fortsatt mye man ikke vet om elever som 

har eller risikerer å få matematikkvansker, og det finnes mange forskjellige oppfatninger rundt 

dette temaet (Lunde, 2009).  

Ifølge Ostad er interessen for matematikklæring svært aktuell og større enn noensinne (Ostad, 

2010). Dette kan muligens sees på som et resultat av internasjonale kartleggingsstudier, for 

eksempel PISA, som i de siste årene har påvist at norske elever er blant de svakeste i 

matematikk. I det siste har spesielt strategidanning stått i fokus hos flere forskere, og ved 

hjelp av nyere undersøkelser har det blitt mulig å avdekke sammenhenger mellom elevers 

strategibruk og kvaliteten på deres matematikkunnskaper (Ostad, 2008). Det er nemlig ikke 

slik at noen elever blir født med et såkalt matematikk-gen. Flinke elever bruker 

læringsstrategier som fører til suksess i matematikkfaget. Mange elever tror at hvis man skal 

være god i matte, må man huske alle strategier og metoder læreren har godt gjennom på tavla, 

men det er problemløsningen som er kjernen i matematikk. Hemmeligheten bak gode 

resultater er aktiv problemløsning og forståelse av sentrale matematiske begreper (Boaler, 

2009).  

Når vi snakker om elever som har matematikkvansker må man ta hensyn til at det handler om 

en heterogen gruppe, det vil si at elevene er forskjellige med tanke på evnemessige 

forutsetninger (Geary, 1993 ref. i Ostad, 2008). Med det menes at betegnelsen 

matematikkvansker både benyttes for elever med generelle lærevansker og elever som 

opplever vansker på grunn av faglig tilkortkomming. I forskningen er det slik at ulike 

tradisjoner legger vekt på ulike aspekter ved fenomenet. For eksempel bruker Ostad 

betegnelsen matematikkvansker først når vanskene vedvarer i minst to år, og dermed har en 

relativ permanent karakter (Ostad, 2010). Lunde (2001) mener at man også kan bruke 

betegnelsen når man ser bort fra perseptuelle, motoriske og nevrologiske vansker, og årsaken 

rett og slett skyldes feil i tenkingen. Matematikk har sin bakgrunn i erfaringer, og når ikke 

omgivelsen gir elevene nødvendige erfaringer så resulterer det i matematikkvansker. 
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1.2 Bakgrunn for valg av tema 

Første gangen jeg ble oppmerksom på temaet matematikkvansker var da jeg valgte faget 

«Innføring i spesialpedagogikk» under bachelorprogrammet. Jeg ble overrasket over hvor lite 

kunnskap pedagogene har innenfor dette området med tanke på hvor mange elever som sliter i 

matematikkfaget. Dette gjenspeilte seg også på masterprogrammet hvor vi bare hadde ett 

kapittel om matematikkvansker innen kursemne Språk, kommunikasjon og læring, mens lese- 

og skrivevansker derimot fikk masse oppmerksomhet. Ifølge Boaler (2009) er nettopp språk 

og kommunikasjon nøkkelstrategien i matematikkopplæringen, så det åpner egentlig opp for 

en bredere diskusjon av temaet matematikkvansker. Med det menes at matematikk og 

lærevansker som er knyttet til faget også kan diskuteres når det ikke direkte er tema på 

studentenes læreplanen. Gjennom min praksisperiode i PP-tjenesten fikk jeg bekreftet at 

matematikkopplæring er et svært aktuelt tema, likevel er mange rådgivere langt ifra eksperter 

på dette området.  

For at oppgaven skal være relevant for min fremtidige jobb som PP-rådgiver, velger jeg å 

fokusere først og fremst på elever som har, eller risikerer å få matematikkvansker på grunn av 

faglig tilkortkomming. Med andre ord har elevene mulighet til å forbedre sine prestasjoner i 

matematikk gjennom tilrettelagt undervisning. Jeg velger likevel å omtale elevene som elever 

med matematikkvansker. Dette gjøres både for enkelhetens skyld, og fordi begrepet favner 

mesteparten av elever som opplever varige vansker i matematikkfaget. Samtidig gjøres det 

oppmerksom på at elever som strever i matematikk utgjør en heterogen gruppe, med det 

menes at elevene er svært ulike med tanke på graden av matematikkvanskene og generelle 

evnemessige forutsetninger, og det er derfor vanskelig å opprettholde et tydelig skille av 

elevene gjennom oppgaven. Uansett hvilken betegnelse man bruker så har elever som strever i 

matematikk en del fellestrekk, spesielt når det gjelder strategibruken, og det er nettopp 

elevens strategibruk og strategiopplæringen i den ordinære undervisningen som skal stå 

sentralt i denne oppgaven.  

Hvorfor skal det fokuseres på strategier i oppgaven? Tilegnelse og bruk av kunnskaper 

forutsetter adekvate læringsstrategier. Elever med matematikkvansker har færre kunnskaper 

sammenlignet med elever uten matematikkvansker. Jeg er derfor interessert i å finne ut 

hvilken rolle strategier spiller i utviklingen av matematikkvansker. Formålet med oppgaven er 

å kartlegge hvilken funksjon strategier har i elevens læringsprosess i matematikk, og hvordan 

strategibruken hos flinke elever skiller seg fra strategibruken hos de svakeste elevene. Denne 
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kunnskapen skal danne grunnlaget for å drøfte hvordan lærere kan legge undervisningen til 

rette for å forbedre elevenes utvikling og bruk av strategier i matematikktimene. I tillegg skal 

jeg se nærmere på hvordan strategiopplæringen kan tilrettelegges. Intervensjonsprogrammene 

tar utgangspunkt i både selvinstruksjons- og veiledningsmodeller. Selvinstruksjonsmetodene 

som jeg skal gjøre rede for fokuserer på indre tale eller verbalisering som et læringsverktøy i 

strategiopplæringen, mens metakognitiv kompetanse står sentralt i veiledningsmetoden. For å 

svare på problemstillingen min skal jeg gjøre en litteraturstudie som belyser aktuelle og 

interessante forskningsfunn på dette området.  

 

1.3 Problemstilling 

Oppgavens tema er strategibruk hos elever med matematikkvansker. Jeg valgte å bruke 

betegnelsen «matematikkvansker» som i litteraturen ofte brukes generelt for elever som 

strever i matematikk. I min oppgave er betegnelsen «elever med matematikkvansker» først og 

fremst rettet mot elever som har vansker i matematikk på grunn av en faglig tilkortkomming. 

Oppgavens problemstilling er følgende: 

Hva kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker, og hvordan kan 

lærere hjelpe elever med utvikling og bruk av bedre strategier? 

Det første spørsmålet skal belyse i hvilken grad elever med matematikkvansker skiller seg fra 

elever som mestrer matematikkfaget med tanke på bruk av oppgavespesifikke strategier. Er 

forskjeller i strategibruk årsaken til at elever med matematikkvansker har dårligere kvalitet på 

sine matematikkunnskaper sammenlignet med sine medelever? For å kunne svare på 

spørsmålene skal jeg først se nærmere på hvilken funksjon strategier har, og hva som 

kjennetegner en god strategiutvikling. 

Etter jeg har kartlagt utvikling og bruk av strategier hos elever med og elever uten 

matematikkvansker vil jeg se nærmere på hva slags konsekvenser denne kunnskapen har for 

strategiopplæringen i matematikkfaget. Det andre spørsmålet i problemstillingen handler 

derfor om hvordan lærere kan legge undervisningen til rette for at elevene utvikler en bedre 

strategibruk. Forskning har vist at opplæring som bare er rettet mot å øke mengden av 

oppgavespesifikke strategier ikke medfører en langtidseffekt. Dette skyldes at 
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strategigeneralisering uteblir (Goldman, 1989) Jeg skal derfor se nærmere på tiltaksstudier, 

der fokuset rettes mot indirekte strategiopplæring. 

Jeg skal skille mellom selvinstruksjons- og veiledningsmodeller. Selvinstruksjonsstudiene jeg 

valgte bruker indre tale eller verbalisering som et læringsverktøy. I løpet av de siste årene har 

man funnet ut at indre tale kan ha en sammenheng med tilegnelsen av kunnskaper i 

matematikk, og at indre tale kan benyttes som strategi når man løser en oppgave. I tillegg 

valgte jeg å gjøre rede for veiledningsmodeller som bruker metakognitiv kompetanse som et 

læringsredskap i strategiundervisningen. Metakognitive ferdigheter er grunnleggende for 

adekvat strategibruk.  

For å kunne svare på spørsmålene i problemstillingen skal jeg se nærmere på aktuelle 

empiriske studier som har blitt gjort på dette feltet. De fleste undersøkelsene som hittil har 

blitt gjennomført vektlegger strategibruk i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon, og det er 

ofte de yngste elevene som står i fokus. Derfor skal litteraturstudien min først og fremst 

handle om grunnleggende aritmetiske ferdigheter på grunnskoletrinnet. 

 

1.4 Oppgavens oppbygning 

Jeg begynner oppgaven med en innledning, der begrepet matematikk introduseres. Dette 

gjøres for å rydde opp med noen misoppfatninger rundt faget. Deretter skal jeg presentere 

problemstillingen, og forklare hvorfor jeg nettopp valgte dette temaet. Kapitlet avsluttes med 

en avgrensing av begrepet matematikkvansker og en kort årsaksforklaring på vansker i 

matematikk, der undervisningspåførte årsaker vektlegges. 

Kapittel 2 omhandler den metodologiske tilnærmingen, som er nødvendig for å kunne vurdere 

forskningsfunnene som omtales i et senere kapittel. I tillegg vil jeg redegjøre for hvordan det 

forskes på matematikkvansker. 

Kapittel 3 er en presentasjon av teoriperspektivet som ligger til grunn for å kunne svare på 

problemstillingen min. Det kan samtidig sees på som en forutsetning for drøfting og 

analysering av forskningsfunnene. Kapitlet er delt i to deler. Først skal jeg gjøre rede for 

strategibegrepet, før jeg skal se nærmere på indre tale som en slags læringsstrategi. 
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Kapittel 4 er en litteraturgjennomgang av sentrale empiriske undersøkelser. For å kunne 

besvare det første spørsmålet i problemstillingen min, som handler om hva som kjennetegner 

strategibruk hos elever med matematikkvansker, skal jeg se nærmere på utvalgte empiriske 

studier som er aktuelle på dette feltet. Funnene blir drøftet og diskutert i tråd med 

teoriperspektivet, i tillegg skal jeg se på studienes begrensninger med et metodologisk blikk. 

Kapittel 5 omhandler en gjennomgang av sentrale empiriske studier som skal besvare det 

andre spørsmålet i problemstillingen, som handler om hvordan lærere kan hjelpe elever med 

utvikling og bruk av bedre strategier. Jeg skal skille mellom selvinstruksjonsmodeller og 

veiledningsmodeller. Læringsredskaper som er sentrale i undervisningsmetodene er indre tale 

eller verbalisering og metakognitive ferdigheter. Funnene skal drøftes og diskuteres i tråd 

med teoriperspektivet og forskningsfunnene fra kapittel 4. Til slutt skal jeg se på studienes 

begrensninger med et metodologisk blikk.  

Kapittel 6 er avslutningen på oppgaven, der hovedfunn skal oppsummeres og en konklusjon i 

forhold til problemstillingen skal trekkes. Helt til slutt skal jeg presentere noen forslag til 

videre forsknings- og utviklingsarbeid.  

 

1.5 Matematikkvansker – en teoretisk innføring 

Cirka 10 % av grunnskoleelevene i Norge har så svake ferdigheter at de mislykkes i 

matematikkfaget. Elever som avviker negativt fra den normale matematikkfaglige utviklingen 

omtales som elever med matematikkvansker. I litteraturen kan man finne ulike betegnelser 

som spesifikke lærevansker i matematikk, dyskalkuli, matematikkrelaterte vansker eller 

akalkuli (Ostad, 2008). For enkelhetens skyld skal jeg bruke begrepet matematikkvansker i 

denne oppgaven. I tillegg favner betegnelsen mesteparten av elever som opplever varige 

vansker i matematikkfaget. I denne oppgaven skal begrepet stå for elever som strever med å 

mestre matematikk fordi de har stoppet opp på et tidligere stadium i den normale 

matematikkfaglige utviklingen enn elever uten matematikkvansker. Elever som omtales her 

viser et annet utviklingsmønster i faget enn sine medelever til tross for samme skolegang og 

normal IQ. Termen blir brukt på en beskrivende måte for å unngå stigmatisering og 

feilkategorisering (Holm, 2002). 
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Videre i oppgaven skal jeg gi en kort definisjon av begrepet matematikkvansker. Her skal jeg 

fokusere på fellestrekk som er gjennomgående for elever som strever i matematikkfaget. 

Matematikkvansker skyldes ulike årsaksforhold. Jeg er spesielt interessert i å finne ut hvordan 

undervisningen i matematikkfaget kan bidra i utviklingen av matematikkvansker. Derfor 

velger jeg å se nærmere på undervisningspåførte årsaker. 

 

1.5.1 Elever med matematikkvansker 

Det er ikke så lett å definere termen matematikkvansker på en enkel måte, siden det dreier seg 

om et svært kompleks og sammensatt begrep. Dette er en følge av en del uenigheter blant 

forskerne fra ulike fagfelt (Holm, 2002). Oppgaven min legger vekt på matematikkvansker, 

som skyldes faglig tilkortkomming, jeg skal derfor ikke gå inn på matematikkvansker som er 

et resultat av generelle lærevansker, eller diagnoser som dyskalkuli eller akalkuli. Uansett 

hvilken betegnelse man bruker så har elevene en del fellestrekk, og det er disse som skal stå 

sentralt i dette avsnittet av oppgaven. 

Det som er mest fremtredende er at elever med matematikkvansker har mindre kunnskaper i 

matematikk enn medelevene. Dette skyldes først og fremst dårlig lagring av kunnskapene i 

hukommelsen som forhindrer en positiv utvikling i matematikkfaget. Elevene lærer, men 

kvaliteten på det innlærte er dårligere enn hos medelevene. Dette resulterer i at kunnskapene 

blir lite funksjonelle og anvendbare når eleven blir utsatt for forskjellige typer oppgaver. 

Dessuten hindrer en mangel på redskaper elevene fra å hente de kunnskapene som er lagret i 

hukommelsen (Ostad, 2010). Her kommer læringsstrategier inn i bildet. Som tidligere nevnt i 

innledningen er nettopp strategier grunnlaget for tilegnelsen og bruk av kunnskaper. Uten 

strategier ville det ikke vært mulig å få innsikt i både lærestoffet og egen læring.  Hvilken 

rolle uhensiktsmessige læringsstrategier spiller i elevenes matematikkfaglige utvikling, og 

hvordan utvikling av strategier kan fremmes gjennom språk og samhandling, skal jeg belyse i 

litteraturgjennomgangen.  

Et annet fellestrekk er at elevene viser liten utvikling opp gjennom grunnskolealderen. I 

Ostads MUM-prosjekt delte han elever med matematikkvansker i to hovedgrupper. Han skilte 

mellom elever med matematikkvansker, som hadde en forsinket matematikkfaglig utvikling 

og elever med matematikkvansker, som hadde en kvalitativt forskjellig matematikkfaglig 
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utvikling. Elevene som tilhørte den første gruppen fulgte en vanlig utvikling i matematikk, 

men var sammenlignet med sine medelever forsinket. Elevene som tilhørte den andre gruppen 

viste derimot et avvikende utviklings- og læringsmønster, som resulterte i færre og kvalitativt 

dårligere matematikkunnskaper. Den største forskjellen mellom gruppene var at elever med 

forsinket utvikling klarte seg etter hvert. Jo høyere de kom opp i klassene, jo færre elever var i 

denne kategorien. Studien viste at de fleste elever med matematikkvansker ikke har en 

forsinket, men en kvalitativ forskjellig utvikling (Ostad, 2001, ref. i Ostad, 2010). 

De fleste elever som har matematikkvansker sliter også i andre fag. Matematikkvansker kan 

enten være et resultat av lærevansker i andre fagområder, eller årsak til svake prestasjoner i 

andre fag. Komorbiditet mellom matematikkvansker og skriftspråkvansker er ikke sjelden, 

men finnes oftest hos elever som først og fremst har store utfordringer med rettskriving. Ostad 

oppdaget i en undersøkelse at cirka halvparten av elever med vansker i matematikk også 

hadde rettskrivningsvansker. Med tanke på tilrettelegging er det viktig å finne ut om 

skriftspråkvansker og matematikkvansker har en felles årsakstilknytning (Ostad, 1999b). 

Komorbiditet skal ikke utdypes nærmere i denne oppgaven, jeg ville bare nevne at det er en 

mulighet for det, og ikke uvanlig at matematikkvansker opptrer sammen med andre diagnoser. 

Selv om det er viktig å ha kjennskap til individuelle kjennetegn, må én også inkludere faktorer 

som undervisningsmetoder, sosialt samspill eller språk for å kunne danne seg et helhetlig 

bilde av elever med matematikkvansker. Häggblom (2000) gjennomførte en empirisk studie i 

matematikk som viste at elever, som presterte på laveste nivå i seksårsalderen, kunne oppnå 

det høyeste ferdighetsnivå allerede på niårsalderen. Studien viste dermed at elever ikke 

nødvendigvis tilhører den samme prestasjonsgruppen gjennom skoletiden. Dette forklarer 

Häggblom med å fremheve den sentrale rollen undervisningen spiller, og hun stiller seg svært 

kritisk til den tradisjonelle matematikkundervisningen. Skolen må være bevisst på at 

forutsetninger for læring formes gjennom lærerens engasjement i elevenes utvikling og 

tenkning. Et vesentlig læringsredskap i matematikkundervisningen er språket (Lunde, 2004). 

Videre i oppgaven skal jeg se nærmere på hvordan undervisningen kan påvirke elevenes 

læringsprosess i matematikkfaget.  
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1.5.2 Undervisningspåførte årsaker for matematikkvansker 

Matematikkvansker kan skyldes ulike årsaksforhold. Siden jeg fokuserer på elever som har 

matematikkrelaterte vansker på grunn av faglig tilkortkomming velger jeg å se nærmere på 

sosiologiske og psykologiske årsaker som forstyrrer læringsprosessen i matematikk. 

Perseptuelle, motoriske eller nevrologiske årsaker skal ikke omtales i denne oppgaven.  

Jeg skal begynne med å se nærmere på hvordan undervisningen kan påvirke elevenes 

læringsprosess i matematikk. Ifølge Holm (2002) har det i løpet av de siste årene ikke skjedd 

en endring når det gjelder undervisningsmetoder i matematikk. Læreren regner oppgaver på 

tavla mens elevene lytter, eller elevene jobber stille med oppgaver i regneboka. Hun omtaler 

denne metoden som «blyant-matematikk» og mener at den viser seg gjennomgående i 

mesteparten av undervisningstimene opp gjennom skoleårene. I metodeheftet til Einseth 

(2008) blir slik undervisning omtalt som «tause timer», der elevene jobber med matematikk 

én og én. Begge forfatterne er enige i at norske skoler vektlegger pugg og drill fremfor innsikt 

og forståelse. Elever med matematikkvansker har ofte mindre kunnskaper i matematikk enn 

medelevene. En undervisningsmetode som fokuserer på pugg og drill vil føre til et dårligere 

kunnskapsgrunnlag, fordi internalisering uteblir. Lærerne må heller ikke forutsette for mye 

innsikt, som igjen kan føre til usikker kunnskap, og dermed øke risikoen for 

matematikkvansker. Boaler (2009) mener at den tradisjonelle passiv læringen i 

matematikkundervisningen gir inntrykk av at selvstendig tenkning ikke er nødvendig. Hvis 

slike undervisningsmetoder står høyt i norske skoler, er det vel ikke forunderlig at de fleste 

elever tror at matematikk handler om memorering, og at tenkning bare kreves i andre fag.  

I det sosiokulturelle læringsperspektivet spiller språk en sentral rolle i læringsprosessen. 

Boaler (2009) påpeker at en annen ulempe, som passiv læring medfører, er at elevene ikke 

snakker i matematikkundervisningen. Mange matematikklærere tror at arbeid med oppgaven i 

stillhet er den optimale læringsmetoden. Men denne oppfatningen er feil. Elever trenger å 

bruke språket sitt for å resonnere seg frem til oppgaveløsningen. Passiv arbeid med oppgaven 

fører ikke til intellektuelt engasjement. En viktig del av matematisk tenkning er resonnering, 

som handler om å kunne forklare hvorfor noe gir mening. Men resonnering er bare mulig 

gjennom bruk av enten indre eller ytre språk. Elever som ikke er i stand til å verbalisere 

matematiske tanker, vil heller ikke klare å rekonstruere forståelsen mentalt. Dette vil føre til at 

mange elever tror at de har forstått noe, selv om de egentlig ikke har det. Lærerens oppgave er 

å fremme bruk av språket i matematikkundervisningen. Elevene må lære å bruke sitt indre 
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språk som et læringsverktøy. I tillegg kan undervisningen organiseres slik at elevene også får 

mulighet til å diskutere matematikk i små gruppe for eksempel.  

Hvis vi ser på undervisningspåførte årsaker fra et kognitivt læringsperspektiv kan en av 

grunnene til at elever med matematikkvansker har færre og kvalitativt dårligere kunnskaper 

føres tilbake til manglende automatisering. I starten av opplæringen brukes konkrete 

hjelpemidler og oppgavene tar utgangspunkt i dagligdagse ting, men etter hvert blir 

opplæringen mer abstrakt og bruken av konkrete hjelpemidler faller bort. Matematikkvansker 

blir tydelig når eleven ikke kan gjenkalle oppgaveløsningen på grunn av manglende 

automatisering. Selv om de forstår regneprosessen, har elevene vansker med å hente svaret fra 

hukommelsen. I tillegg til problemer med automatisering gjør en endring fra det konkrete til 

det abstrakte det vanskelig for noen elever å se sammenhengen mellom den formelle 

skolematematikken og matematikk som brukes i dagliglivet (Einseth, 2008).  

Miljøet rundt elevene kan også påvirke matematikklæring. Mange foreldre som selv strevde 

med faget støtter elevens negative syn på matematikk. Dette kan være gjennom at foreldrene 

selv vegrer seg og er engstelige for faget og kanskje dette også uttrykkes i utsagn om at man 

ikke må kunne matte for å komme langt i livet, og at de klarte seg bra uten mattekunnskaper. 

Slike holdninger kan føre til at elevene ikke jobber engasjert og at de mister interessen for 

faget. Men også lærerens holdning spiller en viktig rolle for elevens læring. Hvis elevene skal 

oppleve mestring og suksess i matematikk trenger skolen interesserte, engasjerte, og ikke 

minst kompetente lærere (Einseth, 2008). 

Til slutt må det gjøres oppmerksom på at man må være seg klar over at matematikk ikke kan 

sammenlignes med andre fag, som for eksempel norsk. I matematikk kan selv den minste 

feilen føre til at resultatet blir fullstendig galt. Prestasjonene er lett synlige og kan enkelt 

sammenlignes, noe som kan virke svært stressende og skremmende for elevene. Samtidig kan 

suksess i matematikk gi selvtillit og en mestringsfølelse som ofte oppleves som mer 

betydningsfullt enn i andre fag (Einseth, 2008). 

 

 



12 

 

2 Metode 

 

I dette kapitlet skal jeg presentere oppgavens valg av metode. I samfunnsvitenskapen er 

metode en fremgangsmåte for å skaffe seg informasjon om den sosiale virkeligheten. Metode 

omhandler ikke bare innsamlingen av data, men også en analyse og tolking, for å kunne 

trekke slutninger om samfunnsmessige prosesser. Metode kjennetegnes av systematikk, 

åpenhet og grundighet (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Vi begynner forskningen 

med å stille ett eller flere spørsmål, og fortsetter med å belyse disse (Kleven, 2002a). 

Spørsmålene i min problemstilling skal belyses ved hjelp av en litteraturstudie. Som en 

forutsetning for å kunne analysere og diskuterer forskningsfunnene, skal jeg først definere hva 

en litteraturstudie er, før jeg skal gjøre rede for to metodetradisjoner, kvalitative og 

kvantitative metoder. For å kunne vurdere kvaliteten på undersøkelsene skal jeg presentere 

ulike datainnsamlingsmetoder, og Cook og Campbells validitetssystem ble i denne oppgaven 

valgt for å kunne avgjøre hvor sikre forskningens slutninger er.  

 

2.1 Litteraturstudie 

Problemstillingen min skal besvares ved hjelp av en gjennomgang av relevant og aktuell 

forskningslitteratur. Denne metoden kalles litteraturstudie. Ifølge Petticrew og Roberts (2006) 

har en litteraturstudie flere formål. En gjennomgang av litteratur handler ikke bare om å 

undersøke etablerte teorier, og å fremme forslag om nye teorier, det handler først og fremst 

om å vurdere hvor balansen i forhold til relevans og kvalitet mellom forskjellige 

dokumentasjoner ligger. I tillegg kan en litteraturstudie sees på som en praktisk 

oppsummering av relevant litteratur av et bestemt tema, og dermed danne grunnlaget for 

forskerens egne fremtidige empiriske studier. Petticrew og Roberts mener at en litteraturstudie 

kan sees på som et vitenskapelig verktøy som kan brukes for å oppsummere, reflektere, 

vurdere og kommunisere resultater og implikasjoner av en ellers uhåndterlig mengde av 

forskning. Dermed er en litteraturstudie mye mer enn bare en diskusjon av litteratur. Ifølge 

forfatterne er det viktig å skille mellom en vanlig litteraturstudie, der formålet er å 

oppsummere «alt man vet» om et tema, og en systematisk litteraturstudie, der målet er å 
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besvare eller iallfall belyse en problemstilling. En god litteraturstudie krever en 

grunnleggende metodologisk forståelse, som forskeren kan bruke som et verktøy for 

identifisering og kritisk vurdering av relevante studier. I tillegg hevder forfatterne at en god 

litteraturstudie vektlegger kommunikasjon frem for en informasjonsoverload. En 

litteraturgjennomgang er et bidrag i seg selv, og rydder opp i en enorm mengde forskning. 

Leseren skal oppfatte litteraturstudien som en forståelig, objektiv, og pålitelig oversikt 

(Petticrew & Roberts, 2006).  

 

2.1.1 Litteratur i oppgaven 

Sammenlignet med for eksempel lese- og skrivevansker, er matematikkvansker fortsatt et 

forholdsvis nytt forskningsfelt innenfor pedagogikken. Etter å ha gjort en større gjennomgang 

av forskning som omhandler temaet matematikkvansker, har jeg bestemt meg for å fokusere 

på sammenhengen mellom matematikkvansker og strategiopplæring. For å belyse dette 

fenomenet fra ulike sider, har jeg valgt å presentere både nasjonal og internasjonal forskning. 

Siden dette er et ganske nytt område, er forskningen som omtales her svært aktuell. Jeg fant 

forskningsartiklene ved hjelp av ERIC og Norart, som er litteraturdatabaser til 

Universitetsbiblioteket, og ved hjelp av Google Scholar. I tillegg fikk jeg råd angående 

forskningslitteratur av Snorre Ostad, som selv har forsket mye på matematikkvansker, og som 

også ga meg noen av sine egne tidligere publiserte artikler. Dessuten har jeg gått gjennom 

litteraturlistene til ulike bøker og artikler som omhandler matematikkvansker. Hovedartiklene 

som presenteres i denne oppgaven har blitt publisert i enten nasjonale eller internasjonale 

tidsskrifter, og er fagfellevurdert (peer review). Fagfellevurdering er svært viktig og kan sees 

på som en kvalitetskontroll. Likevel må kvaliteten i tillegg vurderes kritisk av den enkelte 

leseren. Jeg skal derfor drøfte og diskutere styrker og svakheter i hovedartiklene i 

litteraturgjennomgangen med et kritisk blikk.  

 

2.2 Metodologiske refleksjoner 

For å kunne vurdere kvaliteten på de forskningsartiklene som presenteres i 

litteraturgjennomgangen trenger man en forståelse for noen grunnleggende metodologiske 
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prinsipper. I de følgende avsnitt skal jeg derfor gjøre rede for to sentrale metodetradisjoner; 

kvantitativ og kvalitativ metode. Selv om man i matematikkforskningen først og fremst er ute 

etter å kartlegge elevenes generelle kunnskaper og evner i form av tall, benytter forskerne seg 

også av kvalitativ forskning, gjerne i form av casestudier. For å kunne danne seg et bilde av 

hvordan forskerne får tak i dataene, skal jeg gjøre rede for ulike forskningsdesign og 

datainnsamlingsmetoder. Til slutt skal jeg belyse Cook og Campbells validitetssystem, som 

spiller en viktig rolle i både kausal og beskrivende forskning for å kunne uttale seg om 

slutningenes sikkerhet.  

 

2.2.1 Kvalitative og kvantitative metoder 

I forskningslitteraturen skiller man mellom to metodetradisjoner. Rundt 1970 ble kvalitative 

metoder utviklet som et alternativ, og delvis som en protest mot den tidligere etablerte 

empiriske metodetradisjonen, kalt for kvantitative metoder (Lund, 2012). Metodene skiller 

seg både når det gjelder innsamling, og bearbeiding og analyse av data. Mens fenomenologi, 

etnografi, grounded theory og caseundersøkelser er typiske design for kvalitative studier, 

inngår spørreskjemaundersøkelser og eksperimenter i kvantitative design. Kvalitativ 

datainnsamling kan blant annet skje ved hjelp av intervjuer, samtaler, eller observasjon 

(Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Mens kvantitative metoder kan benyttes for 

etablering av en hypotese, egner seg kvalitative metoder bedre for testing og generalisering av 

hypoteser. En fordel ved kvalitative metoder er at man kan oppnå en dypere innsikt i 

fenomenet, fordi man kan se hvordan ting faktisk skjer – her og nå (Lund, 2012). Forskeren 

har mulighet til å bygge opp en nærhet, som åpner opp for å få tilgang til kunnskap som han 

ikke ville har fått hvis han hadde holdt distanse. I tillegg er forskeren ikke tvunget til å følge 

en fast struktur, for eksempel kan et intervju være ustrukturert, som fører til at innholdet blir 

til underveis i samtalen. Forskeren blir dermed selv et viktig instrument i datainnsamlingen. 

Kvantitative forskere har derimot mulighet til å håndtere større datamengder (Kleven, 2002a).   

Når det gjelder dataanalyse så er den kvalitative metoden opptatt av bearbeiding av såkalte 

«myke» data, med andre ord tekst, notater, lyd, filmopptak osv. I analysen av kvantitative 

data derimot er man opptatt av tall og opptelling, som skjer ved hjelp av ulike statistiske 

teknikker. Med andre ord befatter seg den kvantitative metoden med «harde» data 

(Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Den kvalitative forskeren er mye mer 
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deltagende i innsamlingsprosessen, som fører til at subjektive elementene, som personlig 

tolkning, også får betydning i analyseprosessen. Både kvalitativ analyse og kvantitativ 

analyse egner seg for vurdering og sammenligning av enkelttilfeller og ulike tilfeller (Kleven, 

2002a). I løpet av de siste årene har man stadig vært mer opptatt av en metode, kalt mixed 

methods. Formålet med mixed method er å belyse en problemstilling ved å benytte seg av 

både kvalitative og kvantitative metoder. Dermed har forskeren mulighet til å dra nytte av 

begge metodenes styrker, og samtidig kan unngå svakhetene. Men ikke minst kan man danne 

seg et helhetlig bilde av fenomenet (Lund, 2012). Likevel gjøres det oppmerksom på at denne 

metoden kommer med nye utfordringer, som ikke skal omtales nærmere i denne oppgaven. 

Innenfor matematikkforskningen kan én både være interessert i individuelle læringsprosesser 

og kunnskaper, eller fokuset kan ligge på samfunnsrelaterte faktorer som skolens holdning til 

og gjennomføring av matematikkundervisning. Både kvalitative og kvantitative metoder er 

derfor vanlige i matematikkforskningen. Litteraturgjennomgangen i denne oppgaven vil vise 

at man både kan bruke kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder når man er ute 

etter å kartlegge elevenes strategibruk.  

 

2.2.2 Ulike datainnsamlingsmetoder 

Etter å ha avklart hva slags problemstilling man ønsker å belyse, begynner arbeidet med å 

samle inn data. Hvilke innsamlingsmetoder man velger er avhengig av hva slags data man er 

interessert i. Innenfor det pedagogiske forskningsfeltet dreier det seg vanligvis om personer, 

men også institusjoner som skoler eller familier kan være aktuelle (Kleven, 2002b). Hvilke 

innsamlingsmetoder forskeren kan velge mellom skal jeg komme tilbake til. Først må 

forskeren avklare et annet relevant spørsmål, som omhandler tidsdimensjonen. Hvis formålet 

med undersøkelsen er å se etter endringer over tid, så må undersøkelsen gjennomføres flere 

ganger og over en lengre periode. Innsamlingen av data skjer her på flere tidspunkt. Varianten 

kalles for longitudinelle studier. Hvis man derimot bruker data fra en periode eller ett bestemt 

tidspunkt, snakker vi om tverrsnittsundersøkelser. Ved denne varianten kan forskeren danne 

seg et bilde av et bestemt øyeblikk (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010). Hvilken 

variant én velger blir dermed avhengig av undersøkelsens formål. I denne litteraturstudien 

brukes både longitudinelle og tverrsnittsundersøkelser. 
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Når det gjelder datainnsamlingsmetoder anser jeg det som viktig å gi en oversikt over de 

vanligst brukte innsamlingsmetoder i pedagogikken, før jeg skal utdype metodene, som oftest 

blir brukt i matematikkforskningen. I pedagogikken innhenter forskerne dataene sine ofte 

gjennom å spørre eller å se. Både et spørreskjema og et intervju gir mulighet til å få samme 

type informasjon. Et intervju kan enten være strukturert, der spørsmålene er bestemt på 

forhånd, eller ustrukturert, som betyr at man vet hva meningen bak intervjuet er, men 

innholdet blir til underveis i samtalen. Begge varianter har sine fordeler og ulemper med 

tanke på intervjuerens innflytelse, som kan føre til påvirkning av svar i et ustrukturert 

intervju, og den manglende muligheten til å fordype eller oppklare informasjoner i et 

strukturert intervju (Kleven, 2002b). 

 Et spørreskjema er på en måte en skriftlig variant av et intervju. Forskeren lager spørsmål 

som er relevante for å belyse problemstillingen, enten med faste svaralternativ, som ja/nei, 

eller deltakeren får mulighet til å fritt formulere svar. Fordelen med faste svaralternativ er at 

deltakerne svarer på samme prestasjonsnivå, og forskeren har det enklere med å bearbeide 

dataene. Fritt formulerte svar kan gi mer nyttige informasjon rundt spørsmålet, samtidig må 

forskeren kategorisere og tolke svarene, som kan medføre at viktige informasjoner går tapt 

eller misforstås. Det er viktig å være klar over at et spørreskjema ikke gir mer informasjon 

enn det har blitt spurt om (Kleven, 2002b).  

Hvis vi er interesserte i å finne ut informasjoner om for eksempel atferd, er observasjon en 

god innsamlingsmetode. Her må forskeren ikke stole på svar deltagerne har for eksempel 

angitt i et intervju, men kan derimot danne seg et eget bilde av situasjonen. Bruker man 

strukturert observasjon, har man bestemt på forhånd hva man skal se etter, og man forholder 

seg ofte til et observasjonsskjema. Når man bruker ustrukturert observasjon må man ta egne 

feltnotater av det man observerer. Forskeren får også mulighet til å delta i prosessen, men 

man må være oppmerksom på at dette kan påvirke situasjonen (Kleven, 2002b). 

I matematikkforskningen er det ikke uvanlig å gjennomføre casestudier over lengre 

tidsperioder. Her kombineres ofte kvalitative og kvantitative innsamlingsmetoder, fordi 

formålet med undersøkelsen er å få dypere kunnskap om enkeltelever. Det brukes gjerne 

intervjuer, spørreskjemaer og observasjon som datainnsamlingsmetoder. Ganske vanlig er 

bruk av en klasseromsobservasjon, for eksempel hvis man ønsker å kartlegge hvordan læreren 

underviser i faget.  
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Når det gjelder måling av data kan man skille mellom måling av det typiske og måling av det 

maksimale (Kleven, 2002b). Forskere innenfor matematikkfeltet er ofte interesserte i å 

innhente informasjoner om elevenes evner og kunnskaper, og er derfor ute etter å måle 

maksimal prestasjon under datainnsamlingen. For å samle inn slike informasjoner bruker 

matematikkforskere gjerne evne- og kunnskapstester som innsamlingsmetode. Metoden gjør 

det mulig å kartlegge på hvilket område elevens prestasjoner avviker fra medelevenes 

prestasjoner, eller viser om eleven muligens har et kunnskapssvikt innenfor et spesielt område 

i faget. I forhold til min problemstilling egner seg slike tester for å finne ut i hvilken grad 

strategibruk hos elever med matematikkvansker avviker fra strategibruken hos elever uten 

vansker. Oppgavene i testen skal ikke bare gå ut på gjentagelse av kunnskap, men tvert imot 

oppfordre elevene til å vise resonnement og anvendelse av kunnskap (Kleven, 2002b).  

I noen tilfeller er formålet med studien å undersøke effekten av tiltak. Slike tiltaksstudier 

finnes også innenfor matematikkfeltet. Der er man spesielt interessert i å finne ut om tiltak i 

undervisning fører til økt kunnskap hos elever i matematikkfaget. Datainnsamlingsmetoden 

som brukes her kalles eksperiment. Det er vanlig å skille mellom tre ulike design. I ekte 

eksperimentelle design fordeles individene tilfeldig, og minst en uavhengig variabel er 

manipulert. I kvasi-eksperimentelle design blir variablene også manipulert, men individene 

fordeles ikke tilfeldig. Ikke-eksperimentelle design derimot bruker verken manipulering eller 

tilfeldig individfordeling (Lund, 2002b). For å sikre god validitet utsettes eksperimentgruppen 

for en påvirkning, og så sammenlignes den med en kontrollgruppe som ikke ble utsatt for 

påvirkningen. I matematikk kan slike eksperimenter gi oss viktige kunnskaper om hvordan 

lærere kan øke matematikkferdigheter hos elevene. 

 

2.2.3 Validitet 

Besvarelsen av forskningsproblemet forutsetter at slutningen har en høy validitet, eller 

sikkerhet. I forskningslitteraturen skilles det mellom statistiske slutninger, kausale slutninger, 

begrepsslutninger, og generaliseringer. For å kunne avgjøre slutningenes sikkerhet, har Cook 

og Campbell utviklet en metodologisk referanseramme; et validitetssystem (Cook & 

Campbell, 1979, ref. i Lund, 2002a). Systemet brukes først og fremst innen kvantitativ 

forskning for kausale undersøkelser, men statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet 

ansees også som relevant for beskrivende undersøkelser (Lund, 2002a). Videre skal jeg gjøre 
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rede for systemets fire typer av validitet. I tillegg skal jeg diskutere hvilken relevans disse 

kvalitetskrav har for forskningen som belyses i litteraturgjennomgangen.  

For å oppnå en god statistisk validitet forventes det at sammenhengen mellom to variabler er 

statistisk signifikant. Med andre ord betyr det at det skal være liten sannsynlighet for at 

resultatet har oppstått tilfeldig. Lav signifikans kan tyde på feil ved utvalget, for eksempel når 

antall forsøkspersoner ikke er stor nok. Cook og Campbell hevder at en god statistisk validitet 

er en forutsetning for de andre validitetstypene. Samtidig er god statistisk validitet ikke 

avhengig av at de andre kvalitetskravene er tilfredsstillende (Lund, 2002a). Fordi 

matematikkforskingen ofte benytter seg av metoder innenfor kvantitativ forskning, kan 

statistisk validitet her ansees som svært relevant.  

Kvaliteten på begrepsvaliditet blir påvirket av hvordan både den avhengige og den 

uavhengige variabelen er operasjonalisert. Det betyr at for å nå god begrepsvaliditet må det 

være samsvar mellom variablene slik de ble operasjonalisert, og slik begrepene ble definert 

(Lund, 2002a). Et sentralt spørsmål forskeren må stille seg er om de konkrete dataene 

representerer et generelt fenomen på en valid måte (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 

2010). I denne oppgaven vil en god begrepsvaliditet først og fremst være aktuell for begrepet 

matematikkvansker. Som tidligere nevnt er elevgruppen med matematikkvansker en 

heterogengruppe. Én av årsakene henger sammen med at ulike forskningstradisjoner 

vektlegger forskjellige aspekter ved dette begrepet. For eksempel vil det vise seg at 

undersøkelser fra nordiske land, som presenteres i denne oppgaven, har strengere krav når det 

gjelder bruk av betegnelsen matematikkvansker hos elever som presterer svakt i faget, enn for 

eksempel i USA. 

Indre validitet handler om den kausale sammenhengen mellom uavhengig og avhengig 

variabel. Med andre ord krever god indre validitet at det er en kausal relasjon mellom to 

operasjonaliserte begreper. På den måten kan man utelukke at endringer skyldes alternative 

forhold (Lund, 2002a). Man kan skille mellom kausale undersøkelser, der en årsak produserer 

en effekt, og beskrivende undersøkelser, der forhold skal kartlegges slik de foreligger 

(Kleven, 2002c). I matematikkforskning er indre validitet relevant når det inngår tiltak i 

undersøkelsen, og forskeren bruker et eksperiment for å samle inn data. I oppgaven min har 

jeg valgt en problemstilling som både er beskrivende og kausal. Først skal jeg belyse hva som 

kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkrelaterte vansker. Slik problemstillingen 

er formulert tyder den på at sammenhengen mellom matematikkvansker og dårlig 
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strategiutvikling er kjent, dermed blir det ikke spurt etter et årsaksforhold. For å besvare 

spørsmålet skal jeg bruke såkalte deskriptive undersøkelser, der man beskriver situasjonen 

slik den virkelig er (Kleven, 2002c). Indre validitet vil derfor ikke være relevant her. Videre 

jeg skal diskutere hvordan lærere kan legge til rette for en adekvat strategiutvikling i 

matematikkfaget. Indre validitet blir relevant når tiltaksstudier blir presentert, der formålet er 

å kartlegge om et konkret tiltak har en effekt på strategibruken.  

Når det gjelder ytre validitet stiller det seg to spørsmål: Hvilke personer er resultatet gyldig 

for, og i hvilke situasjoner er resultatet gyldig i? (Kleven, 2002d). Ytre validitet handler kort 

sagt om generalisering. Hvis slutningene kan generaliseres til eller over relevante individer, 

situasjoner eller tider med god sikkerhet, kan man gå ut ifra at undersøkelsen har en god ytre 

validitet. Mens til-generalisering er rettet mot en bestemt individpopulasjon, situasjon eller 

tid, handler over-generaliseringer om hvor bredt det kan generaliseres (Lund, 2002a). I min 

oppgave blir ytre validitet relevant når internasjonale forskningsresultater skal generaliseres 

til elever i Norge. Som nevnt tidligere har man en til dels annen oppfatning i USA av hvilke 

elever som tilhører gruppen med matematikkvansker. Når tiltaksstudier konkluderer med at 

tiltakene i strategiopplæringen øker kunnskapen om oppgavespesifikke strategier hos elever 

med matematikkvansker, blir det viktig å drøfte hvorvidt resultatet kan generaliseres til elever 

med matematikkvansker i Norge, der det stilles strengere krav til betegnelsen. Ytre validitet 

kan dermed trues av at elevutvalget muligens ikke er representativt for populasjonen (Lund, 

2002a). 

 

2.3 Oppsummering 

I denne avhandlingen brukes en litteraturstudie som metode. Formålet med en gjennomgang 

av forskningslitteraturen innenfor matematikkforskning er en kritisk vurdering og evaluering 

av sentrale funn innen området matematikkvansker og strategiopplæring. En litteraturstudie 

forutsetter en innsikt i grunnleggende metodologiske prinsipper, derfor omhandler dette 

kapitlet en redegjørelse av to sentrale metodetradisjoner, forskjellige design og 

datainnsamlingsmetoder. Til slutt gjøres det rede for Cook og Campbells validitetssystem, 

som forutsetning for å kunne vurdere undersøkelsenes slutninger. 
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I matematikkforskningen er man først og fremst ute etter kunnskap om elevenes evner og 

ferdigheter knyttet til matematikk som skolefag. Metoden som brukes her vanligvis er testing. 

Men noen forskere er mer samfunnsrettet interessert i matematikkopplæring på skolen. De 

benytter seg gjerne av casestudier, der både kvalitative og kvantitative metoder brukes for 

innsamlingen av data. De fleste undersøkelser innenfor matematikkforskningen kan betegnes 

som kartleggingsstudier eller beskrivende undersøkelser, men tiltaksstudier er også vanlige. 

Slike kausale studier er ute etter å måle om en årsak fører til en effekt, i dette tilfellet om 

undervisningstiltak fører til bedre kunnskaper og ferdigheter hos elever i matematikkfaget. 

Videre skal jeg presentere det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Her vektlegges sentrale 

teorier som omhandler først og fremst oppgavespesifikke strategier i matematikk.  
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3 Teoriperspektivet 

 

I dette kapitlet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket som skal være utgangspunkt for 

litteraturstudien. Her skal strategibruk og strategiopplæring stå i fokus. Jeg skal begynne 

kapitlet med å introdusere to læringsperspektiver som er sentrale for denne oppgaven. Videre 

skal jeg introdusere strategibegrepet, som ifølge Ostad (2008) har fått liten oppmerksomhet 

historisk sett. Hos de store læringsteoretikerne som Skinner eller Thorndike har 

strategibegrepet aldri stått i fokus. Det var først på 70-tallet at interessen for kognitiv 

aritmetikk førte til økt teoretisk og empirisk oppmerksomhet for strategier i matematikk. Etter 

hvert ble det utviklet modeller, som jeg skal gjøre rede for i dette kapitlet, som setter lys på 

representasjons- og prosessproblemer (Ostad, 2008).  

Videre vil kapitlet vektlegge strategiopplæringens funksjon, og belyse hva som kjennetegner 

en elev med en vellykket strategiutvikling i matematikk. Det har lenge vært kjent at lese- og 

skrivevansker skyldes vansker med fonologisk prosessering, men nå fant flere forskere ut at 

fonologisk prosessering også i matematikk spiller en vesentlig rolle. Språklyder blir aktivisert 

under oppgaveløsning, og skal i denne oppgaven belyses i form av indre tale. For å kunne 

svare på spørsmålet i hvilken grad elever med matematikkvansker bruker indre tale som en 

strategi, skal jeg først se nærmere på undersøkelser som har funnet en relasjon mellom 

fonologisk prosessering og matematikkvansker. Deretter skal jeg se på to ulike teorier fra 

Piaget og Vygotsky med tanke på hvilken funksjon indre tale har i barnets kognitive 

utvikling. Jeg avslutter kapitlet med å oppsummere teorien som danner grunnlaget for 

analysen av litteraturstudien. 

 

3.1 Teoriperspektiver i matematikk 

I dette avsnittet av kapitelet vil jeg gi en kort innføring i to læringsteorier som er sentrale i 

denne oppgaven, nemlig kognitiv konstruktivisme og sosial konstruktivisme, som ofte blir 

omtalt som det sosiokulturelle læringssynet. Formålet er å belyse hvilken rolle teorienes 

hovedideer spiller i matematikkfaget og strategiopplæringen.  
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Som en reaksjon mot det behavioristiske læringssynet utviklet seg den såkalte kognitive 

revolusjonen, som begynte fra midten av 1950-årene (Ostad, 2008). Mens den behavioristiske 

læringsteorien hevdet at barnet er en passiv mottaker i læringsprosessen og lærer gjennom 

imitasjon av voksne, ble det i kognitive teorier argumentert for at barnet aktivt konstruerer 

kunnskap og forståelse. Hovedtalsmannen for kognitiv konstruktivisme var Jean Piaget. Han 

mente at kunnskap ikke direkte kan overføres, og at barnet konstruerer egen forståelse 

gjennom aktiv handling (Holm, 2002). Piaget så først og fremst på barnet som et individ, som 

selv er ansvarlig for å skape mening gjennom aktivitet. Likevel ville det vært feil å hevde at 

Piaget har oversett betydningen av sosial samspill i barnets kognitive utvikling, han var bare 

mindre opptatt av det (Rogoff, 1990). 

Samtidig som Piaget etablerte kognitiv konstruktivisme, la Vygotsky grunnmuren for den 

sosiale konstruktivismen (Ormrod, 2009). Piaget og Vygotsky var begge enige i at barnet 

lærer gjennom aktiv konstruering av mening, men i motsetning til Piaget argumenterte 

Vygotsky for at man ikke kan se bort fra det kulturelle aspektet i læringen. For å kunne forstå 

læring må man også se på hvordan mennesker samhandler (Rasmussen & Ludvigsen, 2010). 

Både Piaget og Vygotsky er opptatt av språk i sine respektive teorier, men tilskriver språket 

ulik betydning i barnets kognitive utvikling. Dette skal omtales nærmere når jeg skal gjøre 

rede for indre tale i et senere avsnitt i kapitlet.  

I følge Piaget skjer matematisk tenkning gjennom en rekke konstruksjoner inne i individet. 

Han mener at matematisk tenkning verken kan sees som et resultat av sosiale eller genetiske 

faktorer. Individet konstruerer matematisk forståelse gjennom selvregulerte prosesser. Sosial 

konstruktivister derimot har kritisert denne oppfatningen for å være ufullstendig. De mener at 

individets matematiske tenkningen i tillegg formes av kulturelle faktorer. Her nevner de 

veiledning og elev-lærer-interaksjon som eksempler. For å nå målet i matematikk må 

individet konstruerer kognisjoner som er sammenflettet med kulturelle faktorer i hverdagen 

(Saxe m. fl., 1996). I strategibruken står prosesser som strategiutvikling, strategiendring, og 

strategigeneralisering sentraler. Fra et konstruktivistisk syn utvikler individet både generelle 

og oppgavespesifikke strategier gjennom aktiv konstruering av mening og kunnskaper. 

Konstruktivister ser på strategier som innebygd i kognitive mønstre og strukturer, og de 

mener at strategiutviklingens funksjon er internalisering av mer avanserte kognitive mønstre 

(Carr & Hettinger, 2003). Mens kognitiv konstruktivisme vektlegger individets 



23 

 

selvregulerende prosesser, fokuserer sosial konstruktivisme også på sosial samhandling og 

interaksjon med både lærer og medelever.  

Oppsummerende kan man si at matematisk tenkning kan beskrives som en kognitiv prosess, 

der individet aktivt konstruerer kunnskaper og forståelse. Mens Piagets kognitive 

konstruktivisme først og fremst vektlegger prosesser i individet, mener sosial konstruktivister 

som Vygotsky at man også må se på kulturelle faktorer og sosialt samspill for å kunne forstå 

hvordan mennesker lærer. Videre i oppgaven skal jeg se nærmere på hvordan strategier i 

matematikk defineres, hvordan de utvikler seg, og hvilken funksjon de har i opplæringen.  

 

3.2 Ulike typer strategier i matematikken 

Siegler og Jenkins (1989) definerer en strategi som enhver prosedyre som er ikke-obligatorisk 

og rettet mot et bestemt mål. At en strategi er ikke-obligatorisk skiller den fra en generell 

prosedyre. En prosedyre representerer ifølge forfatterne den eneste muligheten for å oppnå et 

mål, det vil si at det ikke finnes en annen løsningsvei. En strategi, derimot må ikke være et 

produkt av bevisste eller rasjonelle valg, men konteksten må gjøre det mulig at man kan velge 

mellom ulike metoder for å oppnå et bestemt mål.  

Goldman (1989) deler matematikkstrategier i to kategorier; generelle strategier og 

oppgavespesifikke strategier. Generelle strategier omhandler orientering, organisering og 

evaluering av problemløsningen (Goldman, 1989). Man kan kalle disse strategiene også for 

metakognitive strategier, fordi de omhandler psykologiske betingelser som ligger til grunn for 

å oppnå gode matematikkunnskaper og effektiv oppgaveløsning. For å kunne løse konkrete 

oppgaver i matematikkboka må vi har ulike løsningsmåter til disposisjon; såkalte 

oppgavespesifikke strategier. Det dreier seg her om en heterogen gruppe av strategier, hvor 

man ofte skiller mellom retrieval- og backupstrategier (Ostad, 2010).  

Retrievalstrategier brukes når eleven henter frem svaret på oppgaven fra et kunnskapslager. 

Dette foregår på en usynlig og ikke-hørbar måte, der gjennomføringen er mye raskere enn når 

eleven får frem svaret ved hjelp av backupstrategier. Er oppgavene enkle støtter elevene seg 

vanligvis på retrievalsvar (Siegler & Jenkins, 1989). Selv om denne prosessen høres ganske 
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lettvint ut innebærer den komplekse kognitive aktiviteter, og må derfor ikke oppfattes som en 

enkel og enhetlig handling (Ostad, 2010).  

Backupstrategier blir definert som alle strategier som ikke er «hente-frem-strategier». Det 

handler om en åpen, ofte synlig og hørbar, tilnærming, som brukes på oppgaver som oppfattes 

som utfordrende eller vanskelige. Fordi svaret ikke kan hentes fra kunnskapslageret, tar denne 

prosessen lengre tid (Siegler & Jenkins, 1989). Ifølge en empirisk studie gjennomført av 

Siegler og Shrager (1984) bruker elever tre forskjellige typer backupstrategier; å telle på 

fingrene, å bevege fingrene uten å telle dem, og høyt telling uten åpenbare ytre hjelpemidler. 

Det viste seg i undersøkelsen at retrieval var den raskeste strategien, etterfulgt av å bevege 

fingrene uten ytre tegn på telling, mens høyt telling derimot var den langsomste strategien. 

Ostad (2010) har etter hvert påpekt at det ikke er nok med tre backupstrategier, og at elevene 

bruker langt flere strategier enn det Siegler og Shrager har påvist. Han nevner tegning av 

prikker eller streker som eleven teller, som ett eksempel på alternative backupstrategier.  

Det er viktig å understreke at eksisterende strategier fungerer i et fellesskap. Selv om det etter 

hvert skjer en forandring i elevens strategirepertoar, er det ikke slik at nye strategier blir byttet 

ut. Både mer og mindre avanserte strategier sameksisterer og konkurrerer med hverandre i 

løpet av elevenes utvikling. Elevene beveger seg sakte fra en strategi, som for eksempel 

gjetting, til en mer avansert strategi som retrieval. Først når elevene oppdager nye strategier 

og konsepter, oppnår de den dype forståelsen for strategienes anvendbarhet, og erfarer 

fordeler og ulemper ved strategivalget. Oppdagelsen av nye strategier er ofte det første skrittet 

mot kunnskap og forståelse (Siegler & Jenkins, 1989). 

 

3.3 Tilegnelse av oppgavespesifikke strategier: 

hvordan strategiforskning utviklet seg over tid 

For noen tiår tilbake har flere forskere utviklet modeller som skulle vise at barn bruker en 

rekke ulike strategier for å løse enkle aritmetiske problemer. Videre skal jeg gjøre rede for tre 

av de mest kjente strategimodeller innen matematikkområdet. Modellene utviklet seg gradvis 

fra å være statiske i begynnelsen til å bli dynamiske jo lengre frem man kom i forskningen.  
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Groen og Parkman (1972) utviklet en modell, som omtales i litteraturen som «The min 

model». Modellen er kronometrisk, det betyr at de brukte metoder der lengden på 

løsningstiden skulle indikere elevenes strategivalg (Ostad, 2010). Forfatterne påstår at når et 

individ jobber med en regneoppgave, er det mulig å måle reaksjonstiden for den mentale 

prosessen som får frem løsningen. Tiden er avhengig av tallets størrelse, det vil si at mer 

sammensatte oppgaver krever en lengre reaksjonstid. Ved å sammenligne fem modeller for 

telle-strategier i en undersøkelse kunne forskerne observere forskjeller i løsningsiden. Det 

viste seg at størrelsen på den minste addenden er en indikator på løsningstiden for enkle 

addisjonsoppgaver hos første klassinger, derfor påsto Groen og Parkman at yngre elever 

konsekvent bruker en såkalt min-strategi. Når elever bruker min-strategien teller de videre fra 

det største tallet. Jo større antall tellesteg, jo lengre er løsningstiden. Dermed er reaksjonstiden 

en linear funksjon. Undersøkelsen viste at min-strategien ga et bedre resultat sammenlignet 

med de fire andre telle-strategiene med unntak av «ties» (1+1, 2+2 … osv.). «Ties» er ikke 

lineare, og løsningstiden er konstant lav. Dette indikerer at svaret må være lagret, og dermed 

brukes retrievalstrategier (Groen & Parkman, 1972). Konklusjonen fra Groen og Parkmans 

empiriske studie er at barnets strategibruk er knyttet til dets aldersgruppe. Med andre ord 

betyr det at barn i én aldersgruppe tok i bruk én bestemt type strategi, mens barn i en annen 

aldersgruppe benyttet seg av andre strategier (Ostad, 2010).  

Selv om det finnes mye støtte for denne modellen, mener Ashcraft og Battaglia (1978) at det 

er ganske usannsynlig at elevene bare teller seg frem til svaret. Ashcraft (1992) utviklet derfor 

«The network retrieval model», som legger fokus på retrieval uten telling. Ashcraft mener at 

barn kan hente frem et svar ved hjelp av nettverksstrukturer. Antagelsen er at grunnleggende 

addisjons- og multiplikasjonskunnskaper er lagret i et nettverk i langtidsminnet, og at retrieval 

er avhengig av kunnskapsenhetenes assosiative styrkegrad. Med kunnskapsenheter menes det 

som assosieres med oppgave og svar. I et nettverk er ifølge Ashcraft alle kunnskapsenheter 

sortert i forhold til styrke eller graden av tilgjengelighet. Men kunnskapsenhetene er også 

kodet etter grad av likhet, det vil si at enhetene som er nært beslektet, er sterkere knyttet 

sammen. Hvis kunnskapsenhetene 8+3=11 har større assosiativ styrke enn 12+9= 21, og 

enhetene er nært beslektet, går det raskere å hente frem løsningen til oppgaven 8+3, enn til 

12+9. Tiden som brukes for å hente frem et svar, er avhengig av hvor lang tid det tar å finne 

løsningen i nettverket. I Ashcraft’s modell er det i motsetning til Groen og Parkman’s modell, 

der backupstrategiene står i sentrum, retrievalstrategiene som får mest oppmerksomhet.  
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Siden både Groen og Parkman’s og Ashcraft’s modell hadde svakheter på grunn av ensidig 

vektlegging av enkelte strategier, har Siegler utviklet «The distribution of association model», 

som rommer bruken av både retrieval- og backupstrategier. Modellen forklarer prosessen 

mellom strategioppdaging og strategigeneralisering. Før jeg skal redegjøre nærmere for 

modellen, skal begrepet strategigeneralisering introduseres. Strategiutvikling kan ifølge 

Siegler deles inn i to prosesser; strategioppdaging og strategigeneralisering. Fasen 

strategioppdaging inkluderer den tiden som leder opp til en strategi frem til den første bruken. 

Strategigeneralisering medfører en overgang fra å ha brukt strategien et par ganger til å bli en 

effektiv ressurs i alle situasjoner. Mens strategioppdaging kan sees på som et plutselig, 

diskontinuerlig gjennombrudd, fører strategigeneralisering med seg en gradvis og tidkrevende 

endring. Å bruke en ny strategi for første gang er et viktig skritt, men målet er ikke oppnådd 

her. Det er nå strategiutviklingen begynner på ordentlig. Både strategioppdaging og 

strategigeneralisering er faser som representerer en blanding av kvalitative og kvantitative 

forandringer. Man har ikke fullstendig konstruert en strategi før man kan benytte den innenfor 

et bredt funksjonsområde (Siegler & Jenkins, 1989). 

Siegler mener at når eleven bruker en backupstrategi for å finne løsningen på en oppgave, 

skjer det en assosiasjon mellom oppgaven og svaret. Jo enklere oppgaven er, jo mer 

assosiasjoner dannes mellom oppgaven og det korrekte svaret. I motsetning til Ashcraft, som 

ikke kan forklare hvorfor elever kan få feil svar selv på enkle oppgaver, mener Siegler at 

elevene kan danne assosiasjoner mellom en oppgave og et ukorrekt svar. Han tenker seg 

assosiasjonene i en grafisk kurve med ulik spredning. Er kurven spiss betyr det at eleven har 

mange korrekte assosiasjoner i forhold til en oppgave, er kurven flat assosierer eleven mange 

forskjellige svar med oppgaven, dermed er sannsynligheten for å hente frem et korrekt svar 

mindre. En spiss kurve derimot fører til rask fremhenting av korrekte svar, siden det har blitt 

dannet relativt mange assosiasjoner med oppgaven og det korrekte svaret. Det fører til at 

elevene blir mindre avhengige av backupstrategier, og stoler mer på retrieval (Siegler & 

Shrager, 1984). 

Hvis vi husker tilbake til påstanden fra Groen og Parkman at yngre barn nesten utelukkende 

brukte min-strategien, så viser en nyere undersøkelse fra Siegler og Shrager ingen tegn til at 

elevene bruker min-strategien i det hele tatt. Funnene som viser at til og med 4-åringer 

benytter seg av retrievalstrategier, gjør det usannsynlig at barn bruker min- strategien på alle 

oppgaver. Siegler og Shrager mener at det kan godt være mulig at min-strategien blir brukt 
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når oppgaven er av høy vanskegrad, og når assosiasjonskurven er flat. Ifølge forfatterne er det 

tre faktorer som påvirker assosiasjonsstyrken; allerede eksisterende assosiasjoner fra tidligere 

tellestrategier, hyppigheten av oppgaveeksponeringen og summen av de to addendene i 

oppgaven. Siegler og Shrager konkluderer med at elevene med økende alder, støtter seg 

utelukkende på retrieval når de blir utsatt for enkle addisjons- og multiplikasjonsoppgaver. 

Denne hypotesen kan bekreftes av Ashcraft.  

Etter hvert måtte Siegler innse at også «The distributions of associations model» hadde sine 

begrensninger. Modellen var ikke fleksibel i og med at den gikk ut ifra at barn alltid bruker 

retrievalstrategier først, og at backupstrategier automatisk benyttes når eleven mislykkes med 

å hente frem svaret. Den reviderte modellen består ikke bare av assosiasjoner mellom 

oppgave og svar, men også av forbindelser mellom strategier og spesifikke eller generelle 

problemer. Disse forbindelsene kan være sterke elle svake, avhengig av om strategien kobles 

sammen med en bestemt hastighet og nøyaktighet. Strategiens effektivitet bestemmer nå om, 

og hvor ofte den brukes. Med andre ord betyr det at eleven ikke alltid må prøve retrieval først, 

og det er ikke slik at backupstrategier bare kan benyttes etter en mislykket retrievalstrategi 

(Siegler & Jenkins, 1989). 

Oppsummerende kan man si at alle tre modeller bidrar til en viktig konklusjon i elevens 

strategiutvikling: barn benytter seg av flere forskjellige strategier, og utvikling av nye 

strategier skjer ikke på bekostning av gamle. Tvert imot bidrar mindre avanserte strategier til 

utvikling av mer avanserte strategier. Dette resulterer i at elevene etter hvert får et nyttig 

repertoar av oppgavespesifikke strategier, som kan være en fleksibel ressurs. Prosessen som 

blir beskrevet her kalles strategigeneralisering (Ostad, 2010). 

 

3.4 Hva kjennetegner utviklingen av oppgave-

spesifikke strategier hos elever uten 

matematikkvansker? 

For å kunne svare på spørsmålet om hva som kjennetegner strategibruken hos elever med 

matematikkvansker, må vi først finne ut hvordan en god strategiutvikling foregår. Så langt har 

vi, ved hjelp av de tre strategimodellene, funnet ut at elever med en normal strategiutvikling 
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bygger opp et stort repertoar av strategier i løpet av læringsprosessen, og at elevene starter 

utviklingen med å bruke backupstrategier, som for eksempel fingertelling, og går etter hvert 

over til retrievalstrategier, når de føler seg trygge på svaret.  

Elevene blir stadig vekk utsatt for varierende situasjoner og utfordringer under 

oppgaveløsningen. Denne prosessen blir påvirket av elevenes kognitive betingelser, og i 

hvilken grad oppgaven krever domenespesifikke kunnskaper (Ostad, 2010). Borkowski, Carr 

og Pressley (1987) hevder at domenespesifikke kunnskaper spiller en vesentlig rolle i 

aktiveringen av strategibruken. Men de påstår at også automatisert prosessering og 

metakognitive ferdigheter, ved siden av domenespesifikke ferdigheter, inntar en unik rolle når 

det gjelder elevens forståelse av læringskonteksten og valg av strategier. Disse faktorene har 

stor innflytelse på elevens kompetansenivå med tanke på oppgavespesifikke strategier. 

Forfatterne mener at strategier ikke alltid må være under bevisst kontroll, så lenge elevene har 

automatisert prosessen. Når elevene behersker bruken av strategier under varierende 

forutsetninger, så vil behovet for refleksjon og bevisstheten rundt strategibruken avta. Ifølge 

forfatterne vil det etter hvert resultere i ubevisst, effektiv, og automatisert prosessering, som 

kan sees på som et kjennetegn for en erfaren, intelligent og lærende elev. Goldman (1989) 

mener noe lignende, og hevder at også tilgang til grunnleggende basiskunnskaper er 

avgjørende for gode strategibrukere. Elever med et høyt ferdighetsnivå vet hvordan 

kunnskapene skal koordineres, og hvordan de kan dra nytte av sine metakognitive ferdigheter. 

Gode strategibrukere kan benytte seg av spesifikke prosedyrer på en fleksibel måte, de driver 

aktiv overvåking av sine problemløsningsferdigheter, og er seg hele tiden bevisst på om det 

de holder på med fører dem nærmere eller lengre unna oppgavens løsning. 

Fordi strategiene har en én-til-én relasjon til elevens alder, er det en normal del av utviklingen 

at barnet etter hvert benytter seg av nye strategier, på bekostning av gamle, tidligere brukte 

strategier. Husk at vi tidligere har konstatert at ingen strategi forsvinner av utvalget, for 

eksempel kan en elev fortsatt benytte seg av fingertelling, selv om den har begynt å bruke 

retrievalstrategier. Ostad bruker begrepet strategirikdom, når han uttaler seg om 

strategikunnskapene blant eldre elever, mens yngre elever derimot kjennetegnes av 

strategifattigdom. Etter hvert blir repertoaret ikke bare rikere, men strategiene kan også 

brukes mer hensiktsmessige under undergaveløsningen. Strategifattigdom resulterer i 

manglende variasjon i strategibruken, det vil si at eleven bruker ensidige strategier over en 

lengre periode på minst to år. Når strategikunnskapene ikke er lagret på en funksjonell måte 
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snakker vi om strategirigiditet. Eleven har tilegnet seg noen få strategier, som anvendes rigide 

og ukritisk (Ostad, 2010). 

Etter hvert ser vi at elevens strategibruk blir mer effektiv og den får færre gale svar. Mindre 

bruk av synlige strategier fører til at løsningstiden blir kortere, og informasjonsprosessering 

skjer mye raskere. Jo mer korrekte svar eleven får ved hjelp av fremhenting, jo mer støtter den 

seg på retrievalstrategiene (Siegler & Shrager, 1984). Når eleven bruker strategiene på en 

fleksibel måte sier dette mye om kvaliteten på kunnskapene (Ostad, 2010). Som det tidligere 

ble nevnt, er det ikke bare slik at svake elever har færre kunnskaper, men det er først og 

fremst kvaliteten på kunnskapene som er dårligere.  

Konklusjonen som kan trekkes fra dette kapitlet er at gode strategibrukere utvikler gradvis et 

rikt utvalg av strategier som kan brukes fleksibelt, og som gjør at elevene kan tilpasse seg 

varierende problemløsningsforhold. Et vesentlig kjennetegn er at eleven tilegner seg mer 

effektive strategier etter hvert, og utvikler seg videre fra primitive backupstrategier, som 

fingertelling, til rask fremhenting av svar ved hjelp av retrievalstrategier. Utviklingen av nye 

strategier skjer ikke på bekostning av gamle strategier. Disse blir imidlertid bare mindre 

aktuelle. Vi kan dermed slå fast at en normal utvikling av oppgavespesifikke strategier foregår 

på et relativt fast mønster (Siegler & Jenkins, 1989). Etter å ha avklart hvordan en normal 

strategiutvikling ser ut, stiller seg spørsmålet om hvordan strategifattigdom hos elever med 

matematikkvansker viser seg, og på hvilket stadium i utviklingen de har stanset opp. Dette 

skal undersøkes nærmere i kapittel 4. 

 

3.5 Hvilken funksjon har strategiopplæring? 

Før jeg skal gjøre rede for strategiopplæringens funksjon, er det viktig å tydeliggjøre at det 

finnes ulike former for strategiopplæring. Tidligere har jeg nevnt at man kan skille mellom 

generelle og oppgavespesifikke strategier. Begge spiller en vesentlig rolle i elevens bruk av 

strategier. Hvis man tar utgangspunkt i oppgavespesifikke strategier er det tre typer opplæring 

som trer frem; direkte instruksjon, selvinstruksjon, og mediert/veiledet instruksjon. Direkte 

instruksjon blir brukt for å lære eleven direkte en større mengde oppgavespesifikke strategier, 

mens selvinstruksjon derimot handler om at eleven skal tilegne seg et sett av verbale 

instruksjoner som skal minne om hva barnet holder på med. Selvinstruksjon bistår eleven 
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direkte i internalisering av løsningsprosessen. I mediert/veiledet instruksjon lærer eleven av 

en modell som løser en oppgave. Eleven observerer veilederen og løser oppgaven selv etterpå. 

Selvinstruksjon og mediert/veiledet instruksjon egner seg best for strategiopplæring hos 

elever med lærevansker (Goldman, 1989).   

Goldman (1989) hevder at strategiopplæring må bestå av både oppgavespesifikke og 

generelle aspekter. Opplæring som fokuserer på å lære eleven hva som skal gjøres, er ikke 

tilstrekkelig. Opplæring må legge vekt på å lære eleven hvordan noe skal gjøres. Når man 

bare fokuserer på å øke mengden av strategier, vil strategigeneralisering utebli, i tillegg vil 

opplæringen bare ha en korttidseffekt. Derfor må opplæringen også ta utgangspunkt i 

generelle strategier. Eleven må tilegne seg funksjonelle kunnskaper om egen kognitiv 

virksomhet, med andre ord må eleven ha kunnskaper om egen læring og sin egen 

læringssituasjon, som inkluderer holdninger, evner, motivasjon osv. (Schoenfeld, 1985 ref. i 

Ostad, 2003).  

Garofalo og Lester (1985) har utviklet en modell som omhandler metakognitive ferdigheter, 

som er grunnleggende for å bli gode strategibrukere. Modellen består av fire kategorier 

orientering, organisering, gjennomføring og evaluering. Orientering handler om å forstå et 

problem. I denne fasen blir informasjoner analysert, vanskegraden vurdert, og det skjer en 

vurdering av hvor kjent én er med problemstillingen, ved å sammenligne den med tidligere 

løste oppgaver. Fasen organisering handler om å planlegge gjennomføringen. Eleven skal 

sette seg mål og delmål, og lage både en global og en lokal plan. I gjennomføringsfasen 

angriper eleven problemet direkte, overvåker fremskritt, og velger for eksempel nøyaktighet 

frem for hastighet. Sluttfasen evaluering består av to faser. Den første fasen handler om å 

evaluere orienteringen og organiseringen, mens gjennomføringen blir evaluert i den andre 

fasen. Eleven skal vurdere i hvilken grad planen ble gjennomført. Garofalo og Lester mener at 

lærerne må vektlegge slike ferdigheter i matematikkopplæringen hvis elevene skal tilegne seg 

nødvendige generelle læringsstrategier. Goldman (1989) er enig i det, og påpeker at 

opplæringen i oppgavespesifikke strategier må være forankret i alle fire fasene. 

For å svare på spørsmålet i overskriften, så handler funksjonell strategiopplæring om å gjøre 

elevene bevisste på sitt eget strategirepertoar. Opplæringen skal ikke ensidig handle om å øke 

mengden av oppgavespesifikke og generelle strategier, selv om elevene er preget av 

strategifattigdom (Ostad, 2003). Hvis elevene skal oppnå strategirikdom, bør man heller øke 

kvaliteten på kunnskapene. Det er vesentlig at elevene får stimulert utviklingen av 
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hensiktsmessige fremhentingsredskaper, slik at elevene kan aktivisere og dra nytte av sitt 

kognitive potensial (Ostad, 2008).  

Elever med matematikkvansker er preget av strategirigiditet, de er derfor avhengige av 

systematisk strategiopplæring som bidrar til mer effektiv og fleksibel bruk av strategier. 

Hvordan rigid strategibruk viser seg, og hva som kan gjøres mot det, skal jeg komme tilbake 

til senere i oppgaven. Siden den største delen av elever med matematikkvansker har en 

kvalitativ forskjellig utvikling i matematikkfaget, hevder Ostad at en mangelfull fokusering på 

elevenes strategibruk kan resultere i å forsterke den negative utviklingen (Ostad, 2008). 

Hvordan effektiv strategiopplæring kan se ut, skal jeg skissere i kapitlet 5. Gjennom konkrete 

eksempler skal det belyses hvordan lærere kan øke kvaliteten på strategikunnskapene til 

grunnskoleelever i matematikkfaget. 

 

3.6 Forholdet mellom indre tale og strategibruk 

Hensikten med dette avsnittet er å belyse det teoretiske grunnlaget for å kunne drøfte hvilken 

rolle indre tale spiller i strategibruken. Før jeg skal gå nærmere inn på begrepet indre tale, skal 

jeg gjøre rede for hva som ligger til grunn for at flere forskere i de siste årene har begynt å 

fokusere på sammenhengen mellom privat tale og matematikkvansker. 

Flere empiriske undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom retrieval og fonologisk 

prosessering (Ostad, 2010). Campbell (1998) fant ut at lese-basert koding direkte aktiverer 

verbale tallrepresentasjoner. Når man leser flersifrede tall bruker man syntaktiske strukturer, 

som er ansvarlige for lagring av tall i hukommelsen. Han mener derfor at tall blir kodet til 

fonologisk informasjon før man velger en strategi. Ifølge Geary (1993) kan vansker med å 

fremhente oppgaveløsningen knyttes til dårlig fonologisk bevissthet. Han mener at elevenes 

vansker med å fremhente svar fra langtidsminnet skyldes generelle vansker med å fremhente 

informasjoner fra det fonetiske og semantiske minnet. Det antas at tall blir lagret fonologisk i 

langtidsminnet. Er denne fonologiske informasjonen dårlig lagret vil barnet få problemer med 

å fremhente svaret (Geary & Hoard, 2003). 

Hecht m. fl. (2001) har utviklet en modell som illustrerer relasjonen mellom leseferdigheter, 

matematikkferdigheter, og tre typer av fonologiske prosesseringsferdigheter. I modellen antas 
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det at fonologiske prosesseringsferdigheter har direkte innflytelse på utviklingen av lese- og 

matematikkferdigheter. De tre fonologiske prosesseringsferdighetene er delt i fonologisk 

minne, som er ansvarlig for å bearbeide fonologisk informasjon i arbeidsminnet, hastigheten 

på tilgang til fonologisk informasjon i langtidsminnet, og fonologisk bevissthet. Ved hjelp av 

en empirisk undersøkelse fant Hecht m. fl. ut at alle tre fonologiske prosesseringsferdighetene 

spiller en rolle i utviklingen av matematiske ferdigheter. 

Forskerne jeg nevnte ovenfor er enige i at matematikkferdigheter har noe til felles med 

leseferdigheter. Det har lenge vært kjent at elever med lese- og skrivevansker har vansker med 

fonologiske prosessering. Men nå ser det ut som om fonologisk prosessering også har 

innflytelse på elevenes strategibruk i matematikk, spesielt med tanke på å fremhente svar fra 

langtidsminnet. Studiene viser at språklyder aktiviseres under oppgaveløsning, disse 

språklydene skal belyses i relasjon til utvikling av indre tale (Ostad, 2010). Videre i oppgaven 

skal jeg se nærmere på hva privat tale er, og hvilken funksjon den har med tanke på elevenes 

tilegnelse av kunnskaper. 

 

3.6.1 Definisjon av begrepet “indre tale"  

Når jeg snakker om indre tale i denne oppgaven mener jeg all tale som ikke direkte er rettet 

mot tilhørere; barnets indre stemme. I litteraturen blir indre tale også omtalt som egosentrisk 

tale, privat tale eller subvokal tale. Videre skal jeg gjøre rede for to kjente teoretikere som 

begge har uttalt seg om barnets indre stemme. Piaget, som var den første som gjorde rede for 

egosentrisk tale i småbarns utvikling, og Vygotsky som utviklet begrepet videre og ga det en 

mye større betydning i barnets kognitive utvikling enn det har blitt gjort tidligere. 

Piaget er blant annet kjent for teorien om utvikling av egosentrisk tale. Når han snakker om 

språkets funksjon hos barn skiller han mellom egosentrisk og sosialisert tale. Med egosentrisk 

tale mener Piaget at barnet bare snakker om seg selv og til seg selv, fordi det ikke kan ta 

andres perspektiv enda. Barnet trenger ingen lytter, og føler ikke behov for å bli hørt og 

forstått. Egosentrisk tale er delt inn i tre faser. Den første fasen repetition handler om å gjenta 

ord og stavelser. Fordi barnet ikke mener å snakke til noen, og bare gjentar ordene for moro 

skyld, er denne fasen uten noen form for sosial karakter. I den andre fasen monologue uttaler 

barnet sine tanker høyt, men disse er ikke rettet mot andre personer enn til seg selv. Denne 
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fasen blir etterfulgt av den siste fasen i egosentrisk tale, dual or collective monologue. Fasens 

betegnelse må ifølge Piaget ikke misforstås. Barnets tale er fortsatt rettet mot seg selv, men 

den blir nå stimulert gjennom tilstedeværelsen av andre personer. Først etter denne fasen 

begynner barnet å dele sine tanker høyt med andre, og kan ta synspunktet til lytterne, dermed 

får talen en sosial karakter og kan ikke omtales som egosentrisk tale lenger (Piaget, 1959).  

I motsetning til Piaget, som mener at egosentrisk tale ikke har en tilpasningsfunksjon, hevder 

Vygotsky at egosentrisk tale står i et funksjonelt forhold til barns aktiviteter (Levina, 1982). 

Vygotskys undersøkelser viser at egosentrisk tale har en vesentlig oppgave, den bidrar med 

mental orientering, bevisstgjør forståelse og egen tenkning, og ikke minst hjelper med å 

overkomme vanskeligheter. I tillegg viser studiene at egosentrisk tale øker når barnet møter 

utfordrende oppgaver. Mens Piaget hevder at egosentrisk tale forsvinner og går over i 

sosialisert tale når barnet er i skolealderen, mener Vygotsky at egosentrisk tale blir mer og 

mer uavhengig og automatisert jo eldre barnet blir, og utvikler seg gradvis til indre tale. Han 

hevder at med utviklingen av indre tale oppstår det en helt ny form for tale. Vygotsky 

vektlegger at indre tale har en egen atskilt funksjon i menneskets tale, og kan ikke bare sees 

på som vanlig tale uten lyd (Vygotsky, 1962).  

Oppsummerende kan vi si at indre tale spiller en vesentlig rolle når elever blir utsatt for 

utfordrende oppgaver. Den indre stemmer hjelper eleven med å orientere seg og å resonnere 

seg fram til problemstillingens svar. I tillegg øker indre tale forståelsen av vanskelige 

oppgaver og hjelper med overvåkning av elevens egen tenkning. Når vi ser på indre tale i 

matematikken så har den to sentrale oppgaver. For det første gjør indre tale tilegnelsen av 

kunnskap mer funksjonell, og for det andre hjelper den med å fremhente tidligere lærte 

kunnskaper. Spørsmålet er om elever med matematikkvansker vet at indre tale kan brukes 

som et fremhentingsredskap, og i hvilken grad strategiopplæring burde være rettet mot denne 

bevisstgjøringen. Diskusjonen skal tas opp ytterligere i kapittel 5.  

 

3.7 Oppsummering  

Goldman skiller mellom to ulike strategier i matematikkfaget; generelle strategier og 

oppgavespesifikke strategier. Sist nevnte kan deles i backupstrategier og retrievalstrategier, 

mens generelle strategier omhandler metakognitive ferdigheter. Elevene bruker 
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retrievalstrategier når de henter frem svaret fra et kunnskapslager. Denne prosessen er rask, og 

verken synlig eller hørbar for andre. Backupstrategier derimot omhandler alle strategier der 

løsningen ikke er hentet frem, for eksempel telling av hjelpemidler som fingrene, eller høyt 

telling uten hjelpemidler.  

Ved hjelp av tre ulike strategimodeller ble det belyst hvordan barnet tilegner seg og utvikler et 

strategirepertoar. Den første modellen ble utviklet av Groen og Parkman. Hovedkonklusjonen 

var at strategibruk er knyttet til elevens alder, og at yngre barn alltid teller seg frem til svaret. 

Sist nevnte påstanden ble kritisert av Ashcraft, som senere utviklet sin egen modell. Han 

mener at aritmetiske basiskunnskaper er lagret i et nettverk i langtidsminnet, og at elever 

bruker retrievalstrategier når det er høy assosiasjonsstyrke med kunnskapsenhetene. På grunn 

av svakheter i begge modellene utviklet Siegler «The distribution of association model». Ved 

hjelp av denne modellen belyser han at strategiene utvikler seg gradvis og at barnet tilegner 

seg et stort repertoar av strategier uten å miste mindre avanserte strategier. Eleven får dermed 

mulighet til å velge en strategi etter dens effektivitet. Denne prosessen kalles for 

strategigeneralisering, og muliggjør at barnet kan bruke strategiene innenfor et bredt 

funksjonsområde. Mens yngre elever som mangler variasjon i strategibruken er preget av 

strategifattigdom, kjennetegnes eldre elever av en strategirikdom, der bruk av mindre 

avanserte strategier etter hvert blir uaktuell. Denne strategifleksibiliteten gjør at elevene 

tilegner seg matematikkunnskaper med god kvalitet, noe som skiller de sterke fra de svakeste 

elevene. Det kan sies at en normal strategiutvikling foregår etter et relativt fast mønster. 

Lærernes oppgave blir da å gjøre elevene bevisste på sitt repertoar. Bevisstgjøring bør derfor 

være et overordnet mål i strategiopplæringen. Opplæringen skal fokusere på å stimulere 

utviklingen av hensiktsmessige fremhentingskunnskaper. Når én bare er ut etter å øke 

mengden vil generalisering utebli. 

Flere forskere har funnet ut at det er en sammenheng mellom strategibruk og fonologisk 

prosessering, og at vansker med å fremhente et svar kan knyttes til dårlig fonologisk 

bevissthet (Geary, 1993; Campbell, 1998; Hecht m. fl., 2001). Under oppgaveløsning blir 

språklyder aktivisert, og disse språklydene skal belyses i form av indre tale. I motsetning til 

Piaget som hevdet at egosentrisk tale ikke hadde en tilpasningsfunksjon, fant Vygotsky ut at 

barn bruker egosentrisk tale når de står overfor vanskelige oppgaver. Ved hjelp av indre tale 

kan elevene organisere sine tanker og resonnere seg frem til problemløsningen. Disse funnene 

gir grunn til å anta at indre tale kan brukes som et fremhentingsredskap i matematikk.  
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4 Gjennomgang og diskusjon av 

sentrale studier som omhandler 

strategibruk hos elever med 

matematikkvansker 

 

I dette kapitlet skal jeg gjøre rede for sentrale empiriske undersøkelser som omhandler 

matematikkvansker. For å finne svar på hva som kjennetegner strategibruken hos elever med 

matematikkvansker, skal jeg se nærmere på forskning som identifiserer forskjeller i 

strategibruken mellom elever med matematikkvansker og elever uten matematikkvansker. Her 

skal jeg gå i dybden på fire studier som jeg mener er sentrale for å finne svar på det første 

spørsmålet i problemstillingen min. Formålet er å belyse hva slags funn det finnes i dag, og 

om det muligens er uenigheter på dette forskningsfeltet. I litteraturstudien min har jeg valgt å 

rede gjøre for undersøkelsene til de to mest sentrale forskere på dette feltet, Geary og Ostad. 

Studiene jeg valgte egner seg etter min vurdering best for å belyse det første spørsmålet i 

problemstillingen min. Jeg avslutter kapitelet med å diskutere forskningsfunnene i tråd med 

teorien som har blitt omtalt i kapittel 3, og i tråd med problemstillingen min.    

 

4.1 Forskning som undersøker strategibruk 

For å besvare det første spørsmålet i problemstillingen min som handler om hva som 

kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker, har jeg bestemt meg for å se 

både på internasjonale og nasjonale empiriske studier som omhandler dette fenomenet. Jeg 

valgte å gjøre rede for to studier fra den amerikanske forskeren Geary. Han blir omtalt som en 

av de mest betydningsfulle forskere innenfor området matematikkvansker, og har bidratt med 

mange forskningsartikler i løpet av de siste tiårene (Gersten m. fl., 2005). De to andre 

studiene som blir gjennomgått i denne delen av oppgaven ble gjennomført av den norske 

forskeren Ostad, som har skrevet en rekke bøker og artikler om matematikkvansker, spesielt 

med fokus på strategibruk og opplæring. Han har fått internasjonal anerkjennelse for sine 

forskningsfunn, og blir referert blant annet i artikkelen til Geary m. fl. (2004).  
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Den første undersøkelsen jeg skal gjøre rede for har blitt gjennomført av Geary i samarbeid 

med Brown. Selv om artikkelen har blitt skrevet for noen år tilbake, er den fortsatt svært 

relevant for besvarelsen av problemstillingen min. Sammenlignet med forskning av lese- og 

skrivevansker, har man gjennomført relativ få longitudinalstudier innenfor 

matematikkvansker (Gersten m. fl., 2005). Jeg skal derfor diskutere funnene fra Ostad, som er 

én av de få forskere som har gjennomført longitudinalstudier om strategibruk hos elever med 

matematikkvansker. Til slutt skal jeg gjøre rede for en empirisk studie gjennomført av Geary i 

samarbeid med Hoard, Byrd-Craven og DeSoto. Denne artikkelen er av stor interesse for 

oppgaven, fordi den viser et resultat som avviker i noen grad fra tidligere forskningsfunn.  

Til slutt bør det gjøres oppmerksom på at Geary og Ostad opererer med ulike definisjoner av 

matematikkvansker. I motsetning til Geary bruker Ostad betegnelsen matematikkvansker bare 

hos elever som har varige vansker i matematikkfaget, det vil si minst to år. Geary bruker 

betegnelsen «math disabled» mer generelt. I den engelske litteraturen brukes generelt 

forkortelsen «MD-elever» for elever med matematikkvansker, selv om det ofte står ulike 

definisjoner bak betegnelsen. For enkelhetens skyld skal jeg i dette kapitlet også bruke 

forkortelsen MD-elever når jeg snakker om elever med matematikkvansker.  

 

4.1.1 Gjennomgang av sentrale empiriske studier 

Formålet med studien til Geary og Brown (1991) var å undersøke forskjeller i strategibruk og 

informasjonsprosessering blant normale elever, elever med matematikkvansker (MD-elever), 

og en elevgruppe som forfatterne kalte for «begavede» elever. Utvalget besto av 41 tredje- og 

fjerde klassinger fra to grunnskoler i USA, fordelt på de tre gruppene. De ble valgt ut fordi de 

skåret under en persentil på 46 på en standardisert matematikk test. De begavede elevene 

derimot skåret over 97-persentilen, og ble valgt fra et lokalt skoleprogram for begavede elever 

(Geary & Brown, 1991). 

Oppgavene som skulle løses av elevene besto av enkle addisjonsoppgaver med 56 

tallkombinasjoner. Elevene ble oppfordret til å bruke hvilken som helst løsningsstrategi. 

Svarene ble klassifisert etter Sieglers og Robinsons klassifiseringssystem for strategier, som 

besto av fire løsningsmåter: fingertelling, bevegelse av fingrene uten ytre tegn på telling, høyt 
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telling, og retrieval (Siegler & Robinson, 1982 ref. i Geary & Brown, 1991). Etter hvert 

løsningsforsøk ble elevene bedt om å beskrive hvordan de kom frem til svaret.    

Resultatet viste at den største forskjellen mellom gruppene viste seg i hyppigheten av 

retrievalbruk. De begavede elevene brukte mest retrieval, noe som resulterte i færre feil på 

oppgavene. Forskjellen i strategibruk mellom normal og MD-elever var ikke så stor, begge 

gruppene var avhengige av tellestrategiene, selv om den normale gruppen også brukte noe 

retrieval. MD-elevene brukte stort sett sum-strategien, det vil si oppgaven «4+5=?» ble løst 

ved å først telle «1,2,3,4», og så fortsette med å telle «5,6,7,8,9». Denne strategien er den 

minst avanserte backupstrategien, som brukes hovedsakelig av de yngste elevene. Forskerne 

fant ut at bruk av sum-strategien økte i begge gruppene når oppgavene besto av store tall, for 

eksempel 7+9. Det var ikke slik at MD-elevene ikke brukte retrieval i det hele tatt, men de 

brukte det utelukkende for de enkleste oppgavene. Den begavede gruppen viste i tillegg at de 

telte mye raskere enn både normale og MD-elever. Reaksjonstiden når det gjaldt 

løsningsprosessen var faktisk lik for den begavede og den normale gruppen. Data for 

reaksjonstiden hos MD-elever mangler grunnet for store variasjoner.  

Konklusjonen som kan trekkes fra denne empiriske studien er at MD-elever støttet seg først 

og fremst på backupstrategier. Geary og Brown mente at dette skyldtes manglende 

assosiasjoner med oppgaveløsningen, og antok at hvis MD-elevene hadde brukt retrieval på 

samme måte som de begavede elevene, ville feilprosenten blitt ganske høy. Ifølge forfatterne 

er manglende modenhet i strategibruken årsaken til at MD-elever bruker backupstrategier 

frem for retrievalstrategier (Geary & Brown, 1991). Videre skal jeg gjøre rede for to studier 

gjennomført av Ostad. Studiene skiller seg fra Geary og Brown’s undersøkelse ved at Ostad 

har gjennomført en studie med en longitudinelt design for å kartlegge elevens strategibruk og 

utvikling over lengre tid. I tillegg har Ostad inkludert både addisjon og subtraksjon. De fleste 

studier innenfor strategibruk har bare vektlagt addisjonsstrategier.  

Ostad har gjennomført flere empiriske studier med sikte på å kartlegge elevenes strategivalg. 

Jeg skal gjøre rede for to studier, hvor formålet var å synliggjøre mulige forskjeller i 

strategibruken mellom elever uten matematikkvansker (MN-elever) og elever med 

matematikkvansker (MD-elever). Mens den ene studien ser på elevenes addisjonsstrategier, 

står subtraksjon i fokus i den andre studien. I motsetning til tidligere forskning har Ostad 

gjennomført en studie med en longitudinelt design, der han undersøkte elevene opp gjennom 
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grunnskolealderen. Mens de fleste forskere har fokusert på de minste elevene, var målet i 

disse studiene å kartlegge elevenes strategiutvikling helt opp til elleve-års-alderen.  

I artikkelen «Developmental differences in addition strategies: a comparison of 

mathematically disabled and mathematically normal children» (1997) står elevenes valg av 

addisjonsstrategier sentralt. 927 elever fra tolv barneskoler fordelt på tre aldersgrupper deltok 

i denne undersøkelsen. For å kunne klassifisere elevene, gjennomførte de antatt svakeste 

elever i matematikk to standardiserte matematikktester med 24-måneders mellomrom. 

Elevene som skåret under 14-persentilen i begge testene ble klassifisert som MD-elever. 

Etterpå ble elevene fordelt på tre MD-grupper avhengig av alder. MN-elevene ble trukket 

tilfeldig og fordelt på tre grupper. 

Addisjonsoppgavene elevene skulle løse ble laget av enkle tallkombinasjoner. Til sammen ble 

det 56 oppgaver, der halvparten skulle løses ved første målingen, mens resten skulle løses ved 

andre målingen. Etter elevene løste oppgavene ble de bedt om å beskrive hvordan de fant 

fram til løsningen. Fordi Ostad mente at Siegler’s klassifikasjonssystem for strategier ikke var 

tilstrekkelig nok, utviklet han et system som tok hensyn til variasjon i strategibruk hos elever i 

ulik alder og med forskjellig prestasjonsnivå. 30 elever fra en andre og en sjette klasse ble 

valgt tilfeldig for å løse 28 addisjonsoppgaver. Strategiene elevene brukte dannet grunnlaget 

for det nye klassifiseringssystemet, som nå besto av åtte ulike backupstrategier og tre 

forskjellige retrievalstrategier.  

Resultatet viste at MN-elevene i første klasse løste 94,4% av oppgavene ved hjelp av 

backupstrategier, men det skjedde en gradvis endring jo eldre elevene ble. I sjuende klasse ble 

bare 59,8% av oppgavene løst med backupstrategier. En slik utvikling fant man ikke hos MD-

elevene, som fortsatt løste 97,2 % av oppgavene ved å bruke backupstrategier i sjuende 

klasse. Undersøkelsen viste at tellestrategier ble brukt mye av MN-elevene opp til tredje 

klasse, deretter tok de sjelden i bruk grunnleggende fingertelling, men støttet seg fortsatt litt 

på verbal telling. MD-elevene derimot brukte fingertelling opp gjennom hele 

grunnskolealderen. Når man ser på elevenes strategivariasjon ser man at noen av MN-elevene 

var i stand til å løse oppgavene ved hjelp av opptil fem ulike strategivarianter, MD-elevene 

brukte gjennomsnittlig bare to ulike strategier til og med i sjuende klasse. Når det gjelder 

antall endringer av strategier så kan man se at MN-elevene i sjuende klasse hadde opptil fire 

endringer. Derimot ser vi maksimal én endring hos MD-elevene i sjuende klasse (Ostad, 

1997). 
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Den andre artikkelen fra Ostad som jeg skal gjøre rede for heter «Developmental progression 

of subtraction strategies: a comparison of mathematically normal and mathematically disabled 

children» (1999a), og handler om en empirisk undersøkelse som presenterer mulige 

forskjeller i strategibruk mellom MN- og MD-elever hvor aritmetiske basisenheter i 

subtraksjon står sentralt. Utvalget besto av de samme elevene som har blitt omtalt i 

undersøkelsen ovenfor. Forskjellen var at elevene denne gangen skulle løse 

subtraksjonsoppgaver. Prosedyren var den samme som i addisjonsstudien. Elevene skulle løse 

oppgavene, og så forklare hvordan de hadde kommet frem til svaret. Fordi Siegler’s 

klassifiseringssystem for strategier ikke var tilstrekkelig nok, utviklet Ostad et nytt system på 

bakgrunn av strategivalget hos tilfeldig valgte elever fra en andre og en sjette klasse. 

Klassifiseringssystemet besto etterpå av åtte backupstrategier og tre retrievalstrategier.  

Resultatet av studien viste at MN-elevene i første klasse løste 99% av subtraksjonsoppgavene 

ved å bruke backupstrategier. Prosentandelen minket gradvis jo eldre elevene ble. MD-

elevene derimot løste fortsatt 99% av oppgavene ved hjelp av backupstrategier helt opp til 

sjuende klasse. I første klassen tok MN-elevene ganske ofte grunnleggende tellestrategier i 

bruk, men dette tok av etter hvert. MD-elevene brukte derimot grunnleggende tellestrategier 

opp gjennom hele grunnskolealderen. Antall strategivariasjoner økte gradvis hos MN-elever 

fra to strategier i første klasse, til fire strategier i sjuende klasse. MD-elever viste lite 

variasjon, og brukte konstant én, maksimalt to strategier til og med i sjuende klasse. Ser man 

på endringer i strategibruken så viste det seg at MN-elevene stadig forandret bruken av 

strategier. Derimot løste MD-elevene subtraksjonsoppgavene med den samme strategien som 

de gjorde noen år tidligere (Ostad, 1999a). 

Konklusjonen som kan trekkes fra begge undersøkelsene er at det er forskjeller i 

strategibruken mellom elever med matematikkvansker og elever uten matematikkvansker 

både når det gjelder addisjon og subtraksjon. Et karakterisk kjennetegn ved MN-elevene er 

utviklingen av nye strategier, og at de bruker både backup- og retrievalstrategier. Elevene går 

ikke nødvendigvis bort fra å bruke backupstrategier, men det skjer en modning som fører til at 

de minst avanserte backupstrategiene blir uaktuelle. Fingertelling blir etter hvert byttet ut med 

verbal telling, og retrieval får gradvis større betydning. Det karakteriske utviklingsforløpet 

hos MD-elevene er preget av ensidig bruk av backupstrategier, der de gjerne bruker de mest 

primitive strategiene opp gjennom grunnskolealderen. Sammenlignet med MN-elevene viser 

MD-elevene nesten ingen variasjon i strategibruken, og endringer i strategivalg fra år til år er 
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svært begrenset. Det virker som om MD-elevens strategiutvalg er allerede mot slutten av 

første skoleåret fast etablert.  

Noen år etter at Geary har undersøkt strategibruken hos tre ulike elevgrupper sammen med 

Brown, gjennomførte han enda en empirisk studie, der strategier sto i fokus. Undersøkelsen er 

av interesse i forhold til min problemstilling, fordi den ikke viser nøyaktig det samme 

resultatet som studien han gjennomførte med Brown og begge undersøkelser fra Ostad. 

Formålet med den foreliggende studien var å finne ut om det er forskjeller i strategibruken 

hos MD- og MN-elever, og i hvilken grad forskjellene skyldes arbeidsminnet og 

tallkunnskaper. For å kunne vise en mulig forandring over tid, valgte Geary m.fl. (2004) 

denne gangen å undersøke elever fra første, tredje og femte klasse. 228 barn fra fire skoler i 

Columbia blir valgt for å delta i testingen. Elever med en IQ lavere enn 80 og større enn 120, 

samt elever som fikk spesialpedagogisk hjelp i matematikk, ble utelukket fra studien. Etter å 

ha gjennomført ulike standardiserte tester i matematikk ble 58 MD-elever valgt ut. Disse 

skåret under en 30-persentil på matematikktesten. MD-elevene var fordelt på tre grupper 

avhengig av alder. 

Undersøkelsen besto av tre ulike tester som elevene skulle gjennomføre. Den første testen 

skulle måle arbeidsminnet. Elevenes oppgave var å telle prikker på kort. Etterpå ble elevene 

spurt om de husket hvor mange prikker de så på første og andre kortet. I den andre testen 

skulle elevene observere en dukke som telte spillebrikker. Elevene skulle etter hvert forsøk 

svare om dukken telte riktig. Den tredje oppgaven lignet på Ostads oppgaver. Elevene skulle 

løse enkle addisjonsoppgaver og komplekse addisjonsoppgaver med tosifret tall. Etterpå 

skulle elevene beskrive hvordan de kom frem til svaret. Strategiene ble klassifisert etter 

fingertelling, bruk av finger uten telling, verbal telling, retrieval, nedbryting eller blandet 

strategi.  

Resultatet viste at MD-elevene i første klassen brukte fingertelling oftere enn MN-elevene. 

Det som overrasket var at fingertellingen minket og retrieval økte når MD-elvene ble utsatt 

for komplekse oppgaver. Undersøkelsen viste at MD-elevene i første klassen brukte 35% 

retrieval når de skulle løse komplekse oppgaver, derimot brukte MN-elevene bare 9% 

retrieval. Det er viktig å være oppmerksom på at feilprosenten hos MD-elevene var mye 

høyere enn hos MN-elevene. Når det gjaldt enkle addisjonsoppgaver så viste det seg at MD-

elevene brukte først og fremst fingertelling som hovedstrategi, mens MN-elevene brukte en 

del verbal telling og retrieval. Selv om MD-elevene i første klassen brukte stort sett bare 
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backupstrategier på enkle oppgaver, så hadde de en svært høy feilprosent. Når det gjaldt tredje 

og femte klassinger så fant forskerne få signifikante forskjeller mellom gruppene. På enkle 

oppgaver brukte MD-elevene fra femte klasse fingertelling oftere enn MN-elevene. Det 

samme gjaldt for løsningen av komplekse oppgaver (Geary m. fl. 2004).  

Konklusjonen som kan trekkes fra denne empiriske studien er at forskjeller i strategibruk 

mellom MD-elever og MN-elever er først og fremst sterkest synlig i første klasse. Mens MD-

elevene stort sett brukte fingertelling, så man at MN-elevene allerede i ung alder tok i bruk en 

blanding av ulike strategier. MD-elevene brukte mer retrieval på vanskelige oppgaver enn 

MN-elevene, men den høye feilprosenten tyder på at det var mye gjetting. Mens Ostad fant ut 

MD-elevenes strategibruk endret seg lite opp gjennom grunnskolealderen, viser 

undersøkelsen til Geary m. fl. at det skjer en endring hos MD-elever, men den går saktere enn 

hos MN-elevene. Allerede i tredje klasse bruker MD-elevene fingertelling på lik linje med 

sine medelever. Forskerne mener at MD-elever endrer og utvikler sine strategier på alle tre 

klassetrinn. De forklarer dette resultatet med en utviklingsmessig forsinkelse hos MD-elever, 

og påstår at disse ligger cirka to klassetrinn bak normal utviklede medelever når det gjelder 

strategibruk. Oppsummerende kan man si at MD-elevene utvikler strategier fra år til år, men 

utviklingen foregår saktere enn hos MN-elevene. Dette skyldes forskjeller i arbeidsminnet, 

som er avgjørende for å lagre retrieval fakta i langtidsminnet. 

 

4.2 Drøfting av sentrale funn 

For å kunne besvare spørsmålet i problemstillingen som handler om hva som kjennetegner 

strategibruk hos elever med matematikkvansker har jeg sett nærmere på fire empiriske studier 

som fokuserer på forskjeller i bruk av oppgavespesifikke strategier mellom elever med og 

elever uten matematikkvansker. For å kunne fastslå i hvilken grad elever med 

matematikkvansker avviker fra den normal strategiutviklingen, skal jeg først gi en kort 

oppsummering av hva jeg i teorikapitlet identifiserte som kjennetegn for en normal utvikling 

og bruk av strategier i matematikkfaget hos elever uten matematikkvansker. Disse 

kunnskapene skal danne grunnlaget for drøftingen av forskningsfunnene, og for å kunne svare 

på hva som kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker. 
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Tidligere i oppgaven kunne det fastslås at yngre elever kjennetegnes av strategifattigdom, 

med andre ord begynner elevenes strategiutvikling med å bruke enkle backoppstrategier, som 

fingertelling. Etter hvert utvider elevene sitt strategirepertoar, og tidligere brukte strategier 

blir mindre aktuelle. Jo eldre elevene blir jo mer avanserte strategier bruker de. Bruk av 

retrievalstrategier øker gradvis, og strategirepertoaret blir stadig rikere. Strategifattigdom 

utvikler seg til strategirikdom, som fører til at elevene kan bruke strategiene effektivt og mer 

hensiktsmessig under varierende forutsetninger. Dette gjenspeiler seg i den empiriske 

forskningen som har blitt omtalt nærmere i denne oppgaven. Undersøkelsene til Ostad viser at 

MN-elevene i første klasse løste 94,4 % av addisjonsoppgavene og 99% av 

subtraksjonsoppgavene ved hjelp av backupstrategier. I sjuende klasse derimot minsket 

backupstrategibruk ned til 59,8% og 58%. Et lignende resultat finner vi i studien til Geary 

m.fl., som viser at MN-elevene i første klasse løste største parten av addisjonsoppgavene ved 

hjelp av fingertelling og verbal telling, men disse strategiene ble uaktuelle i femte klasse. 

Begge studiene bekrefter at MN-elever utvikler seg fra en strategifattigdom til en 

strategirikdom. Denne strategirikdommen gjenspeiles i Ostads studier som viser at MN-

elevene utviklet seg fra å bruke gjennomsnittlig to strategier i første klasse til å bruke opptil 

fem strategier i sjuende klasse. Studiene bekrefter også Sieglers antagelse om at barn bruker 

flere forskjellige strategier, uten at tilegnelsen av nye strategier går på bekostning av gamle, 

mindre avanserte strategier. MN-elevens bruk av enkle backupstrategier, som fingertelling 

eller verbal telling, kan sees på som en forutsetning for generaliseringen av strategier. Etter å 

ha telt seg frem til løsningen ved hjelp av fingrene gjentatte ganger skjer det en 

internalisering, som medfører økt brukt av retrieval. Denne prosessen beskriver en 

forskyvning fra primitive til avanserte strategier.  

Man kan konkludere med at studiene bekrefter at MN-elever gradvis velger mer retrieval frem 

for backupstrategier. Som Groen og Parkman tidligere fastslo har strategiene en én-til-én 

relasjon til elevens alder, det betyr at den normale utviklingen kjennetegnes av en overgang 

fra primitive til avanserte strategier, eller som Ostad kaller det, fra strategifattigdom til 

strategirikdom. MN-elever er etter hvert i stand til å bruke forskjellige strategier på en 

fleksibel måte under oppgaveløsningen. Dette er blant annet et resultat av et rikt 

strategirepertoar som utvikler seg gradvis med økende alder og modning. Men det er ikke 

først og fremst mengden av strategiene som medfører fleksibilitet, dette er et resultat av den 

gode kvaliteten strategikunnskapene har. Etter hvert blir elevene mer effektive i valg av 

strategier, som fører til at løsningstiden blir kortere, og oppgaveløsningen blir mer 
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hensiktsmessig. Videre skal jeg finne svar på hva som kjennetegner strategibruk hos MD-

elevene. Hva er forskjellen mellom MD-elevene og MN-elevene når det gjelder utvikling, 

bruk og utvalg av strategier? Hvilken konklusjon kan man trekke fra de utvalgte studier? 

For å kunne trekke ut kjennetegn for strategibruk hos elever med matematikkvansker, skal jeg 

først oppsummere noen karakteriske trekk i valg og bruk av strategier hos MD-elever som går 

igjen i alle studiene jeg omtalte. Den største forskjellen i strategibruk mellom MD- og MN-

elever ser ut til å omhandle hyppigheten i bruk av retrievalstrategier. Studien til Geary og 

Brown viser at MD-elever i tredje og fjerde klasse var avhengige av primitive tellestrategier, 

retrieval ble utelukkende brukt på de enkleste oppgavene. Studiene til Ostad derimot viser 

nærmest ingen bruk av retrievalstrategier hos MD-elever opp gjennom grunnskolealderen. I 

sjuende klasse løste MD-elevene fortsatt 97,2 % av addisjonsoppgavene og 99% av 

subtraksjonsoppgavene ved hjelp av backupstrategier. Undersøkelsen til Geary m. fl. derimot 

viser et annet resultat. Geary og medarbeiderne fant ut at MD-elevene i første klasse brukte 

faktisk oftere retrieval på komplekse oppgaver enn MN-elevene. Jeg mener at det ikke bør 

legges for mye betydning i dette resultatet, fordi feilprosenten var såpass høy at denne formen 

for retrieval heller burde kalles for gjetting. Dette resultatet har ikke nok grunnlag for å kunne 

hevde at MD-elever bruker like mye retrieval som MN-elever. Det virker heller som om MD-

elevene ikke var i stand til å løse oppgavene, derfor valgte de å gjette. Ser man på hvordan de 

enkle oppgavene bli løst, så viser studien det samme resultatet som de andre undersøkelsene. 

Her brukte MD-elevene fingertelling som hovedstrategi. Konklusjonen som kan trekkes 

angående hyppigheten i bruk av retrievalstrategier er følgende; elever med 

matematikkrelaterte vansker bruker i motsetning til MN-elever backupstrategier helt opp 

gjennom grunnskolealderen. Mens retrievalstrategier gradvis inntar større plass i 

oppgaveløsningen hos MN-elever, viser MD-elever en ensidig bruk av backupstrategier selv 

når de har kommet høyere opp i klassene.  

Et annet karakteristisk trekk som kommer tydelig frem i studiene omhandler MD-elevenes 

bruk av primitive backupstrategier helt opp til høye klassetrinn. Som tidligere nevnt har 

strategiene en én-til-én relasjon til elevenes alder, den typiske strategiutviklingen 

kjennetegnes derfor av en overgang fra de mest primitive til mer avanserte strategier. Alle 

studier som er omtalt i oppgaven viser at den typiske MN-eleven støtter seg først på en 

elementær strategi som fingertelling, før verbal telling gradvis får større betydning. Ostads 

undersøkelser viser at MN-elevenes strategibruk endrer seg stadig fra første til sjuende klasse 
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i den grad at telling av konkreter gradvis erstattes med verbal telling, noe som tydeliggjør at 

elevene utvikler seg også innenfor bruk av backupstrategiene. Utviklingen handler dermed 

ikke bare om å gå bort fra backupstrategier til retrieval, men også om å øke utvalget av 

avanserte backupstrategier. MD-elevene derimot støttet seg på telling av konkreter helt opp til 

sjuende klasse. Tallene i subtraksjonsundersøkelsen for eksempel viser at MD-elevene i første 

klasse valgte 0% og i sjuende klasse 4,7% verbal telling. Resultatet bekrefter dermed at MD-

elevene viser nærmest ingen utvikling fra primitive til avanserte backupstrategier. Hos MN-

elevene derimot ser vi en økning fra 25,1% i første klasse til 35,3% i sjuende klasse. Studien 

til Geary og Brown har ikke en longitudinelt design, så den viser ingen endring i 

strategibruken over tid. Likevel kan resultatet gi oss et bilde av hvordan MD-elevene står i 

strategiutviklingen sammenlignet med den normale og den begavede gruppen i tredje/fjerde 

klasse. Selv om tallene ikke tyder på en stor forskjell viser resultatet likevel at MD-elevene 

bruker oftere elementær fingertelling enn både den normale og den begavede gruppen. I 

tillegg viser tallene at MD-gruppen valgte 41% verbal telling, mens den normale gruppen 

derimot bare viste 29% verbal telling. Selv om det virker som om MD-elevene brukte 

hovedsakelig avanserte backupstrategier ser man at den normale gruppen derimot benyttet seg 

av retrieval som hovedstrategi. Dermed viser studien at selv om MD-elevene viser en 

overgang i strategibruk, så har den normale gruppen kommet mye lengre i 

strategiforskyvningen. Grunnen til at Geary og Brown i motsetning til Ostad har funnet større 

bruk av avanserte backupstrategier hos MD-elever kan forklares med at Geary og Brown 

inkluderte alle elever som skåret under 46-persentilen på matematikktesten i MD-gruppen, 

dermed er sannsynligheten stor for at gruppen består av elever som ikke har 

matematikkvansker, eller bare viste midlertidige vansker i matematikkfaget. I tillegg viser 

studien ingen endring over tid, det kan derfor ikke utelukkes at MD-gruppen stopper 

strategiutviklingen mot slutten av fjerde klasse, og fortsetter oppgaveløsningen med 

backupstrategier, mens både den normale og den begavede gruppen beveger seg helt bort fra 

bruk av backstrategier på enkle addisjonsoppgaver. Likevel kan vi konkludere med at elever 

med matematikkvansker sammenlignet med sine medelever bruker primitive backupstrategier 

på enkle oppgaver opp gjennom hele grunnskolealderen. De viser nærmest ingen overgang fra 

de mest primitive strategier, som telling av konkreter, til mer avanserte backupstrategier, som 

verbal telling. 

Det tredje karaktetistiske trekk omhandler uhensiktsmessig bruk av strategier som fører til 

flere gale svar på oppgavene hos elever med matematikkvansker. Den typiske eleven vil 
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ifølge Siegler’s «The distribution of association model» utvikle mange assosiasjoner mellom 

oppgave og svar, slik at man kan forestille seg assosiasjonsstyrken i en kurve, som hos MN-

elever vil være spiss når den utsettes for enkle oppgaver. Med andre ord har MN-elever 

mange riktige assosiasjoner mellom en oppgave og det riktige svaret. En flat kurve gjenspeiler 

derimot mange ulike løsninger som assosieres med oppgaven. Ser vi på studien til Geary og 

Brown så viser resultatet at den begavede gruppen brukte oftere retrieval enn den normale 

gruppen og MD-gruppen, samtidig som de fikk færre gale svar på oppgavene. Dette tyder på 

at de begavede elevene hadde dannet mange riktige assosiasjoner mellom oppgavene og riktig 

svar, som resulterer i en spiss kurve når det gjelder assosiasjonsstyrken. Studien til Geary m. 

fl. viser at MD-elevene i første klasse løste 60% av de enkle og 26% av de komplekse 

oppgavene riktige, sammenlignet med 84% og 72% riktige svar for MN-elevene. Med andre 

ord viste MD-elevene en økning i feilprosenten jo vanskeligere oppgavene ble, mens MN-

elevene viste jevne resultater. Samtidig økte bruken av retrieval når MD-elevene ble utsatt for 

komplekse oppgaver, mens MN-elevene derimot støttet seg på verbal og fingertelling. Dette 

resultatet kan gi oss to interessante informasjoner. For det første ser det ut som om MD-elever 

har mange ulike svar som assosieres med oppgaveløsningen. Siegler mener at elevene også 

kan oppnå en viss assosiasjonsstryke mellom en oppgave og et ukorrekt svar. Dette kan 

muligens forklare sammenhengen mellom elevenes hyppige bruk av retrieval og mange gale 

oppgaveløsninger. For det andre bekrefter resultatet Ostads påstand om at MD-elevene har 

færre kunnskaper om hvordan de kan bruke sine redskaper hensiktsmessig. Mens MN-elevene 

brukte retrievalstrategier på enkle oppgaver, og backupstrategier på komplekse oppgaver, 

gjorde MD-elevene det motsatte, som førte til en høy feilprosent. Oppsummerende kan vi si at 

elever med matematikkvansker gjør flere feil på oppgavene, noe som skyldes uhensiktsmessig 

bruk av strategiredskaper.   

Det fjerde karakteristiske trekk som viser seg i studiene er en lav variasjonsgrad i valg av 

strategier hos elever med matematikkvansker. Som det flere ganger har blitt nevnt 

karakteriseres en normal utvikling av en forskyvning fra primitive til avanserte strategier. 

Strategiutviklingen går fra primitiv fingertelling, til avanserte backupstrategier som verbal 

telling, og så over i fremhenting av svar. Mens MN-elever i studiene til Ostad går fra å bruke 

to strategier i første klasse til å bruke opptil fem strategier i sjuende klasse, viser MD-elevene 

nærmest ingen variasjon. De benyttet kun én, maksimal to forskjellige strategier helt opp til 

sjuende klasse. Ingen av undersøkelsene til Geary jeg omtaler har direkte målt 

variasjonsgraden. I begge studiene ble strategiene klassifisert etter Siegler’s 
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klassifiseringssystem for strategier, som består av fingertelling, bruk av finger uten telling, 

verbal telling og retrieval. Siden klassifiseringssystemet bare består av få ulike strategier, er 

det vanskelig å uttale seg om elevenes variasjon i strategibruk, men det virker som om MD-

elevene først og fremst brukte verbal og fingertelling på enkle oppgaver, og retrieval på 

komplekse oppgaver. MN-elevene derimot brukte en større variasjon av strategier på både 

enkle og vanskelige oppgaver. Likevel kan man konkludere med at elever som har vansker i 

matematikkfaget viser mindre variasjon i strategibruk opp gjennom grunnskolealderen. 

Betegnelsen strategifattigdom virker derfor passende for denne elevgruppen, mens elever uten 

matematikkvansker derimot kjennetegnes av strategirikdom.  

Et femte karakterisk trekk som viser seg gjennomgående i studiene gjelder endringer i valg av 

strategier. Selv om elever uten matematikkvansker allerede har utviklet et godt strategiutvalg, 

så viser studiene at de stadig fortsetter å endre strategibruken. Studien til Ostad viser at MN-

elever endre strategibruken opp til fire ganger, mens MD-elever derimot viser nærmest ingen 

endring. I undersøkelsen til Geary m. fl. hevdet forskerne imidlertid noe annet. Resultatet i 

studien viser at MD-elever gjorde like mange endringer i strategibruken som MN-elevene på 

alle tre klassetrinn når forskerne byttet ut enkle med komplekse oppgaver. Hvordan kan det 

forklares at Ostad ikke fant noen endringer hos MD-elevene mens Geary m. fl. derimot så like 

mange endringer i strategibruken hos begge gruppene? Undersøkelsene til Ostad har direkte 

målt endringene. Fordelen er at et stort antall elever deltok i studien, og at den foregikk over 

et lengre tidsintervall. Geary m. fl. derimot har målt hver elevgruppe bare én gang, så studien 

viser ingen endring over tid. Med andre ord betyr det at studien ikke viser hvor ofte hver 

enkel elev endret sine strategier fra første til femte klasse. I tillegg bør det gjøres oppmerksom 

på at antall endringer bare var likt mellom MD- og MN-elever når det gjaldt løsningen av 

komplekse oppgaver. Ser man nærmere på nivået av endringene så viser det at MD-elevene i 

tredje klasse gikk fra å bruke retrieval til bruk av fingertelling, det vil si at MD-eleven gjorde 

et tilbakeskritt i strategiutvikling fra å bruke en avansert strategi til bruk av den mest primitive 

backupstrategien. Med tanke på endringer i strategibruk bør man derfor ikke gi resultatet for 

mye betydning. Oppsummerende kan man slå fast at MD-elever sammenlignet med MN-

elever har færre endringer i valg av strategier opp gjennom grunnskolealderen. MD-elevens 

utviklingsmønster kjennetegnes derfor av det Ostad kaller for strategirigiditet (Ostad, 1999a).  
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Etter å ha gjennomgått og drøftet forskningsfunnene til Geary og Ostad, kan jeg besvare det 

første spørsmålet i problemstillingen min som handler om hva som kjennetegner strategibruk 

hos elever med matematikkvansker. Vi kan slå fast fem sentrale kjennetegn, som er følgende:  

• Mindre bruk av retrievalstrategier 

• Nærmest ingen overgang fra å bruke primitive strategier til bruk av avanserte 

backupstrategier    

• Uhensiktsmessig bruk av strategier som medfører flere gale oppgavesvar 

• Nærmest ingen variasjon i valg av strategier som kan resultere i strategirigiditet 

• Nærmest ingen endringer i strategiutvalget som kan gjøre elevene strategifattige 

Resultatene viser at elever med matematikkvansker stagnerer tidlig i sin utvikling av 

oppgavespesifikke strategier. Sammenlignet med elever uten matematikkvansker tyder de 

empiriske studiene jeg omtalte i denne oppgaven på at MD-elever har færre kunnskaper når 

det gjelder bruk av strategier. Elevene vet ikke hvordan de kan dra nytte av sine 

strategikunnskaper, og hvordan de kan bruke disse redskapene hensiktsmessig i 

oppgaveløsningen. Når det gjelder årsaksforholdet så er det uenighet i forskningen. Mens 

Ostad mener at MD-elevenes vansker skyldes utviklingsmessige forskjeller, påstår Geary at 

MD-elever viser en forsinket utvikling, som fører til at MD-elever ligger omtrent to år bak i 

den matematikkfaglige utviklingen sammenlignet med sine normalfungerende medelever. 

Ostad mener at effektiv strategibruk hos yngre MD-elever ikke kan predikere effektiv 

strategibruk hos eldre MD-elever. Dermed kan MD-elevenes vansker tilskrives et 

uhensiktsmessig utviklingsmønster. Ostad hevder at skolen må ta en del av ansvaret for 

utviklingsforskjellene hos elevene, og at vanskene i matematikkfaget kan føres tilbake til 

mangelfull strategiopplæring hos de yngste elevene (Ostad, 2010).    

Oppsummerende kan vi si at elever med matematikkvansker bruker primitive 

backupstrategier opp gjennom grunnskolealderen. Bruk av retrievalstrategier er sjelden, og 

fører ofte til gale svar på oppgavene. Elevene er ikke i stand til å bruke sitt strategiutvalg 

hensiktsmessig. Variasjon og endring i valg av strategier skjer nesten ikke. Derfor 

kjennetegnes elevenes utviklingsmønster av strategirigiditet. I motsetning til elever uten 

matematikkvansker, som gradvis utvikler en strategirikdom, kjennetegnes elever med 
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matematikkvansker av en strategifattigdom, som vanligvis karakteriserer strategiutvalget hos 

de minste elevene. Elevene er ikke forsinket, men viser en kvalitativ forskjellig utvikling i 

matematikkfaget. Denne konklusjonen fremhever betydningen av god strategiopplæring på 

nybegynnernivå. Hva lærere kan gjøre for å hjelpe elevene med å utvikle en god strategibruk 

vil jeg diskutere og drøfte nærmere i kapittel 5. 

 

4.2.1 Metodologiske styrker og svakheter ved disse studiene 

Før jeg skal begynne å drøfte resultatene, vil jeg se nærmere på studiene med et metodologisk 

blikk. Selv om alle empiriske undersøkelser som har blitt omtalt ovenfor er gode bidrag for å 

finne svare på problemstillingen min, og representerer relevant forskning med tanke på 

forskjeller i strategibruk mellom elever med og elever uten matematikkvansker, så har disse 

studiene også sine begrensninger. Grunnlaget for diskusjonen er Cook og Campbells 

validitetssystem som har blitt omtalt nærmere i kapittel 2. Fordi studiene som omtales ovenfor 

er beskrivende undersøkelser, er statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet relevant. 

Alle fire studier har brukt kontrollelever som referanse til sammenligning med MD-elevene. 

Resultatene som har blitt omtalt i denne oppgaven er statistisk signifikante, dermed er 

statistisk validitet ikke truet. Når det gjelder begrepsvaliditet så opererer Geary med en annen 

definisjon av begrepet matematikkvansker enn det ble gjort i studiene til Ostad. Mens Ostad 

bare inkluderte elever med varige matematikkvansker, har Geary muligens jobbet med en 

heterogen MD-gruppe bestående av elever med både midlertidige og varige vansker i 

matematikk. Elevene ble bare målt én gang med en standardisert test, det er derfor mulig at 

MD-elevene ble feil kategorisert, det vil si at noen av MD-elevene muligens ville skåret mye 

høyere hvis de hadde blitt testet igjen etter en viss stund. I tillegg inkluderer undersøkelsen til 

Geary og Brown bare de minste elevene, forfatterne tar dermed ikke hensyn til at 

matematikkvansker hos yngre elever ofte er av kort varighet (Ostad, 1997). I motsetning til 

Geary sikret seg Ostad mot en heterogen MD-gruppe ved å gjennomføre standardiserte 

matematikktester med to-års mellomrom. Han ekskluderte elever fra MD-gruppene som 

skåret under 14-persentilen på første målingen, men over 14-persentilen på andre målingen. 

Dermed var ingen elev i MD-gruppen som bare hadde midlertidige vansker i matematikk. 

Mens Geary og Brown valgte alle elever som skåret under 46-persentilen som MD-elever, og 

Geary m. fl. inkluderte alle elever som skåret under 30-persentilen, valgte Ostad bare elever 
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som skåret under 14-persentilen. Det er derfor større sannsynlighet for at Ostads MD-elever er 

de som har varige vansker og presterer svakest i matematikk. I tillegg hadde 43 av 58 MD-

elever i studien til Geary m.fl. alvorlige lese- og skrivevansker. Det er uklart om dette kan ha 

påvirket resultatet.  

For å sikre ytre validitet har Ostad trukket utvalget fra en stor populasjon, med andre ord 

valgte han elever fra tolv ulike skoler, noe som gjør det mulig å generalisere resultatet. 

Studien til Geary og Brown sikrer ingen god ytre validitet, fordi utvalget ble trukket fra to 

ulike skoler, noe som fører til at utvalget er for lite. Dermed er det vanskelig å generalisere 

resultatet. Det samme gjelder for undersøkelsen til Geary m. fl., der forskerne valgt fra fire 

skoler, noe som gjør at utvalget er ganske lite. I studien til Geary og Brown hadde elevene en 

gjennomsnittsalder på ti år, det er derfor ikke sikkert om resultatet er gyldig for yngre eller 

eldre elever. Siden alle fire studier undersøkte strategibruk hos elever på grunnskoletrinn, er 

det ikke mulig å uttale seg om elever på høyere klasser fortsatt ville hatt de samme vanskene. 

Til slutt skal det nevnes at Ostad styrket sine resultater med en longitudinelt design. Han har 

observert elevene systematisk over en to-års periode, det vil si at han undersøkte gruppe I-

elever fra første til tredje klasse, gruppe II-elever fra tredje til femte klasse, og gruppe III-

elever fra femte til sjuende klasse. Det er viktig fordi han kan danne seg et bilde av elevenes 

utvikling over tid.  

 

4.3 Oppsummering 

Alle undersøkelser som har blitt omtalt ovenfor bekrefter at det er forskjeller i strategibruk 

mellom elever med og elever uten matematikkvansker. Når det gjelder å besvare spørsmålet 

om hva som kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker så gir studiene et 

relativt robust og tydelig bilde: MD-elever bruker primitive backupstrategier opp gjennom 

skoleårene, og mens MN-elever etter hvert støtter seg på retrieval fortsetter MD-elever å 

bruke mindre avanserte tellestrategier. MD-elever kjennetegnes av en ensidig bruk av 

backupstrategier. Dette resulterer i at MD-elever har et lite repertoar sammenlignet med sine 

medelever, noe som fører til mindre variasjon i strategibruk. Mens elever uten 

matematikkvansker stadig fortsetter å endre strategibruken, viser elever med 

matematikkvansker nærmest ingen endring. De er mer rigide og lite fleksible. I tillegg har 
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elever med matematikkvansker færre kunnskaper om hvordan de kan bruke 

strategiredskapene hensiktsmessig. Mens Geary mener at MD-elevenes strategier bare er 

umodne og underutviklet, hevder Ostad at elever med matematikkvansker stanser opp på et 

tidlig stadium i strategiinternaliseringen.  

Etter å ha kartlagt hva som kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker skal 

jeg nå, i tråd med det andre spørsmålet i problemstillingen min, se på studier som fokuserer på 

intervensjonsprogrammer rettet mot strategiopplæring. Tiltakene er ikke direkte rettet mot å 

øke mengden av oppgavespesifikke strategier, fordi slike tiltak ofte medfører en korttidseffekt 

som skyldes mangel på strategigeneralisering (Goldman, 1989). Målet med 

strategiopplæringen skal være at elever med matematikkvansker lærer å dra nytte av sitt 

strategirepertoar, og hvordan de kan bruke oppgavespesifikke strategier hensiktsmessig.  
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5  Gjennomgang og diskusjon av 

empiriske studier som omhandler 

strategiopplæring 

 

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på hvordan kunnskapene om strategibruk hos elever med 

matematikkvansker kan brukes i det praktiske arbeidet. Goldman (1989) skiller mellom 

direkte og indirekte instruksjon av strategier. Direkte instruksjon går ut på å øke mengden av 

oppgavespesifikke kunnskaper. Ifølge Goldman er denne typen instruksjon ikke særlig nyttig 

for elever med matematikkvansker, fordi den ikke fører til strategigeneralisering. Dermed 

uteblir en langtidseffekt. Indirekte modeller derimot er ikke direkte rettet mot å øke mengden 

av oppgavespesifikke strategier. Denne formen for opplæringen fokuserer på metakognitive 

ferdigheter, der målet er kjennskap til selvregulering og bevisstgjøring av egne kognitive 

ferdigheter (Goldman, 1989). På denne måten blir eleven bedre i stand til å kontrollere egen 

strategibruk og å evaluere egne prestasjoner (Ostad, 2008). 

Forskning som er omtalt i kapittel 4 har vist at elever med matematikkvansker kjennetegnes 

av strategifattigdom, fokus på områdespesifikke strategikunnskaper er derfor viktig. En 

vesentlig konklusjon man kan trekke fra kapittel 4 er at elever med matematikkvansker ikke 

vet hvordan de kan dra nytte av sine strategikunnskaper, og hvordan de kan bruke disse 

redskapene hensiktsmessig i oppgaveløsningen. Ut fra dette kan man konkludere med at 

elever med matematikkvansker i første omgang vil dra mer nytte av indirekte instruksjon, som 

vil gi dem redskaper for å kunne håndtere områdespesifikke strategikunnskaper. For å svare 

på det andre spørsmålet i problemstillingen som handler om hvordan lærere kan hjelpe elever 

med utviklingen og bruk av bedre strategier, velger jeg derfor å se nærmere på empiriske 

studier som fokuserer på indirekte instruksjon. Disse er ikke direkte rettet mot å utvide 

mengden av strategier, men danner grunnlaget for at elever kan dra nytte av sitt allerede 

eksisterende strategirepertoar. Formålet med litteraturgjennomgangen er å belyse hva slags 

funn det finnes om strategiopplæring, og i hvilken grad de er gyldige for elever med 

matematikkvansker. 
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Når strategiopplæringen gjennomføres indirekte kan man ifølge Goldman (1989) skille 

mellom veiledningsmodeller og selvinstruksjonsmodeller. Veiledningsmodeller bygger på 

Vygotskys teori om at læring skjer i sosial samhandling (jmf. Kap. 3.6.1). En mer kompetent 

person bistår eleven i læringsprosessen, og øker elevens forståelse gjennom dialoger og sosial 

interaksjon (Ostad, 2008). Selvinstruksjonsmodeller bygger på en modell utviklet av 

Meichenbaum (1977). Han konkluderte med at elever opplever vansker på grunn av faglig 

tilkortkomming som er en følge av manglende språkbruk og verbalisering under 

oppgaveløsning. Ifølge Meichenbaum fører selvinstruksjonsopplæring i klasserommet til 

generalisering av kunnskaper, og har dermed en langvarig effekt. Meta-analysen til 

Kroesbergen og Van Luit (2003) viste at selvinstruksjonsmodeller er svært effektive i 

opplæringen av aritmetiske basiskunnskaper. Jeg har derfor valgt å gå i dybden på empiriske 

studier som tok utgangspunktet i selvinstruksjonsmodeller med fokus på språk i form av indre 

tale og verbalisering (jmf. Kap. 3.6.1.).  

Videre i oppgaven skal jeg gjøre en gjennomgang av sentrale empiriske studier som fokuserer 

på selvinstruksjon i strategiopplæringen. Indre tale internalisering og verbalisering står 

sentralt som læringsverktøy, jeg skal derfor begynne med å se på to empiriske studier som har 

undersøkt sammenhengen mellom indre tale og matematikkvansker. For å kunne besvare 

problemstillingen min skal jeg deretter gå i dybden på to empiriske studier som har undersøkt 

intervensjonsprogrammer, hvor indre tale eller verbalisering brukes som et redskap i 

strategiopplæringen. Videre i kapitlet skal jeg se nærmere på empiriske studier som har 

fokusert på veiledningsmodeller i strategiundervisningen. Intervensjonsprogrammene i disse 

studiene er rettet mot å fremme elevenes metakognitive ferdigheter, som er en forutsetning for 

adekvat strategibruk. 

 

5.1 Selvinstruksjon med fokus på verbalisering og 

indre tale 

Selvinstruksjon bygger først og fremst på elementer fra kognitiv konstruktivisme (jmf. Kap. 

3.1.). Individet konstruerer selv egen mening ved hjelp av selvregulerende prosesser. For å 

kunne danne oss et helhetlig bilde av hvordan individet lærer gjennom selvinstruksjon, må vi 

også se på elementer fra den sosiale konstruktivisme. Individet utvikler ikke strategier isolert 
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fra andre, tvert imot skjer strategiopplæring i samhandling og interaksjon med lærere og 

medelever. I selvinstruksjonsmetoden står elevens språk sentralt, og både individuelle og 

sosiale aspekter vektlegges ved at eleven først løser oppgavene ved hjelp av instruksjon fra 

andre før den til slutt instruerer seg selv. Enkelt definert betyr selvinstruksjon å fortelle seg 

selv hva som skal gjøres før og under problemløsningen. Meichenbaum (1977) har utviklet en 

«self-statements» -modell som beskriver hvordan selvinstruksjon kan fungere i praksis. 

Modellen består av fem trinn og egner seg for undervisning i ulike fag. Først skal en voksen 

løse en oppgave mens den snakker høyt hvordan strategien utføres, så skal barnet 

gjennomføre den samme oppgaven mens den voksne instruerer. Etterpå skal barnet løse 

oppgaven igjen mens det instruerer seg selv med høyt stemme, så skal den løses med hvisket 

stemme, og til slutt skal barnet løse oppgaven ved hjelp av sin indre stemme.  

I denne oppgaven skal jeg skille mellom termene verbalisering og indre tale. Med 

verbalisering menes her ytre tale som er oppgaverelevant, men som i motsetning til indre tale 

kan være rettet mot andre. Verbalisering kan for eksempel skje i partnerarbeid når to elever 

resonnerer seg frem til oppgaveløsning. Boaler mener at verbalisering bør sees på som et 

vesentlig verktøy i matematikkundervisningen. Gjennom verbalisering får elevene mulighet 

til å utprøve egne ideer, ulike perspektiver og nye metoder, og å organisere kunnskaper. 

Verbalisering i matematikkundervisning vil gi elevene en følelse av empowerment, med det 

menes at elevene føler seg selv i stand til å løse oppgaver (Boaler, 2009). Indre tale er i 

motsetning til verbalisering ikke adressert til noen. Ifølge Vygotsky er indre tale et universelt 

stadium i barnas utvikling, som beveger seg gradvis fra den mindre internaliserte formen av 

indre tale som er hørbar, til indre tale som ikke høres, men som kan observeres i barnets 

ansikt, og til slutt til den mest internaliserte formen som er indre tale i stillhet. Han mener at 

indre tale kan sees på som et vesentlig verktøy i barnets utvikling for tilegnelse av høyere 

psykologiske funksjoner, som planlegging, eksekutive funksjoner og selvregulert atferd. Kan 

problemer med indre tale internalisering forklare hvorfor det er kvalitative forskjeller i 

strategibruken mellom elever med og elever uten matematikkvansker? 

Det antas at aritmetiske basisenheter er lagret og hentet frem fra hukommelsen fonologisk, og 

at indre tale internalisering har en sentral funksjon i denne prosessen. Derfor blir det jeg har 

skrevet i kapittel 3.6. en viktig bakgrunn for valg av intervensjonsprogrammer. Som det går 

frem i kapittel 4 kjennetegnes elever med matematikkvansker av vansker med retrieval, og det 

antas at disse vansker kan føres tilbake til vansker med å aktivere fonologiske 
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representasjoner av aritmetiske basisenheter fra langtidsminnet (Ostad, 2011). Videre i 

oppgaven skal jeg begynne med å se på studier som har rettet søkelyset mot sammenhengen 

mellom indre tale og matematikkvansker. Det gjøres oppmerksom på at dette er et relativt nytt 

forskningsområde, og at det så langt bare finnes få empiriske undersøkelser. Etter å ha avklart 

hvilken betydning indre tale har for strategibruken hos elever med matematikkvansker, skal 

jeg gå i dybden på to empiriske studier som har testet intervensjonsprogrammer hvor enten 

verbalisering eller indre tale har stått sentralt som et læringsverktøy i matteundervisningen.  

 

5.1.1 Sammenheng mellom indre tale og matematikkvansker – 

sentrale studier 

Før jeg skal se nærmere på to empiriske studier som har fokusert på verbalisering og indre 

tale som læringsredskap i et intervensjonsprogram, skal jeg redegjøre for undersøkelser som 

har kartlagt verdien av indre tale i matematikkundervisningen. Berk og Landau (1993) var 

blant de første forskerne som har konsentrert seg på bruk av indre tale under oppgaveløsning 

hos elever med og elever uten lærevansker. Denne studien kan ses på som et nyttig bidrag for 

å danne seg et første inntrykk av verdien indre tale har i læringsprosessen. Senere har Ostad 

og Sorensen (2007) gjennomført en mer omfattende studie som direkte er rettet mot indre tale 

og elevenes strategibruk. I motsetning til Berk og Landaus undersøkelse, som ikke inkluderte 

indre tale i stillhet, styrker Ostad og Sorensens undersøkelsen ved å bruke et 

klassifiseringssystem, som inkluderte både ytre verbal tale, privat tale som ikke er hørbar, 

men som kan observeres i ansiktet, og indre tale i stillhet, som verken er hørbar eller 

observerbar. Til slutt skal jeg redegjøre for en empirisk studie hvor Ostad (2011) kartlegger 

mekanismer som ligger bak internaliseringen av indre tale, og hvilken rolle disse spiller i 

matematikkopplæringen. Studiene som omtales her fokuserer først og fremst på oppgave-

relevant indre tale, og bygger på Vygotskys teori om at indre tale er et universelt stadium i 

barnets utviklingsforløp, som medfører en utvikling fra mindre internalisert hørbar indre tale 

til den mest internaliserte formen som er indre tale i stillhet. 

Formålet med studien til Berk og Landau (1993) var å undersøke bruk av indre tale under 

oppgaveløsning i matematikk hos elever med lærevansker og elever uten lærevansker, fordi 

det antas at oppgave-relevant indre tale har en positiv effekt på elevenes selvkontroll under 

problemløsning, og dermed medfører større suksess i oppgaveløsningen. Utvalget besto av 
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112 elever fra tredje til sjette klasse, der halvparten av elevene hadde lærevansker, først og 

fremst lesevansker. Datainnsamlingen skjedde ved hjelp av observasjon under 

oppgaveløsning i matematikk, der hvert barn ble observert i 20 minutter. I tillegg ble 28 

deltakere filmet mens de jobbet med et puslespill. Indre tale ble klassifisert etter tre 

kategorier; oppgave-irrelevant indre tale, hørbar oppgave-relevant indre tale, og observerbar 

oppgave-relevant indre tale. Resultatet viste at det ikke var en forskjell mellom elever med og 

elever uten lærevansker når det gjaldt bruk av indre tale under puslespillet. Mens elevene 

løste matematikkoppgavene brukte begge gruppene den mer internaliserte formen for indre 

tale, nemlig observerbar indre tale. Studien viser dermed at elever med lærevansker ikke har 

vansker med å produsere oppgave-relevant indre tale, som tidligere ble antatt, men i noen 

tilfeller er forsinket i indre tale internaliseringen sammenlignet med elever uten lærevansker. 

Studien bekrefter også Vygotskys påstand om at indre tale er et universelt stadium i barnas 

utvikling, der tanker og språk sammensmelter for å kunne kontrollere problemløsningsatferd. 

Når det gjelder pedagogiske implikasjoner mener forfatterne at man først og fremst burde 

gjøre lærerne oppmerksomme på den verdien indre tale har som et læringsverktøy. Lærerne 

burde oppmuntre elever på nybegynnernivå til å bruke hørbar oppgave-relevant indre tale, 

istedenfor å se på språk som forstyrrende i matematikkundervisningen. Forholdene i 

klasserommet bør legges til rette, for eksempel ved å lage et spesielt læringshjørne i 

klasserommet hvor hørbar privat tale er lov, og som ikke forstyrrer medelevene (Berk & 

Landau, 1993).  

Studien til Berk og Landau hadde svakheter i forhold til klassifiseringen av indre tale. De 

inkluderte ikke bruk av indre tale i stillhet, den mest internalisierte formen, i sin undersøkelse. 

Man kan derfor stille spørsmål om bruk av indre tale fortsatt ville vært likt mellom elever med 

og elever uten lærevansker. Undersøkelsen til Ostad og Sorensen (2007) var den første som 

kartla forholdet mellom indre tale og strategibruk. Studien ble styrket ved at også indre tale i 

stillhet ble inkludert i klassifiseringssystemet. Formålet var å finne ut om det er forskjeller 

mellom elever med matematikkvansker og elever uten matematikkvansker når det gjelder 

bruk og internalisering av indre tale. I tillegg skulle sammenhengen mellom indre tale og 

strategibruk analyseres. Utvalget besto av 134 elever fra andre til sjuende klasse, der 

halvparten av elevene skåret så svakt på to standardiserte tester at de ble delt til gruppen 

elever med matematikkvansker. Elever uten matematikkvansker ble valgt ut fra de elevene 

som skåret høyest på testene. Oppgavene elevene skulle løse besto av 64 enkle 

tallkombinasjoner. Disse skulle elevene løse med hvilken som helst strategi, mens bruk av 
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indre tale ble registrert. Strategibruk ble klassifisert etter backupstrategier, retrievalstrategier, 

og «decomposition» strategier, en betegnelse som brukes når elevene bruker en kombinasjon 

av backup- og retrievalstrategier.  

Resultatet viste at elever uten matematikkvansker gradvis benyttet seg oftere av indre tale i 

stillhet opp gjennom klassene. Mens utvikling av indre tale i stillhet skjedde på bekostning av 

hørbar indre tale, viste resultatet at bruk av observerbar indre tale var konstant i alle 

grunnskoletrinn. Elever med matematikkvansker derimot viste ingen økning i bruk av indre 

tale i stillhet. Bruk av observerbar indre tale dominerte opp gjennom klassene, og holdt seg 

relativt konstant. Når det gjelder sammenhengen mellom indre tale og backupstrategibruk så 

viste resultatet at elever uten matematikkvansker gradvis benyttet oftere kombinasjonen indre 

tale i stillhet og backupstrategier. Denne kombinasjonen utgjorde den største forskjellen 

mellom elever med og elever uten matematikkvansker. Det virker som om utviklingen hos 

elever med matematikkvansker stanser opp i kombinasjonen observerbar indre tale og 

backupstrategier. Til slutt viste resultatet at det ikke var en forskjell i bruk av kombinasjonene 

hørbar indre tale og retrievalstrategier, og observerbar indre tale og retrievalstrategier opp 

gjennom klassene. Derimot viste funnene forskjeller mellom gruppene i kombinasjonen indre 

tale i stillhet og retrievalstrategier i alle klassene. Elever uten matematikkvansker brukte 

denne kombinasjonen oftere sammenlignet med elever med matematikkvansker og denne 

forskjellen mellom gruppene økte gradvis opp gjennom klassen (Ostad & Sorensen, 2007). 

Mens Berk og Landau påstår at indre tale hos elever med lærevansker bare er forsinket, viser 

studien til Ostad og Sorensen at elever med matematikkvansker stanser opp i sin indre tale 

internaliseringen. Resultatet viser at elever med matematikkvansker i mindre grad bruker den 

mest internaliserte formen, indre tale i stillhet, sammenlignet med elever uten 

matematikkvansker. Dermed stopper internaliseringen på stadiet observerbar indre tale, noe 

som kan forklare årsaken til uenigheter i forskningen. Siden Berk og Landau ikke inkluderte 

indre tale i stillhet i forskningen forklarer det muligens hvorfor de mente at utviklingen av 

indre tale er likt mellom elever med og elever uten matematikkvansker. Denne påstanden er 

ikke feil, men kan misforstås siden den mest internaliserte formen av indre tale ikke var 

inkludert i studien, og det er nettopp på dette stadiet forskjellen mellom elever med og elever 

uten matematikkvansker oppstår. I en nyere empirisk studie undersøkte Ostad (2011) nærmere 

om fonologisk bevissthet og indre tale internalisering kan forbindes med matematiske 

ferdigheter. Undersøkelsens utvalg besto av 134 elever fra første til sjette klasse som ble valgt 
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fra fem ulike skoler. Halvparten av elevene hadde matematikkvansker, og ble fordelt på tre 

grupper sortert etter klassetrinn. Under datainnsamlingen ble elevene observert mens de løste 

enkle addisjonsoppgaver, der de ble oppfordret til å bruke hvilken som helst strategi. Bruk av 

indre tale ble kategorisert etter samme klassifiseringssystemet som tidligere ble brukt i Ostad 

og Sorensens undersøkelse. For å teste fonologisk bevissthet skulle elevene manipulere og 

analysere tallord. Resultatet viste at MD-elever først og fremst brukte observerbar indre tale, 

mens MN-elever gradvis økte bruken av indre tale i stillhet. Elever med matematikkvansker 

så ut til å stanse opp på et tidligere stadium i indre tale internaliseringen enn elever uten 

matematikkvansker, dermed bekreftes tidligere funn av Ostad og Sorensen (2007), som fant et 

lignende resultat. Med tanke på fonologisk bevissthet viste resultatet en aldersavhengig 

endring fra lavere til høyere nivå av fonologisk bevissthet hos elever uten matematikkvansker. 

MD-elever derimot viste ikke det samme utviklingsforløpet. Studien viste at det var en 

signifikant forskjell mellom elever med og elever uten matematikkvansker med tanke på 

fonologisk bevissthet i alle aldersgrupper. Resultatet tyder på at risikoen for å oppleve 

vansker i matematikkfaget er større hos elever med dårlig fonologisk bevissthet (Ostad, 

2011).  

Oppsummerende kan man slå fast at resultatene gir grunn til å anta at internaliseringen av 

indre tale henger sammen med kvaliteten på elevenes matematikkunnskaper. Én kan derfor 

stille spørsmål om man kan øke kvaliteten på strategikunnskapene hos elever med 

matematikkvansker gjennom systematisk tilrettelegging av matematikkundervisningen i form 

av intervensjonsprogrammer som stimulerer indre tale internalisering.  

 

5.1.2 Intervensjonsstudier med fokus på verbalisering og indre tale  

I dette avsnittet skal jeg gå i dybden på to intervensjonsstudier. Begge har tilfelles at de satser 

på språk som et vesentlig læringsverktøy i strategiopplæringen. I studien til Ostad og 

Askeland (2008) bygger intervensjonsprogrammet på Meichenbaum’s «self-statements» 

modell, som har blitt omtalt tidligere. Fokus i studien ligger på indre tale internalisering som 

testes som et læringsverktøy i strategiopplæringen. Studien til Van Luit og Naglieri (1999) 

bygger på elementer fra Meichenbaum’s modell. Her testes verbalisering som et 

læringsverktøy i strategiopplæringen, hvor samspillet med læreren er av stor betydning. Jeg 

valgte å gjøre rede for studiene fordi de fremhever betydningen av språk i 
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matematikkopplæringen, og viser hvordan elever kan fremme selvregulering, som er av stor 

betydning for læring generelt. I tillegg viser studiene et alternativ til den vanlige 

strategipuggingen, som ofte foregår i norske skoler. Denne formen for undervisningen har vist 

seg lite effektivt hos elever med matematikkvansker, fordi den ikke fører til 

strategiinternalisering (Goldman, 1989). Tidligere omtalte studier i denne oppgaven har 

utelukkende handlet om strategikunnskaper i addisjon og subtraksjon. Intervensjonsstudiene 

som omtales nå tester sammenhengen mellom indre tale eller verbalisering og innlæring av 

nye aritmetiske ferdigheter, derfor omhandler studiene multiplikasjon- og divisjonsopplæring, 

som elevene ikke har noen kunnskaper fra før om. 

I en empirisk studie tester Van Luit og Naglieri (1999) effekten av et intervensjonsprogram 

kalt «Mathematics Strategy Training for Educational Remediation (MASTER), som er 

utviklet av Van Luit, Kaskens og Van der Krol (1993, ref. i Van Luit & Naglieri, 1999). 

Formålet med programmet er å oppmuntre elever til strategiverbalisering når de møter 

multiplikasjons- og divisjonsoppgaver. Studiens utvalg besto av 84 nederlandske barn med 

enten generelle eller spesifikke lærevansker i alderen ni til elleve. Elevene ble fordelt på fire 

gruppe; eksperimentgruppe for elever med spesifikke lærevansker, kontrollgruppe for elever 

med spesifikke lærevansker, eksperimentgruppe for elever med generelle lærevansker, eller 

kontrollgruppe for elever med generelle lærevansker. Hver gruppe jobbet sammen med flere 

spesialpedagoger, som fikk opplæringen om programmet før datainnsamlingen begynte. 

Elevene på eksperiment gruppene ble delt i små grupper mens de jobbet med MASTER-

programmet. Alle elever gjennomførte en pre- og posttest som omhandlet multiplikasjons- og 

divisjonsoppgaver. MASTER-programmet besto av 23 undervisningstimer i multiplikasjon og 

19 timer i divisjon, og datainnsamlingen foregikk i fire måneder. Kort sagt handler 

programmet om å diskutere forskjellige skritt i problemløsningen relatert til 

oppgavespesifikke strategier. Elevene ble oppmuntret til å selv velge en strategi de mener 

egner seg bra for oppgaveløsningen. Lærerens oppgave var å oppmuntre elevene til å 

verbalisere og diskutere strategibruken. På den måten skulle elevene reflektere over 

strategivalget. Etterpå foreslo læreren alternative strategier, som også ble diskutert og 

verbalisert. MASTER-programmet skulle hjelpe elevene med å forstå at ulike strategier kan 

føre til oppgaveløsning, og at verbalisering av strategibruken vil hjelpe dem med å finne den 

mest effektive strategien.  
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Posttestresultatet viste at elever med spesifikke lærevansker fra eksperimentgruppen skåret 

høyere enn elevene med spesifikke lærevansker fra kontrollgruppen. MASTER-programmet 

hadde dermed en positiv effekt på elevenes aritmetiske ferdigheter. Elevene med generelle 

lærevansker viste også bedre matematikkunnskaper etter de deltok i programmet, til og med 

de svakeste elevene, som nærmest ikke hadde multiplikasjons- og divisjonskunnskaper før 

studien ble satt i gang, viste bedre resultater enn kontrollgruppen. Tre måneder etter 

programmet sluttet gjennomførte forskerne enda en oppfølgingstest, som viste at elevene fra 

eksperimentgruppen hadde internalisert strategiene og brukte dem fortsatt på et høyt nivå. 

Oppsummerende kan det sies at MASTER-programmet hadde en positiv effekt for elever med 

både generelle og spesifikke lærevansker. Tiltaket hjalp elevene med å kunne verbalisere 

løsningsprosessen, argumentere logisk for en bestemt strategi, får innsikt over ulike strategier 

og sitt eget repertoar, og å reflektere over egen strategibruk. Programmet hadde til og med en 

langtidseffekt som viser at strategiene har blitt internalisert (Van Luit & Naglieri, 1999).   

Studien til Ostad og Askeland (2008) er den første som har undersøkt om det er en 

sammenheng mellom systematisk stimulering av indre tale internalisering og mer internalisert 

strategibruk. Undersøkelsen handler om et intervensjonsprogram som bygger på Vygotskys 

teori om privat tale. Utvalget besto av 164 elever fra skoler som ble trukket tilfeldig. Elevene 

gikk i tredje klasse og skulle nettopp begynne med multiplikasjonsopplæring i 

matematikkundervisningen. Elevene ble fordelt tilfeldig på en I-Gruppe, som fulgte den 

tradisjonelle opplæringen etter L-97, men med læringsaktiviteter som skulle stimulere 

internaliseringen av indre tale, og en C-Gruppe, som bare fulgte undervisningen etter 

læreplanen. Før intervensjonsprogrammet startet deltok I-Gruppe lærerne i forelesninger om 

indre tale og internalisering av indre tale, og fikk opplæring om hvordan 

intervensjonsprogrammet skulle praktiseres i undervisningen. Programmet ble gjennomført i 

løpet av 50 uker og begynte med en introduksjon til multiplikasjon knyttet til læreplanen i uke 

1 til 3. I uke 4 til 6 ble indre tale introdusert. Her skulle elevene lære hva indre tale er og 

hvordan de kan bruke det som et læringsverktøy spesielt i matematikkopplæringen. I tillegg 

trente elevene eksplisitt hvordan indre tale kan tas i bruk ved hjelp av konkrete øvelser som 

synging eller lesing med høy stemme, lav stemme, hviskestemme og til slutt indre stemme. I 

ukene 7-24 og 33-50 ble multiplikasjonstabellen introdusert. Indre tale skulle brukes som et 

supplement i opplæringen. Elevene skulle løse enkle multiplikasjonsoppgaver, og så gjenta 

oppgave og løsning med høy stemme, lav stemme, hviskestemme og indre stemme for å 

internalisere indre tale (Ostad & Askeland, 2008). C-gruppen lærte multiplikasjonstabellen 
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etter læreplanen uten indre tale som supplement, men brukte omtrent like lang tid. Etter 

intervensjonsprogrammet ble gjennomført skulle elevene fra begge gruppene løse enkle 

multiplikasjonsoppgaver skriftlig ved å bruke den strategien som var enklest for dem. 

Forskerne observerte elevenes bruk av indre tale under oppgaveløsningen. 

Klassifiseringssystemet besto av tre kategorier; hørbar indre tale, observerbar indre tale og 

indre tale i stillhet. I tillegg observerte forskerne elevenes strategibruk, som ble kategorisert 

etter backupstrategier, «decomposition» strategier, og retrievalstrategier. 

Dataene ble analysert i forhold til internalisering av indre tale og elevenes strategibruk. Når 

det gjelder internalisering av indre tale viste resultatet en signifikant forskjell mellom I- og C-

Gruppen. I-Gruppen tok oftere i bruk indre tale i stillhet enn C-Gruppen. Resultatet kan tolkes 

slik at I-Gruppen har kommet lengre frem i internaliseringen av indre tale. Hvis vi ser tilbake 

på undersøkelsen til Ostad og Sorensen (2007), som viste at elever med matematikkvansker 

stopper internaliseringen av indre tale på nivået observerbar indre tale, er det av stor interesse 

å se i hvilken grad programmet bidrar i indre tale internaliseringen hos elever med svake 

prestasjoner i matematikkfaget. Resultatet viste at det ikke var elevene med svake ferdigheter 

som presterte best på indre tale internalisering, men elevene med høye evner, noe som var 

uventet. Når det gjelder internalisering av strategibruk hos elevene viste resultatet igjen en 

signifikant forskjell mellom I- og C-gruppen. I-Gruppen brukte først og fremst 

retrievalstrategier og lite backup, noe som tyder på at det har skjedd en internalisering i 

strategibruk fra mindre avanserte til mer avanserte strategier hos elevene som deltok i 

intervensjonsprogrammet. C-gruppen derimot, som fulgte den tradisjonelle undervisningen, 

brukte hovedsakelig backupstrategier.  

Hvis vi skal trekke en konklusjon fra undersøkelsen kan resultatet tyde på at systematisk 

stimulering av indre tale internalisering kan bidra positivt til strategiinternalisering. Den økte 

bruken av retrievalstrategier hos elever som deltok i intervensjonsprogrammet argumenterer 

for antagelsen om at aritmetiske basisenheter blir lagret og hentet fra hukommelsen 

fonologisk, og kan tilskrives internaliseringen av indre tale. Resultatet tyder på at lærerne 

burde fokusere mer på bevisstgjøring og utvikling av indre tale hos elevene. Tiltaksstudien 

viser at dette kan gjennomføres ved hjelp av enkelte tiltak som kan utføres av alle og som 

ikke krever for mye tid. I tillegg bekrefter undersøkelsens resultat Vygotskys påstand om at 

indre tale er et vesentlig verktøy for problemløsning. Gjennom internalisering av indre tale 

blir elevene i stand til å tilegne seg kunnskap som er mer funksjonell, dessuten hjelper indre 
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tale med å fremhente tidligere lærte kunnskaper, noe som blir bekreftet i undersøkelsen ved at 

bruk av retrieval øker jo lengre elevene har kommet i indre tale internaliseringen. 

 

5.1.3 Diskusjon og oppsummering av resultatene 

Utgangspunkt for undersøkelsene til Berk og Landau (1993), Ostad og Sorensen (2007) og 

Ostad (2011) er teorien til Vygotsky om den funksjonen indre tale har i elevenes 

læringsprosess. Vygotsky (1962) hevdet at indre tale er et universelt stadium i barnets 

utvikling, som kan sees på som et redskap for å kunne kontrollere kognitive evner. 

Internaliseringen av indre tale påvirker effekten av selvreguleringen. I matematikkfaget er 

indre tale et vesentlig læringsverktøy for planlegging, vurdering, reflektering og evaluering av 

problemløsning og strategibruk. Jeg skiller i dette kapitlet mellom begrepene indre tale og 

verbalisering. Indre tale er adressert til en selv, og dekker begreper som ytre privat tale og 

indre privat tale. Indre tale internalisering består av ulike kategorier, der utviklingen gradvis 

går fra mindre internalisert hørbar indre tale, til observerbar indre tale, og til slutt til det mest 

internaliserte nivået, indre tale i stillhet. Med verbalisering menes i dette kapitlet elevens egen 

hørbare instruksjon som både kan være adressert mot en selv eller tilhørere. Verbalisering 

brukes på samme måte som indre tale for kontroll, planlegging og evaluering av egne 

ferdigheter.  

Før jeg så nærmere på to intervensjonsstudier, som brukte indre tale og verbalisering som 

læringsredskap i strategiopplæring, har jeg gjort en gjennomgang av sentrale empiriske 

studier som undersøkte verdien av indre tale i matematikkfaget, og om det er en sammenheng 

mellom indre tale internalisering og matematikkvansker. Studien til Berk og Landau (1993) 

var den første som rettet søkelyset mot mulige forskjeller i indre tale utvikling hos elever med 

og uten lærevansker. Formålet med studien var å finne ut om elever med lærevansker har 

vansker med å utvikle oppgave-relevant indre tale. Forskerne konkluderte med at bruk av 

indre tale var forholdsvis lik i begge gruppene, noe som tydet på at elever med lærevansker 

bare er forsinket i sin indre tale internalisering. Fordi undersøkelsen ikke inkluderte den mest 

internaliserte formen for indre tale, nemlig indre tale i stillhet, gjennomførte Ostad og 

Sorensen (2007) en empirisk studier, der de brukte et annet kategoriseringssystem for bruk av 

indre tale. I tillegg så forskerne nærmere elevenes indre tale under oppgaveløsning og 

sammenhengen med strategibruk. Resultatet kan på en måte bekrefte Berk og Landaus 
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resultat som viste at det ikke var en forskjell mellom elever med og elever uten 

matematikkvansker frem til stadiet observerbar indre tale. Men Ostad og Sorensens studie 

viste i tillegg at elever med matematikkvansker brukte indre tale i stillhet mye mindre enn 

elever uten matematikkvansker. Dermed står resultatet i konflikt med Berk og Landaus 

konklusjon om at elever med lærevansker bare er forsinket i sin indre tale internalisering. I en 

senere undersøkelse fant Ostad (2011) et lignende resultat. Elever uten matematikkvansker 

viste en utviklingsmessig endring fra mindre til mer internalisert indre tale, som ikke skjedde 

hos elever med matematikkvansker. Både undersøkelsen til Ostad og Sorensen (2007) og 

undersøkelsen til Ostad (2011) viste at elever med matematikkvansker først og fremst brukte 

observerbar indre tale. Resultatene tyder på at elever med matematikkvansker ikke er 

forsinket i internaliseringen, men at de stanser opp på et tidlig stadium. I tillegg viste studien 

til Ostad og Sorensen at elever med matematikkvansker ser ut til å stoppe på stadiet bruk av 

backupstrategier og observerbar indre tale, mens elever uten matematikkvansker gradvis 

brukte mer avanserte retrievalstrategier og indre tale i stillhet. Dermed kan man anta at elever 

med matematikkvansker både har vansker med indre tale internalisering og 

strategiinternalisering, og det kan ikke utelukkes at det er en sammenheng mellom 

retrievalvansker og fravær av indre tale stillhet.  

På bakgrunn av resultatene har jeg valgt å se nærmere på empiriske studier som bygger på 

selvinstruksjon, og hvor indre tale eller verbalisering blir brukt som et læringsverktøy i 

matematikkopplæringen. Begge studier som omtales bygger på selvinstruksjonsmodellen til 

Meichenbaum (1977). Modellen går ut på at en voksen instruerer barnet gjennom 

oppgaveløsningen før barnet til slutt instruerer seg selv ved hjelp av indre tale i stillhet. I 

studien til Van Luit og Naglieri (1999) testes det et tiltak kalt MASTER-program. Formålet 

med programmet er å stimulere elevenes strategiinternalisering gjennom verbalisering og 

argumentering for oppgavespesifikke strategier med en voksen. Resultatet har vist at 

programmet er svært nyttig for elever med både generelle og spesifikke lærevansker, også 

over et lengre tidsrom. I kapittel 4 ble det konkludert med at elever med matematikkvansker 

nærmest ikke viste variasjon i sin strategibruk. Gjennom en diskusjon med læreren om ulike 

løsningsmåter vil elevene lære hvordan de både kan utvide og dra nytte av sitt 

strategirepertoar. Strategifattigdom, som har blitt påvist hos elever med matematikkvansker, 

kan bli til strategirikdom ved hjelp av MASTER-programmet. Tiltaket er først og fremst rettet 

mot backupstrategier, det blir derfor uklart hvilken effekt programmet har for utviklingen av 

retrieval. Siden en oppfølgingstest har vist at elevene har generalisert sine nye strategier, kan 
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det antas at programmet også fremmer retrieval. Tidligere nevnte studier viste at elever med 

matematikkvansker gjerne brukte mindre avanserte backupstrategier som fingertelling, men 

ved hjelp av intervensjonsprogrammet lærte elevene å velge den mest effektive strategien, 

som hovedsakelig er mer avanserte backupstrategier. Når det gjelder anvendelsen av 

programmet i den vanlige klasseromsundervisning vil dette muligens føre til utfordringer. I 

undersøkelsen fikk elevene hjelp av mange spesialpedagoger som tok seg mye tid for hver 

elev. I praksis vil dette være vanskelig å gjennomføre, fordi det ikke er så mange voksne i 

klasserommet. Dessuten er programmet tidskrevende, der læreren må dele oppmerksomheten 

til hver enkel elev i klassen. Programmet kan derimot egne seg bra i spesialundervisning når 

elev og spesialpedagog jobber på tomannshånd. Siden de tidligere nevnte studier konkluderte 

med at elever med matematikkvansker ikke hadde problemer med ytre tale, stiller det seg 

spørsmålet om programmet muligens er bedre egnet for de yngste elevene eller elever med 

generelle lærevansker. En viktig konklusjon som kan trekkes her er at verbalisering kan være 

vesentlig for strategiinternalisering og selvregulering. Uansett bør lærerne gjøres 

oppmerksomme på at verbalisering er et viktig læringsrepertoar, ikke bare i 

matematikkundervisningen, men også i andre fag.  

I studien til Ostad og Askeland (2008) ble det testet et intervensjonsprogram som skulle 

fremme utviklingen fra mindre internalisert til mer internalisert indre tale. I tillegg ble det 

testet om indre tale internalisering medfører strategiinternalisering. Kort sagt gikk 

programmet ut på at elevene fra eksperimentgruppen skulle løse multiplikasjonsoppgaver. 

Etterpå skulle de gjenta problemstillingen og løsningen med høy stemme, lav stemme, og til 

slutt med sin indre stemme. Resultatet etter observasjonen viste forskjeller mellom 

eksperimentgruppen og kontrollgruppen. Elever fra eksperimentgruppen brukte oftere den 

mest internaliserte formen for indre tale, som er indre tale i stillhet, samtidig som de brukte 

hyppigere retrievalstrategier enn elevene fra kontrollgruppen. Intervensjonsprogrammet 

resulterte i at de to gruppene viste helt forskjellige mønstre i strategibruken. Dermed er det 

grunn til å anta at internalisering av indre tale fører til mer effektiv strategiutvikling og bruk. 

Men gjelder det for alle elevgrupper? Forskerne forventet at programmet ville være mest 

effektivt for elever med lave ferdigheter i matematikk, det var derfor overraskende at 

programmet var mest effektivt hos elever som allerede har hatt gode ferdigheter fra før. 

Resultatet kan muligens forklares med at elever med matematikkvansker ikke direkte har 

vansker med indre tale internalisering, men med fonologiske prosesser som ligger bak indre 

tale internalisering. Siden det antas at retrievalsvar er lagret fonologisk, kan det være en 
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forklaring på hvorfor elever med matematikkvansker har vansker med å fremhente svar på 

enkle oppgaver. Uansett vil det ikke være en enkel forklaring, og det trengs mer forskning for 

å kunne uttale seg om det. Når det gjelder anvendelse i klasseromsundervisning, så er 

programmet greit å gjennomføre. Lærerne trenger litt opplæring om hva indre tale er, og 

hvordan internalisering stimuleres, men det er ikke tidskrevende og kan gjennomføres av alle. 

Programmet viser at 10 minutter av matematikktimene er nok for å aktivere elevenes indre 

tale, så lenge dette gjennomføres over et lengre tidsrom.  

Oppsummerende kan man si at studiene bekrefter betydningen indre tale har for barnets 

kognitive utvikling. Resultatene viser at det er en sammenheng mellom indre tale 

internalisering og strategibruk. Lærerne bør gjøres oppmerksomme på at indre tale kan brukes 

som et viktig læringsverktøy, som i tillegg fremmer elevenes selvregulering. Lærerne burde se 

nærmere på det stadiet barnet har kommet i internaliseringen, fordi det kan forklare mye om 

barnets strategikunnskaper i matematikk. Verbalisering burde introduseres allerede tidlig på 

nybegynnernivå. Å verbalisere fremgangsmåten med en voksen kan være første skrittet mot 

en vellykket indre tale internalisering. Lærerne kan støtte elevene gradvis i overgangen fra 

hørbar tale til den mest internaliserte formen, indre tale i stilhet. I forhold til 

strategiopplæringen kan elevene benytte indre tale for planlegging, overvåking og evaluering 

av egne ferdigheter og kunnskaper. Elever som tidligere ikke kunne dra nytte av sitt 

strategirepertoar, vil oppnå større bevissthet rundt sine læringsverktøy. Verbalisering kan 

hjelpe elevene med å endre rigid strategibruk, og vil fremme variasjon i valg av 

oppgavespesifikke strategier. Lærerens støtte i strategiverbalisering kan bidra til å gjøre en 

strategifattig elev til en strategirik elev, som effektivt kan utnytte sine strategikunnskaper. 

Eleven som har hatt en vellykket indre tale internalisering vil med større sannsynlighet få en 

adekvat overgang fra mindre avanserte backupstrategier til mer avanserte retrievalstrategier.  

 

5.1.4 Metodologiske styrker og svakheter ved studiene 

Studiene som ble redegjort ovenfor har metodologisk sett både styrker og svakheter. Cook og 

Campbells validitetssystem, som har blitt omtalt i kapittel 2, danner grunnlaget for å kunne 

drøfte undersøkelsenes begrensninger. Jeg begynner med å se nærmere på studiene til Berk og 

Landau (1993), Ostad og Sorensen (2007), og Ostad (2011), som er beskrivende 

undersøkelser. Her ansees statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet som relevant 
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(Lund, 2002a). Studiene til Van Luit og Naglieri (1999) og Ostad og Askeland (2008) er 

kausale undersøkelse, derfor vil i tillegg indre validitet være av stor betydning.  

Resultatene som har blitt omtalt i denne oppgaven er statistisk signifikante, dermed er 

statistisk validitet ikke truet. Når det gjelder begrepsvaliditet så opererer Berk og Landau med 

en annen klassifisering av begrepet indre tale enn det ble gjort i studiene til Ostad. I og med at 

Ostad inkluderte indre tale i stillhet i undersøkelsen samsvarer det mer med Vygotskys 

teoretiske begrep for indre tale internalisering. At Berk og Landau ikke inkluderte indre tale i 

stillhet kan ha ført til konflikten som oppsto med Ostads resultatene. Å inkludere indre tale i 

stillhet viste seg å være avgjørende for å kunne oppdage at elever med matematikkvansker 

ikke er forsinket, slik Berk og Landau påsto, men at de derimot stanser opp i utviklingen.  

Ytre validitet handler om å kunne trekke slutninger over andre personer, situasjoner eller tider 

(Lund, 2002a). Berk og Landau valgte elever som først og fremst hadde lese- og 

skrivevansker, det forblir dermed uklart i hvilken grad resultatet er gyldig for elever som har 

matematikkvansker. Studiene til Ostad derimot valgte elever som skåret blant de 23% laveste 

i en standardisert matematikktest, i tillegg gjennomførte elevene deltester fra WISC-R for å 

sikre at elevene hadde matematikkvansker. Alle tre studier hadde et forholdsvis lite utvalg. 

For å sikre god ytre validitet burde elever fra flere skole, og ulike landsdeler inkluderes. Siden 

studiene bare undersøkte elever opp til sjuende klasse, er det usikkert om resultatet kan 

overføres til eldre elever. I tillegg mangler studiene informasjoner om undervisningen elevene 

fikk før datainnsamlingen. Det kan derfor ikke utelukkes at elevene i Berk og Landaus studie 

fikk opplæring om indre tale, og derfor skåret forholdsvis høyt. Dessuten brukte alle tre 

studier enkle oppgaver som lett kunne fremhentes uten bruk av indre tale. Fremtidig forskning 

burde derfor også inkludere mer utfordrende oppgaver, som krever selv-instruksjon.  

Studiene til Van Luit og Naglieri (1999) og Ostad og Askeland (2008) er kausale 

undersøkelser, som studerer årsak-virkning sammenhengen (Lund, 2002a). Resultatene fra 

studiene som omtales i denne oppgaven er statistisk signifikante, derfor blir statistisk validitet 

ikke truet. Når det gjelder begrepsvaliditet er det i disse studiene interessant å se på begrepene 

strategier, verbalisering og indre tale. I studien til Ostad og Askeland ble begrepet strategier 

operasjonalisert slik at det samsvarer med definisjonen for oppgavespesifikke strategier, som 

inkluderer backup-, «decomposition», og retrievalstrategier. I studien til Van Luit og Naglieri 

er det uklart hvordan strategier er operasjonalisert, og hva som inngår i begrepet. I artikkelen 

virker det som om de også studerer oppgavespesifikke strategier, men fokuserer utelukkende 
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på backupstrategier. Begrepet indre tale i studien til Ostad og Askeland ble operasjonalisert 

slik at det samsvarer med Vygotskys definisjon av indre tale internalisering. Van Luit og 

Naglieri beskriver ikke direkte hva begrepet verbalisering går ut på, men det virker som om 

det bare inkluderer høyt tale som er rettet til en voksen.  

God indre validitet krever at det er en kausal relasjon mellom to operasjonaliserte begreper, i 

dette tilfellet mellom strategibruk og indre tale/verbalisering. På den måten kan man utelukke 

at endringer skyldes alternative forhold (Lund, 2002a). Begge studier brukte kvasi-

eksperimentelle design, som inkluderte eksperiment grupper og kontrollgrupper. Trusler som 

kan være aktuelle her er modning, fordi tidsintervallet var forholdsvis langt, noe som kan ha 

ført til bedre resultater på grunn av elevenes kognitive utvikling. Elevene ble ikke tilfeldig 

fordelt, men på bakgrunn av testskårer før datainnsamlingen. Seleksjon kan derfor true indre 

validitet, fordi elever med midlertidige vansker kan ha kommet i feil gruppe. I studien til Van 

Luit og Naglieri kan i tillegg trusselen historie spilt en rolle. Det ble ikke nevnt om foreldrene 

ble informert om programmet, dermed kan leksehjelp i hjemmet ført til bedre resultater. På 

grunn av studienes design kan andre mulige trusler mot indre validitet utelukkes. 

Ytre validitet handler om å generalisere slutninger. I dette tilfellet dreier det seg om hvorvidt 

resultatene er gyldige for elever med matematikkvansker. I studien til Ostad og Askeland ble 

elevene delt i tre grupper, avhengig av evnenivået. Hvor mange elever faktisk hadde 

matematikkvansker er uklart. Dessuten viste resultatet at elevene med de høyeste evner dro 

mest nytte av programmet. For elever med matematikkvansker på grunn av faglig 

tilkortkomming kan det likevel bety at systematisk stimulering av indre tale internalisering 

har en bedre effekt hos dem enn hos elever med alvorlige vansker i matematikkfaget. Her 

trengs det videre forskning. Programmet kan enkelt gjennomføres i klasseromsundervisning, 

fordi elevene først og fremst jobber selvstendig. Siden studien bare inkluderte én 

aldersgruppe, kan man ikke si hvilken effekt intervensjonsprogrammet ville hatt hos yngre 

eller eldre elever. I studien til Van Luit og Naglieri besto utvalget av elever med spesifikke og 

generelle lærevansker. Mye tyder på at resultatet også er gyldig for elever med 

matematikkvansker på grunn av faglig tilkortkomming, fordi lærerne jobber tett sammen med 

elevene og overvåker deres kunnskaper. Likevel vil programmet være bedre egnet for 

spesialundervisningen, hvor pedagoger jobber på tomannshånd med elevene. Studien var 

rettet mot flere aldersgrupper, man kan derfor anta at resultatet også er gyldig for eldre elever. 

Likevel var utvalget veldig lite, noe som kan true en god ytre validitet.  
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Hvis jeg skal trekke en konklusjon fra studiene, så tyder mye på at både indre tale og 

verbalisering er viktige redskaper i innlæringen av strategier. Lærerne burde gjøres 

oppmerksomme på disse læringsredskapene, og anvende disse allerede på nybegynnernivået 

for at elevene senere blir selvregulerte og kunnskapsrike. Videre i oppgaven skal jeg se på tre 

empiriske studier som har fokusert på veiledning i strategiopplæringen. Programmene er ikke 

direkte rettet mot å øke mengden av oppgavespesifikke strategier. Studiene fokuserer på 

metakognitiv kompetanse som læringsredskap for adekvat strategibruk.  

 

5.2 Veiledningsmodeller med fokus på 

metakognitive ferdigheter 

Veiledningsmodeller bygger ofte på teorien om kognitiv modellering, der en mer kompetent 

person gradvis overfører sine kunnskaper til eleven. I følge Vygotsky spiller sosial 

samhandling og språk en sentral rolle i denne prosessen. Når en lærer viser eleven hvordan 

man kan bruke en mer hensiktsmessig strategi, kan dette skje gjennom modellering (Ostad, 

2008). Modellering er en vesentlig del av strategiopplæringen, og fremmer elevenes 

metakognitive ferdigheter. Disse metakognitive ferdighter er nettopp grunnlaget for effektiv 

strategibruk. Uten metakognitiv kompetanse er sannsynligheten svært liten for at strategier 

opprettholdes og generaliseres. Metakognitive ferdigheter er de mest kritiske komponenter i 

vellykket strategibruk (Reid & Lienemann, 2006).  

Videre i oppgaven skal jeg se på intervensjonsstudier som har satt fokus på opplæring av 

metakognitive ferdigheter, som skal hjelpe elever med bevisstgjøring av sine 

strategikunnskaper i matematikkfaget. Intervensjonsprogrammer, som ble studert i disse 

empiriske studiene, bygger i mer eller mindre grad på modellering som undervisningsmetode. 

Jeg valgte å gjøre rede for disse studiene fordi elever med matematikkvansker ofte er preget 

av ensidig strategibruk. Elevene viser en rigid strategibruk, fordi de ikke kan dra nytte av sine 

strategikunnskaper. Sammenlignet med elever uten matematikkvansker kjennetegnes elever 

med matematikkvansker av en strategifattigdom, som skyldes at de tidligere stanser opp i 

strategiinternaliseringen. Videre i oppgaven skal jeg finne ut om stimulering av metakognitive 

ferdigheter og veiledning av en kompetent person i strategiopplæringen har en positiv effekt 

for elever med matematikkvansker. 
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5.2.1 Intervensjonsstudier med fokus på veiledning og 

metakognitive ferdigheter 

Metakognitive ferdigheter refererer til elevens bevissthet om egne tankeprosesser. Ifølge 

Cardelle-Elawar (1995) er metakognitiv kompetanse essensen i strategiutviklingen. Uten 

adekvate metakognitive ferdigheter ville elevene hatt det vanskelig å velge effektive strategier 

for å løse en oppgave. Jeg har derfor valgt å se nærmere på tre empiriske studier som har 

undersøkt intervensjonsprogrammer som er rettet mot å utvikle metakognitiv kompetanse hos 

elever med vansker i matematikkfaget. Intervensjonsprogrammene bygger på kognitiv 

modellering, der enten en lærer eller en mer kompetent medelev veileder elevene gjennom 

oppgaven. Tiltakene er ikke direkte rettet mot å øke domenespesifikke strategikunnskaper, 

men fremmer elevenes kunnskaper om sitt eget strategirepertoar. I tillegg lærer elevene 

hvordan de kan dra nytte av sine strategikunnskaper. Tidligere omtalte studier i kapittel 4 

viste at elever med matematikkvansker har en kvalitativ forskjellig utvikling i 

matematikkfaget, noe som kan føres tilbake til at disse elevene lærer annerledes. Gjennom 

systematisk metakognitiv opplæring lærer elevene mer om egne tankeprosesser og hvordan 

læring av strategikunnskaper foregår. Metakognitive ferdigheter danner grunnlaget for en 

effektiv strategiutvikling og adekvat bruk av forskjellige oppgavespesifikke strategier. Jeg 

skal nå gjøre rede for tre empiriske studier som nettopp bygger tiltakene på disse antagelser.  

Formålet med studien til Cardelle-Elawar (1995) var å studere hvilken effekt metakognitiv 

opplæring i matematikk har for elever med et lavt ferdighetsnivå i matematikk. Den 

metakognitive opplæringen i undersøkelsen skal fremme elevenes oppmerksomhet overfor 

hva som er relevant når de velger oppgavespesifikke strategier. Intervensjonsprogrammet er 

forankret i Mayer’s modell, som bygger på fire typer kunnskaper som trengs for effektiv 

problemløsning. Disse er oversettelse, integrering, planlegging, og overvåking (Mayer, 1985, 

1987 ref. i Cardelle-Elawar, 1995). Utvalget besto av 489 elever fra tredje til åttende klasse, 

som skåret lavest på en standardisert matematikktest. Disse ble tilfeldig fordelt på 18 klasser, 

hvorav 12 klasser ble eksperimentgrupper. Før studien startet gjennomførte elevene en 

pretest, og lærerne fikk opplæring i intervensjonsprogrammet. Essensen i programmet er å 

stille seg fire sentrale spørsmål: Forstår jeg spørsmålet, har jeg alle informasjoner som trengs 

for problemløsningen, vet jeg hvordan informasjonene kan organiseres best mulig, og 

hvordan gjennomføres problemløsningen konkret? Elevene i eksperimentgruppen lærte om de 

fire spørsmål gjennom modellering. Læreren viste på tavla hvordan oppgaven skulle løses ved 
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hjelp av å svare på disse fire spørsmålene, mens elevene hørte hvordan læreren tenkte. Etterpå 

jobbet elevene individuelt, mens læreren gikk rundt og støttet dem ved behov. Etter hvert når 

elevene økte sine metakognitive ferdigheter, reduserte læreren støtten. Data består av 

observasjon og videoopptak, i tillegg gjennomførte elevene to posttester.  

Resultatet viste at eksperimentgruppene skåret høyere på begge posttestene enn 

kontrollgruppene. Elevene var mer effektive i problemløsningen når det gjaldt forståelsen av 

oppgaven, organisering av informasjonene, forståelse for at man kan bruke forskjellige 

oppgavespesifikke strategier for å løse oppgaven, og å verifisere svaret. I tillegg ble elevene 

fra eksperimentgruppen mer bevisste på sitt eget kunnskapsrepertoar, og mer kritiske i 

strategivalget Metakognitiv opplæring etter Mayer’s modell og modellering viste seg dermed 

å være effektiv for elever med et lavere ferdighetsnivå i matematikkfaget. 

Intervensjonsprogrammet kan enkelt integreres i vanlig klasseromsundervisning, i tillegg 

egner det seg for yngre og eldre elever på grunnskoletrinnet (Cardelle-Elawar, 1995). 

I studien til Cardelle-Elawar var modellering fra læreren svært effektiv i strategiopplæring. En 

annen studie som testet modellering i praksis er den til Owen og Fuchs (2002). I motsetning 

til Cardelle-Elawars studie, hvor læreren var den kompetente personen, studeres i studien til 

Owen og Fuchs om medelever kan fungere som støtte i læringsprosessen hos elever med 

lærevansker. Formålet med studien var å studere hvilken effekt strategiopplæring, eksplisitt 

undervisning, og partnerarbeid har på elevenes problemløsningsevner. Utvalget besto av 24 

tredje-klassinger, hvorav 20 elever hadde spesifikke lærevansker. Elevene ble fordelt på fire 

grupper, tre eksperiment grupper som skilte seg i forhold til antall undervisningstimer de fikk 

med programmet, og en kontrollgruppe som fulgte undervisningen etter læreplanen. Elevene 

gjennomførte en pre- og posttest, der fire tekstoppgaver skulle løses. I tillegg deltok både 

elevene og lærerne på en spørreundersøkelse. Intervensjonsprogrammet gikk ut på hvordan 

elevene skulle jobbe med en tekstoppgave. Det begynte med at elevene i 

eksperimentgruppene fikk vist gjennom modellering av en lærer hvordan de skal lese 

problemstillingen og hvordan de velger ut relevante tall fra teksten. Etterpå fikk elevene med 

lærevansker en mer kompetent medelever som arbeidspartner. Sammen skulle de løse 

oppgaver på den måten læreren presenterte på tavla. Slik jobbet elevene i tre uker, mens 

undervisningen ble tatt opp på bånd. Uken etter programmet sluttet gjennomførte elevene en 

posttest.  
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Resultatet viste at elevene med lærevansker viste bedre strategibruk etter de jobbet sammen 

med en mer kompetent medelever. Spørreundersøkelsen viste i tillegg at elevene trivdes med 

samarbeidet, og at de lærte mye om effektiv strategibruk av sine medelever. 75% av elevene 

med lærevansker mente at partneren var av stor betydning for tilegnelsen av nye kunnskaper. 

Medelevene derimot følte ikke at de faglig sett fikk utbytte av partnerarbeidet, men de mente 

at programmet var positivt for det sosiale samspillet (Owen & Fuchs, 2002).  

Formålet med den siste empiriske studien som omtales, var å sammenligne eksplisitt og 

konstruktivistisk matematikkundervisning i forhold til automatisering i strategibruk og 

problemløsning. Kroesbergen, Van Luit og Maas (2004) ønsket å kartlegge om elever med et 

lavt ferdighetsnivå i matematikk drar mer nytte av egen aktiv konstruering av kunnskaper i 

matematikk ved hjelp av noe veiledning, eller systematisk strukturert undervisning med fokus 

på modellering. Utvalget besto av elever i alderen åtte til elleve fra 13 vanlige grunnskoler og 

12 spesialskoler, som skåret lavest på nasjonale prøver i matematikk. Elevene ble tilfeldig 

fordelt på enten eksperimentgruppen som fikk konstruktivistisk undervisning (CI), 

eksperimentgruppen som fikk eksplisitt undervisning (EI), eller kontrollgruppen. Elevene 

gjennomførte en pre- og posttest, og i tillegg en oppfølgingstest etter tre måneder. 

Intervensjonsprogrammet ble gjennomført to ganger i uken, i små grupper på seks elever, og 

foregikk parallelt med den vanlige matematikkundervisningen. I CI-opplæringen presenterte 

læreren en multiplikasjonsoppgave, og elevene skulle selv finne svaret ved å konstruere egen 

mening. Læreren støttet elevene gjennom å oppmuntre til diskusjoner, klassifisere 

oppgavespesifikke strategier, og å verbalisere bruk av en bestemt strategi. Men læreren kunne 

ikke demonstrere hvordan oppgaven skulle løses. I EI-opplæringen derimot viste læreren 

konkret på tavla hvordan oppgaven skulle løses, mens elevene hørte på dens tanker rundt 

problemløsningen. Etterpå skulle elevene løse oppgaven i små grupper, mens læreren ga 

direkte instruksjon hvordan ulike strategier kan anvendes. Til slutt skulle elevene løse 

oppgavene individuelt. Elevene i kontrollgruppen fulgte undervisningen etter læreplanen.  

Resultatet viste at elevene i begge eksperimentgrupper skåret bedre på posttesten enn 

kontrollgruppen. Når det gjaldt automatisering av strategikunnskaper så viste resultatet ingen 

forskjell mellom elevene i eksperimentgruppene. Når det derimot gjaldt 

problemløsningsferdigheter skåret EI-elevene høyere enn CI-elevene. Både EI-elever og CI-

elever viste større strategivariasjon og mer effektiv strategibruk enn kontrollgruppen. Selv om 

konstruktivistisk opplæring viste seg å være effektiv i forhold til strategiopplæring hos elever 
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med lave ferdigheter, så ga eksplisitt opplæring et enda bedre helhetsinntrykk, siden elevene 

fra EI-gruppen oppnådde bedre problemløsningsevner enn CI-elevene. Likevel viste studien 

at både EI- og CI-opplæring er mer effektiv enn undervisning etter læreplan når det gjelder 

strategiopplæring for elever med svake ferdigheter i matematikkfaget. Oppfølgingstesten som 

ble gjennomført tre måneder senere viste at elevene fra begge eksperimentgruppene kunne 

opprettholde sine nye kunnskaper (Kroesbergen, Van Luit & Maas, 2004).  

Oppsummerende kan vi si at metakognitive ferdigheter er vesentlige for at elevene kan bli 

adekvate strategibrukere. Studiene som ble omtalt ovenfor har vist at elever med lærevansker 

kan tilegne seg metakognitiv kompetanse gjennom systematisk opplæring og tilrettelegging 

av undervisningen. Modellering har vist seg spesielt effektivt for tilegnelsen av metakognitive 

ferdigheter hos elever med spesifikke lærevansker. Spørsmålet er om elever med 

matematikkvansker på grunn av faglig tilkortkomming vil dra like mye nytte av 

intervensjonsprogrammene, og i hvilken grad programmene er gjennomførbare i den vanlige 

matematikkundervisningen? Videre i oppgaven skal jeg drøfte og diskutere 

forskningsfunnene. 

 

5.2.2 Diskusjon og oppsummering av resultatene 

Veiledningsmodeller bygger først og fremst på kognitiv modellering, hvor en mer kompetent 

person veileder eleven gjennom oppgaven. Målet er at eleven til slutt kan løse oppgaven 

selvstendig. I dette kapitlet har jeg sett på empiriske studier som har studert tiltak hvor både 

læreren og mer kompetente medelever har veiledet elever med vansker i matematikkfaget. 

Formålet med alle tre studier var å øke elevenes metakognitive kompetanse for å fremme 

effektiv strategibruk. I følge Reid og Lienemann (2006) er metakognitive ferdigheter 

grunnleggende for adekvat strategibruk. Uten metakognitiv kompetanse vil elever ikke dra 

nytte av strategiopplæring uansett hvor tilrettelagt den er. Jeg har derfor valgt å se nærmere på 

empiriske studier som har undersøkt intervensjonsprogrammer som skulle fremmer elvenes 

metakognitive ferdigheter ved hjelp av veiledningsmodeller. Disse tiltakene er ikke direkte 

rettet mot å øke elevenes domenespesifikke strategikunnskaper, men skal gi elevene 

kunnskaper om egen læring. Med andre ord skal tiltakene gi grunnlaget for at elever med 

matematikkvansker kan dra nytte av sine strategikunnskaper.  
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I studien til Cardelle-Elawar (1995) fikk elever med et lavt ferdighetsnivå i matematikk 

opplæring etter Mayer’s modell. Lærerne viste på tavla hvordan elevene skulle løse oppgaver 

ved hjelp av fire metakognitive spørsmål, mens elevene hørte på hvordan den kompetente 

personen tenkte. Etterpå løste elevene oppgavene individuelle, men fikk støtte av læreren ved 

behov. Til slutt klarte elevene å anvende strategiene selvstendige. Posttesten viste at elevene 

fra eksperimentgruppen har fått forståelse for at man kan bruke forskjellige oppgavespesifikke 

strategier for å løse oppgaven. Når det gjelder elever med matematikkvansker har jeg tidligere 

konkludert med at de har vansker med å dra nytte av strategirepertoaret sitt, noe som fører til 

at de viser lite variasjon i strategivalget. De benytter gjerne mindre avanserte 

backupstrategier, som fingertelling. Gjennom modellering fra læreren fikk elevene vist 

hvordan de kan anvende ulike strategier. I tillegg viste posttesten at elevene fra 

eksperimentgruppen ble mer bevisste på sitt eget kunnskapsrepertoar, og mer kritiske i 

strategivalget. Mye tyder derfor på at intervensjonsprogrammet kan være nyttig for å fremme 

strategikunnskaper hos elever med matematikkvansker på grunn av faglig tilkortkomming. 

Men det bør gjøres oppmerksom på at tiltaket først og fremst fremmer bruk av mer avanserte 

backupstrategier. Hvordan det påvirker utviklingen av retrievalstrategier forblir uklart.  

I studien til Owen og Fuchs (2002) derimot ble elever med vansker i matematikk veiledet av 

mer kompetente medelever. Først viste læreren på tavla hvordan man bruker metakognitive 

strategier. Etterpå fikk elevene støtte fra medelever. Resultatet viste at elever fra 

eksperimentgruppen har blitt mer effektive i sitt strategivalg. Elevene likte å jobbe sammen 

med en medelev, og de følte etter egen vurdering at de fikk mye utbytte av medelevenes 

kompetanse. De mer kompetente medelevene derimot mente at de ikke lærte noe under 

partnerarbeidet. Programmet støtter derfor bare ensidig læring hos de svakeste, men fremmer 

ikke kunnskapene hos de mer kompetente elevene. Dessuten virker det som om programmet 

er vanskelig å anvende på nybegynnernivå, fordi medelever ofte ikke er i stand til å støtte 

andre elever med fagvansker. Om det egner seg for å fremme retrievalstrategier er heller ikke 

sikkert. Selv om veiledning av en medelev i strategiopplæring ikke ga et like bra resultat, som 

veiledning av en lærer, så viste tiltaket seg svært effektivt for elevenes sosiale kompetanse.  

I studien til Kroesbergen, Van Luit og Maas (2004) har man sammenlignet konstruktivistisk 

og eksplisitt undervisning i matematikkfaget. Tiltakene var rettet mot strategiautomatisering, 

strategibruk, og problemløsningsferdigheter hos elever med et lavt ferdighetsnivå i 

matematikk. Mens elevene i CI-gruppen skulle løse oppgavene ved å konstruere egen mening, 
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fikk elevene i EI-gruppen veiledning fra læreren. Resultatet viste at både konstruktivistisk og 

eksplisitt undervisning var mer effektiv for elevenes strategiautomatisering enn 

undervisningen etter læreplan. Det samme gjaldt for elevenes strategibruk. I kapittel 4 

konkluderte jeg med at elever med matematikkvansker viser rigiditet i strategibruken og lite 

variasjon. Begge tiltakene fremmet elevenes strategirepertoar i den grad at de viste større 

strategivariasjon og mer adekvat bruk. Elever med matematikkvansker bruker nærmest ikke 

retrievalstrategier, og studien har ikke konkret undersøkt om tiltakene fremmer fremhenting 

av svar. Studiene har derimot vist at tiltakene økte strategiautomatisering. Det kan derfor 

antas at tiltakene stimulerte elevenes internalisering av strategier, slik at de gradvis beveget 

seg fra mindre avanserte til de mest avanserte strategiene. For å kunne uttale seg om i hvilken 

grad tiltakene faktisk har påvirket retrieval trengs det videre forskning. Når det gjaldt elevenes 

problemløsningsferdigheter så viste seg EI- undervisning mer effektiv enn CI-undervisning. 

Tiltakene krever at lærerne får opplæring om undervisningsmetodene. Dessuten virker det 

som om konstruktivistisk undervisning krever at elevene har en del områdespesifikke 

kunnskaper fra før. Siden elever med matematikkvansker har færre områdespesifikke 

kunnskaper kan én stille spørsmål om de ville fått mer utbytte av eksplisitt strategiopplæring 

på grunnskoletrinnet. I undersøkelsen jobbet elevene med programmet i små grupper, de fikk 

derfor intensivtrening, noe som er vanskeligere å gjennomføre i større klasser.  

Oppsummerende kan man si at intervensjonsprogrammer som bygger på veiledning først og 

fremst er effektive for strategiutviklingen når læreren er den kompetente personen. Elever på 

lavere grunnskoletrinn får mest utbytte av eksplisitt strategiundervisning, men studien til 

Kroesbergen, Van Luit og Maas har vist at eldre elever også fremmer strategikunnskaper 

gjennom å konstruere egen mening. Når det gjelder betydningen av metakognitiv kompetanse 

så har studiene bekreftet at metakognitiv opplæring påvirker bruk av oppgavespesifikke 

strategier. Vellykket strategibruk forutsetter at elevene har kunnskaper om egne 

tankeprosesser, hvordan de regulerer strategibruk, og hvordan de vurderer egne prestasjoner. 

Videre i oppgaven skal jeg drøfte studienes styrker og svakheter med et metodologisk blikk.  

 

5.2.3 Metodologiske styrker og svakheter ved studiene 

I dette avsnittet skal jeg diskutere studienes styrker og svakheter med et metodologisk blikk. 

Grunnlaget danner Cook og Campbells validitetssystem som har blitt omtalt i kapittel 2. Alle 
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tre studier som har blitt diskutert ovenfor er kausale undersøkelser. God begrepsvaliditet, 

statistisk validitet og ytre validitet er av betydning, men en god indre validitet er ekstra viktig 

for å kunne avgjøre om det er en kausal relasjon mellom to operasjonaliserte begreper. For å 

kunne vurdere om tiltakene i studiene er egnet for elever med matematikkvansker, skal jeg 

fokusere på indre og ytre validitet. Alle tre studier brukte et kvasi-eksperimentell design med 

kontrollgrupper. Kontrollelevene kan brukes som referanse til sammenligning med 

eksperimentgruppene, og styrker dermed undersøkelsenes resultater. 

Trusler mot indre validitet som kan være aktuelle i de tre studiene er blant annet historie. Det 

er ikke kjent om elevene fra eksperimentgruppen fikk leksehjelp ved siden av programmet. 

Siden de fleste elever i studiene hadde spesifikke lærevansker i flere fag, kan det være mulig 

at spesialundervisning eller leksehjelp ha påvirket resultatet. Kontrollgruppene ble tilfeldig 

sammensatt av elever med et lavt ferdighetsnivå i matematikk. Det er mulig at de har oppført 

seg annerledes enn de ville ha gjort hvis de hadde vært sammen med elever med ulikt 

evnenivå. Atypisk kontrollgruppeatferd kan derfor ha vært en trussel mot indre validitet 

(Lund, 2002a). 

Ytre validitet er spesielt viktig i denne sammenhengen, fordi kvaliteten på ytre validitet 

bestemmer i hvilken grad slutningene kan generaliseres til og over andre personer og 

situasjoner (Lund, 2002a). I denne oppgaven er det viktig at resultatene kan generaliseres til 

elever med matematikkvansker. Elevene i de tre studiene ble valgt fordi de skåret blant de 

laveste på standardiserte matematikktester. De fleste hadde spesifikke lærevansker som først 

og fremst viste seg i lesing og skriving. I hvilken grad elevene faktisk hadde 

matematikkvansker er uklart. Dessuten kan testene har fanget opp elever som bare hadde 

midlertidige vansker i matematikk. Mye tyder på at forskerne har jobbet med en heterogen 

gruppe bestående av elever som faktisk hadde matematikkvansker, og elever som bare hadde 

midlertidige vansker. Det trengs derfor videre forskning for å finne ut hvor effektive 

intervensjonsprogrammene er for elever med varige matematikkvansker. Ingen av studiene 

inkluderte elever som var yngre enn åtte år, det er derfor uklart om tiltakene ville fungere for 

de yngste elevene.  

Ingen av studiene er direkte rettet mot elever med matematikkvansker slik jeg opererer med 

betegnelsen i denne oppgaven. Likevel kan de gi en pekepinn på hvordan lærere effektivt kan 

fremme både generell og oppgavespesifikk strategiopplæringen. Studiene bekrefter i tillegg 

betydningen av metakognitiv kompetanse som grunnlaget for adekvat strategibruk. Gjennom 
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metakognitiv opplæring gir læreren elevene redskaper som er viktige for vellykket læring i 

alle fag. I tillegg kan disse tiltakene enkelt gjennomføres i vanlig klasseromsundervisning.  

 

5.3 Oppsummering 

For å besvare det andre spørsmålet i problemstillingen som omhandler hvordan lærere kan 

hjelpe elever med utviklingen og bruk av bedre strategier, har jeg valgt å se nærmere på 

empiriske studier som har undersøkt forskjellige intervensjonsprogrammer med fokus på 

strategiopplæring. Goldman (1989) hevder at tiltak som er rettet mot å øke mengden av 

oppgavespesifikke strategier ikke fører til en langtidseffekt, derfor valgte jeg å se nærmere på 

indirekte opplæringsmodeller, hvor undervisningsmetoden enten fokuserer på selv-instruksjon 

eller veiledning. Selv-instruksjonsmodellene bruker her enten indre tale eller verbalisering 

som et læringsverktøy. De empiriske studiene jeg har gjort rede for har konkludert med at 

indre tale/verbalisering er viktige redskaper i innlæringen av strategier. Lærerne burde gjøres 

oppmerksomme på disse læringsredskapene, og anvende disse allerede på nybegynnernivået 

for at elevene senere blir selvregulerte og kunnskapsrike. Veiledningsmodellene som omtales 

her fokuserer på utviklingen av metakognitiv kompetanse, som ansees som grunnlaget for 

adekvat strategibruk. De empiriske studiene jeg har redegjort har konkludert med at 

intervensjonsprogrammene er effektive for strategiutviklingen når læreren er den kompetente 

personen. Når det gjelder metakognitiv kompetanse så har studiene bekreftet at metakognitiv 

opplæring har en positiv effekt på adekvat bruk av oppgavespesifikke strategier. 

Oppsummerende kan man si at både selv-instruksjons- og veiledningsmodeller er av stor 

betydning for strategiutviklingen og adekvat bruk av oppgavespesifikke strategier hos elever 

med matematikkvansker. Mye tyder på at veiledningsmodeller er spesielt viktige i 

nybegynneropplæring, hvor elevene har større behov for støtte av læreren. Undervisning som 

bygger på selv-instruksjon gir eleven en unik mulighet til å tilegne seg læringsverktøy som 

ikke bare er grunnleggende for en vellykket strategiutvikling og hensiktsmessig bruk av 

strategier, men for den livslange læringen.  
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6 Konklusjon 

 

Innledningsvis stilte jeg to sentrale spørsmål som skulle stå overordnet i denne oppgaven, 

nemlig hva som kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker, og hvordan 

lærere kan hjelpe elever med utvikling og bruk av bedre strategier. Begge spørsmålene skulle 

besvares ved hjelp av en gjennomgang av relevante empiriske studier. Studiene til Geary og 

Ostad bidro i kartleggingen av sentrale kjennetegn i strategibruk hos elever med 

matematikkvansker, og i tråd med teoriperspektivet fikk jeg et ganske entydig svar på det 

første spørsmålet i problemstillingen. Selv om elever med matematikkvansker tilhører en 

heterogen gruppe, så tyder mye på at de har en del fellestrekk i strategiutvikling og bruk. 

Elever med matematikkvansker ser ut til å velge mindre avanserte backupstrategier fremfor 

retrievalstrategier, og mye tyder på at de stanser opp på et tidlig stadium i 

strategiinternalisering. Elever med matematikkvansker har problemer med å dra nytte av 

strategirepertoaret, som fører til uhensiktsmessig valg av strategier, noe som resulterer i flere 

gale oppgavesvar. Ostad mener at elever med matematikkvansker er rigide i strategibruken. 

Denne antagelsen blir bekreftet i gjennomgangen av studiene som gjorde tydelig at elevene 

viste nærmest ingen variasjon i valg av strategiene. Selv etter flere år med 

matematikkundervisning viser elever med matematikkvansker nærmest ingen endring i 

strategiutvalget. De kan derfor betegnes som strategifattige.  

Resultatene ovenfor har dannet grunnlaget for besvarelsen av det andre spørsmålet i 

problemstillingen som handler om hvordan lærere kan hjelpe elever med utvikling og bruk av 

bedre strategier. For å forebygge en uhensiktsmessig strategiutvikling antas det at effektiv 

strategibruk kan læres gjennom tilrettelagt undervisning. I valg av intervensjonsstudier tok jeg 

utgangspunkt i Goldmans påstand om at selvinstruksjon og veiledet opplæring egner seg best 

for strategiopplæring hos elever med matematikkvansker. Selv om direkte strategiinstruksjon 

også er vesentlig i matematikkundervisning med tanke på å øke mengden av 

domenespesifikke strategier, er både selvinstruksjon og veiledet instruksjon bedre egnet for 

direkte strategiinternalisering. Målet med strategiopplæringen skal være bevisstgjøring av 

strategirepertoaret og stimulering av hensiktsmessig strategibruk. Etter å ha gjort en grundig 

gjennomgang av sentrale intervensjonsstudier har jeg pekt ut indre tale, verbalisering og 

metakognitiv kompetanse som nøkkelbegreper i effektiv strategiopplæring. Disse har vist seg 
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å ha en sentral funksjon i utviklingen av strategikunnskaper, og kan brukes som 

læringsverktøy i adekvat strategiopplæring. Mye tyder på at adekvate kunnskaper om indre 

tale og metakognitive ferdigheter skiller elever med et høyt ferdighetsnivå i matematikk fra 

elever som mislykkes i faget.  

Formålet med en gjennomgang av intervensjonsstudier var å finne tiltak som egner seg for 

alle elevgrupper, og som er gjennomførbare i den vanlige klasseromsundervisningen. Jeg vil 

konkludere med de utvalgte tiltakene delvis egner seg for å besvare spørsmålet om hvordan 

lærere kan tilrettelegge strategiopplæringen, fordi tiltakene ikke direkte ble testet hos elever 

med matematikkvansker som skyldes faglig tilkortkomming. Dessuten ble de fleste tiltakene 

gjennomført i kunstige klasseromssituasjoner, og under veiledning av mange pedagoger. Men 

de kan gi oss en pekepinn på hva lærere burde fokusere på når strategiopplæringen skal være 

hensiktsmessig og nyttig for elever med ulik ferdighetsnivå. 

Mye tyder på at det er en sammenheng mellom indre tale internalisering og 

strategiinternalisering hos elever med matematikkvansker, det har derfor vært naturlig å se 

nærmere på intervensjonsstudier som er rettet mot å stimulere indre tale, og dermed indirekte 

fremmer strategiopplæringen. Resultatet i studiene viste at både verbalisering og indre tale 

stimulering førte til mer hensiktsmessig bruk av oppgavespesifikke strategier. Men studiene 

kan ikke gi oss svar på i hvilken grad tiltakene er hensiktsmessige hos elever med 

matematikkvansker som skyldes faglig tilkortkomming, fordi indre tale stimulering 

overraskende viste seg mest egnet for elever med et høyt ferdighetsnivå i matematikkfaget. 

Likevel kan man konkludere med at både indre tale og verbalisering spiller en vesentlig rolle i 

elevens kognitive utvikling. I strategibruken bidrar verbalisering på nybegynnernivå og indre 

tale hos viderekomne elever med planlegging, overvåking og evaluering av egne 

strategikunnskaper og ferdigheter. Det ser ut som om strategiverbalisering reduserer rigiditet i 

strategibruken, og fremmer utviklingen fra strategifattigdom til strategirikdom.  

Goldman mener at effektiv strategiopplæring burde være forankret i metakognitive 

ferdigheter, jeg har derfor valgt å gjøre rede for strategiopplæring som er rettet mot utvikling 

av metakognitiv kompetanse. Undervisningsmetoden som brukes i de utvalgte empiriske 

studiene er basert på veiledet instruksjon. Konklusjonen som kan trekkes fra 

litteraturgjennomgangen er at veiledet undervisning er spesielt hensiktsmessig for elever med 

spesifikke lærevansker. I nybegynneropplæringen er veiledet instruksjon mest egnet når en 

lærer er den kompetente personen i modelleringsprosessen. Når det gjelder besvarelsen av 
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problemstillingen så tyder mye på at elever med matematikkvansker har behov for 

systematisk metakognitiv opplæring, men veiledet instruksjon er vanskelig å gjennomføre i en 

tradisjonell klasseromsetting. Undervisningsmetoden krever en del arbeid på tomannshånd 

mellom elev og lærer, noe som er vanskelig å gjennomføre i store klasser. En vesentlig 

konklusjon vi kan trekke fra intervensjonsprogrammene er at vellykket strategibruk forutsetter 

at elevene har metakognitive ferdigheter, som innebærer kunnskaper om egne tankeprosesser 

og evner som overvåking, regulering og evaluering av strategibruk. Det gjelder for alle elever 

med og uten matematikkvansker.  

Oppsummerende kan man si at det er en sammenheng mellom matematikkvansker og elevens 

strategibruk. Lærerne burde være i stand til å kartlegge hvor langt eleven har kommet i 

strategiinternaliseringen før én kan sette i gang effektiv strategiopplæring. Kunnskaper om 

hvordan forskjeller i strategibruk viser seg blant elever med og uten matematikkvansker er en 

forutsetning. Dessuten er lærenes egne strategikunnskaper i matematikk, samt kjennskap til 

hensiktsmessige undervisningsmetoder avgjørende. Læringsverktøy som verbalisering og 

metakognitive ferdigheter bør tas opp i timene allerede på nybegynnernivå, og systematisk 

strategiopplæring bør være en fast del av undervisningsplanen. Matematikklærernes mål 

burde være å styrke elevenes forhold til læringsstrategier, skape et rikt strategirepertoar som 

kan brukes hensiktsmessig, og å fremme strategirikdom for å unngå rigiditet. Effektiv 

strategiopplæring fokuserer både på direkte opplæring av områdespesifikke kunnskaper, og 

indirekte opplæring av læringsverktøy, som er grunnlaget for å kunne anvende kunnskapene 

hensiktsmessig.    

 

6.1 Videre forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) 

Etter å ha gjort en grundig gjennomgang av aktuelle empiriske studier som omhandler 

strategibruk hos elever med matematikkvansker, kan jeg slå fast at det er behov for mer 

forskning på flere områder. For det første er det fortsatt uenighet blant forskerne om hvordan 

matematikkvansker skal defineres. Spesielt i internasjonale undersøkelser inkluderes ofte 

elever som muligens ikke har matematikkvansker. Dette skyldes at grensesnittet fra 

standardiserte matematikktester ofte er ganske høyt, noe som fører til at forskerne studerer en 
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svært heterogen elevgruppe med matematikkvansker. Dessuten har man fortsatt ikke utviklet 

en utredningstest som kan fastslå om elever har matematikkvansker eller ikke.  

Når det gjelder strategibruk hos elever med matematikkvansker, så kan forskningen i dag gi 

oss delvis svar på hva som kjennetegner strategibruk hos elever med matematikkvansker. Det 

er fortsatt uenighet i forskningsmiljøet om hva som er årsaken til strategifattigdom. Mens 

Geary mener at elever med matematikkvansker bare er forsinket i sin utvikling, påstår Ostad 

at elever med matematikkvansker stanser opp på et tidlig stadium i strategiinternaliseringen. 

Dessuten finnes det nesten bare forskning på barneskoletrinn. For å kunne svare på spørsmålet 

om hva som er årsaken til strategifattigdom hos elever med matematikkvansker, burde én 

også kartlegge kjennetegn i strategibruk hos elever på høyere klassetrinn.  

Det er ikke nok å bare kartlegge individuelle kjennetegn. Det er også viktig å finne ut i 

hvilken grad skolen og matematikkundervisningen bidrar til eller opprettholder 

strategifattigdom. Gjennom bruk av klasseromsobservasjoner kunne det vært interessant å 

studere hvordan lærere underviser både generelle og oppgavespesifikke strategier, og hvilken 

mulighet det er for å kunne gjennomføre tiltak i den tradisjonelle undervisningen. I denne 

oppgaven har indre tale/ verbalisering og metakognitiv kompetanse blitt trukket frem som 

læringsverktøy i strategiopplæringen. Tiltaksstudier med direkte instruksjon av 

oppgavespesifikke strategier finnes nærmest ikke. De fleste intervensjonsstudier som finnes i 

dag er rettet mot indirekte instruksjon, der fokuset ligger på generelle strategier. Det finnes 

bare få intervensjonsstudier som inkluderer en forholdsvis homogen elevgruppe med 

matematikkvansker. De fleste er rettet generelt mot elever med spesifikke eller generelle 

lærevansker. Forskere er enige i at strategiutvikling og bruk kan fremmes gjennom 

systematisk undervisning (Goldman, 1989; Reid & Lienemann, 2006; Ostad, 2008), derfor er 

det behov for mer empirisk forskning som studerer intervensjonsprogrammer i 

strategiopplæringen.  

Som nevnt innledningsvis så ser jeg for meg en fremtidig jobb i Pedagogisk- psykologisk 

tjeneste. Min erfaring er at det er lite kunnskap om matematikkvansker i skolen. 

Matematikkvansker kan skyldes faglig tilkortkomming, PP-tjenesten kan derfor spille en 

avgjørende rolle i det forebyggende arbeidet. PP-rådgiveren kan selv ta initiativ til 

systemrettet arbeid ved for eksempel å holde foredrag til lærere om hvordan de på et tidlig 

tidspunkt kan identifisere elever som muligens utvikler matematikkvansker. Det kan være 

viktig at PP-rådgiveren bistår læreren i kartlegging av strategikunnskaper, fordi elevens 
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stadium i strategiinternaliseringen kan fortelle mye om kvaliteten på matematikkunnskapene.  

PP-tjenesten kan gjøre en viktig jobb for å støtte skolens arbeid med god kvalitet i 

strategiopplæring både i forhold til kartlegging, igangsetting av tiltak og oppfølging av lærere 

etter at tiltak er satt i gang.   

Oppsummerende kan vi si at det trengs mer forskning som kartlegger strategiutvikling og 

bruk hos elever med matematikkvansker. Det er særlig viktig å finne ut årsaken til 

strategifattigdom. Når det ligger en teori til grunn vil det også være enklere å utvikle 

intervensjonsprogrammer. Tiltakene burde være gjennomførbare i den tradisjonelle 

matematikkundervisningen, og rettet mot elever med ulik evne- og ferdighetsnivå. Formålet 

med intervensjonsprogrammene burde være opplæring av hensiktsmessig strategibruk og 

utvikling av et adekvat strategirepertoar. 
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