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Sammendrag 

I flere nasjonale og internasjonale studier kommer det frem at matematisk kompetanse er 

viktig for å kunne fungere i dagliglivet og samfunnet. Det fremkommer også at det er relativ 

høy forekomst av matematikkvansker hos barn og unge. I denne sammenheng blir 

matematikkvansker et relevant begrep. Det foreligger ingen entydig definisjon av 

matematikkvansker. Mangfoldet av definisjonene tar utgangspunkt i diagnoser, årsaker, 

kjennetegn og komorbiditet. Med tanke på matematikkferdigheters betydning for å klare seg i 

hverdagen og samfunnet, bør alle barn i like stor grad få mulighet til å utvikle og tilegne seg 

slike ferdigheter. Gjennom tidlig identifikasjon og intervensjon kan det skapes bedre 

muligheter for en tilfredsstillende matematikkutvikling for alle barn, uansett forutsetninger og 

erfaringer. Tidlig identifisering er en forutsetning for at tiltak skal kunne iverksettes. Gjennom 

identifisering kan det fastslås om barn har utviklingsmessige vansker som kan hindre læring 

av matematikk eller sette barn i fare for å utvikle matematikkvansker. Tidlig intervensjon kan 

omfatte iverksettelse av spesialpedagogiske tiltak, spesialundervisning, gode 

førskoleprogrammer og tilrettelegging av læringsmiljøet. 

Formålet med denne masteroppgaven er å gi økt innsikt i nyere empirisk forskning på 

matematikkvansker, samt tidlig identifikasjon og evidensbaserte intervensjoner. I forbindelse 

med dette er følgende problemstilling formulert: 

Kan tidlig identifikasjon og intervensjon forbygge utvikling av matematikkvansker og i tilfelle 

hvordan? 

Metoden som er brukt for å belyse problemstillingen er en tradisjonell litteraturstudie. 

Hensikten med en slik metode er å innhente forskningslitteratur på det området som er av 

interesse, og evaluere dens betydning og relevans. Denne oppgaven er basert på litteratur som 

omfatter både nasjonale og internasjonale teoretiske perspektiver og empiriske studier. Hvert 

av kapitlene i oppgaven er en avgjørende brikke i forsøket på en helhetlig og dekkende 

besvarelse av problemstillingen. Imidlertid fremheves kapittelet som tar for seg fem ulike 

empiriske studier, da det spiller en meget sentral rolle i forøket på å besvare 

problemstillingen. 

Litteraturgjennomgangen i denne oppgaven viser at det er en således stor enighet i 

faglitteraturen om at tidlig innsats er nødvendig for å unngå at vansker utvikler seg til å bli 
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mer alvorlige, og for at barn skal få hjelp og støtte i et tidlig stadium. Fem 

intervensjonsstudier som gjennomgås detaljert i oppgaven hadde alle som overordnet mål å 

undersøke om spesifikke, tidlig innsatte tiltak kan ha positiv effekt på barns 

matematikkferdigheter. Oppsummert viste fire av de fem gjennomgåtte studiene at spesifikke 

tiltak som iverksettes i et tidlig stadium kan ha positiv effekt på barns matematikkferdigheter. 

Studiene viste også at forekomsten og utbredelsen av matematikkvansker ble betydelig 

redusert etter intervensjonsperiodene, noe som tyder på at tiltakene hadde forebyggende 

virkning. Matematiske ferdigheter som både identifiseringsprosessen og tiltaksprogrammene i 

de gjennomgåtte studiene retter seg mot, er hovedsakelig elementære matematiske ferdigheter 

som tallrekken, telling, telleprinsipper, tallgjenkjenning, tallsammenligning, tallsekvenser, 

plassverdigsystemet, og beregningsflyt i addisjon og subtraksjon. I tillegg fremheves 

betydningen av at tiltak som benyttes er evidensbaserte, fokuserer på den eller de ferdighetene 

som barn strever med, tar vare på barns sterke sider og interesser, og har en varighet som 

muliggjør at barn får den tiden som trengs til å internalisere det som er nytt. Det fremstår at 

det har vært en økende forskningsinteresse på matematikkvansker både nasjonalt og 

internasjonalt, men den empiriske forskningen som er gjort på området er fortsatt dominert av 

internasjonale studier. Dette aktualiserer problematikken ved overføring av internasjonale 

intervensjonsprogrammer til norsk skolesystem.  

 

 

 

 

 

  



VII 

 

 



VIII 

 

 



IX 

 

Forord 

Denne masteroppgaven har fått navnet matematikkvansker – tidlig identifikasjon og 

intervensjon. Oppgaven er skrevet som det avsluttende arbeidet ved institutt for pedagogikk, 

studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning ved Universitetet i Oslo.  

Å skrive denne masteroppgaven har vært både spennende og utfordrende. Det har også vært 

en lang og lærerikt prosess. Skriveprosessen ga meg mulighet til å fordype meg i en 

problemstilling jeg mener er viktig og av stor interesse. I skriveperioden måtte jeg  jobbe 

hardt og ta vanskelige valg. Jeg hadde ikke klart dette uten støttespillere og det er derfor 

mange jeg ønsker å takke. 

Jeg vil først og fremst rette en stor takk til min snille og tålmodige veileder Ivar Bråten. Takk 

for alle konstruktive råd og tilbakemeldinger du har gitt meg. Du har vært til god hjelp! 

Takk til Kamile, Melike og Gül som stilte opp hver gang jeg trengte hjelp og ga meg moralsk 

støtte gjennom hele studiet. Sist men ikke minst ønsker jeg å takke min familie og Mehmet 

Zeki for endeløs støtte og tålmodighet.  

 

Oslo, 22. mai 2016 

Gamze Gursel 

 



X 

 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING ................................................................................................................... 1 

1.1 Oppgavens formål og problemstilling ......................................................................... 2 

1.1.1 Avgrensning og begrepsavklaring ........................................................................ 3 

1.2 Metode og kilderefleksjon ........................................................................................... 4 

1.3 Oppgavens struktur ...................................................................................................... 5 

2 MATEMATISKE FERDIGHETER OG MATEMATIKKVANSKER ............................ 7 

2.1 Den typiske utviklingen av elementære matematiske ferdigheter ............................... 7 

2.2 Hva er matematikkvansker? ...................................................................................... 11 

2.2.1 Diagnostisering: ICD-10 og DSM-5 .................................................................. 12 

2.2.2 Årsaksforklaringer .............................................................................................. 13 

2.2.3 Kjennetegn og subgrupper ................................................................................. 15 

2.2.4 Tilleggsvansker og følgevansker ........................................................................ 16 

2.3 Forekomst av matematikkvansker hos barn .............................................................. 18 

2.4 Konsekvenser av matematikkvansker ....................................................................... 18 

2.5 Oppsummering av matematikkvansker ..................................................................... 19 

3 TIDLIG IDENTIFIKASJON OG INTERVENSJON MED FOKUS PÅ 

MATEMATIKKVANSKER .................................................................................................... 21 

3.1 En «vente og se» holdning......................................................................................... 22 

3.2 Tidlig identifikasjon av matematikkvansker ............................................................. 23 

3.3 Tidlig intervensjon ..................................................................................................... 25 

4 FEM STUDIER AV TIDLIG IDENTIFIKASJON OG INTERVENSJON VED 

MATEMATIKKVANSKER .................................................................................................... 28 

4.1 Gjennomgang av studiene ......................................................................................... 28 

4.1.1 Fuchs, Compton, Fuchs, Paulsen, Bryant og Hamlett (2005) ............................ 28 

4.1.2 Carr, Taasoobshirazi, Stroud og Royer (2011) .................................................. 31 

4.1.3 Bryant, Bryant, Roberts, Vaugh, Pfannenstiel, Porterfield og Gertsen (2011) .. 34 



XI 

 

4.1.4 Jordan, Glutting, Dyson, Hassinger-Das og Irwin (2012) .................................. 36 

4.1.5 Mononen og Aunio (2014) ................................................................................. 39 

4.2 Sammenligning av studier og funn ............................................................................ 42 

5 UTFORDRINGER VED OVERFØRING AV AMERIKANSKE 

INTERVENSJONSPROGRAMMER TIL NORSK SKOLESYSTEM .................................. 49 

5.1 Utfordringer ved tidlig identifikasjon og intervensjon .............................................. 51 

6 AVSLUTTENDE OPPSUMMERING ............................................................................ 53 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 56 

 

 

 

 

  





1 

 

1 INNLEDNING 

Barn starter i førskole og barneskole med ulike faglige forutsetninger, der noen har god 

tallforståelse og kan telle, sortere og kategorisere, mens andre har lite av denne kunnskapen 

(Solem & Reikerås, 2001). I faglitteraturen bemerkes hvor viktig det er at mennesker har 

matematisk kompetanse for å kunne fungere i dagliglivet og samfunnet (Dowker, 2004; 

Geray, 2011; Holm, 2002; Hulme & Snowling, 2009; Lunde, 2003; Ostad, 2010). Holm 

(2002) påpeker at god tallforståelse er nødvendig for å kunne leve som en selvstendig og 

uavhengig person. Forskning viser at dårlige prestasjoner i matematikkrelaterte ferdigheter 

kan ha alvorlige konsekvenser for utdanning og jobbsituasjon (Baroody, Lai & Mix, 2005). 

Konsekvensene av dårlig matematisk kompetanse er blant annet dokumentert gjennom store 

nasjonale studier i Storbritannia, hvor funn viser at dårlige matematiske ferdigheter resulterer 

i reduserte jobbmuligheter og lav lønn (Geary, 2011). Videre viser store longitudinelle studier 

som er utført i USA og Canada at manglende matematiske ferdigheter ved skolestart, øker 

risikoen for dårlig matematisk kompetanse ved slutten av grunnskolen og utvikling av 

matematikkvansker (Geary, 2011).  

Forskning på matematikkvansker er ikke like mangfoldig som forskning på andre 

vanskeområder (Lunde, 2008). Omfanget av matematikkvansker er dessuten noe omdiskutert, 

men Ostad (2010) påpeker at omkring ti prosent av grunnskoleelever har lærevansker i 

matematikk. Disse beskrives som elever som mislykkes i faget, og som har en faglig utvikling 

som avviker negativt fra den typiske matematiske utviklingen. Nasjonalt og internasjonalt har 

matematikkvansker lenge blitt omtalt som en lærevanske som har fått lite fokus (Geary, 2011; 

Lund, 2008). Nortvedt og Vogt (2012) påpeker at dette har endret seg de siste ti årene og at 

det har vært en økende forskningsinteresse på området. Det kan synes merkelig at 

matematikkutvikling og matematikkvansker har fått forholdsvis lite oppmerksomhet, da 

omfanget er relativt stort og det har betydning for å kunne fungere i dagliglivet og samfunnet. 

Den empiriske forskningen som er gjort på området er fortsatt dominert av internasjonale 

studier, og det foreligger relativt få studier nasjonalt.  

Det at barn begynner på skolen med ulike forutsetninger for å lære matematikk og har ulik 

grad av matematisk erfaring, fører til ulikheter i barns læringsutbytte (Bjørnsrud & Nilsen, 

2012; Nortvedt & Vogt, 2012). Med tanke på matematikkferdigheters betydning for å klare 

seg i hverdagen, bør alle barn i like stor grad få mulighet til å utvikle og tilegne seg slike 
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ferdigheter. Gjennom tidlig identifikasjon og intervensjon kan det skapes bedre muligheter for 

en tilfredsstillende matematikkutvikling for alle barn, uansett forutsetninger og erfaringer 

(Gertsen, Jordan & Flojo, 2005; Nortvedt & Vogt, 2012). Dette innebærer ikke at alle barn 

kan utvikle like gode matematikkferdigheter gjennom tidlig identifikasjon og intervensjon, 

men at dette kan være en verdifull innsats med tanke på å gi alle like muligheter. Blant annet 

kan tidlig pedagogisk innsats i matematikk bidra til at barn som har lite erfaring med 

matematikk i førskolealder eller barnehage får mulighet til å ta igjen noe av det forspranget 

som mer erfarne har opparbeidet seg. Tidlig innsats i matematikk innebærer å ta tak i barns 

utfordringer tidlig, helst med en gang de oppdages, og å håndtere dem på en slik måte at det i 

mindre grad blir et hinder for dem i senere utdanningsløp (Nortvedt & Vogt, 2012).  

Betydningen av perioden mellom fødselen og femårs-alderen for tilegnelse av grunnleggende 

ferdigheter er veldokumentert både i psykologi, medisin og utdanningsvitenskap (Hanley, 

2005; Lerner, Lowenthal, & Egan, 2003). I matematikk bygger de ulike emneområdene på 

hverandre. Om ikke barns grunnleggende ferdigheter i matematikk er tilstrekkelige, vil det 

stadig bli vanskeligere å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter i matematikk (Holm, 

2002). Det er derfor viktig at fagpersoner som omgås barn i førskolen og grunnskolen har 

gode kunnskaper om hva som karakteriserer den typiske matematiske utviklingen og hva 

matematikkvansker er. Slik kunnskap kan bidra til identifisering og utredning av 

matematikkvansker og, i noen tilfeller, tidlig intervensjon. 

1.1 Oppgavens formål og problemstilling 

Denne oppgaven handler om barn i førskole- og grunnskolealderen som er i risiko for å 

utvikle eller allerede har utviklet matematikkvansker. Formålet med oppgaven er å gi økt 

innsikt i nyere empirisk forskning på matematikkvansker, samt tidlig identifikasjon og 

evidensbaserte intervensjoner. Med utgangspunkt i dette formålet har følgende 

problemstilling blitt utformet: 

Kan tidlig identifikasjon og intervensjon forebygge utvikling av matematikkvansker og i 

tilfelle hvordan? 
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1.1.1 Avgrensning og begrepsavklaring 

Grunnet oppgavens formelle rammer og problemstilling har det blitt foretatt spesifikke valg 

og avgrensninger som vil påvirke form og innhold. Med hensyn til oppgavens fokus på tidlig 

identifikasjon og intervensjon så vil fremstillingen konsentrere seg om perioden fra fødsel til 

andre skoletrinn i barneskolen. Litteratur og forskning som presenteres er hovedsakelig fra 

Norge, USA og Finland. I Norge og USA er barn i andre skoletrinn omtrent syv år gamle og i 

Finland åtte år. Med tanke på denne aldersavgrensningen vil hovedsakelig betegnelsen «barn» 

brukes i oppgaven. I tillegg brukes «elever» i sammenhenger der det tydelig fremkommer at 

utvalget gjelder barn i skolealderen. Matematikkutvikling er som mange andre 

utviklingsområder kulturelt determinert. Oppgaven kommer ikke til å ta stilling til dette, da 

det tas utgangspunkt i industrialiserte land der denne utviklingen forutsettes å være meget lik 

(Geary, 2000).  

I internasjonal og nasjonal faglitteratur og forskning benyttes det ulike termer når vansker i 

matematikk omtales. Internasjonalt benyttes termer som “arithmetic learning disabilities”, 

“mathematical disability”, “mathematical difficulties”, “specific arithmetic disabilities”, 

“dyscalculia”, “learning disabilities in mathematics” og “mathematics disorder”. Nasjonalt 

møter en ofte på termer som matematisk dysfunksjon, dyskalkuli, spesifikke lærevansker i 

matematikk, lærevansker i matematikk og aritmetiske vansker. Disse termene brukes til tider 

som synonymer, og til tider blir termene definert og beskrevet ut i fra hva 

forfatteren/forskeren legger i dem. I denne oppgaven vil matematikkvansker brukes som et 

samlebegrep for de ulike termene som brukes internasjonalt og nasjonalt.  

I oppgaven vil tidlig identifikasjon og intervensjon omhandle hvordan matematikkvansker 

kan forebygges hos barn som er i risiko for å utvikle slike vansker, hvordan barn med 

matematikkvansker kan identifiseres og hvilke intervensjoner som kan iverksettes når barn 

har blitt identifisert med en vanske eller forsinket utvikling. Nasjonalt benyttes betegnelsen 

tidlig intervensjon i liten grad. Betegnelsen tidlig innsats er mer brukt, og i oppgaven vil 

denne betegnelsen brukes som et samlebegrep for tidlig identifikasjon og intervensjon.  

Hvert av kapitlene i oppgaven er en avgjørende brikke i forsøket på en helhetlig og dekkende 

besvarelse av problemstillingen. Kapittelet som tar for seg fem ulike empiriske studier (dvs. 

kapittel 4) bør likevel fremheves, da det spiller en meget sentral rolle i forsøket på å besvare 

problemstillingen.  
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1.2 Metode og kilderefleksjon 

Denne masteroppgaven er teoretisk, og metoden som blir brukt er en tradisjonell 

litteraturstudie. En litteraturstudie defineres som en omfattende studie og tolkning av litteratur 

som er relatert til det aktuelle temaet (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012).  Hensikten med 

denne metoden er å innhente forskningslitteratur på det området som er av interesse, og 

evaluere dens betydning og relevans. En god litteraturstudie kjennetegnes av at forskningen 

belyses på en presis og nyansert måte (Bordens & Abbott, 2005). Resultatene må gjøres til 

gjenstand for kritisk vurdering og drøfting.  Dette forutsetter refleksjon og innsikt i ulike 

metodiske utfordringer i undersøkelsene som blir brukt (Petticrew & Roberts, 2006). Metoden 

har ikke noe strengt definert oppsett og gir dermed mulighet for kreativitet og utforskning. I 

tillegg skaper den mulighet til å få et innblikk i hvor det er behov for mer forskning og 

informasjon (Jasson, Matheson & Lacey, 2011).  

Den kritiske vurderingen i oppgaven skal ta utgangspunkt i Cook og Campbells 

validitetssystem (Lund, 2002d ). Dette validitetssystemet er utarbeidet for kausale 

undersøkelser. Kausalitet handler om sammenhengen mellom årsak og virkning (effekt).  I 

kausale undersøkelser måles årsak og virkning på henholdsvis uavhengig og avhengig 

variabel (Lund, 2002d). Validitetssystemet består av fire validitetstyper: statistisk validitet, 

indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet (Lund, 2002d). I forhold til oppgavens 

problemstilling er det først og fremst indre og ytre validitet som er av interesse.  

Indre validitet dreier seg om relasjoner mellom variabler. Spesielt angår det forholdet mellom 

uavhengige og avhengige variabler, det vil si mellom årsaker og virkninger. En undersøkelse 

har god indre validitet når kun den uavhengige variabelen kan ha forårsaket en bestemt 

virkning (Lund, 2002d). I slike tilfeller er den kausale slutningen som trekkes om forholdet 

mellom den uavhengige og avhengige variabelen holdbar (Kleven, 2002b). Ytre validitet 

handler om hvor generaliserbare resultatene i en undersøkelse er. Nærmere bestemt angår det 

til- og over-generalisering, der til-generalisering er rettet mot en bestemt individpopulasjon, 

situasjon eller tid, og over-generalisering er rettet mot hvor langt eller bredt resultater kan 

generaliseres (f.eks hvilke undergrupper de kan antas å gjelde for). Om det er god ytre 

validitet i en undersøkelse kan altså resultatene generaliseres med forholdsvis stor sikkerhet til 

og over relevante individer, situasjoner og tider (Lund, 2002d).  
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I forhold til oppgavens problemstilling er indre validitet av spesiell interesse, og det er kun 

eksperimenter som gir sikre slutninger om kausale sammenhenger (Kleven, 2002b). Det vil 

derfor tas utgangspunkt i eksperimentelle studier i oppgavens andre hoveddel (kapittel 4), der 

fem ulike studier presenteres og sammenlignes. Eksperimentelle studier deles hovedsakelig 

inn i to hovedgrupper: kontrollerte eksperimenter og kvasi-eksperimenter. Ifølge Lund 

(2002a) er et kontrollert eksperiment kjennetegnet av at de følgende tre kriteriene er oppfylt: 

(1) manipulasjon, (2) sterk kontroll og (3) minst to forsøksbetingelser. Videre sier han at det 

første kriteriet går ut på at forskeren intervenerer (bryter inn) i forsøkssituasjonen og 

administrerer den operasjonelle årsaksfaktoren, altså den uavhengige variabelen. Det andre 

kriteriet innebærer god kontroll av forstyrrende faktorer (f.eks. bruk av kontrollgruppe og 

tilfeldig individfordeling over forsøksbetingelser). Det tredje kriteriet handler om at flere 

forsøksbetingelser kontrollerer irrelevante situasjonskomponenter I noen tilfeller er det ikke 

mulig å fordele forsøkspersonene tilfeldig på forsøksbetingelsene (gruppene). Dette svekker 

den sterke kontrollen, og slike studier kalles kvasi-eksperimenter (Lund, 2002c; Kleven, 

2002b). I oppgaven vil betegnelsen eksperimentelt design benyttes for kontrollert 

eksperiment. 

Oppgaven skal baseres på litteratur som omfatter både nasjonale og internasjonale teoretiske 

perspektiver og empiriske studier. Litteraturen vil hovedsakelig være førstehåndskilder, også 

kalt primærkilder, det vil si originaldokumenter (Erikson, 2010). I tilfeller der det ikke 

benyttes førstehåndskilder, vil andrehåndskilder, også kalt sekundærkilder (Erikson, 2010), 

bli brukt til å angi førsthåndskilder. I oppgaven skal både normative kilder, i form av 

offentlige læreplaner og stortingsmeldinger, og analytiske og beskrivende kilder i form av 

teoretiske publikasjoner og forskningsartikler bli brukt. Den internasjonale litteraturen som 

skal brukes i oppgaven er hentet fra databasene ERIC, Scopus, PsycINFO, og den nasjonale 

litteraturen er hentet fra Bibsys. 

1.3 Oppgavens struktur 

Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Kapittel to handler om den typiske utviklingen av 

elementære matematisk ferdigheter og matematikkvansker. Med hensyn til 

matematikkvansker redegjøres det for diagnostisering, årsaksforklaringer, kjennetegn og 

subgrupper, forekomst og konsekvenser. I kapittel tre blir relevant teori og empiri om tidlig 

identifikasjon og intervensjon presentert. Dette kapittelet beskriver også metoder for å 
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identifisere vansker og eksemplifiserer tidlig intervensjon. I kapittel fire blir fem ulike 

tiltaksstudier av tidlig identifikasjon og intervensjon ved matematikkvansker presentert og 

sammenlignet. Kapittel fem diskuterer utfordringer ved overføring av internasjonale 

intervensjonsprogrammer til norsk skolesystem, samt ved tidlig identifikasjon og 

intervensjon. Kapittel seks er et kort avslutningskapittel hvor oppgaven sammenfattes og 

problemstillingen besvares. 
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2 MATEMATISKE FERDIGHETER OG 

MATEMATIKKVANSKER 

Dette kapittelet presenterer utvalgt teori og empiri om matematikkvansker. Kapittelet starter 

med en fremstilling av den typiske utviklingen av elementære matematiske ferdigheter basert 

på både teori og empiri. Deretter redegjøres det for matematikkvansker med vekt på 

diagnostisering, årsaker, kjennetegn og komorbiditet. I tillegg skal forekomsten og ulike 

konsekvenser av matematikkvansker diskuteres.  

2.1 Den typiske utviklingen av elementære 

matematiske ferdigheter 

Matematikkvansker er et komplekst og mangfoldig fagfelt. For å kunne forstå hva 

matematikkvansker innebærer er det vesentlig å kjenne til den typiske utviklingen av 

ferdigheter i matematikk (Geary, 2004; Holm, 2002; Hulme & Snowling, 2009; Lunde, 1994). 

Den typiske utviklingen av elementære matematiske ferdigheter kan grovt deles i tre: 

 (1) Preverbal mengdeforståelse, (2) telleferdigheter og (3) aritmetiske ferdigheter (Geary, 

2004; Hulme & Snowling, 2009). I det følgende vil jeg gå nærmere inn på hver av disse tre. 

Forskning viser at mennesker og individer av mange andre arter, som for eksempel sjimpanser 

og rotter, er født med en grunnleggende mengdeforståelse. Spedbarn, så tidlig som i første 

levemånedene, har vist følsomhet for opp til fire gjenstander (Geary, 2000; Hulme & 

Snowling, 2009). Wynns (1992) studerte hvordan og når barn tilegner seg mengdeforståelse 

og lærer betydningen av tallord (ord som korresponderer med ulike tallsymboler, f.eks. ordet 

to med symbolet 2). I studien til Wynn (1992) vises det en leke til et fem måneder gammelt 

spedbarn. Leken blir plassert bak en skjerm, og barnet blir vist en ny leke som plasseres bak 

samme skjerm. En av lekene bak skjermen blir deretter tatt vekk uten at barnet oppdager det. 

Videre blir skjermen flyttet bort og den gjenværende leken blir synlig for barnet. Barnet 

reagerer ved å stirre lenge på leken og virker tydelig overrasket. Reaksjonen til spedbarnet 

tolkes som barnets forventning om å se to i stedet for én leke. Dette tyder på at barn helt ned 

til fem måneder kan registrere addisjon og subtraksjon av små mengder (Geary, 2000; Hulme 

& Snowling, 2009). I en replikasjon av eksperimentet til Wynn (1992), gjennomført av 

Simon, Hespos og Rochat (1995), ble det på samme måte som i Wynns (1992) studie 
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oppdaget at spedbarn registrerte addisjon og subtraksjon. I eksperimentet registrerte spedbarn 

at en gjenstand ble fjernet fra et sett bestående av to gjenstander og at en gjenstand ble lagt 

sammen med en annen gjenstand.  

I samsvar med de nevnte funnene har andre studier vist at barn i preverbal alder (seks 

måneder gamle spedbarn) klarer å skille mellom små mengder som ikke er for like. I ett 

eksperiment ble det for eksempel vist at spedbarn klarer å skille mellom 8 og 16 prikker og 16 

og 32 prikker. Da prikkenes mengder ble for like, som 16 og 24, klarte de ikke lenger å skille 

mellom mengdene (Xu & Spelke, 2000; Xu, Spelke & Goddart 2005, ref. i Hulme & 

Snowling, 2009, s. 176). Denne helt grunnleggende mengdeforståelsen som er til stede hos 

spedbarn, oppfattes som avgjørende for utviklingen av senere og mer komplekse ferdigheter i 

matematikk. De kognitive og nevropsykologiske egenskapene som styrer preverbal 

mengdeforståelse er ikke fullstendig forstått. Samtidig viser forskning at denne forståelsen er 

til stede og at utviklingen starter allerede i tidlig spedbarnsalder (Geary, 2000).  

Den preverbale mengdeforståelsen utvikles videre gjennom tilegnelse av telleferdigheter og 

tallforståelse i førskolealderen. Det finnes ulike teoretiske modeller som forklarer denne 

utviklingen. Den mest kjente av disse er trolig Gelman og Gallistels (1978) modell, som 

hevder at utviklingen av telleferdigheter og tallforståelse er styrt av følgende fem prinsipper: 

(1) en-til-en prinsippet, (2) prinsippet om stabil orden, (3) kardinalprinsippet,  

(4) abstraksjonsprinsippet og (5) prinsippet om rekkefølgens irrelevans. 

En-til-en-prinsippet går ut på at hvert objekt som telles tildeles ett og bare ett tallord, for 

eksempel "en", "to", "tre". Prinsippet om stabil orden, også kalt prinsippet for bestemt 

rekkefølge, handler om at tallordene, en, to, tre, fire, osv., har en bestemt rekkefølge. Det 

tredje prinsippet, kardinalprinsippet, går ut på at det siste tallordet symboliserer antall 

gjenstander i mengden. Om man for eksempel skal telle antall leker og det siste tallordet som 

sies er "fem", symboliserer dette antall leker. Dette kalles også kardinalverdien. 

Abstraksjonsprinsippet handler om at gjenstander og objekter av alle slag kan telles sammen 

for å finne antallet. Det siste prinsippet, rekkefølgens irrelevans, går ut på at rekkefølgen en 

teller gjenstandene i er likegyldig så lenge de ovennevnte prinsippene følges. De tre første 

prinsippene er de grunnleggende og utgjør en skjelettstruktur for barns videre utvikling av 

telleferdigheter (Geary, 1993, 2004; Gelman & Gallistel, 1978; Lunde, 1994; Wynn, 1992).  
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Som nevnt tidligere i avsnittet, finnes det ulike teoretiske modeller som beskriver utviklingen 

av telleferdigheter. Disse modellene er basert på ulike prinsipper, men de har det til felles at 

de hovedsakelig deler utviklingen av telleferdighetene i to hovedaspekter:  

(1) ordinalferdigheter og (2) kardinalferdigheter. Ordinalferdigheter kan defineres som 

telleferdigheter, mens kardinalferdigheter innebærer mengdeforståelse og det å sammenligne 

mengder med hverandre. I modellen til Gelman og Gallistel (1978) representerer de to første 

prinsippene ordinalferdigheter, mens det tredje, fjerde og femte prinsippet representerer 

kardinalferdigheter. Det hevdes at kardinalferdigheter utvikles etter ordinalferdigheter, og for 

å ha fullt utviklede kardinalferdigheter må en kunne telle, oppgi mengdetallet gjennom det 

siste ordet i tellingen og ha forståelse for at plassering og type objekt er irrelevant for antallet 

(Lunde, 1994; Wynn, 1992).  

I tillegg til teoretiske modeller som tar for seg den typiske telleutviklingen er det viktig å 

huske at mennesker ikke er født med kunnskap om tallord og tallsymboler. Ved siden av 

prinsippene for telleferdigheter må barn lære ulike tallord og hvilke tallsymbol som tilhører 

de ulike tallordene (korrespondanse mellom tallord og tallsymboler). Denne informasjonen 

må videre organiseres i hukommelsen, for så å gjenkalles i ulike situasjoner (Wynn, 1992). 

Barn i førskolealderen utvikler sitt begrepsrepertoar ved hjelp av språket, ofte gjennom lek, 

og erfaringer er derfor avgjørende for begrepsutviklingen. Dette gjelder også den matematiske 

begrepsutviklingen (Geary, 2000) 

Ved femårsalderen kjenner de fleste barn til de grunnleggende prinsippene for telling og er 

dyktige til å telle, med forventede telleferdigheter minimum opp til tallet ti. Telleferdigheter 

er viktige for senere matematikkutvikling og gir grunnlag for utvikling av aritmetiske 

ferdigheter (Geary, 2004; Hulme & Snowling, 2009). Aritmetikk defineres som regning med 

hele tall gjennom bruk av basisoperasjonene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, 

altså de fire regneartene (Thomson & Martinsson, 2006). Først og fremst er det nødvendig at 

barnet behersker den vanlige tallrekken (1,2,3,4..), fordi dette er en grunnleggende ferdighet i 

addisjon og subtraksjon. Barnet kan lære tallrekken gjennom øvelse i å telle oppover og 

nedover. Oppovertelling er viktig for addisjonsferdigheter, mens nedovertelling synes 

grunnleggende for subtraksjonsferdigheter (Melbye, 1995).  

Regnestrategiene barn bruker ved aritmetisk problemløsning, er det mest studerte området 

innen aritmetisk utvikling. Å studere dette området er meget komplekst, fordi et aritmetisk 

problem ofte kan løses på mange ulike måter, det vil si gjennom bruk av mange ulike 
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strategier. Forskning viser at strategiene barn velger å bruke for å løse aritmetiske oppgaver 

avhenger av alder og erfaring. Mye tyder på at disse strategiene utvikles i en bestemt 

rekkefølge. Det er vanlig at barns tidlige aritmetiske utvikling starter med addisjon av 

ensifrede tall, som for eksempel 2+5. Barn pleier å løse slike addisjonsstykker enten ved hjelp 

av fingrene, objekter eller verbalt. De første regnestrategiene pleier å være som følger, 

eksemplifisert ved addisjonsregnestykket 2+5: (1) telle alt, (2) telle videre fra første addend 

og (3) telle videre fra største addend (Geary, 2000; Hulme & Snowling, 2009)  

Telle alt vil si å begynne fra tallet 1 og telle oppover til 7. Telle videre fra første addend går ut 

på å begynne på det første tallet, som er 2, og derfra telle oppover antall ganger tilsvarende 

verdien av det andre tallet, som er 5. Å telle videre fra største addend vil si å begynne å telle 

fra det største tallet, som er 5, og deretter telle oppover antall ganger tilsvarende verdien av 

det minste tallet, som er 2. For å kunne ta i bruk den siste strategien må barnet ha tilegnet seg 

nok erfaring til å forstå at hvilken addend i addisjonsstykket man starter tellingen fra ikke 

påvirker resultatet (Fuson, 1982 og Groen & Parkman, 1972 ref. i Geary, 2004, s. 7; Hulme & 

Snowling, 2009).  

At det tall-leddet man begynner med ikke påvirker resultatet innebærer at det aritmetiske 

problemet er kommutativt. Dette er en grunnleggende egenskap ved mange aritmetiske 

oppgaver. Det er viktig for barnets matematiske ferdigheter å forstå at det bare er addisjon og 

multiplikasjon av de fire regneartene som har denne egenskapen. Ved addering av f.eks. 3+4 

endrer ikke resultatet seg om tallene bytter plass; det samme gjelder ved 3×4 og 4×3. I 

motsetning til addisjon og multiplikasjon er ikke regneartene subtraksjon og divisjon 

kommutative, fordi 3-4 ikke gir det samme resultatet som 4-3 og 3:4 ikke gir det samme 

resultatet som 4:3 (Hulme & Snowling 2009; Ostad, 2010).   

Både telleferdigheter og videre utvikling av tidlige aritmetiske ferdigheter er i stor grad 

avhengig av barnets minnefunksjon. Ved å etablere sikker korrespondanse mellom tallord og 

tallsymboler og lære seg å mestre de ovennevnte regnestrategiene, etableres representasjoner i 

hukommelsen som etter hvert fører til at barn kan gjenkalle informasjon fra hukommelsen for 

å løse aritmetiske oppgaver raskt og effektivt. Svar på ulike aritmetiske oppgaver blir altså 

gjenkalt fra minnet, og det utvikles etter hvert en automatisering og flyt i barns 

telleferdigheter og svar (Geary, 1993, 2004; Hulme & Snowling, 2009). Denne 

automatiseringen og flyten fører til raske, mer presise og feilfrie svar, fordi elevene slipper å 

telle seg frem til dem. Det er også vanlig at mestring og automatisering av strategiene bidrar 
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til at barn utvikler nye og raskere strategier, som for eksempel å gjenkalle svaret til 2+2 og 

legge til 1 for å svare på 2+3 (Geary, 2004). 

2.2 Hva er matematikkvansker? 

Matematikkvansker innebærer at et barn har stagnert eller opplevd tilbakefall i relasjon til den 

typiske faglige utviklingen i matematikk (Ostad, 1990). At et barn har matematikkvansker 

betyr dermed at det har skjedd et brudd i den typiske og kontinuerlige matematiske 

utviklingen. Barn med matematikkvansker kan også betegnes som elever som har "behov for 

spesielt tilrettelagt opplæring i matematikk" (Lunde, 2003, s. 246). Matematikkvansker kan 

oppstå som en følge av vansker på andre utviklingsområder. Det kan dreie seg om en følge av 

vansker i andre skolefag eller om mer spesifikke vansker (Holm, 2002; Hulme & Snowling, 

2009; Lunde, 2003).  

Det er vanlig å dele matematikkvansker i hovedgruppene generelle og spesifikke 

matematikkvansker (Ostad, 2010; Snowling & Hulme, 2008).  Svake prestasjoner i de fleste 

andre teoretiske skolefagene i tillegg til matematikk, og dessuten et relativt lavt generelt 

evnenivå, kan tyde på generelle matematikkvansker. Dette dreier seg i tilfelle om en generell 

funksjonsnedsetting som omfatter mer enn matematikk (Ostad, 2010).  

Men ifølge faglitteraturen viser også noen barn markant svakere faglig forståelse og 

mestringsnivå i matematikk enn det som kunne forventes ut fra evnemessige forutsetninger 

(Ostad, 2010; Snowling & Hulme, 2008). Slike barn oppnår relativt god mestring i de fleste 

andre fag enn matematikk, på tross av god matematikkundervisning. Det er disse som omtales 

som barn med spesifikke matematikkvansker. Denne typen vansker refererer til store og 

omfattende vansker i matematikk til tross for gjennomsnittlige læreforutsetninger (Ostad, 

2010).  Ettersom oppgaven handler om tidlig identifikasjon og intervensjon, er det mindre 

relevant om matematikkvansken er av generell eller spesifikk karakter, for betydningen av 

identifikasjon og intervensjon vil trolig være like viktig ved begge tilfellene. 

 Slik det kommer frem tidligere i dette kapittelet, omfatter elementær matematisk utvikling 

mange ulike områder (preverbal mengdeforståelse, tallforståelse, telleutvikling, aritmetikk, 

ulike regnearter, osv.). De fleste definisjoner av matematikkvansker er preget av at 

matematisk utvikling er noe komplekst. Det finnes et mangfold av definisjoner og disse 

definisjonene tar utgangspunkt i diagnoser, årsaker, kjennetegn og komorbiditet (Geary, 2004; 
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Lunde, 2003; Ostad, 2010; Snowling & Hulme, 2008). Videre i oppgaven vil jeg derfor drøfte 

matematikkvansker med utgangspunkt i slike forhold. 

2.2.1 Diagnostisering: ICD-10 og DSM-5 

I medisin brukes diagnostisering hovedsakelig ved identifisering av sykdommer, men 

diagnostisering er også til hjelp når man søker etter årsaksforklaringer på ulike sykdommer 

(Taylor & Rutter, 2008). På det pedagogiske fagområdet brukes begrepet diagnostisering når 

en ønsker å finne barns funksjonsnivå og avdekke deres innsikt, ferdigheter og mangler på 

ulike utviklingsområder (Holm, 2002). På samme måte som i medisin, brukes også 

pedagogisk diagnostisering for å avdekke årsaksforhold (Holm, 2002). Diagnostisering av 

matematikkvansker er viktig for både å kunne forebygge og forbedre barns matematiske 

ferdigheter (Holm, 2002; Melbye, 1995). Hovedsakelig benyttes to internasjonale 

diagnosemanualer som grunnlag for å stille diagnoser (Geary, 2004; Holm, 2002). Disse er 

World Health Organization`s International Classification of Diseases (ICD-10) og 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5), den siste utarbeidet av 

American Psychiatric Association (Taylor & Rutter, 2008). Begge manualene inkluderer 

matematikkvansker som en type lærevanske og har en egen diagnose for disse vanskene.  

I ICD-10 er matematikkvansker plassert under Spesifikke utviklingsforstyrrelser av 

skoleferdigheter og betegnes som en «Spesifikk forstyrrelse i regneferdighet» (Verdens 

Helseorganisasjon, 2015). For å oppfylle denne diagnosen kreves det at forstyrrelsen i 

regneferdigheter ikke skal være knyttet til generell psykisk utviklingshemming eller 

utilstrekkelig undervisning. Det kreves også at regnevanskene skal avgrenses til manglende 

evne til å beherske de fire grunnleggende regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon 

og divisjon) og ikke omfatte vansker med mer abstrakte matematiske ferdigheter som trengs i 

blant annet algebra og geometri. Det er altså de tidlige aritmetiske ferdighetene 

diagnosemanualen peker på, og ikke de mer abstrakte ferdighetene som tilegnes i senere alder 

(Verdens Helseorganisasjon, 2015). I tillegg finnes det fem grunnleggende retningslinjer for 

diagnostisering som gjelder for alle spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter. 

Retningslinjene innebærer at den bestemte skoleferdigheten skal være betydelig svekket og 

vesentlig under det som forventes ut fra alder og intelligens. Videre må svekkelsen være 

spesifikk, og den skal ikke kunne begrunnes med psykisk utviklingshemning eller lettere 

svekkelse i generell intelligens. Det kreves dessuten at vansken er utviklingsbetinget, altså at 
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vansken er til stede i de første skoleårene og ikke er ervervet i senere utdanningsløp. Det skal 

heller ikke foreligge eksterne faktorer som kan gi tilstrekkelig årsaksforklaring på vanskene, 

som for eksempel utilstrekkelig undervisning og langvarig fravær. Til slutt er det et krav om 

at vanskene ikke direkte skyldes ukorrigert syns- eller hørselssvekkelse (Sosial- og 

Helsedirektoratet, 2015).  

I diagnosemanualen DSM-5 betegnes matematikkvansker som Specific learning disorders 

with impairment in mathematics (American Psychiatric Association, 2013). I manualen 

beskrives vansken ved at matematisk evne er vesentlig lavere enn forventet ut fra personens 

alder, målt intelligens og alderstilpasset opplæring.  I DSM-5 kreves det at matematisk evne 

skal måles ved individuelt administrerte standardiserte tester. Det er også et krav om at 

vanskene ikke skal være knyttet til andre vansker, utviklingsforstyrrelse eller sensoriske og 

motoriske vansker.  

Begge disse diagnosemanualene har altså meget like kriterier for diagnostisering av 

matematikkvansker. I begge manualene blir matematikkvansker ansett som en spesifikk 

lærevanske og er plassert under spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter. Begge 

krever også at ferdighetene skal være vesentlig svakere enn det som forventes ut fra alder, 

intelligens og skoletrinn, i tillegg til at vanskene ikke skal skyldes andre vansker, 

forstyrrelser, svekkelser eller utilstrekkelig undervisning. Endelig fokuserer begge manualene 

på kriterier heller enn årsaksforklaringer. De beskriver mer hva vanskene ikke kan skyldes og 

redegjør for kjennetegn på vanskene. I det følgende vil jeg imidlertid gå noe nærmere inn på 

ulike årsaksforklaringer på matematikkvansker. 

2.2.2 Årsaksforklaringer 

En av grunnene til at diagnosemanualene ikke tar utgangspunkt i årsaksforklaringer når de 

beskriver matematikkvansker, kan være at det ikke finnes noen enkel modell som 

årsaksforklarer matematikkvansker (Geary, 1993; Holm, 2002; Lunde 2004). I det følgende 

vil en kort oversikt over ulike årsaksforklaringer på matematikkvansker presenteres (Dowker, 

2004; Geary, 2011; Holm, 2002; Lunde, 2004). 

Medisinske forklaringer på matematikkvansker, som også betegnes som nevrologiske og 

kognitive forklaringer, handler blant annet om funksjoner som hukommelse og bearbeiding av 

informasjon (Geary, 2011; Holm, 2002; Lunde, 2004). Barn med matematikkvansker skiller 
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seg som nevnt ikke fra andre barn når det gjelder generell kognitiv fungering. Forskningen 

viser imidlertid at vansker i matematikk kan skyldes svikt i spesifikke kognitive funksjoner 

(Holm, 2002). Spesielt står hukommelsen sentralt i slike årsaksforklaringer (Hulme & 

Snowling, 2009; Landerl & Moll, 2010). Den sentrale betydningen av hukommelsesaspektet 

kan forklares ved at all læringsvirksomhet er avhengig av lagring og bearbeiding av 

kunnskaper og ferdigheter (Holm, 2002; Passolunghi & Siegel, 2004). Hukommelsen kan 

inndeles i tre prosesser: (1) innkoding, (2) lagring og (3) gjenkalling. Disse tre prosessene 

forgår i et system, som består av korttidsminnet og langtidsminnet. Innkodingsprosessen 

handler om å motta informasjon og fastholde den i en kort tidsperiode (10-15 sek), mens 

informasjonen bearbeides i hjernen. Denne prosessen skjer i korttidsminnet. Når den er blitt 

lagret i langtidsminnet kan en stor mengde informasjon fastholdes over tid. Skal den 

langtidslagrede informasjonen tas i bruk i ulike situasjoner, må den kunne gjenkalles igjen. 

Matematikkvansker kan skyldes vansker med å gjenkalle informasjon fra langtidsminnet, 

vansker med å fastholde informasjon i korttidsminnet og/eller lagre informasjon i 

langtidsminnet (Geary, 1993, 2011; Holm, 2002; Passolunghi & Siegel, 2004).  

Sosiologiske årsaksforklaringer på matematikkvansker handler hovedsakelig om 

sosioøkonomiske miljøfaktorer og understimulering (Holm, 2002; Lunde, 2004). Barn som er 

født og oppvokst under krevende sosioøkonomiske forhold har ifølge Klein, Starkey, 

Clements, Sarama og Iyer (2008) ikke de samme forutsetningene for å lære matematikk som 

barn fra mer gunstige sosioøkonomiske miljøer. De førstnevnte får ofte ikke den faglige 

stimuleringen som er nødvendig for utviklingen av gode matematiske ferdigheter. Gapet 

mellom barn fra ulike sosioøkonomisk miljøer begrunnes med grad av tidlig støtte i den 

matematiske utviklingen, det vil si at noen barn får mindre støtte for den matematiske 

utviklingen hjemme og dermed blir understimulert i forhold til barn fra andre miljøer (Klein 

et al., 2008). I et sosiologisk perspektiv forklares dermed årsakene til at barn utvikler 

matematikkvansker ved å vise til barns ytre miljø og miljøets påvirkning på barns 

matematikkferdigheter.  

Videre kan matematikkvansker forklares gjennom didaktiske og pedagogiske årsaksfaktorer 

(Holm, 2002). Denne årsaksforklaringen retter seg mot lite egnede og dårlig tilpassede 

undervisningsmetoder. Didaktiske og pedagogiske faktorer kan føre til at elever ikke utvikler 

gode matematiske ferdigheter (Holm, 2002). Denne faktoren kan ikke alene forklare utvikling 

av spesifikke matematikkvansker, fordi dette refererer til matematikkvansker som har blitt 
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ervervet i senere utdanningsløp. Slik det fremkommer i de ovennevnte diagnosemanualene, 

må matematikkvansker være utviklingsbetingede og ikke ervervet i senere utdanningsløp. 

Selv om denne årsaksforklaringen ikke kan forklare matematikkvansker alene, er det en faktor 

som kan påvirke utvikling av matematiske ferdigheter.  

2.2.3 Kjennetegn og subgrupper 

I dette avsnittet vil det bli gjort rede for karakteristiske trekk ved matematikkvansker med 

vekt på utviklingen av elementære matematiske ferdigheter. For å kunne identifisere barn som 

trenger hjelp, eller er i risiko for å utvikle matematikkvansker, er det viktig å ha kunnskaper 

om hvordan slike vansker kommer til uttrykk. Matematikkvansker fremtrer noe ulikt blant 

individer, men vanskenes karakteristiske trekk er stort sett de samme (Lunde, 2003; Snowling 

& Hulme, 2008). Matematiske ferdigheter er komplekst og består av en sammensetning av 

delferdigheter. Det kan antas at det finnes flere subgrupper av barn med matematikkvansker 

(Geary, 1993, 2004; Hulme & Snowling, 2009; Lunde, 2003). Geary (1993, 2004) omtaler tre 

ulike former matematikkvansker som kan danne grunnlag for inndeling i subgrupper: 1) 

prosedurale vansker, 2) vansker med semantisk minne og 3) visuospatiale vansker.  

Prosedurale vansker handler om å bruke umodne, altså få og primitive, regnestrategier i 

forhold til det som forventes ut fra alder. Dette kan for eksempel være bruk av fingertelling 

ved løsning av enkle aritmetiske oppgaver. Om et barn velger å bruke «telle alt» strategien for 

å løse et enkelt regnestykke, kan dette også gi seg utslag i tellefeil. Barn med prosedurale 

vansker gjør flere feil enn jevnaldrende i situasjoner der de må løse aritmetiske oppgaver med 

flere ledd, for eksempel 126+537. Dette begrunnes med at slike regnestykker krever bruk av 

mer komplekse regnestrategier enn fingertelling (Rusell & Ginsburg, 1984 ref. i Geary, 2004, 

s. 9). Prosedurale vansker er blitt koblet til korttidsminnet. Selv om barn med prosedurale 

vansker kan utvikle en grunnleggende forståelse av tall og regnestrategier, kan det antas at de 

strever mer enn andre med å holde denne informasjonen i korttidsminnet (Passolunghi & 

Siegel, 2004). Dette kan bety at prosessen der informasjonen bør lagres i korttidsminnet 

underveis i en regneprosess er svekket hos barn med matematikkvansker. Dermed mister de 

oversikten over prosessen og har lettere for å gjøre feil (Geary, 2004). I følge Geary (2004) 

kan prosedurale vansker også skyldes dårlig konsentrasjon.  

Vansker med semantisk minne handler om at barn med matematikkvansker ikke klarer å 

utvikle seg fra å bruke en prosedyrebasert problemløsningsmetode til å bruke en 
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langtidsminnebasert problemløsningsmetode. Problemet her ligger i at barn med 

matematikkvansker ikke klarer å lagre aritmetiske fakta i langtidsminnet eller å gjenkalle slik 

fakta (Geary, 1993; Ostad, 2010; Passolunghi & Siegel, 2004). Problemer med fremhenting 

fra langtidsminnet fører til at barn med matematikkvansker bruker lang tid på å løse 

aritmetiske oppgaver, og denne vansken ser ifølge Geary (1993) ut til å være vedvarende. 

Visuospatiale vansker er knyttet til vansker med å behandle numerisk informasjon spatialt. 

Spatial evne handler om å kunne reagere på, gjenskape og tolke visuell informasjon (Geary, 

2004). Denne evnen er avgjørende for å kunne gjennomføre en rekke aktiviteter i 

hverdagslivet, som for eksempel å orientere seg og beregne avstander, lengder og størrelser, 

samt for å oppfatte rekkefølger, former og farger. Slike vansker påvirker for eksempel 

matematikkferdighetene slik at det blir vanskelig å lære tallrekken, lese av tabeller og 

gjennomføre geometriske oppgaver (Geary, 1993, 2004).  

Andre karakteristiske trekk ved matematikkvansker kan være forstyrrelser i planleggingen av 

hvordan man bør gå frem under problemløsning (Ostad, 2008). Med dette menes ikke 

manglende kunnskap om aritmetiske fremgangsmåter, men vansker med implementering av 

disse. Dette fører ofte til en mekanisk problemløsning uten planlegging og dermed bruk av 

feil fremgangsmåter. Matematikkvanskene kan også komme til utrykk ved lav forståelse av 

problembeskrivelser og hvordan problemer har sammenheng med ulike regnearter (Lunde, 

2003; Ostad, 2008).  

Det er sjelden at faglitteraturen nevner matematikkvansker alene, det vil si uten å nevne 

tilleggsvansker eller andre vansker som kan ha oppstått samtidig med matematikkvanskene. I 

tillegg er det faktisk uenighet om hvorvidt matematikkvansker forekommer alene (Hulme & 

Snowling, 2009). I det følgende vil hvilke tilleggs- og følgevansker som forekommer hyppigst 

sammen med barns matematikkvansker diskuteres. 

2.2.4 Tilleggsvansker og følgevansker 

I faglitteraturen om lærevansker er det vanlig å diskutere komorbiditet (Landerl & Moll, 

2010). Komorbiditet handler om samtidig forekomst av ulike diagnoser, som blant annet ulike 

lærevansker. Det er komorbiditet betegnelsen tilleggsvansker refererer til. Den vanlige 

oppfatningen er at vansker som er komorbide, altså opptrer samtidig hos en og samme person, 

har noenlunde samme årsaksforhold (Landerl & Moll, 2010).  
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Spesifikke lese- og skrivevansker (også omtalt som dysleksi) er den mest studerte vansken når 

det gjelder komorbiditet i forbindelse med matematikkvansker (Driks, Spyer, Lieshout, & 

Sonneville 2008; Landerl & Moll, 2010). Ostad (2010) påpeker at omtrent 6% av barn med 

matematikkvansker har lese- og skrivevansker som en tilleggsvanske. Lese- og skrivevansker 

og matematikkvansker kan dermed ha samme type årsaker. De fonologiske vanskene som 

foreligger ved lesevansker, samt vansker med å knytte sammen grafemer (bokstaver) og 

fonemer (lyder), antas også å komme til uttrykk under tilegnelsen av matematiske ferdigheter, 

for eksempel i form av problemer med å knytte sammen tallsymboler og tallord (Driks et al., 

2008; Hulme & Snowling, 2009). En vanlig oppfatning har vært at det er svikt i 

leseutviklingen som fører til vansker i matematikk (Landerl & Moll, 2010), men nyere 

forskning tyder ifølge Landerl og Moll (2010) på at svikt i leseutviklingen forverrer, men ikke 

fører, til matematikkvansker. Hukommelsesproblemer fremheves som en sentral årsaksfaktor 

for både lesevansker og matematikkvansker (Geary, Hamson & Hoard, 2000; Hulme & 

Snowling, 2009; Landerl & Moll, 2010, Ostad, 2010), men til tross for at en slik komorbiditet 

er anerkjent, foreligger det lite spesifikk informasjon om komorbiditet mellom lesevansker og 

matematikkvansker (Driks et al., 2008; Landerl & Moll, 2010).  

I tillegg til komorbiditet mellom matematikkvansker og lese- og skrivevansker forekommer 

det blant annet komorbiditet mellom matematikkvansker og konsentrasjonsvansker, 

hørselsvansker, Downs syndrom og autisme (Lunde, 2004). Matematikkvansker som 

forkommer samtidig med de nevnte vanskene oppfattes ofte som en følgevanske, og antas 

dermed ikke å være av spesifikk art. Det er samtidig vanskelig å avgjøre om 

matematikkvansker hos barn er av spesifikk art eller om de forkommer som følge av andre 

vansker (Lunde, 2004). 

Følgevansker kan omtales som vansker som ikke er direkte knyttet til de opprinnelige 

matematikkvanskene, men som likevel opptrer samtidig med dem. Med andre ord er 

følgevansker vansker som ikke har en årsaksmessig sammenheng med matematikkvanskene, 

men som likevel forekommer samtidig med matematikkvanskene (Lunde, 2003). Eksempler 

på følgevansker som viser seg hos barn med matematikkvansker er blant annet angst, 

prestasjonsvansker og hjelpeløshet (Geary, 2011). Disse følgevanskene kan også betegnes 

som mulige konsekvenser av matematikkvansker.  
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2.3 Forekomst av matematikkvansker hos barn 

I følge Dowker (2008) er det mange skolebarn som strever med matematikk. Hennes studie 

tyder på at 15-20 % av en populasjon strever med visse aspekter innen matematikk. I likhet 

med Dowker (2008) hevder Ostad (2010) at 15-20 % av norske elever står i fare for å gå ut av 

grunnskolen uten å beherske de fire regneartene i matematikk. Geary (2004) mener at 

forekomsten av matematikkvansker blant skolebarn er 5-8 %. Lunde (2008) deler elever som 

har problemer med matematikk inn i fire kategorier. Han mener det er 16-20 % som strever 

med matematikkfaget, 7-15 % som har generelle matematikkvansker, 3-6 % som har 

spesifikke matematikkvansker og 1-2 % som har store spesifikke matematikkvansker.  

At forekomsten av matematikkvansker hos barn varierer mellom ulike studier kan skyldes at 

de benytter ulike kriterier og metoder når de undersøker forekomsten av vanskene. Studiene 

bruker for eksempel ulike IQ-tester og kartleggingsmaterialer som vektlegger ulike 

komponenter. Siden det som nevnt heller ikke foreligger en entydig definisjon av 

matematikkvansker, kan også måten studiene definerer vanskene på føre til variasjoner 

(Dowker, 2004; Lunde, 2003). Det som synes forholdsvis sikkert er at mange barn har 

problemer med matematikk og en betydelig andel av disse har spesifikke matematikkvansker.  

2.4 Konsekvenser av matematikkvansker 

Matematikkferdigheter beskrives ofte som nødvendige for at mennesker skal kunne forstå sin 

omverden og løse hverdagslige problemer. Grunnleggende ferdigheter i matematikk oppfattes 

dermed som en viktig side ved sosial kompetanse. For eksempel er grunnleggende 

matematiske ferdigheter nødvendige for å kunne bruke penger, lære klokken, måle, osv. Å ha 

matematikkvansker har mange negative konsekvenser i hverdagslivet. I tillegg kan 

matematikkvansker føre til ulike psykoemosjonelle vansker (Geary, 2011; Lunde, 2004; 

Rubinstein & Tannock, 2010). I litteraturen om psykososial fungering hos barn med 

lærevansker, refereres det ofte til dårlig selvfølelse, opplevelse av nederlag og avvisning 

(Solhaug, 2006). 

Når barn starter på skolen, oppdager de raskt at matematikkfaget skiller seg ut fra de andre 

skolefagene (Holm, 2002). Matematikkfaget har en bestemt struktur og består av oppgaver 

som enten besvares riktig eller galt. Barn lærer fort å fokusere på svarene, og skryt av lærere 

for riktig oppsett, fremgangsmåte og god forståelse blir fort betydningsløst dersom svarene er 
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feil. Barns matematikkferdigheter på skolen er avhengig av tidligere lærte 

matematikkferdigheter og sikker kunnskap. Nytt stoff bygger på tidligere ervervet kunnskap. 

For eksempel bygger kunnskap om multiplikasjon på addisjon, og divisjon bygger på 

multiplikasjon (Holm, 2002). Om det foreligger «hull» i den grunnleggende matematikk-

kunnskapen, vil det være vanskelig for barn å tilegne seg ny kunnskap i faget. Dette gjelder 

spesielt for barn med matematikkvansker, som allerede fra førskolealderen og noen ganger fra 

preverbal alder strever med matematiske ferdigheter. Hull i den grunnleggende matematiske 

kunnskapen og dårlige læringsforutsetninger i matematikk påvirker ikke bare barns faglige 

utvikling. Barn oppdager tidlig at de kommer til kort i faget og begynner å vegre seg for å 

engasjere seg i matematiske læringssituasjoner. Dette kan blant annet føre til prestasjonsangst. 

(Rubenstein & Tannock, 2010; Solhaug, 2006).    

2.5 Oppsummering av matematikkvansker 

Den typiske utviklingen av elementære matematiske ferdigheter inndeles i preverbal 

mengdeforståelse, telleferdigheter og aritmetiske ferdigheter (Geary, 2004; Hulme & 

Snowling, 2009). Ved fem-årsalderen forventes det at de fleste barn kjenner de grunnleggende 

prinsippene og starter med utviklingen av aritmetiske ferdigheter (Geary, 2004; Hulme & 

Snowling, 2009). Strategiene barn bruker for å løse aritmetiske oppgaver avhenger av alder 

og erfaring. Strategiene utvikles i en bestemt rekkefølge, og starter med addisjon av ensifrede 

tall (Geary, 2000; Hulme & Snowling, 2009).  

Matematikkvansker innebærer at et barn har stagnert eller opplevd tilbakefall i relasjon til den 

typiske utviklingen i matematikk (Ostad, 1990). Videre deles matematikkvansker inn i to 

hovedgrupper: (1) Generelle matematikkvansker, som innebærer en generell 

funksjonsnedsetting som omfatter mer enn matematikk, og (2) spesifikke matematikkvansker, 

som innebærer store og omfattende vansker i matematikk til tross for gjennomsnittlige 

læreforutsetninger (Ostad, 2010; Snowling & Hulme, 2008).  I følge diagnosemanualene ICD-

10 og DSM-5 må matematiske ferdigheter være betydelig svekket og vesentlig under det som 

forventes ut fra aldre og intelligens, og vanskene må være utviklingsbetinget (American 

Psychiatric Association, 2013; Sosial- og Helsedirektoratet, 2015; Verdens helseorganisasjon, 

2015). Måten matematikkvansker kommer til uttrykk på forklares ofte gjennom subgruppene 

prosedurale vansker, vansker i semantisk minne og visuospatiale vansker (Geary, 1993, 2004; 
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Hulme & Snowling, 2009; Lunde, 2003). I følge forskning varierer forekomsten av 

matematikkvansker fra 1 til 20 % (Geary, 2004; Lunde, 2008).  
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3 TIDLIG IDENTIFIKASJON OG 

INTERVENSJON MED FOKUS PÅ 

MATEMATIKKVANSKER 

Tidlig identifikasjon og intervensjon for barn med spesielle behov, blant annet i matematikk, 

er sterkt anbefalt av forskere (Dowker, 2004). Både i psykologi, medisin og 

utdanningsvitenskap har forskere dokumentert betydningen av perioden mellom fødsel og 

femårs-alderen når det gjelder tilegnelsen av grunnleggende ferdigheter (Hanley, 2005; 

Lerner, Lowenthal & Egan, 2003). Om et barn står i fare for å utvikle matematikkvansker, er 

de første årene meget avgjørende for den senere matematiske utviklingen (Gertsen er al., 

2005). Tidlig identifikasjon og intervensjon kan gi et godt grunnlag for senere læring hos barn 

som er i fare for å utvikle lærevansker, og dermed fremme opplevelse av faglig mestring 

(Buli-Holmberg, 2012; Dowker, 2004). I tillegg kan tidlig identifikasjon av 

matematikkvansker ha stor betydning for forebygging av ulike følgevansker (Dowker, 2004; 

Steele, 2004). Gjennom tidlig identifikasjon og hjelp kan barn med matematikkvansker 

oppleve å lykkes, og dermed unngå frustrasjon og angst (Steele, 2004). I en gjennomgang av 

studier av tidlig identifikasjon og intervensjon ved matematikkvansker fant Gertsen et al. 

(2005) at sen identifikasjon av matematikkvansker kan føre til utvikling av alvorlige vansker 

og til at flere dropper ut av skolen, utvikler atferdsproblemer og ender opp med store mangler 

i grunnleggende akademiske ferdigheter.  

I faglitteraturen deles ofte tidlig identifikasjon og intervensjon i to hovedretninger, der den 

første knyttes til forebyggende arbeid for barn som er i risiko for å utvikle vanker som for 

eksempel er knyttet til matematikk, og den andre som knyttes til barn som har blitt identifisert 

med en vanske eller forsinket utvikling. Begge disse hovedretningene går inn under det 

overordnede begrepet, tidlig innsats (Befring, 2012). Det forebyggende arbeidet karakteriseres 

med å gi best mulige vilkår for de positive lærings- og utviklingsforutsetningene som finnes 

hos barnet, mens det andre handler om å sette mål og iverksette spesifikke tiltak rettet mot 

barnets vanskeområde (Befring, 2012; Buli-Holmberg, 2012).  
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3.1 En «vente og se» holdning  

Det nasjonale skolesystemet og en rekke internasjonale skolesystemer har i mange år blitt 

kritisert for å ha en «vente og se» holdning når det gjelder barns utvikling (Bjørnsrud & 

Nilsen, 2013; National Joint Committee on Learning Disabilities [NJCLD], 2006; Steele, 

2004). Det har vært en sterk tro på at barn «vokser bort fra» bekymringsfulle utviklingstrekk 

(Bjørnsrud & Nilsen, 2012; Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 11). Tidlig identifikasjon og 

intervensjon står i motsetning til denne holdningen (Steele, 2004). Forskning viser at 

holdninger som «vente og se» og «vokse bort fra», ikke er til barns beste (Bjørnsrud & 

Nilsen, 2013). Bekymringsfulle utviklingstrekk forsterkes ofte med tiden (NJCLD,2006), og 

jo senere barns matematikkvansker blir identifisert, desto mer usikker vil barns senere 

matematiske utvikling være (Gertsen et al., 2005 ). Denne uheldige holdningen begrunnes 

med at det er vanskelig å identifisere lærevansker hos barn i tidlig alder. For at barn skal 

diagnostiseres med matematikkvansker kreves det, som nevnt tidligere, at det foreligger en 

uoverensstemmelse mellom matematiske ferdigheter og alder og intelligens. Det foreligger få 

klare og faglige forventninger til barn i førskolealderen (Steele, 2004).  Kompetansemål for 

tidlig barneskole (1.- 2. skoletrinn) finnes både når det gjelder tallforståelse, geometri, måling 

og statistikk (Kunnskapsdepartementet, 2013). Imidlertid er disse færre enn for senere 

skoletrinn, og kompetansemålene for tallforståelsesferdighetene er tydelig preget av barns 

typiske matematiske utviklingen. Dersom det er vanskelig å fastslå at barn har vansker i en 

tidlig alder, anbefales det ofte å utsette identifisering til den nevnte uoverensstemmelsen kan 

undersøkes og fastslås (NJCLD, 2006; Steele, 2004).  Med andre ord, må barn i følge Steele 

(2004) mislykkes i matematikk før de kan få den hjelpen de trenger.  

At barn ikke får den hjelpen de trenger i tide og at identifikasjon av lærevansker utsettes, har 

ført til store diskusjoner (NJCLD, 2006; Steele, 2004). Steele (2004) mener «vente og se» 

holdninger bør unngås for at barn ikke skal utvikle alvorlige lærevansker. Hun mener videre 

at det er viktig å innse at små barn ikke må ha en diagnose for å få nødvendig hjelp (Steele, 

2004). Steele (2004) foreslår derfor at diagnostisering og dens krav bør komme i andre rekke 

dersom barnet skal få hjelp i et tidlig stadium. I stedet for å vente til barn mislykkes, bør man 

være oppmerksom på barn med forsinket matematisk utvikling. Med tanke på at det foreligger 

få faglige forventninger til små barn, kan de typiske kjennetegnene for matematisk utvikling 

være et godt utgangspunkt.  Dette vil ikke kreve noe form for diagnostisering i tidlig alder, og 

det vil dermed være mulig å avskaffe «vente og se» holdninger (Steele, 2004). 
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Også Stortingsmelding 16 kritiserer at barn i den norske skolen ikke får den hjelpen de 

trenger i tide (Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 10). Regjeringen introduserte en satsning på 

tidlig innsats for barn som trenger ekstra hjelp og støtte (Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 

11). Bakgrunnen til denne satsningen var at et godt utgangspunkt ved skolestart øker 

sannsynligheten for å lykkes med videre skolegang, studier, arbeid, og at tidlig innsats øker 

sannsynligheten for at større og mer komplekse problemer avverges (Bratsberg, Hægeland & 

Raaum, 2006). Etter denne stortingsmeldingen ga regjeringen mandat til vurdering av 

hvorvidt skolesystemet sikrer tidlig intervensjon til barn som trenger ekstra hjelp og støtte. I 

NOU-rapporten som ble publisert i 2009 kom det frem at intervensjoner ble iverksatt for sent; 

det var altså mangel på tidlig innsats (Kunnskapsdepartementet, 2009). Med utgangspunkt i 

NOU-rapporten kom Stortingsmelding 18 (2010-2011). Intensjonene fra stortingsmelding 16 

ble fulgt opp i Stortingsmelding 18, der det angis spesifikke strategier for å nå målet om tidlig 

innsats (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 18). I Stortingsmelding 18 står det at skolen ofte 

møter elever med blant annet lese- skrive- eller matematikkvansker. Stortingsmeldingen 

påpeker at slike vansker kan oppdages i et tidlig stadium, og at tidlig intervensjon kan 

begrense varighet og konsekvenser av lærevansker (Gertsen et al., 2005).  

3.2 Tidlig identifikasjon av matematikkvansker 

Formålet med tidlig identifikasjon av matematikkvansker er i følge NJCLD (2006), å fastslå 

om barn har utviklingsmessige vansker som kan være til hinder for å lære matematikk eller 

som setter barn i fare for å utvikle matematikkvansker. Tidlig identifisering av 

matematikkvansker hos barn er viktig, fordi det er en forutsetning for at tiltak skal kunne 

iverksettes (NJCLD, 2006). I det følgende vil derfor tidlig identifikasjon utdypes. 

I følge NJCLD (2006) består tidlig identifikasjon av fire prosesser: (1) kartlegging 

(screening), (2) undersøkelse av risiko og beskyttende faktorer, (3) systematisk observasjon, 

og om nødvendig, (4) omfattende evaluering. I tillegg til dette påpeker NJCLD (2006) at det 

er viktig å ta biologiske, miljømessige og kulturelle faktorer i betraktning, fordi disse kan 

påvirke barns utviklingsforløp.  

Hensikten med kartlegging (screening) er å avgjøre om ytterligere vurdering er nødvendig og 

i så fall hvilke utviklingsområder som bør vurderes (Holm, 2002; NJCLD, 2006). Dette kan 

eksemplifiseres med at kartlegging (screening) avklarer hvilke matematiske ferdigheter barn 
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strever med og hva som bør undersøkes nærmere. Dette er første skrittet i 

identifiseringsprosessen og har stor betydning for vurdering av barn med nedsatt læringsevne 

som trenger implementering av tidlig intervensjon (NJCLD, 2006). Kartlegging (screening) er 

ikke ment å stille en diagnose, men det er et verktøy for å vurdere om barn er i fare for å 

utvikle matematikkvansker og undersøke hva barnet mestrer eller ikke mestrer innenfor 

matematikk (Gertsen et al., 2005; Holm, 2002). NJCLD (2006) mener at ulike 

kartleggingsverktøy bør vurderes nøye med hensyn til reliabilitet, validitet og standardisering, 

samt sensitivitet for kulturelle og språklige forhold, fordi slike faktorer kan påvirke resultatet 

av kartleggingen.   

I flere studier har en rekke pre-, peri-, og postnatale faktorer vist seg å ha sammenheng med 

økt risiko for utvikling av matematikkvansker og andre lærevansker (Gertsen et al., 2005). 

Med dette menes at ulike miljømessige, biologiske og genetiske faktorer, samt implikasjoner 

under fødselen, kan påvirke barns utvikling (Gertsen et al., 2005; NJCLD, 2006). Når slike 

risikofaktorer, særlig flere av dem, er til stede, er det viktig med nøye overvåkning av barnets 

utvikling. Dette vil ha stor betydning for tidlig identifisering av vansker barnet kan komme til 

utvikle, og dermed øke muligheten til å forbygge utvikling av alvorligere vansker (NJCLD, 

2006). Risiko må til enhver tid vurderes i sammenheng med typiske utviklingsmessige 

forventninger. Som nevnt i avsnitt 2.1, bør de fleste barn kunne telle til ti ved fem-årsalderen. 

Det at et barn på tre år ikke kan telle til ti vil dermed ikke være en risikoindikator, noe det 

imidlertid vil være for en fem-åring. Jo flere risikofaktorer det foreligger, desto høyere er 

risikoen for at barn utvikler matematikkvansker (NJCLD, 2006).  

Beskyttende faktorer kan beskrives som det motsatte av risikofaktorer, fordi beskyttende 

faktorer reduserer risikoen for utvikling av matematikkvansker. Beskyttende faktorer kan 

være tilgang til god pre-, peri- og barselomsorg, læringsmuligheter med høy kvalitet og mors 

utdanning. (NJCLD, 2006). Risikofaktorer fører ikke med nødvendighet til 

matematikkvansker, spesielt ikke når det bare er en enkelt risikofaktor som er til stede. På 

samme måte utelukker ikke beskyttende faktorer forekomsten av matematikkvansker. Men 

informasjon om tilstedeværelsen av ulike risikofaktorer bør brukes til å implementere tidlige 

beskyttelsesfaktorer, for eksempel læringsmuligheter av høy kvalitet i barnehagen, fordi barn 

ofte reagerer positivt på god hjelp og støtte (NJCLD, 2006).  

NJCLD (2006) understreker at det er viktig å kombinere undersøkelse av risikofaktorer og 

beskyttende faktorer med systematisk observasjon av barns atferd og ferdigheter over tid. 
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Med systematisk observasjon menes gjennomføring av flere formelle og uformelle 

observasjoner i ulike sammenhenger (hjemme, i barnehage, på skolen, under lek, osv.). Dette 

for å øke påliteligheten og gyldigheten av hypoteser om at barn kan ha vansker. Systematisk 

observasjon vil sammen med undersøkelse av risikofaktorer og beskyttende faktorer gi 

mulighet til å fange opp vansker i et tidlig stadium, og dermed gi barnet tidlig hjelp og støtte. 

Når de tre første prosessene i tidlig identifikasjon er gjennomført og resultatene tyder på at 

barnet strever med tilegnelsen av matematiske ferdigheter, bør det gjennomføres periodiske 

evalueringer for å avgjøre om barnet viser en typisk matematisk utvikling. Formålet med 

omfattende evaluering er å forstå barnets utviklingsmønster, identifisere styrker, 

vanskeområder og avgjøre hvordan det kan gis hjelp til barnet og iverksettes nødvendige 

tiltak så raskt som mulig (NJCLD, 2006). For å kunne bestemme mulige årsaker og gi barn 

med matematikkvansker best mulig hjelp bør en slik evaluering skje på flere ulike 

utviklingsområder, herunder kognisjon (minnefunksjoner, oppmerksomhet, 

problemløsningsferdigheter, osv.), kommunikasjon (språk, tale, ordforråd, osv.), 

mengdeforståelse, tallforståelse, motoriske og sensoriske funksjoner (NJCLD, 2006). Det er 

imidlertid viktig å huske på at det er et bedt spekter av individuelle forskjeller mellom barn. 

Med tanke på dette trenger ikke et barn som faller utenfor den typiske matematiske 

utviklingen i en bestemt alder å ha matematikkvansker. Vanskene kan avta med tiden og 

barnet kan med alderen falle innenfor den typiske matematiske utviklingen (Dowker, 2004). 

Men dette er ikke nødvendigvis en støtte til «vente og se» holdningen, fordi det ikke er mulig 

å forutsi hvilken vei barns utvikling vil gå. En omfattende evaluering innebærer bruk av flere 

verktøy, herunder lærer- og foreldrevurdering og ulike sjekklister om barnets fungering som 

besvares av foreldre, lærere og andre fagpersoner. Videre bør det anvendes kulturelt og 

språklig følsomme verktøy for å sikre hensiktsmessig vurdering av barns matematiske 

ferdigheter (NJCLD, 2006).  

3.3 Tidlig intervensjon  

Tidlig intervensjon er som nevnt avhengig av tidlig identifisering. Om det gjennom de fire 

identifiseringsprosessene oppdages at et barn har forsinket matematisk utvikling, vil neste 

steg være implementering av intervensjon. Tidlig intervensjon kan omfatte å gi 

spesialundervisning som tilfredsstiller barnets læringsbehov, å tilby gode førskoleprogrammer 

og å tilrettelegge læringsmiljøet rundt barnet (NJCLD, 2006). Slik hjelp og støtte bør i følge 
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Gertsen et al. (2005) være kunnskapsbasert, utviklingsmessig passende, familiesentret og 

kulturelt og språklig sensitiv. Fagpersoner som gir råd og anbefalinger om den nødvendige 

matematiske hjelpen og støtten, bør ta dette i betraktning for å styrke barnets læringsutbytte. I 

tillegg påpekes betydningen av at hjelpen barn får, utføres av kvalifiserte og kompetente 

fagpersoner, for at intervensjoner skal ha god virkning (Gertsen et al., 2005). 

NJCLD (2006) anbefaler at barn som risikerer å utvikle matematikkvansker tilbys tiltak med 

tre ulike intensitetsnivåer: mindre intensive tiltak, mer intensive tiltak og mest intensive tiltak. 

Grunnen til dette er at små barn ikke bør utsettes for tiltak som er mer intensive enn 

nødvendig i forhold til vanskens omfang. Om det er identifisert at et barn har sen utvikling av 

matematiske ferdigheter og er i risiko for å utvikle matematikkvansker, anbefaler NJCLD 

(2006) at de første tiltakene som iverksettes bør være mindre intensive. Med dette menes at 

tiltakene skal finne sted i dagligdagse og naturlige omgivelser som lek, spising, samtaler, 

turer, osv. Aktiviteter som å lese bøker, å ha samtaler om tall og mengder både i barnehagen, 

på skolen og hjemme, og å ha matematiske spill og leker tilgjengelig, er forslag på mindre 

intensive tiltak. Om barnet ikke responderer på mindre intensive tiltak og risikoen for 

utvikling av matematikkvansker øker, anbefales mer intensive tiltak. Dette er regelmessige, 

individualiserte og mer planlagte og strukturerte tiltak som fokuserer på å forbedre barns 

læringsutbytte i matematikk (NJCLD, 2006). Dersom mer intensive tiltak heller ikke 

forbedrer situasjonen og barnet ikke responderer, er neste steg implementering av mest 

intensive tiltak. Dette beskrives som tiltak for barn med betydelig nedsatte ferdigheter i 

matematikk som har behov for spesialpedagogisk hjelp i tidlig alder. Slik hjelp og støtte kan 

organiseres i homogene grupper på opp til fire barn eller ved en-til-en undervisning. Her er 

det viktig at tiltakene er strukturerte og pågår over en lengre periode (NJCLD, 2006). Dowker 

(2004) mener mengden av tid som brukes til individuell og intensiv hjelp ofte ikke behøver å 

være så lang. Forskning viser at 30 minutter med individuell og intensiv hjelp hver uke i en 

lengre periode er ofte nok til å forebygge alvorlige matematikkvansker (Dowker, 2004; 

Jordan, Glutting, Dyson, Hassinger-Das & Irwin, 2012).  

For at ulike intervensjoner skal være effektive og formålstjenlige bør de baseres på barns 

individuelle styrker og behov og ha veldefinerte mål og innhold.  Videre bør de være 

eksplisitte, systematiske og omfattende (Gertsen et al., 2005). Dowker (2004) understreker at 

det er viktig med tidlig intervensjon fordi matematikkvansker kan påvirke barnets senere 

akademiske utvikling. Dessuten er det viktig å motvirke utvikling av negative holdninger til 
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matematikk. På grunn av at matematisk kompetanse består av mange delferdigheter, hevder 

Dowker (2004) at vansker i en delferdighet kan opptre uavhengig av svakheter i andre 

delferdigheter. Hun mener derfor at tiltak som iverksettes bør ha forskningsmessig belegg og 

fokusere på den eller de ferdighetene som barnet strever med. Dette vil i følge Dowker (2004) 

være den mest effektive hjelpen.  
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4 FEM STUDIER AV TIDLIG 

IDENTIFIKASJON OG INTERVENSJON 

VED MATEMATIKKVANSKER 

Dette vil være en gjennomgang av tiltaksstudier, også kalt effektstudier, som har som mål å 

forbedre barns matematiske ferdigheter. Hensikten med en tiltaksstudie er å studere 

virkningen av et tiltak. For å sikre god validitet i slike studier, er det nødvendig med et 

forholdsvis stort utvalg og bruk av eksperimentelle design. I en eksperimentell design fordeles 

utvalget tilfeldig på minst en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe (Kleven, 2002b). I slike 

studier er forskere ofte opptatt av hva som forårsaker effekten. Det stilles derfor spørsmål om 

det er en kausal sammenheng mellom uavhengig (tiltaket) og avhengig (matematiske 

ferdigheter/matematisk prestasjon) variabel. Dette er et spørsmål om årsaksforklaring som 

hører inn under indre validitet (jf. avsnitt 1.3). For å sikre indre validitet er det viktig å ta i 

bruk forskningsdesign som legger til rette for årsaksforklaringer. Eksperimentelle design er 

best egnet for slike studier (Kleven, 2002b; Kvernebekk, 2002). Men slik det er nevnt i 

oppgavens innledning, må det av og til benyttes kvasi-eksperimentelle design. Ved begge 

designtypene foreligger det en eksperimentell påvirkning, men forskjellen er at ved kvasi-

eksperimentelle studier mangler det eksperimentell kontroll på ett eller flere punkter, noe som 

gjør studien mer sårbar for trusler mot indre validitet (Lund, 2002c). 

4.1  Gjennomgang av studiene 

4.1.1 Fuchs, Compton, Fuchs, Paulsen, Bryant og Hamlett (2005) 

Fuchs, Compton, Fuchs, Paulsen, Bryant og Hamlett (2005) undersøkte identifisering og 

forebygging av matematikkvansker hos førsteklassinger (alder ikke oppgitt). Istedenfor å 

identifisere matematikkvansker ved hjelp av diskrepans mellom intelligens og prestasjoner, 

undersøkte de i hvilken grad elevene responderte på tiltak. Tanken er at elever som 

responderer mye dårligere enn jevnaldrende på ellers effektive pedagogiske tiltak, kan være i 

risiko for å utvikle eller allerede har utviklet matematikkvansker. Slike elever har i følge 

denne prosedyren behov for spesiell hjelp i matematikk.   
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Fuchs et al. hadde tre hovedmål med studien: (1) å undersøke effekten av tiltak for å forbedre 

førsteklasseelevers matematiske ferdigheter og forebygge matematikkvansker, (2) å 

undersøke forekomsten og alvorlighetsgraden av matematikkvansker ved slutten av første 

skoletrinn, både med og uten forebyggende tiltak og (3) å undersøke hvilke kognitive 

egenskaper som ligger til grunn for utvikling av matematiske ferdigheter på første skoletrinn.  

Studien tok i bruk et pretest- posttest eksperimentelt design. Både ved pretesten og posttesten 

ble elevene vurdert med hensyn til følgende fire områder: grunnleggende regneferdigheter, 

addisjons- og subtraksjonsflyt (fremhenting av fakta), begreper og begrepsanvendelse (f.eks. 

tid og temperatur) og tekstoppgaver. Elevenes leseferdigheter ble vurdert ved hjelp av 

ordgjenkjenning og ordlesing. Elevenes kognitive ferdigheter ble vurdert ved hjelp av 

oppmerksomhet, språkferdigheter, nonverbal problemløsing, fonologisk prosessering, 

prosesserinshastighet og arbeidsminne. Elevenes lærere fikk opplæring i testmateriellet og 

hadde ansvaret for administrering av de fleste testene.   

Et utvalg på 564 amerikanske førsteklasseelever fra 41 ulike skoler ble først testet klassevis, 

og deretter ble elevene med lavest skårer (319 elever) testet individuelt. 127 elever ble 

identifisert som lavtpresterende risiko-elever. Elevene ble deretter tilfeldig fordelt på 

tiltaksgruppen (64 elever) og kontrollgruppen (63 elever). De øvrige 437 utgjorde en ikke-i-

risiko gruppe.  

 

Tiltaket ble gjennomført i små grupper på 2-3 elever (11 grupper med 2 elever og 16 grupper 

med 3 elever) og besto av 3 økter i uken, fordelt over 16 uker (tilsammen 48 økter), med en 

varighet på 40 minutter per økt. Det ble brukt 30 minutter på tiltaksaktivitetene og 10 minutter 

på et databasert program. Det databaserte programmet var til å forbedre automatisk 

gjenkalling av matematiske fakta (beregningsflyt). Programmet ga elevene gjentatte 

muligheter til å assosiere aritmetiske oppgaver (f.eks. 1+2, 2+1, 3-1 og 3-2) med riktige svar. 

Det øvrige tiltaket for å forbedre matematiske ferdigheter tok i bruk konkrete objekter for å 

fremme begrepslæring. Tiltaket bestod av 17 temaer, og hvert tema inkluderte arbeidsark og 

manipulerende aktiviteter (f.eks. 10-er blokker for å lære plassverdisystemet). Temaene var 

som følger: identifisere og skrive tall opp til 99, identifisere mer, mindre og lik med objekter, 

tallsekvenser, bruk av symbolene <, > og =, telle tiere, femmere og toere, forståelse av 

plassverdisystemet, identifisere operasjoner, plassverdisystemet fra 0-50, skrivesetninger med 

tall, plassverdisystemet fra 0-99, addisjon med summer opp til 18, subtraksjon fra 18, 
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repetisjon av addisjon og subtraksjon, plassverdi, tosifret addisjon (uten minnetall), tosifret 

subtraksjon (uten låning) og finne manglede addender. Det ble brukt 3 økter på hver av de 

første 13 temaene og seks økter til sammen på de siste fire temaene. Tiltaket ble administrert 

av 11 universitetsstudenter som hadde fått opplæring i hvordan tiltaket skulle utføres.  

 

Implementeringskvaliteten ble direkte overvåket gjennom lydopptak av alle tiltaksøktene. 

Alle lydopptakene fra arbeid med temaene, tallsekvenser og tosifret subtraksjon, ble sjekket 

mot tiltaksmanualen. Implementeringskvaliteten av tiltaket ble kontrollert to ganger og 

kvaliteten var høy begge gangene.   

 

Pretestresultater viste at matematikkprestasjonene til ikke-i-risiko gruppen som forventet var 

bedre enn prestasjonene til begge risikogruppene (kontroll- og tiltaksgruppen), som ikke skilte 

seg fra hverandre. Posttestresultatene viste at ikke-i-risikogruppen fremdeles presterte bedre 

enn tiltaksgruppen, men tiltaksgruppen presterte nå bedre enn kontrollgruppen når det gjaldt 

grunnleggende regneferdigheter, matematiske begreper og begrepsanvendelse og 

tekstoppgaver. Tiltaksgruppen hadde dessuten en større forbedring fra pretest til posttest enn 

kontrollgruppen på disse områdene. Når det gjaldt grunnleggende regneferdigheter, 

matematiske begreper og begrepsanvendelse, hadde tiltaksgruppen også en større forbedring 

fra pretest til posttest enn ikke-i-risiko gruppen. At tiltaksgruppen ikke forbedret seg 

signifikant mer enn kontrollgruppen når det gjaldt addisjons- og subtraksjonsflyt forklarer 

Fuchs et al. med at det er krevende å fremme elevers beregningsflyt fordi et hovedkjennetegn 

ved matematikkvansker er at elever ofte strever med å lagre informasjon i langtidsminnet 

og/eller gjenkalle denne informasjonen (jf. avsnitt 2.2.2). De peker også på at det databaserte 

tiltaket ikke ga billedlige fremstillinger for å fremme elevenes forståelse eller kladdeark for å 

fremme overføring. Oppsummerende hevder likevel artikkelforfatterne at funnene 

demonstrerer effekten av det forebyggende tiltaket som et supplement til den vanlige 

klasseromsundervisningen.  

Ved vurdering av prevalens og alvorlighetsgrad av matematikkvansker sammenlignet Fuchs 

et al. identifisering ved hjelp av diskrepans mellom IQ og matematikkprestasjoner og 

identifisering ved hjelp av respons på intervensjon. Resultatene viste at flere elever ble 

identifisert ved hjelp av respons på intervensjon enn ved hjelp av diskrepans mellom IQ og 

matematikkprestasjoner. Samtidig reduserte det forebyggende tiltaket forekomsten av 

matematikkvansker med over en tredjedel.   
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Ifølge Fuchs et al. er det blitt antatt at regneflyt påvirkes av arbeidsminne og 

prosesseringshastighet, mens løsning av tekstoppgaver påvirkes av arbeidsminne, 

oppmerksomhet, prosesseringshastighet, fonologisk prosessering og nonverbal 

problemløsning. Ved vurderingen av hvilke kognitive egenskaper som påvirket matematiske 

ferdigheter i denne studien ble ikke dette bekreftet. Fuchs et al. fant at oppmerksomhet så ut 

til å spille en avgjørende rolle for matematisk utvikling, og at distraksjon kunne bidra til å 

identifisere barn i risiko for å prestere lavt i matematikk. Videre fant de at oppmerksomhet og 

fonologisk prosessering spilte en viktig rolle for elevenes regneflyt, mens verken 

arbeidsminne eller prosesseringshastighet så ut til å bestemme denne ferdigheten.  At 

fonologisk prosessering kan ligge under regneflyt kan ses i lys av Gearys (1993) 

subgruppeinndeling, der den ene subgruppen kjennetegnes av vansker med å lagre aritmetiske 

fakta i langtidsminnet eller å gjenkalle slik fakta, noe som igjen kobles til fonologiske 

mangler (jf. avsnitt 2.2.3). I tillegg fant Fuchs et al. at nonverbal problemløsning kunne ligge 

under løsning av tekstoppgaver. Dette er ifølge artikkelforfatterne viktig fordi tidligere 

forskning bare har funnet påvirkning fra arbeidsminne og oppmerksomhet. I motsetning til 

forskning som har fokusert på arbeidsminne er det imidlertid mindre forskning som har 

undersøkt rollen til nonverbal problemløsning. Fuchs et al. mener derfor at denne studien har 

bidratt til forskning om hvilken rolle nonverbal problemløsning kan ha i utviklingen av 

matematiske ferdigheter.  

4.1.2 Carr, Taasoobshirazi, Stroud og Royer (2011) 

Carr, Taasoobshirazi, Stroud og Royer (2011) tok utgangspunkt i tidligere forskning som har 

vist at automatiserte regneferdigheter og bruken av kognitive strategier fører til bedre 

prestasjoner i matematikk. Dermed formulerte de følgende hypotese: «…instruction designed 

to improve computational fluency and cognitive strategy use will improve mathematics 

achievement of early elementary school age children» (s. 323) (alder ikke oppgitt). I tillegg 

var de interessert i å undersøke kjønnsforskjeller med hensyn til matematikkprestasjoner og 

finne ut om tiltakene som ble iverksatt påvirket jenter og gutter forskjellig. 

 

Hypotesen ble testet ved hjelp et pretest-posttest eksperimentelt design. Ved pretesten ved 

starten av andreklasse og ved posttesten rett etter intervensjonen ble elevenes beregningsflyt 

(computational fluency) og bruk av kognitive strategier undersøkt. Carr et al. gir en grundig 

beskrivelse av beregningsflyt og kognitive strategier. Beregningsflyt defineres som hvor raskt 
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elever beregner eller henter frem svar på enkle eller kompliserte aritmetiske oppgaver. I denne 

studien refererte dette til elevenes hastighet ved beregning eller fremhenting av svar på en- og 

tosifrede aritmetiske oppgaver. Dette innebar både gjenkalling av grunnleggende fakta fra 

langtidsminnet og evnen til å beregne svaret på mer komplekse problemer raskt. Kognitive 

strategier defineres som bruk av mentale representasjoner ved beregning av aritmetiske 

oppgaver. Med mentale representasjoner menes at det ikke brukes konkrete representasjoner 

(f.eks. fingre) ved beregningen. Eksempel på bruk av kognitive strategier er å beregne 

addisjons- og subtraksjonsstykker uten bruk av konkrete representasjoner. Dette krever i følge 

Carr et al. en viss modning og god tallforståelse.  

 

Intervensjonen bestod av 40 økter, fordelt over 20 uker, med en varighet på 30 minutter per 

økt. For å øke elevenes beregningsflyt ble det benyttet av et databasert tiltak. Tiltakets mål var 

å øke elevenes beregningsflyt og sørge for at svarene ble riktige ved en- og tosifrede 

addisjons- og subtraksjonsstykker. Elevene arbeidet med 80 en- og tosifrede addisjons- og 

subtraksjonsstykker (40 av hver). Hver oppgave ble vist på en dataskjerm gjentatte ganger 

(dette for at elevene skulle assosiere problemene med de riktige svarene) og de oppga svarene 

gjennom en mikrofon. I hver økt fikk elevene informasjon om hvilke oppgaver de svarte feil 

på og fikk muligheten til å rette opp disse feilene.  

Forsøk på å bedre elevenes bruk av kognitive strategier tok utgangspunkt i trening av 

tallforståelsen, fordi bedre tallforståelse var tenkt å støtte opp under forståelsen av ulike 

kognitive strategier. Tiltaket gikk ut på å trene elevene i tallrekken (se avsnitt 2.1), slik at de 

behersket denne godt. Videre ble de trent i å bruke kognitive strategier som å telle videre fra 

første addend og fra største addend ved addisjonsstykker og bakover fra største addend ved 

subtraksjonsstykker, uten bruk av konkreter. Strategiene ble presentert for elevene en etter en, 

og de fikk øve på hver strategi før den neste ble presentert. I tillegg til dette ble elevene trent i 

metakognitive ferdigheter for å kunne vurdere når, hvorfor og hvordan de ulike strategiene 

skulle brukes. Den delen av intervensjonen som rettet seg mot kognitive strategier var også 

databasert, og informasjonen ble gitt til elevene gjennom hodetelefoner. 

Implementeringskvaliteten i studien ble direkte overvåket gjennom lydopptak. Tre av 

lydopptakene til hver instruktør ble kontrollert og implementeringskvaliteten var høy. 

I studien deltok 178 amerikanske andreklasselever (86 gutter og 92 jenter som ikke var 

risikovurderte). Det ble valgt seks tilfeldige elever fra hver skoleklasse som deltok. Etter 

pretesten ble elevene fordelt tilfeldig på følgende grupper: (1) Beregningsflytgruppe,  
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(2) kognitiv strategigruppe, (3) kombinert gruppe (beregningsflyt pluss kognitiv strategi) og 

(4) kontrollgruppe. Øktene i den kombinerte gruppen var delt opp slik at 15 økter inneholdt 

trening i beregningsflyt og 25 økter inneholdt trening i kognitiv strategibruk. Kontrollgruppen 

fikk ikke trening i matematiske ferdigheter, imidlertid fikk de trening i leseferdigheter. Det 

var omtrent like mange gutter og jenter i hver av de fire gruppene.  

Pretestresultatene viste at guttene var bedre enn jentene når det gjaldt bruk av kognitive 

strategier og generelle matematiske ferdigheter, imidlertid var det ingen kjønnsforskjell når 

det gjaldt beregningsflyt. I tillegg indikerte pretestresultatene at det ikke var noen forskjell 

mellom de ulike gruppene som deltok. 

Posttestresultatene viste at elevene i alle intervensjonsgruppene (ikke kontrollgruppen) 

opplevde signifikant forbedring i beregningsflyt. Tiden elevene i intervensjonsgruppene 

brukte på å løse hvert regnestykke hadde dermed blitt betydelig redusert. Imidlertid fant ikke 

Carr et al. signifikante forskjeller mellom intervensjonsgruppene når det gjaldt beregningsflyt. 

Elevene i begrepsflytgruppen og kognitiv strategigruppen hadde omtrent like mye reduksjon i 

tidsbruken. Den kombinerte gruppen hadde noe mer tidsreduksjon, men denne forskjellen var 

ikke statistisk signifikant.   

Kognitiv strategigruppen viste størst fremgang i bruken av kognitive strategier, etterfulgt av 

den kombinerte gruppen og beregningsflytgruppen. Kontrollgruppen viste minst forbedring 

når det gjaldt bruk av kognitive strategier. Pretesten viste at guttene var bedre enn jentene når 

det gjaldt bruk av kognitive strategier. Resultatene fra posttesten viste at jentene som mottok 

trening i kognitiv strategibruk lukket gapet til guttene som mottok samme type hjelp.   

Likevel mente Carr et al.at tiltakene hadde liten eller ingen effekt på jentene. Jentenes 

fremgang kunne i følge artikkelforfatterne ikke relateres til tiltakene. Guttene som var i 

tiltaksgruppene viste, som forventet, større fremgang i de undersøkte ferdighetene enn guttene 

som var i kontrollgruppen. I motsetning til dette, viste jentene som var i kontrollgruppen 

større fremgang enn jentene som var i tiltaksgruppene. Dette kom tydeligere frem ved 

analysen av beregningsflyt enn ved analysen av kognitive strategier, men det samme 

mønsteret var i følge Carr et al. synlig i begge tilfeller.  

Dessuten viste mer detaljerte analyser at jentenes fremgang når det gjaldt bruk av strategier 

var knyttet til bruk av ikke-kognitive strategier. Jentene så nemlig ut til å forbedre sine 

beregningsstrategier ved mer bruk av konkrete representasjoner, særlig bruk av fingertelling. 
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På grunnlag av dette konkluderer Carr et al. med at studiens resultater stemte overens med 

tidligere studier som har vist at pedagogiske tiltak har en tendens til å ha større nytteverdi for 

elever som allerede presterer godt i de undersøkte ferdighetene (Ceci & Paierno, 2005 ref. i 

Carr et al. 2011, s. 331). I følge Carr et al. kan resultatene tyde på at jentene ikke hadde god 

nok tallforståelse til å ha nytte av intervensjonen, og at de derfor fortsatte å bruke konkrete 

representasjoner ved beregningene.  

Blant studiens begrensninger trekker Carr et al. frem det lille antallet elever i hver gruppe., 

noe som gjør det vanskeligere å avgjøre om tiltakene hadde en effekt på prestasjonene. I 

tillegg mener Carr et al. at et lengre og mer intenst tiltak kunne hatt en større effekt på 

elevenes prestasjoner. Selv om studiens resultater støtter hypotesen om at både beregningsflyt 

og bruk av kognitive strategier påvirker matematikkprestasjoner, mener artikkelforfatterne at 

det er behov for mer forskning på området. Dette for å utvikle andre metoder som kan fremme 

beregningsflyt og kognitiv strategibruk. Mer forskning mener de også er nødvendig for å 

forstå hvorfor jenter fortsetter å bruke konkrete representasjoner selv om de gis direkte 

instruksjon i kognitive strategier. 

4.1.3 Bryant, Bryant, Roberts, Vaugh, Pfannenstiel, Porterfield og 

Gertsen (2011) 

Bryant, Bryant, Roberts, Vaugh, Pfannenstiel, Porterfield og Gertsen (2011) fokuserte på 

identifisering og forebygging av fremtidige lærevansker i matematikk hos førsteklasselever 

(alder ikke oppgitt). Utgangspunktet for studien var en tiltaksmodell med tre nivåer:  

(1) kjerneundervisning,(2) gruppeintervensjoner og (3) intensive intervensjoner. Bryant et al. 

undersøkte effekten av en intervensjon på nivå 2 som fokuserte på tallforståelse. De forventet 

at intervensjonen ikke bare ville ha en positiv effekt på tallforståelsesferdigheter målt med 

oppgaver som lignet på de oppgavene det ble arbeidet med under intervensjonen, men også på 

regning med forskjellige hele tall målt med oppgaver som inngikk i en standardisert prøve. 

 

Det ble benyttet et pretest-posttest eksperimentelt design, med pretesten utført i september. 

Det ble utført to ulike posttester, én i februar og én i mai. Av et utvalg bestående av 771 

amerikanske barn ble 238 identifisert som lavtpresterende risikoelever (elever med generelle 

vansker ble ikke medregnet). For å unngå feilidentifiseringer (grunnet f.eks. distraksjon, 

engstelighet eller ukjent testprotokoll) ble elevene undersøkt flere ganger. Det endelige 
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utvalget besto av 204 lavtpresterende risiko-elever (139 elever tilfeldig fordelt på 

tiltaksgruppen og 65 på kontrollgruppen). Et stort antall av de lavtpresterende risikoelevene 

var fra lavinntektsfamilier.  

Risikoelevenes matematikkferdigheter ble vurdert ved hjelp av oppgaver som undersøkte 

telling (opp til 99), sammenligning (finne det minste av to tall), tallsekvenser (f.eks __18 19, 

hvilket tall skal stå på den tomme plassen?), plassverdisystemet (25 har 2 tiere og 5 enere), 

addisjon og subtraksjon (0-18). I tillegg ble matematisk problemløsning og regneferdigheter 

undersøkt ved hjelp av standardiserte prøver for å teste overføringsverdien av tiltaket. 

Testingen ble utført av 50 førsteklasselærere. Et forskerteam bestående av to koordinatorer og 

fem doktor- og mastergradsstudenter hadde ansvaret for implementeringen av tiltaket og 

overvåkingen av implementeringskvaliteten. Koordinatorene var også ansvarlige for de 50 

førsteklasselærernes opplæring og trening i hvordan testene skulle administreres og 

gjennomføres. 

Tiltaket ble gjennomført i små grupper på 3-5 elever, og tiltaksperioden bestod av 4 økter i 

uken fordelt over 19 uker (76 økter til sammen), med en varighet på 25 minutter per økt.  

Aktivitetene var relatert til telling, tallforståelse, sammenligning og plassverdisystemet, og det 

innebar trening i blant annet tallsekvenser, telleprinsipper, addisjon, subtraksjon og 

sammenligning av tallenes størrelse og mengde. Øktene bestod av en oppvarmingsdel på 3 

minutter og to aktivitetsdeler på 10 minutter hver. I oppvarmingsdelen ble temaer fra tidligere 

økter repetert og i aktivitetsdelene ble nye temaer gjennomgått. Øktene ble avsluttet med 

individuelle oppgaver om de gjennomgåtte temaene. Tiltaket inneholdt også klare 

retningslinjer for atferd, det vil si for hvordan elevene skulle oppføre seg under øktene. 

Elevene skulle ha øynene på læreren, lytte, være stille og ha hendene på bordet så lenge dette 

var hensiktsmessig (dette var ikke nødvendig når elevene skulle være aktive).  

Implementeringskvaliteten ble direkte overvåket gjennom observasjon av tre av øktene til 

hver instruktør. Implementeringskvaliteten ble vurdert med utgangspunkt i følgende spørsmål: 

(1) fulgte instruktøren tiltaksmanualen?, (2) var instruksjonene eksplisitte og systematiske?, 

(3) ble elevenes atferd og økten styrt av instruktøren?  Resultatene viste at 

implementeringskvaliteten var god. Det ble også gjort tilfeldige observasjoner av hvordan 

kontrollgruppens lærere instruerte og administrerte elevene i den ordinære undervisningen. 

Resultatene viste at lærerne som underviste kontrollgruppen underviste i tallforståelse på en 
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mindre eksplisitt og systematisk måte og at de styrte elevenes atferd på en mindre effektiv 

måte.  

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene ved pretesten i september. 

Ved begge posttesten gjorde imidlertid tiltaksgruppen det som forventet signifikant bedre enn 

kontrollgruppen på oppgaver som lignet de oppgavene de hadde trent på. Dette gjaldt 

addisjons- og subtraksjonsoppgaver, plassverdioppgaver og tallsekvenser, men ikke 

sammenligningsoppgaver. Ved posttestene gjorde også tiltaksgruppen det som forventet 

signifikant bedre enn kontrollgruppen på deler av de standardiserte prøvene som ble benyttet 

for å teste overføringsverdien av tiltaket. Dette gjaldt regning med hele tall; på de delene som 

gikk på matematisk problemløsning var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.  

Bryant et al. undersøkte også andelen elever som gikk bort fra å være lavtpresterende 

risikoelever som et resultat av tiltaket. Basert på elevenes prestasjoner ved slutten av første 

klasse var 45 % av elevene i tiltaksgruppen og 22 % av elevene i kontrollgruppen ikke lenger 

i fare for å utvikle matematikkvansker, noe som understreker tiltakets kliniske signifikans. 

Artikkelforfatterne mener det er viktig å følge med på om tiltakets effekt ble opprettholdt de 

senere skoleårene, med tanke på at kravene til elevene øker. I tillegg mener de det er viktig å 

undersøke hvordan de 55% av tiltakselevene som fortsatt var i risikosonen etter 

intervensjonen utviklet sine matematiske ferdigheter ved slutten av neste skoleår.  

Ifølge Bryent et al. var studiens største begrensning at instruktørene som hadde ansvaret for 

implementering av tiltaket var tilfeldig valgte personer, som fikk en veldig kort opplæring. 

Når målet til en studie er å validere en intervensjon, bør alle de ansvarlige ifølge forskerne 

være grundig opplærte. De mener derfor deres resultater må sammenlignes med andre studier 

som også undersøker intervensjoner på nivå 2.  

4.1.4 Jordan, Glutting, Dyson, Hassinger-Das og Irwin (2012) 

Jordan, Glutting, Dyson, Hassinger-Das og Irwin (2012) undersøkte effekten av et tiltak for å 

bedre tallforståelsen til barnehagebarn (alder: 5 år og 6 måneder) fra familier med mindre 

gunstig inntekt, som regnes med å ha større risiko for å utvikle matematikkvansker enn andre 

barn. Fordi språklige ferdigheter kan ha betydning for matematikkferdigheter ble også barnas 

språkferdigheter undersøkt, samt om et tiltak som fokuserte på vokabular ville påvirke barns 

matematikkprestasjoner. 



37 

 

Effekten av intervensjonen ble undersøkt ved hjelp av et pretest-posttest eksperimentelt 

design. Barnas tallforståelse ble målt både før og etter intervensjonsperioden, og elevene ble 

tilfeldig fordelt på intervensjons- og kontrollgruppene. Det ble utført to ulike posttester, én 

uken etter intervensjonsperioden og én åtte uker senere. Intervensjonsperioden utgjorde 3 

økter per uke i 8 uker (24 økter tilsammen), med en varighet på 30 minutter per økt. Pretesten 

og posttestene målte tallforståelse, generelle matematiske ferdigheter og vokabular.  

Jordan et al. definerer tallforståelse som å mestre korrespondansen mellom tallord og 

tallsymboler (jf. Avsnitt 2.1) og å forstå at hvert tall i tallrekken alltid er én mer enn det tallet 

som er rett før og én mindre enn tallet som kommer rett etter (f.eks. at tallet 1 er én mer enn 

tallet 0 og én mindre enn tallet 2). Tallforståelsesferdigheter ble undersøkt ved hjelp av 

følgende delferdigheter: telling, tallkjennskap, tallsammenligning, nonverbal beregning, 

løsning av tekstoppgaver og tallkombinasjoner. Ved telling skulle barna vise sine ferdigheter i 

oppovertelling og nedovertelling, samt angi kardinalverdi. Tallkjennskap innebar at barna 

skulle kjenne igjen og benevne tall som blant annet 4,13, 28, 82, 124. Tallsammenligning 

gikk ut på at barna skulle svare på spørsmål som «hvilke tall kommer rett etter 5 og to etter 

7», «hvilket tall er større enn 5 og 4» og «hvilket tall er nærmest 5 og 6». Nonverbal 

beregning gikk ut på at barna fikk en rekke billedlige svaralternativer som besto av ulike 

antall prikker. Barna ble vist stykker som blant annet 2+1, 3+2 og 3-7, og måtte peke på riktig 

svaralternativ. Ved løsning av tekstoppgaver ble oppgavene lest høyt for barna, og eksempel 

på tekstoppgaver er «Jose har 3 kjeks. Sarah gir ham 2 kjeks til. Hvor mange kjeks har Jose 

nå?». Tallkombinasjoner gikk ut på at barna ble stilt spørsmål som «hvor mye er… pluss…», 

og eksempler på stykkene er 2+1, 3+2, 4+3 og 10+1. Barnas tallforståelse og resultater fra en 

standardisert prøve ble brukt som mål på generelle matematiske ferdigheter . I tillegg ble 

barnas vokabular undersøkt. I forkant av intervensjonsperioden fikk seks ulike studenter 

(instruktørene) fra universitetet opplæring i alle testprotokoller og tiltaksmanualer. Studentene 

fikk ikke vurdere posttest- og oppfølgingstestresultatene til elevene de selv hadde ansvaret 

for. Studentene vurderte resultatene til andre studenters tiltaksgrupper, altså resultatene til 

elever de ikke hadde møtt tidligere. Implementeringskvaliteten ble både direkte og indirekte 

overvåket gjennom lydopptak av tre av intervensjonsøktene til hver instruktør, og gjennom 

loggføring gjort av instruktørene. Disse ble senere sammenlignet og resultatet viste at 

kvaliteten var høy. 



38 

 

Intervensjonen rettet mot tallforståelse besto av ni ulike aktiviteter.  Trening i tallgjenkjenning 

og tierplassprinsipper gikk ut på å trene barna i å gjenkjenne de ulike tallene. Dette ble gjort 

ved å introdusere ett tall i hver økt og gjøre barna bedre kjent med dette tallet. Barna ble 

introdusert for tallenes mengde og symboler. Intervensjonen startet med tallet 10 fordi barna 

behersket ensifrede tall godt. Tallene som er høyere enn 10 ble introdusert med utgangspunkt 

i tallet 10 (f.eks. «15 er 10 og 5 mer»). Trening i tallenes orden (dvs. rekkefølge) gikk ut på å 

trene barna i å beherske tallrekken. Barna ble vist et tall og med hjelp fra instruktørene skulle 

de oppgi tallet etter og tallet før dette tallet.  Trening i hurtig vurdering og benevning av 

mengder gikk ut på at barna skulle trenes i å gjenkjenne og navngi antall umiddelbart og uten 

å telle. Her fikk barna se kort med ulike antall sirkler (1-4) og ble oppfordret til å si antall 

sirkler på kortet uten å telle. Trening i fingerbruk handlet om å lære barna å løse addisjons- og 

subtraksjonsstykker ved hjelp av fingrene. Barna lærte å vise 1-5 fingre automatisk uten å 

telle, for så å løse stykker som 3+2 ved først å vise 3 fingre på den ene hånden, så 2 på den 

andre hånden og til slutt å telle alt. Ved subtraksjon ble de lært å bøye ned fingrene. Trening 

med tall-liste gikk ut på at barna ble vist en liste med tall fra 1-10 og ved hjelp av denne listen 

øvde de på telleprinsippene en-til-en, stabil orden og kardinalitet (jf. avsnitt  2.1). Trening 

med skrevne tall gikk ut på at barna ble vist to ulike tall og deretter spurt om hvilket tall som 

var størst, eller at barna ble vist et tall deretter spurt om hvilket tall som kom etter eller før 

tallet. Trening i del-hel relasjoner gikk ut på å gjøre barna bevisste på at tall er bygget opp av 

mindre sett av elementer. Her ble kort med ulike antall prikker benyttet, og ved tallet 4 ble for 

eksempel to ulike kort med to prikker hver eller ett kort med tre prikker og ett kort med én 

prikk vist for barna. Trening i problemløsning og regneoperasjoner gikk ut på å trene barna i 

å bruke de ovennevnte strategiene for å løse regnestykker. Den siste aktiviteten, brettspill, 

innebar at elevene ved slutten av hver økt ble belønnet med brettspill. Dette var brettspill som 

inneholdt tall og krevde at barna benyttet seg av ferdigheter de lærte i intervensjonsøkten.   

Språktiltaket fokuserte på utvikling av vokabular med hjelp av eventyrbøker. Barna i 

språkgruppen ble introdusert for 43 ord fra åtte ulike eventyrbøker. I likhet med 

tallforståelsestiltaket vektla også språktiltaket ord som før, etter, stor og liten. Språktiltaket 

var spesielt utviklet for barn fra mindre gunstige sosioøkonomiske forhold.  

Tilsammen deltok 132 amerikanske barnehagebarn (63 jenter og 65 gutter) fra 

lavinntektsfamilier i studien. Barna hadde ulik språklig bakgrunn og 32 av dem var 
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minoritetsspråklige. Utvalget ble tilfeldig fordelt på følgende tre grupper med 44 deltakere per 

gruppe: (1) tallforståelsesgruppe, (2) språkgruppe og (3) kontrollgruppe.  

Pretestresultatene viste at de fleste av barna kunne tallrekken opp til ti og visste hvilket av to 

tall som var minst eller størst. Ved den første posttesten utkonkurrerte tallforståelsesgruppen 

de to andre gruppene med hensyn til tallforståelsesferdigheter. Ifølge Jordan et al. var dermed 

tallforståelsestiltaket mer effektiv enn språktiltaket når det gjaldt forbedring av barnas 

matematikkprestasjoner. Spesielt skilte barna i tallforståelsesgruppen seg positivt ut når det 

gjaldt tekstoppgaver. Sammenlignet med kontrollgruppen forbedret også 

tallforståelsesgruppen seg signifikant med hensyn til tallkombinasjoner og tallkjennskap.  

Mange av forbedringene som ble observert i tallforståelsesgruppen ved den første posttesten 

vedvarte til oppfølgingstesten, noe som i følge Jordan et al. tydet på at barna hadde 

internalisert det de hadde lært. Tallforståelsesgruppen utkonkurrerte altså kontrollgruppen ved 

begge posttestene. Undersøkelsen viste at språkgruppen ikke hadde større forbedring i 

matematikk enn kontrollgruppen. Ingen av tiltaksgruppene viste større forbedring i vokabular 

enn kontrollgruppen ved noen av posttestene.   

Ifølge Jorden et al. er det nødvendig å teste ut om tiltaket også kan fungere i større grupper og 

dermed forbedre prestasjonene til flere barn. De konkluderte med at barn som er i risiko for å 

utvikle matematikkvansker kan forbedre sine matematiske ferdigheter etter bare åtte uker med 

tallforståelsestrening. Ved å vurdere hvordan barn responderer på et slikt tiltak mener 

artikkelforfatterne at tiltaket også kan brukes til å skille mellom barn med lærevansker og 

barn som strever grunnet utilstrekkelig undervisning 

4.1.5 Mononen og Aunio (2014) 

Mononen og Aunio (2014) undersøkte effekten av et tiltak rettet mot andreklassinger (alder: 8 

år og 2 måneder) med svake prestasjoner i matematikk. Studiens utgangspunkt var tidligere 

forskning som har vist positive effekter av tidlig intervensjon for barn med svake prestasjoner 

i matematikk (Bryant et al., 2011; Jordan et al., 2012; Räsänen et al., 2009 ref. i Mononen & 

Aunio, 2014, s. 457). Basert på denne forskningen utviklet Mononen og Aunio en 

intervensjon kalt Improving Mathematics Skills in the Second Grade (IMS-2). Intervensjonen 

bestod av oppgaver som fokuserte på kjennskap til tallrekken, telling og kunnskap om 

plassverdisystemet. Intervensjonen var et eksplisitt, lærerstyrt undervisningsopplegg som gikk 
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ut på å lære barn nye matematiske begreper og strategier innenfor de ulike temaene. 

Treningen foregikk i grupper på 5-6 elever, og intervensjonen bestod av 12 økter fordelt over 

6 uker, med en varighet på 35-45 minutter per økt. Aktivitetene i gruppene ble utført sammen 

med en lærer og kort- og brettspill ble hyppig benyttet. Mesteparten av tiltaket gikk ut på å 

gjennomføre ulike aktiviteter ved hjelp av konkreter (f.eks. pinner). Elevene fikk i oppgave å 

telle inntil ti pinner og flere bunter med ti pinner, samt å legge til og trekke fra med hjelp av 

konkrete representasjoner. De trente på plassverdisystemet ved å gjøre øvelser med pinnene, 

der for eksempel tallet 25 ble konkretisert med to bunker med ti pinner og fem enkle pinner. 

Målet var å skape forståelse av forskjellen på tier- og enerplassen. Hver økt ble avsluttet med 

individuelle oppgaver om det gjennomgåtte temaet. 

 I studien undersøkes effekten av tiltaket med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

«How do low-performing children receiving the IMS-2 intervention develop in their 

mathematics skills, compared to children in a control group?» (Mononen & Aunio, 2014, s. 

459). Forskningsspørsmålet besvares ved hjelp av et pretest-posttest kvasi-eksperimentelt 

design. Elevenes matematiske ferdigheter ble altså målt både før og etter 

intervensjonsperioden, men elevene ble ikke tilfeldig fordelt på intervensjons- og 

kontrollgruppene (Lund, 2002). Mononen og Aunio gjennomførte to ulike posttester, en 

umiddelbart etter intervensjonsperioden og en tre måneder senere. I tillegg til å måle elevenes 

matematiske ferdigheter ble elevenes tenke- og språkferdigheter målt. Dette for å vurdere om 

gruppene var sammenlignbare før tiltaket startet.  

Elevenes matematiske ferdigheter ble vurdert ved hjelp av oppgaver som oppover- og 

nedovertelling, plassverdisystemet, tekstoppgaver med addisjon og subtraksjon, og ensifrede 

og tosifrede addisjons- og subtraksjonstykker med tallsymboler. Videre ble elevenes 

tenkeferdigheter vurdert ved hjelp av induktiv resonnering, altså ferdigheter i å slutte seg til 

mer generelle prinsipper på grunnlag av enkelterfaringer (Nilsen, 2013). Vurderingen av 

språkferdigheter ble basert på leseforståelse og leseflyt. Bakgrunnsinformasjon om elevenes 

hjemmespråk og foreldrenes utdanning ble også kartlagt for å avklare mulig påvirkning på 

studieresultatene. Dette ble gjort gjennom spørreskjema til foreldrene.  

I forkant av intervensjonsperioden fikk lærerne som skulle ha ansvaret en seks timers 

opplæring. Det ble utviklet lærermanualer som spesifiserte hva lærerne skulle gjøre i hver økt 

og i forhold til hver aktivitet. Implementeringskvaliteten ble indirekte overvåket ved at de 

ansvarlige lærerne førte logg etter hver økt. Loggføringen innebar registrering av den tiden 
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som ble brukt i hver økt, aktivitetene som ble gjennomført og andre kommentarer lærerne 

mente var viktig å rapportere.  

Tilsammen deltok 88 finske andreklasseelever. Utvalget var fra fire klasser fra to ulike 

barneskoler. Basert på elevenes pretest prestasjoner ble utvalget inndelt i følgende tre grupper: 

(1) low-performing intervention group (LOWi), (2) low-performing control group (LOWc) og 

(3) typically performing control group (TYPc). Ved denne fordelingen ble det brukt en grense 

på 25. prosentil for å definere lavtpresterende elever. LOWi bestod av 11 elever (4 gutter og 7 

jenter), LOWc bestod av 13 elever (4 gutter og 9 jenter) og TYPc bestod av 64 elever (40 

gutter og 24 jenter).  

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom de tre gruppene med hensyn til 

foreldrenes utdanningsnivå.  Men ved pretesten ble det oppdaget statistisk signifikante 

forskjeller mellom gruppene når det gjaldt tenke- og språkferdigheter: TYPc gruppen hadde 

bedre tenke- og språkferdigheter enn de to andre gruppene, mens det ikke var noen forskjell 

mellom gruppene LOWi og LOWc. Ved pretest skåret også elevene i LOWi gruppen 

signifikant lavere enn LOWc gruppen i matematikk. Vurdering av intervensjonens 

korttideffekt viste at alle gruppene forbedret matematikkferdighetene signifikant i løpet av 

intervensjonsperioden. Imidlertid hadde bare LOWc og TYPc gruppene signifikant fremgang 

fra den umiddelbare post-testen til den senere posttesten (oppfølgingstesten), og LOWc 

gruppen hadde større fremgang enn TYPc gruppen i denne perioden. Ingen av gruppene med 

svak prestasjon i matematikk (LOW gruppene) klarte å ta igjen prestasjonsgapet til de som 

hadde en typisk utvikling av matematiske ferdigheter (TYPc gruppen). 

Lærerloggene viste at elevene i intervensjonsgruppen (LOWi gruppen) hadde vanskeligheter 

med å tilpasse seg programmets tempo. Elevene hadde spesielt behov for mer trening med 

tallene fra 1-100. De fleste av elevene viste imidlertid stor interesse og engasjement under 

intervensjonen, særlig for spill-lignende matematiske aktiviteter. Ved evalueringen av 

intervensjonen og intervensjonsperioden ble det også avdekket at noen av elevene i LOWc 

gruppen hadde fått ekstra støtte i matematikk fra skolens spesiallærer. Dette var ikke med i 

beregningen, da formålet var at LOWc gruppen skulle være en kontrollgruppe.  Den ekstra 

støtten noen av elevene i LOWc gruppen fikk kan i følge Mononen og Aunio være noe av 

forklaringen på at LOWc gruppen viste signifikant framgang i matematikk. At LOWc 

gruppen hadde større fremgang enn TYPc gruppen kan dermed tyde på at den ekstra støtten 

hadde en positiv effekt. At elevene i LOWi gruppen ikke hadde større fremgang enn elevene i 
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LOWc gruppen kan muligens henge sammen med at gruppene i utgangspunktet hadde ulike 

matematiske forutsetninger. Med dette menes at elevene i LOWi gruppen presterte svakere på 

pre-testen enn elevene i LOWc gruppen. 

Mononen og Aunio understreker at tiltak ved matematikkvansker bør fokusere på den eller de 

ferdighetene som elevene strever med. Resultatene tyder på at intervensjonen ikke oppfylte 

behovene til elevene i LOWi gruppen. Elevene har for eksempel behov for mer trening i 

grunnleggende ferdigheter som kjennskap til tallrekken og telling.  Derfor mener 

artikkelforfatterne at det er behov for videreutvikling av intervensjonen både med hensyn til 

intensitet og innhold. Ettersom elevene viste særlig interesse for spill-lignende aktiviteter, kan 

for eksempel mengden av slike aktiviteter økes. Til slutt kommenterer Mononen og Aunio 

begrensingene et lite utvalg førte med seg. Grunnet utfordringer med å rekruttere lærere og 

elever og å foreta en tilfeldig fordeling til elevgruppene ble forskerne nødt til å benytte seg av 

et kvasi-eksperimentelt design. Dessuten hadde de bare mulighet til å overvåke 

intervensjonsøktene gjennom loggføring, noe som bare kan gi indirekte informasjon om 

implementeringskvaliteten og elevenes atferd.  

4.2 Sammenligning av studier og funn  

Studiene som er presentert over, undersøkte utvikling og forbedring av barns matematiske 

ferdigheter. Fire av studiene (Bryant et al., 2011; Fuchs el al., 2005; Jordan et al., 2012; 

Mononen & Aunio, 2014) undersøkte lavtpresterende risiko-elever, mens Carr et al. (2011) 

undersøkte tilfeldige elevers prestasjonsforbedring uten noen form for risiko- og 

prestasjonsvurdering. Dessuten undersøkte studiene forskjellige påvirkningsfaktorer. 

Fuchs et al. (2005) undersøkte identifisering, forebygging, forekomst og alvorlighetsgrad av 

matematikkvansker, samt kognitive egenskaper som ligger til grunn for utvikling av 

matematikkvansker. Carr et al. (2011) undersøkte om tiltak som var utviklet for å forbedre 

barns beregningsflyt og bruk av kognitive strategier  påvirket barns matematiske prestasjoner. 

I tillegg undersøkte Carr et al. (2011) kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter og om 

tiltakene påvirket disse ulikt. Bryant et al. (2011) undersøkte i likhet med Fuchs et al. (2005) 

identifisering og forebygging av lærevansker, men med utgangspunkt i et tiltak som var rettet 

mot tidlig tallforståelse. Tallforståelsestiltaket fokuserte på telling, tallforståelse, 

sammenligning og plassverdisystemet. I likhet med Bryant et al. (2011) undersøkte Jordan et 
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al. (2012) effekten av et tiltak som var rettet mot tallforståelse, og i tillegg om språklige 

ferdigheter (vokabular) påvirket barns matematiske prestasjoner. Mononen og Aunio (2014) 

undersøkte effekten av et tiltak som, i likhet med studien til Bryant et al., fokuserte på 

kunnskap om telling og plassverdisystemet. I tillegg fokuserte Mononen og Aunios tiltak på 

kunnskap om tallrekken. 

Tidligere er det nevnt at tidlig innsats ofte deles i to hovedretninger, der den ene knyttes til 

forebyggende arbeid for barn som er i risiko, og den andre til barn som allerede har blitt 

identifisert med en vanske eller med forsinket utvikling (jf. avsnitt 3). Disse retningene 

kommer også til uttrykk i de presenterte studiene. Fuchs et al. (2005), Bryant et al. (2011) og 

Mononen og Aunio (2014) fokuserte på tidlig identifisering av vansker og tidlig inngrep for å 

iverksette tiltak så fort forsinkelser i matematisk utvikling er blitt oppdaget. I motsetning til 

dette fokuserte Carr et al. (2011) mer generelt på forebyggende tiltak i tidlig alder.  I likhet 

med Carr et al. (2011) undersøkte Jordan et al. (2012) effekten av forebyggende tiltak, men 

ved å ta utgangspunkt i barn fra mindre gunstige sosioøkonomiske forhold. 

I de fem studiene ble sentrale begreper definert i ulik grad. Både Fuchs et al. (2005) og Bryant 

et al.(2011) hadde fokus på identifisering i form av hvordan barn responderte på tiltak, og 

begge studiene beskrev nøye hva som menes med dette. Imidlertid var det bare Carr et al. 

(2011) og Jordan et al. (2012) som ga en eksplisitt, teoretisk definisjon av begrepene de målte. 

Fuchs et al. (2005), Bryant et al. (2011) og Mononen og Aunio (2014) forklarte hvordan 

begrepene (f.eks. matematiske ferdigheter) skulle måles med utgangspunkt i delferdighetene 

de undersøkte (dvs. ga operasjonelle definisjoner), men de definerte ikke begrepene teoretisk. 

Og det var bare Jordan et al. (2012) som ga en eksplisitt definisjon av matematikkvansker, 

gjennom en beskrivelse av dyskalkuli (defineres hovedsakelig ved lav tallforståelse i studien). 

De andre studiene definerte ikke matematikkvansker eksplisitt. De identifiserte barn som var i 

risiko med utgangspunkt i barnas pretestresultater, men ettersom de ikke definerte 

matematikkvansker ytterligere, kan dette hindre sammenlignbarheten av resultatene og føre til 

sprikende funn (Kleven, 2002b). Uklarheter i hva som legges i begreper kan i tillegg svekke 

reliabiliteten ved å forhindre etterprøving av studiene (Kleven, 2002a). Dette gjelder i større 

grad for de tre studiene som ikke gir en eksplisitt beskrivelse av eller klart definerer hva som 

legges i begrepene. Forklaringene på hvordan elevenes matematiske ferdigheter ble undersøkt 

og hvordan tiltakene ble utført er i imidlertid vel så viktig som å gi teoretiske definisjoner. 

Dette er blant annet viktig for etterprøving og når tiltakene skal benyttes i praksis.  
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Fuchs et al. (2005), Carr et al. (2011), Bryant et al. (2011) og Jordan et al. (2012) benyttet et 

eksperimentelt design i sine studier. Men på grunn av ulike begrensninger benyttet Mononen 

og Aunio (2014) et kvasi-eksperimentelt design. Ved tiltaksstudier gir sterk kontroll 

muligheten til å trekke slutninger om kausale effekter med stor sikkerhet. De kontrollerer med 

andre ord for trusler mot indre validitet. Det at Mononen og Aunio (2014) benyttet et kvasi-

eksperimentelt design førte til at de hadde mindre kontroll i forhold til de fire andre studiene 

(Lund, 2002a). I alle studiene ble det imidlertid utført både pretest og posttest. Fuchs et al. 

(2005) og Carr et al. (2011) utførte en posttest umiddelbart etter intervensjonsperioden, og 

Bryant et al. (2011), Jordan et al. (2012) og Mononen og Aunio (2014) utførte to posttester, 

en umiddelbart etter intervensjonsperioden og en oppfølgingstest noen måneder senere. At de 

tre sistnevnte studiene utførte to posttester gir mulighet for slutninger om langtidseffekter av 

tiltakene, altså slutninger om hvorvidt effekter av tiltaket (om det foreligger noen) vil 

opprettholdes over tid. Dette styrker studiene og gir viktig informasjon om de gjennomførte 

tiltakene virkelig har en langsiktig innvirkning på barns matematikkferdigheter (Lund, 

2002d).   

Carr et al. (2011) og Jordan et al. (2012) hadde relativt små utvalg i sine studier, bestående av 

henholdsvis 178 og 132 barn. Fuchs et al. (2005) og Bryant et al. (2011) undersøkte større 

utvalg bestående av 564 og 771 barn. Et stort utvalg gjør resultatene lettere generaliserbare, 

det vil si styrker den ytre validiteten (Lund, 2002b). Studien til Mononen og Aunio (2014) 

besto av et lite utvalg på 88 barn. Dette er en begrensning når det gjelder generalisering av 

funnene (Lund, 2002b), men det er viktig å understreke at dette kun var en pilotstudie. Av de 

fem studiene er det Fuchs et al. (2005), Carr et al. (2011) og Bryant et al. (2011) som har mest 

heterogene utvalg. De to førstnevntes utvalg var fra mange ulike barneskoler, mens den 

sistnevntes utvalg var fra to forskjellige delstater i USA. Dette fører til mindre sannsynlighet 

for at individene i studiene er ensartede, og dermed kan resultatene med større sikkerhet 

generaliseres til andre persontyper (styrker ytre validitet). De andre to studiene, av Jordan et 

al. (2012) og Mononen og Aunio (2014), kan bestå av mer homogene utvalg, noe som svekker 

muligheten for sikker generalisering (Lund, 2002d).   

Studienes utvalg omfattet ulike alderstrinn, der noen undersøkte barn i barnehagealder og 

andre i skolealder. Ikke alle studiene oppga den eksakte alderen til barna som deltok i studien, 

men nøyde seg med å oppgi skoletrinn. Mens studiene til Fuchs et al. (2005), Carr et al. 

(2011), Bryant et al. (2011) og Jordan et al. (2012) ble gjennomført i USA, ble studien til 
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Mononen og Aunio (2014) gjennomført i Finland. Både Fuchs et al. (2005) og Bryant et al. 

(2011) tok utgangspunkt i barn på første skoletrinn. Selv om de ikke oppga eksakt alder på 

barna, tyder dette på at barna i disse studiene var omtrent 6 år (ettersom skolestart for barn i 

USA er 6 år). Carr et al. (2011) og Mononen og Aunio (2014) tok utgangspunkt i barn på 

andre skoletrinn. Mononen og Aunio (2014) oppga at barna i studien gjennomsnittlig var 8 år 

og 2 måneder gamle. Carr et al. oppga ikke alderen på barna, men ettersom studien er fra 

USA, kan det antas at barna omtrent var 7 år gamle.  Jordan et at. (2012) er den eneste studien 

som undersøkte barnehagebarn, og de oppga at barna i studien gjennomsnittlig var 5 år og 6 

måneder gamle. 

Intervensjonene i studiene ble utført på ulike måter, der antall barn i grupper, antall økter og 

lengden av øktene varierte. I studien til Fuchs et al. (2005) ble intervensjonen iverksatt i små 

grupper på 2-3 elever, og tilsammen ble det gjennomført 48 intervensjonsøkter med en 

varighet på 40 minutter per økt. Carr et al. (2011) oppga ikke hvor mange elever det var i 

gruppene. De gjennomførte tilsammen 40 økter, med en varighet på 30 minutter per økt. 

Bryant et al. (2011) iverksatte intervensjonen i grupper på 3-5 elever og gjennomførte til 

sammen 76 økter med en varighet på 25 minutter per økt. Gruppene i studien til Jorden et al. 

(2012) besto av 4 barnehagebarn. De gjennomførte 24 økter til sammen, med en varighet på 

30 minutter per økt. Mononen og Aunio (2014) iverksatte intervensjonen i grupper på 5-6 

elever, og intervensjonen bestod av 12 økter med en varighet på 35-45 minutter per økt. 

Måten intervensjonene ble iverksatt på er et bindeledd mellom forskning og praksis. Derfor er 

implementeringskvaliteten viktig for resultatene i studiene. Overvåking av måten 

intervensjonen gjennomføres på skal sørge for at forskere kan identifisere forhold som er 

viktige for at intervensjoner skal gi positive resultater, samt gi dem mulighet til å forklare 

manglende effekter. Det at intervensjonene blir ufullstendig og uhensiktsmessig 

implementert, kan føre til at effektene blir mindre enn det som kan forventes eller uteblir helt. 

Forventede effekter forutsetter med andre ord god implementeringskvalitet (Sørlie, Ogden, 

Solheim, Olseth, 2010).  Implementeringskvaliteten i studien til Fuchs et al. (2005) og Carr et 

al. (2011) ble direkte overvåket gjennom lydopptak. I studien til Bryant et al. (2011) ble den 

også direkte overvåket, med både lydopptak og direkte observasjon. I studien til Jordan et al. 

(2012) ble den både direkte og indirekte overvåket gjennom lydopptak og loggføring. 

Implementeringskvaliteten var høy ved alle disse studiene. Mononen og Aunio (2014) utførte 

bare indirekte overvåking gjennom loggføring og gir ingen eksplisitt informasjon om hvordan 
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kvaliteten var. Direkte overvåking kan gi mer presis informasjon om hvordan tiltakene 

implementeres. Det er derfor mer gunstig å ta i bruk dette dersom det lar seg gjøre.  

Slik det er nevnt innledningsvis hadde alle de fem studiene et overordnet mål om å undersøke 

om spesifikke tiltak kan ha en positiv effekt på barns matematikkferdigheter. Fuchs et al. 

(2005) undersøkte effekten av et tiltak som var et supplement til den ordinære 

matematikkundervisningen, og funnene fra denne studien viste at den generelle fremgangen 

til tiltaksgruppen var større enn fremgangen til kontrollgruppen. Konklusjonen var dermed at 

tiltaket hadde positiv effekt på matematikkferdighetene til barn som var i risiko for å utvikle 

matematikkvansker. At forekomsten av matematikkvansker (lavtpresterende risikoelever) i 

tiltaksgruppen ble mer redusert enn i kontrollgruppen styrket også konklusjonen om at tiltaket 

hadde en positiv effekt. 

 Resultatene fra studien til Carr et al. (2011) viste at beregningsflyttiltaket i studien ikke 

hadde noen positiv effekt, mens tiltaket rettet mot kognitive strategier hadde en positiv effekt. 

Dette viste seg ved at de elevene som fikk trening i bruk av kognitive strategier opplevde en 

større fremgang i matematikkferdigheter enn kontrollgruppen, noe som ikke var tilfelle for de 

elevene som fikk trening i beregningsflyt. Resultatene indikerte dessuten at begge tiltakene 

hadde liten effekt på jentenes matematikkferdigheter. Studien til Carr et al. (2011) kan tyde på 

at nytteverdien var størst for elever som allerede presterte forholdsvis godt. Dette er i samsvar 

med Dowkers (2004) forslag om at tiltak bør fokusere på de ferdighetene som individer 

strever med. Resultatene til Carr et al. (2011) kunne tyde på at jentene hadde behov for 

trening i mer grunnleggende matematiske ferdigheter for å få nytte av tiltakene i studien, 

eventuelt at jentene trengte mer tid til å internalisere de nye strategiene.  

Resultatene fra studien til Bryant et al. (2011) tydet på at tiltaket hadde en positiv effekt på 

elevenes matematikkferdigheter. Tiltaksgruppen i denne studien hadde statistisk signifikant 

større fremgang fra pretesten til oppfølgingstesten enn kontrollgruppen med hensyn til fire av 

fem ferdigheter som ble undersøkt. Tiltaksgruppen utkonkurrerte altså kontrollgruppen. I 

tillegg ble forekomsten av risikoelever i tiltaksgruppen redusert med 45 prosent. Dette var 

nesten dobbelt så mye som i kontrollgruppen, noe som styrket konklusjonen om at tiltaket 

hadde en positiv effekt. I motsetning til tiltaket i studien til Carr et al. (2011), som ikke hadde 

noen effekt på elevenes beregningsflyt, indikerte resultatene til Bryant et al. (2011) at trening 

i addisjons- og subtraksjonsberegning hadde effekt på elevenes beregningsflyt. 
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I studien til Jordan et al. (2012) var det bare den gruppen som fikk trening i tallforståelse som 

viste statistisk signifikant større forbedring enn kontrollgruppen når det gjaldt 

matematikkferdigheter. Språkgruppen forbedret seg imidlertid ikke mer enn kontrollgruppen 

når det gjaldt matematikkferdigheter. Dette tyder på at tallforståelsestiltaket hadde positiv 

effekt på barnas matematikkferdigheter, men at språktiltaket ikke hadde det. Resultatene fra 

oppfølgingstesten viste dessuten at effekten vedvarte to måneder etter tiltaksperioden. 

Basert på resultatene fra studien til Mononen og Aunio (2014) er det ikke mulig å konkludere 

med at tiltaket som ble testet i studien hadde noen positiv effekt på matematikkferdigheter. 

Elevene i både tiltaksgruppen og begge kontrollgruppene viste signifikant forbedring i 

matematikkferdigheter fra pretesten til posttesten, imidlertid var ikke tiltaksgruppens 

fremgang større enn kontrollgruppenes fremgang.  

Når resultatene fra studiene sees i lys av utvikling og forbedring av matematikkferdigheter, 

kan tiltakene som ble gjennomført i studiene til Fuchs et al. (2005), Bryant et al. (2011) og 

Jordan et al. (2012) sies å ha hatt positive effekter på deltagernes matematikkferdigheter. 

Resultatene fra studien til Carr et al. (2011) var mindre entydige, men gikk i retning av at 

kognitiv strategitrening kan ha større positiv effekt på gutter enn på jenter. Tiltaket i studien 

til Mononen og Aunio (2014) hadde ingen positiv effekt på barnas matematikkferdigheter. 

Det er viktig å være oppmerksom på at den positive effekten av tiltakene i de førstnevnte tre 

studiene ikke gjaldt for alle delferdighetene som ble undersøkt, men for den helhetlige 

vurderingen av matematikkferdighetene. I tillegg indikerer resultatene fra studiene at tiltak 

som har som mål å forbedre barns matematikkferdigheter har større effekt når de er direkte 

rettet mot matematikkferdigheter. Dette kommer spesielt frem i studien til Jordan et al. 

(2012), der tallforståelsestiltaket hadde en positiv effekt på barnas matematikkferdigheter, 

mens språktiltaket ikke hadde noen positiv effekt.   

Tiltakene i fire av de fem studiene viste seg altså å ha positiv effekter på de deltagende barnas 

matematikkferdigheter. Det at tiltaket i studien til Mononen og Aunio (2014) ikke hadde noen 

positiv effekt kan komme av ulike ting. Først og fremst hadde kontrollgruppen i deres studie 

fått uventet ekstra støtte i matematikkfaget. Dessuten varte tiltaket i denne studien mye 

kortere enn i de fire andre studiene. Dette kan indikere til at tiltak med lengre varighet kan ha 

bedre effekt på matematikkferdigheter enn korte tiltak. Implementeringskvaliteten i studien til 

Mononen og Aunio (2014) ble heller ikke direkte overvåket. Implementeringskvaliteten ble 
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registrert gjennom loggføring, som er en mer indirekte måte å overvåke den på. Dette kan ha 

ført til at de ikke fikk god nok informasjon om implementeringskvaliteten.  
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5 UTFORDRINGER VED OVERFØRING 

AV AMERIKANSKE 

INTERVENSJONSPROGRAMMER TIL 

NORSK SKOLESYSTEM 

De fem studiene som har blitt presentert og diskutert i det forrige kapittelet er kvantitative 

undersøkelser som ikke er utført i Norge. Kvantitative undersøkelser er utbredt i 

utdanningsforskning, og disse blir ofte benyttet på tvers av landegrenser og kulturelle 

kontekster uten særlig problematisering (Fauskanger & Mosvold, 2010). Feltet tidlig 

identifikasjon og intervensjon er dominert av amerikansk litteratur og amerikanske 

undersøkelser (Vik & Hausstätter, 2014), noe som kommer tydelig frem når en søker etter 

forskning på feltet. De amerikanske undersøkelsene er ofte utviklet med utgangspunkt i den 

amerikanske tradisjonen, som kan være veldig ulik den norske (Fauskanger & Mosvold, 

2010). Knyttet til denne problematikken har Biesta (2013) i artikkelen «Å snakke pedagogikk 

til education» tatt for seg forskjellen mellom den anglo-amerikanske pedagogiske 

konstruksjonen og den tyske kunnskapskonstruksjonen. 

I følge Biesta (2013) er den store forskjellen mellom disse konstruksjonene at 

pedagogikkfaget ikke har utviklet seg som en egen akademisk disiplin med en egen 

berettigelse i den angloamerikanske konstruksjonen, mens den har utviklet seg som en adskilt 

akademisk disiplin i den tyske kunnskapskonstruksjonen. Det vil si at den angloamerikanske 

konstruksjonens beskrivelse av pedagogikkfaget er en sammensetning av ulike 

kunnskapstradisjoner, til forskjell fra den tyske som gir pedagogikkfaget en egen autonom 

plass som kunnskapsfelt (Vik & Hausstätter, 2014). En annen grunnleggende forskjell mellom 

konstruksjonene er knyttet til hvordan de definerer hva som er god undervisning. Den 

angloamerikanske konstruksjonen gir ikke en spesifikk beskrivelse av dette.  I den tyske 

kunnskapskonstruksjonen er dette mer avklart, og knyttes opp til barns selvbestemmelse og 

posisjon som menneske (Biesta, 2013; Vik & Hausstätter, 2014).  

Hovedutfordringen med å overføre amerikanske intervensjonsprogrammer til det norske 

skolesystemet kan ha å gjøre med at norsk pedagogikk har sterke røtter i den tyske 

pedagogikktradisjonen. Dette tydeliggjør Vik og Hausstätter (2014) gjennom at Norge og 

norsk utdanningssystem aktivt forholder seg til begrepet pedagogikk, og at det kun de siste 
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tiårene har begynt å benytte begrepet utdanningsvitenskap. De refererer videre til 

formålsparagrafen i opplæringsloven, som setter individet i sentrum for den pedagogiske 

virksomheten på linje med den tyske kunnskapskonstruksjonen. I tillegg trekker de frem at 

den norske skolens kulturelle historie som en skole for alle, har fokusert på tilpasset 

opplæring og prosessen med å skape et inkluderende skolefellesskap, noe som har opphav i 

den tyske pedagogikken (Vik & Hausstätter, 2014). Satsningen på tidlig innsats blir i følge 

Bjørnsrud og Nilsen (2013) presentert som en institusjonell strategi for å øke kvaliteten på 

utdanningsinstitusjonen i de stortingsmeldingene som er presentert i avsnitt 3.1. Det er 

åpenbart at måten tidlig innsats beskrives på i stortingsmeldingene er logiske og fornuftige 

med tanke på at tidlig innsats har som mål å minimere eller eliminere et problem på et tidlig 

stadium, og dermed øke sjansen for et positivt utbytte for individet og samfunnet (Bjørnsrud 

& Nilsen, 2013; Vik & Hausstätter, 2014). Imidlertid påpeker Vik og Hausstätter (2014) at 

denne logikken og tankegangen har sitt opphav fra anglo-amerikansk konstruksjon, der målet 

er å effektivisere utdanningsinstitusjonen gjennom institusjonelle strategier. Denne 

tankegangen er ifølge dem i strid med det tyske, og dermed også det norske systemet, som 

setter barnet og barnets mulighet for frihet i sentrum (Vik & Hausstätter, 2014).  

Det trekkes spesielt frem tre områder som er ledd i en grunnleggende anglo-amerikansk 

forståelse av tidlig innsats, og som utfordrer det norske systemet og pedagogikken. Disse tre 

områdene er kostnadseffektivitet, inkludering - en skole for alle og pedagogen pluss 

programmet (Vik & Hausstätter, 2014, s. 53). Det første området dreier seg om å forebygge 

«problemer» barn har før de blir større og mer omfattende. Dette for å spare samfunnet for 

kostnader knyttet til hjelpetiltak for enkeltpersoner og minke bruk av ressurser som kan bli 

større på et senere tidspunkt. På grunn av at Norge har sterk offentlig styring som består av 

universelle løsninger rettet mot hele befolkningen, og ikke bare mot dem som har størst behov 

for hjelp og støtte, kan imidlertid sterkt fokus på kostnadseffektivisering skape utfordringer. 

Utfordringen ved område to handler om at barnehagen i noen grad mister sin egenverdi når 

den betraktes som et instrument for skoleforberedelse. Målsettingen til den norske skolen og 

barnehagen er å være inkluderende. Måten det amerikanske utdanningssystemet definerer 

inkludering på, er imidlertid svært ulik den norske og skandinaviske oppfatningen, som 

baseres på pedagogikkfaget og defineres med referanse til individuell integritet og egenverdi 

(Vik & Hausstätter, 2014). Utfordringen ved det tredje området er knyttet til barns 

vekstpotensial og selvbestemmelse. Den anglo-amerikanske forståelsen av tidlig innsats 

bygger på at en mangel eller svekkelse i barns utvikling skal gjøres friskt eller rettes opp 
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gjennom iverksetting av intervensjoner. Dette er i strid med den norske utdanningspraksisen 

som setter barnets vekstpotensial og selvbestemmelse i sentrum (Bjørnsrud & Nilsen, 2013; 

Vik & Hausstätter, 2014).  

Det er tydelige likheter mellom måten tidlig intervensjon/innsats defineres og forklares på i 

den amerikanske og den norske litteraturen. Imidlertid tar, som nevnt, den amerikanske og 

norske pedagogikken utgangspunkt i ulike konstruksjoner. Dette skaper utfordringer ved 

overføringen av intervensjonsprogrammer til Norge. En mulig løsning på utfordringene kan i 

følge Vik og Hausstätter (2014) være å etablere et rammeverk for tidlig innsats innenfor det 

norske pedagogikkfaget, som tar hensyn til de kulturelle rammene i den norske 

pedagogikkforståelsen. Dette kan til dels frigjøre oppfatningen om tidlig innsats fra den 

standardiserte anglo-amerikanske konstruksjonen og tilpasse den til norske 

utdanningsforhold. 

5.1 Utfordringer ved tidlig identifikasjon og 

intervensjon 

I kapittel tre påpekes det at få klare faglige forventninger til barn i førskolealder og tidlig 

barneskolealder kan skape utfordringer ved forsøk på å identifisere matematikkvansker. En 

mulig løsning er å ta utgangspunkt i typiske kjennetegn på barns matematiske utvikling. I 

tillegg til dette er det andre forhold som gjør tidlig identifikasjon og intervensjon ved 

matematikkvansker krevende.  

Tidligere i oppgaven er det nevnt at arbeidet med tidlig identifisering og intervensjon bør 

utføres av fagpersoner som er kvalifiserte og kompetente (jf. avsnitt 3.3). Dette er både 

avgjørende for identifiseringsprosessen og for at intervensjoner skal kunne støtte barns 

matematiske utvikling. Forskningsresultater viser at personalet i norske barnehager mangler 

kompetanse når det gjelder risikofaktorer (Buli-Holmberg, 2012) og den typiske matematiske 

utviklingen (Nortvedt & Vogt, 2012). I en undersøkelse fant Haug (2014) at mange som gir 

hjelp og støtte til barn med særlige behov i norske barnehager og skoler er ufaglærte personer. 

Utfordringen her ligger i at bruk av ufaglærte svekker formålet med og virkningen av tidlig 

innsats. Kapittel fire viser at intervensjonsprogram med positiv effekt på barns 

matematikkferdigheter bør holde høy kvalitet. De som har ansvaret for å implementere 

intervensjonene bør være kompetente fagpersoner som har fått grundig opplæring. 
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Intervensjonene bør være konsistente og implementeringskvaliteten bør overvåkes nøye . 

Dette er samtidig den generelle praksisen i amerikanske delstater der tidlig innsats har vært 

praktisert lenge og et satsningsområde siden 1980-tallet (Swanson, Solis, Ciullo & Mckenna, 

2012). Praksisen i Norge og USA er med andre ord ganske ulik og måten intervensjonene 

implementeres kan innebære et problem ved overføring av amerikanske 

intervensjonsprogrammer til det norske skolesystemet.  

Kapittel fire kan også tyde på at intensiteten av tiltak kan ha stor betydning for oppnådd 

effekt. Intervensjonene som ble beskrevet foregikk i små grupper og besto av et bestemt antall 

økter fordelt over flere uker. I studiene understrekes det at manglende intensitet og deltakelse 

kan svekke effektene. Den beskrevne måten å intervenere på kan imidlertid være problematisk 

i en norsk sammenheng, som setter inkludering og barnets muligheter for frihet i sentrum. Det 

at de omtalte intervensjonene er utført i små grupper kan føre til uønsket organisatorisk 

segregering dersom de gjennomføres i den norske skolen. Intervensjonene er ikke utprøvd i 

større grupper eller i klasser, og det foreligger derfor ikke informasjon om de kan benyttes i 

fellesundervisningen.  

Som nevnt tidligere defineres inkludering ved referanse til individuell integritet og egenverdi. 

Dette innebærer for eksempel at barnehagen og skolen må tilpasse seg i møte med mangfoldet 

av barn (Hausstätter, 2007). Intervensjoner som skal gjennomføres i små grupper med barn i 

risiko eller allerede identifiserte vansker kan dermed forstås som en barriere i forhold til 

inkluderingsperspektivet (Bjørnsrud, 2012). 
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6 AVSLUTTENDE OPPSUMMERING 

Beskrivelsen av den elementære matematiske utviklingen tar utgangspunkt i at mennesker er 

født med en grunnleggende mengdeforståelse, og at små barn klarer å skille mellom mengder 

som ikke er for like. Denne preverbale mengdeforståelsen videreutvikles gjennom tilegnelse 

av telleferdigheter og tallforståelse i førskolealderen. Utviklingen av disse ferdighetene er 

styrt av fem prinsipper, hvor en-til-en prinsippet, prinsippet om stabil orden og 

kardinalprinsippet utgjør en skjelettstruktur for videreutvikling av matematiske ferdigheter. I 

tillegg er det viktig at barn lærer seg korrespondansen mellom tallord og tallsymboler. Videre 

kjennetegnes barns utvikling av matematiske ferdigheter av at de fleste barn i femårsalderen 

kjenner til grunnleggende telleprinsipper og mestrer telling til minimum 10. Det neste steget 

beskrives som utvikling av aritmetiske ferdigheter, som til vanlig starter med addisjon av 

ensifrede tall. 

Oppgaven viser at definisjoner av matematikkvansker tar utgangspunkt i diagnoser, årsaker, 

kjennetegn og komorbiditet. Hovedsakelig benyttes de internasjonale diagnosemanualene 

ICD-10 og DSM-5 som grunnlag for å stille diagnosen matematikkvansker. I begge 

manualene kreves det at matematiske ferdigheter skal være vesentlig svakere enn det som 

forventes ut fra alder, intelligens og skoletrinn. I tillegg kreves det at vanskene ikke skal 

skyldes andre vansker, forstyrrelser, svekkelser eller utilstrekkelig undervisning. 

Årsaksforklaringer på matematikkvansker er i oppgaven delt inn i tre: medisinske, 

sosiologiske, didaktiske og pedagogiske forklaringer. Den medisinske forklaringen står 

spesielt sentralt og handler hovedsakelig om funksjoner som hukommelse og 

informasjonsbearbeiding. Ifølge denne forklaringen kjennetegnes matematikkvansker blant 

annet ved bruk av umodne, altså få og primitive, regnestrategier, lite bruk av 

langtidsminnebasert problemløsning og vanskeligheter med å reagere på, gjenskape og tolke 

visuell informasjon.  

Forekomsten av matematikkvansker er omdiskutert. Varierende anslag begrunnes med bruk 

av ulike kriterier og metoder og fravær av en entydig definisjon. Det hevdes imidlertid at 15-

20 % av norske elever står i fare for å fullføre grunnskolen uten å beherske de fire regneartene 

i matematikk. En sammenfatning av flere kilder viser at omtrent 1-8 % kan ha spesifikke 

matematikkvansker og at mange strever med matematikkfaget. Konsekvenser som 
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matematikkvansker fører med seg kan være dårlig fungering i hverdagen, psykoemosjonelle 

vansker, dårlig selvfølelse, opplevelse av nederlag og avvisning og prestasjonsangst.  

I oppgaven fremheves betydningen av perioden mellom fødselen og femårsalderen for 

tilegnelse av grunnleggende ferdigheter. I faglitteraturen hevdes det at tidlig innsats kan gi et 

godt grunnlag for senere læring og ha betydning for forebygging av følgevansker, samt 

forhindre utvikling av alvorlige vansker, atferdsproblemer og store mangler i grunnleggende 

akademiske ferdigheter. Det forebyggende arbeidet karakteriseres ved å gi best mulige vilkår 

for lærings og utvikling. Dette krever ikke diagnostisering i streng forstand, men forutsetter 

oppmerksomhet for barns matematiske utvikling og eventuell forsinkelse av denne. Det er 

derfor viktig at blant andre barnehagepedagoger og lærere har den nødvendige kunnskapen 

om utviklingen av matematiske ferdigheter og hva som kjennetegner matematikkvansker.  

Tidlig identifisering er en forutsetning for at tiltak skal kunne iverksettes. Gjennom 

identifisering kan det fastslås om barn har utviklingsmessige vansker som kan hindre læring 

av matematikk eller sette barn i fare for å utvikle matematikkvansker. Tidlig identifisering 

kan bestå av kartlegging, undersøkelse av risiko og beskyttende faktorer, systematisk 

observasjon, omfattende evaluering og i tillegg dynamisk kartlegging. Dette kan skape 

forståelse av barns utviklingsmønstre og identifisere barns styrker, vanskeområder og hva 

slags hjelp de har behov for. Tidlig intervensjon kan omfatte iverksettelse av 

spesialpedagogiske tiltak, spesialundervisning, gode førskoleprogrammer og tilrettelegging av 

læringsmiljøet. Slik hjelp og støtte bør være kunnskapsbasert, utviklingsmessig passende og 

kulturelt og språklig sensitivt, og den bør gis av kvalifiserte og kompetente fagpersoner. Ved 

tidlig innsats er det viktig at tiltak ikke er mer intensive enn nødvendig. Tiltak bør baseres på 

barns individuelle styrker og behov, ha veldefinerte mål og innhold og i tillegg være 

eksplisitte, systematiske og omfattende.  

Oppgavens problemstilling er: Kan tidlig identifikasjon og intervensjon forebygge utvikling av 

matematikkvansker og i tilfellet hvordan? Litteraturgjennomgangen viser at faglitteraturen 

understreker betydningen av tidlig identifikasjon og intervensjon. Det er således stor enighet 

om at tidlig innsats er nødvendig for å unngå at vansker utvikler seg til å bli mer alvorlige, og 

for at barn skal få hjelp og støtte i et tidlig stadium. De fem intervensjonsstudiene som 

gjennomgås detaljert hadde alle som overordnet mål å undersøke om spesifikke, tidlig 

innsatte tiltak kan ha positiv effekt på barns matematikkferdigheter. Gjennomgang og 

sammenligning av studiene har gitt et innblikk i hva tidlig identifikasjon og intervensjon kan 
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innebære i praksis og om slike tiltak kan ha en positiv effekt på barns matematiske ferdigheter 

og dermed forebygge matematikkvansker. Oppsummert viste fire av de fem studiene at 

spesifikke tiltak som iverksettes i et tidlig stadium kan ha positiv effekt på barns 

matematikkferdigheter. Studiene viste også at forekomsten og utbredelsen av 

matematikkvansker ble betydelig redusert etter intervensjonsperiodene, noe som tyder på at 

tiltakene hadde en forebyggede virkning.  

I oppgaven fremheves det at matematisk utvikling består av mange delferdigheter. Disse 

delferdighetene er ofte avhengige av hverandre, fordi nye delferdigheter som skal læres ofte 

bygger på tidligere ervervet kunnskap. Hull i de grunnleggende ferdighetene i tidlig alder 

fører dermed til vanskeligheter ved tilegnelse av ny kunnskap. De matematiske ferdighetene 

som tiltakene i de fem gjennomgåtte studiene rettet seg mot, er hovedsakelig elementære 

matematiske ferdigheter. Både identifiseringsprosessen og tiltaksprogrammene retter seg 

dermed mot elementære ferdigheter som tallrekken, telling, telleprinsipper, tallgjenkjenning, 

tallsammenligning, tallsekvenser, plassverdisystemet, og beregningsflyt i addisjon og 

subtraksjon med både en- og tosifrede tall vektlagt. Det er viktig at tiltak som benyttes er 

evidensbaserte, fokuserer på den eller de ferdighetene som barn strever med og tar vare på 

barns sterke sider og interesser. I tillegg viser de gjennomgåtte studiene at tiltak som har som 

mål å forbedre barns matematikkferdigheter har større effekt når de er direkte rettet mot 

matematikkferdigheter. Endelig har tiltakenes varighet betydning for resultatene, da det er 

viktig at barna får den nødvendige tiden til å internalisere det som er nytt.  
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