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Sammendrag 
Det foreligger i dag en rekke studier som har påvist sammenhengen mellom språkferdigheter 

og matematikkferdigheter (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004; Fuchs et al., 2010; 

Hassinger-Das, Jordan, & Dyson, 2015; Jordan et al., 2012; LeFevre et al., 2010; Purpura & 

Ganley, 2014; Purpura, Hume, Sims, & Lonigan, 2011; Purpura & Reid, 2016; Toll & Van 

Luit, 2014a). Likevel er det usikkert hvordan språk og matematikk henger sammen og hvor 

sterke disse sammenhengene er. I tillegg finnes det lite kunnskap om sammenhengen mellom 

språkferdigheter og matematikkferdigheter hos lavtpresterende barn i matematikk (Toll & 

Van Luit, 2014a). Målet med denne studien var derfor å undersøke hvilken betydning 

språkferdigheter har for matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk. Dette 

ved hjelp av forskningsspørsmålene:  

 

I. Hva slags sammenheng er det mellom språkferdigheter og tidlige matematiske 

ferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk? 

II. I hvilken grad kan språkferdigheter forklare unik variasjon for matematikkferdigheter 

når det kontrolleres for intelligens? 

 

Oppgaven er skrevet i tilknytning til et større PhD-prosjekt ”Intervensjonsstudie i matematikk 

– kan tidlig intensiv og støtte avhjelpe matematikkvansker?” ved Institutt for 

spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Studien har et ikke-eksperimentelt design og har blitt 

gjennomført ved hjelp av en kvantitativ tilnærming på ett måletidspunkt. Utvalget består av 

120 elever på førstetrinn som på forhånd er blitt identifisert som lavtpresterende i matematikk. 

Videre ble de kartlagt med ulike tester innen språk og matematikk. 

 

For å kartlegge matematikkferdighetene ble deltestene WISC-IV Regning (Wechsler, 2003), 

Dot og Digit comparison test fra TOBANS (Bringstocke, Moll, & Hulme, 2016) og ulike 

oppgaver fra ThinkMath benyttet (Aunio, Lopez-Pedersen, & Mononen, 2016a). 

Språkferdighetene ble kartlagt med WISC-IV Ordforståelse (Wechsler, 2003) og Woodcook-

Johnson III Lyttefortåelse (Woodcock, McGrew, & Mather, 2001). Ravens matriser (Raven, 

1998) er et mål for nonverbal intelligens og ble benyttet som kontrollvariabel. For å besvare 

de formulerte problemstillingene har det blitt tatt i bruk deskriptive analyser, bivariate 
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korrelasjonsanalyser og multiple korrelasjonsanalyser. Alle analysene i denne oppgaven er 

foretatt i det statistiske analyseprogrammet SPSS. 

 

Resultatene viser at språkferdigheter har en betydning for matematikkferdigheter hos 

lavtpresterende elever i matematikk. De bivariate korrelasjonsanalysene viste at det finnes en 

sammenheng mellom alle de matematiske ferdighetene og språkferdigheten reseptivt 

vokabular. Men for ekspressivt vokabular finnes det ingen signifikant sammenheng med ikke-

symbolsk sammenligning, symbolsk sammenligning og addisjon. Etter det ble kontrollert for 

intelligens, kunne språkferdigheter forklare unik variasjon for alle matematikkvariablene, med 

unntak av symbolsk sammenligning. Dette er i tråd med tidligere forskning, ved at det er 

funnet sammenhenger mellom språkferdigheter og matematikkferdigheter.  
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1 Innledning 
Denne masteroppgaven vil redegjøre for ulike teorier og sentrale empiriske funn knyttet til 

diskusjonen om hvordan språkferdigheter kan bidra til utviklingen av matematiske 

ferdigheter. Masteroppgaven er skrevet i tilknytning til PhD-prosjektet ”Intervensjonsstudie i 

matematikk – kan tidlig og intensiv støtte avhjelpe matematikkvansker?” ved Institutt for 

spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
En oversikt over eksamensresultatene for våren 2016, viser at 21,9% av elevene på 10. trinn 

fikk karakteren 1 eller 2 i matematikk (Udir, 2017). Elever som presterer lavt i 15-årsalderen, 

er i høy risiko for å droppe ut av skolesystemet for godt (OECD, 2016). Dette vil kunne få 

konsekvenser på både individ- og samfunnsnivå, ved at personer er i stor risiko for å bli 

stående utenfor arbeidslivet og for å ikke kunne delta i demokratiske samfunnsprosesser på 

en likeverdig måte (Price & Ansari, 2013). Samtidig som det på lang sikt vil kunne få store 

konsekvenser for et lands økonomi, når en stor del av populasjonen mangler grunnleggende 

ferdigheter (OECD, 2016). 

 

Longitudinelle undersøkelser har vist at barns matematiske kunnskaper når de begynner på 

skolen, er det som sterkest predikerer gode matematiske ferdigheter senere i skolegangen 

(Aunio & Niemivirta, 2010; Aunola et al., 2004; Morgan, Farkas, & Wu, 2009), men også 

suksess på andre akademiske områder (Ball et al., 2005; Duncan et al., 2007). Lignende funn 

har blitt gjort på barn som presterer lavt i matematikk, og det har de siste årene vært et 

økende fokus på konsekvensene av lave matematikkferdigheter i tidlig alder og risikoen for å 

utvikle lærevansker i matematikk i senere skoleår (Aunio & Niemivirta, 2010; Hornung, 

Schiltz, Brunner, & Martin, 2014; Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010; Stock, Desoete, & 

Roeyers, 2009a). For eksempel fant Toll, Van der Ven, Kroesbergen, og Van Luit (2011), at 

barn som er i risiko for å utvikle matematikkvansker i førsteklasse, hadde lavere matematiske 

ferdigheter allerede ved femårsalderen. Claessens, Duncan, og Engel (2009), som fulgte over 

10000 barns lese- og matematikkferdigheter fra de var fem til elleve år, fant en sterk 

sammenheng mellom matematiske ferdigheter ved femårsalderen og senere matematiske 

ferdigheter. Disse to studiene, sammen med flere longitudinelle undersøkelser, viser at svake 

matematikkferdigheter rundt femårsalderen, før den formelle opplæringen begynner, er en 
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risikofaktor for svake matematikkferdigheter i senere alder (Aunola et al., 2004; Claessens et 

al., 2009; Duncan et al., 2007; Stock et al., 2009a; Toll et al., 2011). Derfor vil det å redusere 

antall lavtpresterende elever i matematikk i tidlig alder, være en effektiv måte å forberede 

utdanningssystemets helhetlige prestasjoner på, og samtidig utjevne ulikheter i samfunnet 

(OECD, 2016).  

 

Selv om man vet at barns tidlige matematiske ferdigheter er det som best predikerer senere 

matematiske ferdigheter, er det mange sider ved matematikkutviklingen som gjenstår å 

forklares. Blant annet er det en begynnende interesse for å studere hvilke andre kognitive 

funksjoner som kan ha betydning for barns matematikkunnskaper. Barns språklige 

kompetanse er derfor ett av områdene det er oppstått interesse rundt. Generelle 

språkferdigheter er ansett som en av hovedkildene for videre akademisk læring (Rogde, 

Melby-Lervåg, & Lervåg, 2016). Og matematikk og språk, er begge ferdigheter som utvikles 

i førskolealder (Aunio & Räsänen, 2015; Tetzchner, 2012). Det foreligger en rekke studier 

som har påvist sammenheng mellom språkferdigheter og matematikkferdigheter (Aunola et 

al., 2004; Fuchs et al., 2010; Hassinger-Das et al., 2015; Jordan et al., 2012; LeFevre et al., 

2010; Purpura & Ganley, 2014; Purpura et al., 2011; Purpura & Reid, 2016; Toll & Van Luit, 

2014a). Av barns språklige ferdigheter, har spesielt vokabularet, vist seg å være relatert til 

nesten alle deler av de tidlige matematiske ferdighetene (Purpura & Ganley, 2014; Purpura et 

al., 2011). Likevel er det usikkert hvordan språk og matematikk henger sammen og hvor 

sterke disse sammenhengene er. Når man ser på studier som også har tatt hensyn til 

intelligens, har intelligens vist seg å også kunne predikere utviklingen av matematiske 

ferdigheter (Deary, Strand, Smith, & Fernandes, 2007; Kyttälä & Lehto, 2008). I tillegg 

finnes det lite kunnskap om sammenhengen mellom språkferdigheter og 

matematikkferdigheter hos lavtpresterende barn i matematikk (Toll & Van Luit, 2014a).  

 

1.2 Problemstilling 
Med dette som bakgrunn vil min problemstilling bli som følger:   

 

Hvilken betydning har språkferdigheter for matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever 

i matematikk? 
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Med bakgrunn i relevant teori og empiri vil denne problemstillingen bli besvart ved hjelp av 

følgende forskningsspørsmål: 

III. Hva slags sammenheng er det mellom språkferdigheter og tidlige matematiske 

ferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk? 

IV. I hvilken grad kan språkferdigheter forklare unik variasjon for matematikkferdigheter 

når det kontrolleres for intelligens? 

 

1.3 Avgrensning 
I denne studien er variablene Telleferdigheter, Ikke-symbolsk sammenligning, Symbolsk 

sammenligning, Addisjon, Subtraksjon og Problemløsningsferdigheter, valgt ut for å dekke 

hva som legges i begrepet matematikkferdigheter. Valget av disse seks variablene er basert 

på tidligere teori og empiri. Variablene Ekspressivt og Reseptivt vokabular ble valgt ut for å 

måle utvalgets språkferdigheter. Dette valget ble også tatt på bakgrunn av tidligere teorier om 

språk, samt hva som empirisk har vært vanlig å måle når en har sett på sammenhengen 

mellom språk og matematikkferdigheter. Intelligens har også blitt ansett som en sentral 

ferdighet for både matematikkferdigheter og språk, derfor intelligens valgt som 

kontrollvariabel i denne undersøkelsen. På den måten kan en ved hjelp av multiple 

regresjonsanalyser se i hvilken grad språkferdigheter kan forklare unik variasjon i de ulike 

aspektene for matematikkferdigheter etter det er kontrollert for intelligens.  

 

Ved at oppgaven er skrevet i tilknytning til et større forskningsprosjekt, har det vært mulig å 

få tilgang til et langt større testbatteri. Det kunne vært interessant å se på flere sammenhenger 

en de som forekommer i denne studien. Men med de gitte rammebetingelsene som ligger i en 

masteroppgave, er det vurdert som hensiktsmessig å begrense undersøkelsene til de nevnte 

analysene.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 
I det innledende kapittelet har det blitt gjort rede for bakgrunnen for valg av 

matematikkferdigheters sammenheng med språkferdigheter som undersøkelsens tema.  

 

I kapittel 2 vil temaet utdypes videre ved å gå nærmere inn på hva som ligger i begrepet 

matematikkferdigheter, hvordan matematikkferdigheter utvikles, samt hva vi vet om 

forholdet mellom språkferdigheter og matematikkferdigheter. Videre drøftes og presenteres 
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aktuell teori om denne sammenhengen. Kapittel 1 og 2 utgjør sammen oppgavens teoretiske 

rammeverk.  

 

I kapittel 3 vil det redegjøres for hvilke metodiske valg som er tatt i forbindelse med den 

praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. 

 

I kapittel 4 blir undersøkelsens resultater beskrevet og analysert. 

 

I kapittel 5 vil det først bli foretatt en validitetsdrøfting av undersøkelsens resultater, 

etterfulgt av en drøfting av undersøkelsens resultater i lys av gjennomgått teori og empiri, for 

å besvare problemstillingene.  
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2 Matematikkutvikling 
Av kognitive faktorer, er det generell intelligens som har vist seg å best kunne predikere 

senere matematiske ferdigheter (Deary et al., 2007; Kyttälä & Lehto, 2008). Generell 

intelligens blir ofte betegnet som krystallisert eller flytende, der krystallisert intelligens er 

tillærte kunnskaper, som f.eks. vokabular og begrepsforståelse. Flytende intelligens er 

ferdigheter i oppgaver som krever prosessering og problemløsning (Engle, 2002). Videre er 

det funnet stor grad av sammenheng mellom tidlige matematiske ferdigheter og senere og 

mer avanserte matematiske ferdigheter (Aunio & Niemivirta, 2010; Aunola et al., 2004; 

Morgan et al., 2009). Teorikapittelet vil derfor videre redegjøre for de tidlige matematiske 

ferdighetene som har vist seg å ha stor betydning for utviklingen av senere matematiske 

ferdigheter. Videre presenteres hvilke ferdigheter barn har vansker med om utviklingen ikke 

går som normalt, og diskusjonen rundt diagnosekriterier. Deretter presenteres det hva 

generelle språkferdigheter er, før det presenteres ulike empiriske funn som gjelder 

sammenhengen mellom språkferdigheter og utviklingen av matematiske ferdigheter.  

 

2.1 Tidlige matematikkferdigheter 
I førskolealder og tidlig skolealder lærer de fleste barn matematiske ferdigheter som vil legge 

grunnlaget for senere og mer avanserte matematiske ferdigheter (Duncan et al., 2007; 

LeFevre et al., 2009). For å beskrive disse ferdighetene, har det i den internasjonale 

litteraturen, blitt brukt ulike begreper som Early numeracy (Aunio & Räsänen, 2015; 

Desoete, Ceulemans, De Weerdt, & Pieters, 2012; Toll & Van Luit, 2014b; Van Luit & 

Schopman, 2000), Arithmetic skills (Price & Ansari, 2013) og Number sense (Jordan et al., 

2010). Felles for dem alle er at de beskriver barns generelle forståelse av tall (Gersten et al., 

2012). I denne masterstudien består utvalget av barn på førstetrinn. Derfor vil termen tidlige 

matematiske ferdigheter brukes for å beskrive ferdighetene som er viktig å mestre for denne 

aldersgruppen.  

 

Det er mange som har beskrevet ferdighetene som er viktige for den tidlige matematiske 

utviklingen (Aunio & Räsänen, 2015; Geary, 2000; Sarama & Clements, 2009). Dette er 

ferdigheter som telleferdigheter (Aubrey, Godfrey, & Dahl, 2006), tallkunnskap, nonverbal 

regning, problemløsningsoppgaver (Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007), å kunne 

tallsymbolene (Passolunghi, Vercelloni, & Schadee, 2007), gjenkjenne mengder og 
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tallmønstre (LeFevre et al., 2010), forså plassverdisystemet (Moeller, Pixner, Zuber, 

Kaufmann, & Nuerk, 2011) og logiske ferdigheter relatert til tallforståelse (Aunio & 

Niemivirta, 2010; Desoete, Stock, Schepens, Baeyens, & Roeyers, 2009; Stock et al., 2009a). 

Alle disse ferdighetene har vist seg å predikere senere matematiskkompetanse. I det følgende 

vil tidlige matematiske ferdigheter, som er relevant for aldersgruppen i denne 

masteroppgaven, bli operasjonalisert ved bruk av Aunio og Räsänens (2015) begreper, (1) 

symbolsk og ikke-symbolsk antallsoppfatning, (2) å forstå matematiske sammenhenger, (3) 

telleferdigheter og (4) aritmetiske grunnferdigheter. Dette fordi de bygger på longitudinelle 

undersøkelser som beskriver barns tidlige matematiske ferdigheter, i alderen fem til åtte år, 

som er viktige for den videre matematiske utviklingen (Aubrey et al., 2006; Aunio & 

Niemivirta, 2010; Aunola et al., 2004; Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2010; Jordan et al., 

2007; Passolunghi et al., 2007; Stock et al., 2009a). En oversikt over ferdighetene som nå 

skal beskrives er vist i figur 1.  

 

 
Figur	1.	Barns	tidlige	matematiske	ferdigheter,		i	alderen	fem	til	åtte	år,	som	er	viktige	for	den	videre	matematiske	
utviklingen	(Aunio	&	Räsänen,	2015).	

	
2.1.1 Symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse  
Tallforståelse, eller antallsoppfatning, kan beskrives som ferdigheter i å gjenkjenne mønster, 

å raskt kunne bedømme antall for små mengder, eller en slags intuitiv sammenligning av 

størrelsesorden (Aunio & Räsänen, 2015). I forskningsfeltet har begrepet ofte blitt referert til 

på to forskjellige måter (Berch, 2005; Geary, 2013a). Forskere i utdanningsfeltet har 
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beskrevet tallforståelse som en rekke ferdigheter, lært før den formelle opplæringen, slik som 

telling, tallmønster, mengdesammenligning og estimering (Jordan et al., 2007). I 

nevrovitenskapen har man tradisjonelt hatt en smalere forståelse av begrepet, som beskriver 

medfødte telleferdigheter hos mennesker og dyr (Dehaene, 2011). På engelsk blir disse 

ferdighetene referert til som approximate number sense (videre bare ANS), som på norsk vil 

kunne beskrives som en omtrentlig bedømmelse av mengde, som er tilstede allerede før man 

har lært symbolske tallrepresentasjoner (Lipton & Spelke, 2003). I denne masteroppgaven 

benyttes Aunio og Räsänens (2015) konseptualisering av begrepet tallforståelse, hvor ikke-

symbolsk tallforståelse brukes om omtrentlig bedømmelse av mengde (ANS) og symbolsk 

tallforståelse brukes når symboler representerer mengde.  

 

Både symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse er med på å legge grunnlaget for å lære 

formelle matematiske ferdigheter (Göbel, Watson, Lervåg, & Hulme, 2014; Leibovich & 

Ansari, 2016; Mazzocco, Feigenson, & Halberda, 2011b; Merkley & Ansari, 2016; Price & 

Ansari, 2013). Likevel er det en pågående diskusjon om symbolsk tallforståelse er viktigere 

for den matematiske utviklingen enn ikke-symbolsk tallforståelse (De Smedt, Noël, Gilmore, 

& Ansari, 2013). Mazzocco et al. (2011b) for eksempel, fant at ferdigheter i å kunne 

sammenligne to ikke-symbolske mengder, korrelerte med aritmetiske ferdigheter de første 

skoleårene. Mens Leibovich og Ansari (2016) fant at symbolsk tallforståelse sterkere kunne 

predikere senere matematiske ferdigheter enn ikke-symbolsk tallforståelse. Det har også vært 

tenkt at ikke-symbolsk tallforståelse har vært viktig for utviklingen av symbolsk 

tallforståelse, men Raghubar og Barnes (2017) fant ingen ensrettet årsakssammenheng 

mellom ikke-symbolsk tallforståelse og gode symbolske matematiske ferdigheter. I stedet er 

det funnet bevis for at barn som mestrer symbolsk tallforståelse, har større sannsynlighet for å 

lykkes med ikke-symbolsk tallforståelse (Batchelor, Keeble, & Gilmore, 2015; Slusser, Ditta, 

& Sarnecka, 2013). Dette kan bety at symbolsk tallforståelse påvirker ikke-symbolsk 

tallforståelse, snarere enn omvendt (Merkley & Ansari, 2016), og at sammenhengen mellom 

ikke-symbolsk tallforståelse og matematiske ferdigheter er påvirket av symbolsk 

tallforståelse, slik som tallord (Chu, vanMarle, & Geary, 2015).  

 

2.1.2 Relasjonelle ferdigheter 
Relasjonelle ferdigheter er å kunne forstå kvantitative og ikke-kvantitative sammenhenger i 

matematikken (Aunio & Räsänen, 2015). Dette er matematisk-logiske ferdigheter, som å 
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forstå tallrekker, kunne klassifisere, sammenligne og lage en-til-korrespondanser (Aunio & 

Räsänen, 2015). For å kunne forså tallrekker, må barna vite at tallene kommer i sigende 

kardinal rekkefølge og hva det betyr at et tall er lik, mer eller mindre enn et annet tall 

(Purpura et al., 2011). For å kunne klassifisere, må barnet vite hvilke objekter som skal telles 

(Aunio & Niemivirta, 2010). For å forstå en-til-en korrespondanser må barna kunne knytte 

tallord til gjenstandene de teller – ett tallord for hver gjenstand (Hulme & Snowling, 2009). 

Dette er ferdigheter som er viktige for å kunne utføre regneoppgaver (Aunio & Niemivirta, 

2010). 

 

Også grunnleggende aritmetiske prinsipper, ofte referert til som forståelsen av del-hel-

relasjoner i addisjon- og subtraksjonsoppgaver, er viktige relasjonelle ferdigheter (Aunio & 

Räsänen, 2015; Canobi, Reeve, & Pattison, 2002). Barnet må vite hvilke deler hele summen 

består av for å kunne telle riktig, og at enheter kan legges til i ulik rekkefølge og likevel få 

det samme svaret (Canobi et al., 2002). Etterhvert vil barn også mestre forståelsen av 

sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon, og forstå at resultatet i et addisjonstykke 

kan brukes til å løse et subtraksjonsstykke (Robinson, Ninowski, & Gray, 2006).  

 

I tillegg er kunnskap om plassverdisystemet og titallssystemet viktige relasjonelle ferdigheter 

i tidlig matematikkutvikling (Aunio & Räsänen, 2015). For å kunne forstå at tallsymboler har 

ulik verdi, avhengig av posisjonen de står på i en tallrekke, må barnet forstå meningen av 

enere, tiere og hundrere i titallsystemet (Geary, Hamson, & Hoard, 2000).   

 

2.1.3 Telleferdigheter 
Telleferdigheter legger grunnlaget for senere aritmetiske ferdigheter de første skoleårene 

(Aunio & Räsänen, 2015; Chard et al., 2005; Clarke & Shinn, 2004; Geary, 2000; Göbel et 

al., 2014). For eksempel fant Göbel et al. (2014) at det å kunne identifisere tall ved 

begynnelsen av den første formelle opplæringen, kunne predikere veksten i aritmetiske 

ferdigheter de neste elleve månedene. Lignende longitudinelle studier har funnet at 

ferdigheter i å identifisere tall og telleoppgaver i slutten av barnehagen, er sterke prediktorer 

for senere matematiske ferdigheter i slutten av førsteklasse (Chard et al., 2005; Clarke & 

Shinn, 2004).  
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For å kunne telle må barnet først kunne den verbale representasjonen av tallordet. Videre er 

identifisering av tallsymboler viktig for å kunne forstå hvordan tallsystemet fungerer 

(VanDerHeyden, Broussard, & Cooley, 2006). Å forstå tallordsekvenser inkluderer evnen til 

å kunne ramse opp tallord forlengs og baklengs, kunne telle med to, fem og ti av gangen og å 

kunne telle både forlengs og baklengs fra et gitt tall (Clarke & Shinn, 2004; VanDerHeyden 

et al., 2006). Hvis et barn ikke klarer å si tall i korrekt rekkefølge, vil det heller ikke klare å 

fastslå antall gjennom å telle og komme frem til rett svar (Aunio & Niemivirta, 2010; Jordan, 

Kaplan, Nabors Oláh, & Locuniak, 2006). Disse ferdighetene er også viktige for å løse enkle 

addisjons- og subtraksjonsstykker, da barna ofte bruker tellebaserte strategier i begynnelsen 

når de lærer aritmetiske operasjoner (Aunio & Räsänen, 2015).  

 

Barns ferdigheter til å operere med tallordsekvenser øker betraktelig med barnets alder 

(Aunio & Niemivirta, 2010; Fuson, 1988; Jordan et al., 2006; Ransdell & Hecht, 2003; 

Sarama & Clements, 2009). Selv om telleferdighetene utvikles med alderen, har man funnet 

kulturelle ulikheter i matematikkutviklingen i førskolealder (Aunio, Aubrey, Godfrey, Pan, & 

Liu, 2008; Reikerås, 2016). For eksempel har Reikerås (2016) gjennomført en longitudinell 

undersøkelse på norske førskolebarns matematikkutvikling fra de var 2 år og 9 måneder til de 

ble 4 år og 9 måneder. Reikerås (2016) fant at norske førskolebarn hadde en senere utvikling 

i telleferdigheter enn det som er funnet i andre studier (Fuson, 1988; Sarama & Clements, 

2009). I studien til Reikerås (2016) brukte toåringene færre tallord og var ikke like flinke til å 

ramse opp tallordsekvenser, slik som annen internasjonal forskning har funnet. 

 

2.1.4 Aritmetiske grunnferdigheter 
I de tidlige skoleårene handler aritmetiske ferdigheter om mestring av addisjon og 

subtraksjon med tall. Både i form av tekstoppgaver og verbale oppgaver (Aunio & Räsänen, 

2015). De tidlige matematiske ferdighetene utvikler seg fra telleferdigheter til 

regneferdigheter, og barn støtter seg på ulike strategier, som å bruke fingrene, gjenstander 

eller verbale tellestrategier, når de begynner å regne (Geary, 2000; Sarama & Clements, 

2009).  

 

Det er flere stadier i utviklingen av telling som addisjons- og subtraksjonsstrategi (Geary, 

2000; Ostad, 2010; Sarama & Clements, 2009). I begynnelsen telles alt for å regne ut en 

addisjonsoppgave. For stykket 2+4 vil barnet derfor først telle ”en, to”, og deretter ”en, to, 
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tre, fire”, gjerne på fingrene eller med andre konkreter for å markere hvert tall som telles. Så 

telles alt på nytt for å finne svaret. Etterhvert forstår de at det ikke er nødvendig å telle begge 

tallene, men begynner på det første i regnestykket, ”to”. Så teller de oppover for å finne 

løsningen” tre, fire, fem, seks”. Og omtrent ved seksårsalderen, klarer barn å ta i bruk” telle 

videre”-strategien, ved at de starter med det tallet som har størst verdi, og teller videre der i 

fra, slik som ”fem, seks” (Geary, 2000).  

 

Etter at den første del-hel-forståelsen har utviklet seg, og barna har tatt i bruk mer fleksible 

strategier når de løser addisjonsstykker, lagres etterhvert grunnleggende aritmetiske fakta i 

langtidshukommelsen, slik at problemløsningen foregår mer automatisk (Geary, 2000). På 

den måten kan barna begynne å ta i bruk retrievalstrategiver og avlede fakta raskt fra minnet 

for tallrekkene 1-20, samt bruke kunnskapen om plassverdisystemet når de løser 

addisjonstykker (Ostad, 2010; Sarama & Clements, 2009). Etterhvert utvikles også 

forståelsen for relasjonen mellom addisjon og subtraksjon (Sarama & Clements, 2009). 

 

2.1.5 Kort oppsummering av matematikkutviklingen 
Til nå er det beskrevet hva som kjennetegner en normal utvikling av tidlige matematiske 

ferdigheter og hva som er viktig for senere matematikkutvikling. Matematiske ferdigheter 

utvikles fra en tallforståelse som oppstår før den formelle opplæringen, til en økende 

forståelse for relasjonelle ferdigheter. Likevel er det en pågående diskusjon om hva som er 

viktigst av symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse for den matematiske utviklingen. 

Forståelse for relasjonelle ferdigheter i matematikken utvikles til telleferdigheter, som 

gradvis blir mer nøyaktig med alderen. Telleferdigheter legger grunnlaget for senere 

aritmetiske ferdigheter. I begynnelsen støtter barna seg på ulike strategier, som å bruke 

fingrene, gjenstander eller verbale tellestrategier når de begynner å regne. Etterhvert foregår 

regningen mer automatisk ved at barnet tar i bruk retrievalstrategier og gjenkalling fra 

langtidshukommelsen.  

 

Ikke alle har en matematikkutvikling som forventet. Barn kan ha vansker med en eller flere 

av de tidlige matematiske ferdighetene som er beskrevet, eller de kan ha helt andre strategier 

enn sine jevnaldrende (Geary, 2004, 2013b; Geary, Hoard, Nugent, & Bailey, 2012; Gersten, 

Jordan, & Flojo, 2005; Mazzocco & Räsänen, 2013; Price & Ansari, 2013). I kapittel 2.2 vil 

det redegjøres for matematikkvansker.  
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2.2 Matematikkvansker 
Sammenlignet med lesevansker, vet man mindre om årsakene til hvorfor noen har vansker i 

matematikk, og det finnes færre screeningsverktøy for å avdekke risiko for disse vanskene 

(Mazzocco & Thompson, 2005). Det er også vanskelig å enes om hvordan vanskene skal 

beskrives og defineres (Ostad, 2010; Szűcs & Goswami, 2013). 

 

2.2.1 Diagnosekriterier 
I diagnosemanualene ICD-10 (The International Classification of Diseases) (World Health, 

2015) og DSM-V (American Psychiatric, 2013), blir vansker i matematikk betegnet som 

spesifikke vansker i aritmetiske ferdigheter, som ikke kan forklares på grunnlag av generell 

kognitiv nedsettelse eller manglende opplæring. Dette betyr at det må være en diskrepans 

mellom matematikkferdigheter og intelligens. En slik måte å definere en vanske på kalles 

eksklusjonskriterier (Ostad, 2010). Slike kriterier har møtt kritikk. Både fordi det er vanskelig 

å vite nøyaktig hvilken gruppe det er snakk om, samtidig som det signaliserer et behov for å 

skille en gruppe elever fra en annen gruppe elever med et lavere generelt evnenivå, som også 

har vansker i matematikk (Geary, 2013b).  

 

En annen måte å definere lærevansker på er ved hjelp av prokuradefinisjoner (Ostad, 2010). 

Her bestemmes et kuttpunkt, altså en nedre grense for skårer på en test. Barn som havner 

under denne grensen kan dermed sies å ha vansker i matematikk. Dette er problematisk fordi 

det ikke finnes en enighet om hvor denne grensen settes og skårene kan variere i alt fra 10. til 

45. persentil (Price & Ansari, 2013). Barn vil dermed kunne flyte inn og ut av 

diagnosekriterier avhengig av grensen og hvilke tester som brukes (Mazzocco, 2005).  

 

Det er heller ingen konsekvent bruk av begreper når barn med vansker i matematikk 

beskrives (Szűcs & Goswami, 2013). På samme måte som begrepet om tidlige matematiske 

ferdigheter varierer, er det i feltet, studier av barn med ”numeracy difficulties” (Van Luit & 

Schopman, 2000), ”Developmental Dyscalculia” (Moeller et al., 2011; Price & Ansari, 2013) 

og ”Weak performing children” (Reikerås, 2016; Toll & Van Luit, 2014b). En konsekvens 

av dette kan være at det blir vanskelig å sammenligne funn i ulike studier, som igjen gjør det 

vanskelig å anvende teori av forskning på matematikkvansker (Mazzocco, 2005; Szűcs & 

Goswami, 2013). Likevel har nyere litteratur laget et skille mellom det som kan beskrives 



	12	

som den mest alvorlige formen for vansker og en mildere form for vansker. Begrepet 

dyskalkuli brukes ofte for skårer under 10. persentil på standardiserte tester (Moeller et al., 

2011; Price & Ansari, 2013) og lavtpresterende elever i matematikk for skårer mellom 11.-

25. Persentil (noen ganger under 35. persentil) (Karagiannakis & Cooreman, 2015; Szűcs & 

Goswami, 2013). 

 

2.2.2 Kjennetegn 
For de som engasjerer seg i feltet er det også reist spørsmål om kjerneferdigheter, biologiske 

faktorer og underliggende ferdigheter til matematikkvansker (Mazzocco, 2005). Slike 

beskrivelser av lærevansker kan kalles konsensusdefinisjoner (Ostad, 2010). Her ønsker man 

å beskrive hva matematikkvansker faktisk er. Det er vanskelig å oppnå en slik konsensus og 

forskningsfeltet endres stadig. Likevel ser det ut som det er en enighet om at barn med 

matematikkvansker har signifikante vansker i tidlige matematiske ferdigheter – også senere i 

skoleløpet (Aunio & Niemivirta, 2010; Kroesbergen, Van Luit, & Aunio, 2012; Murphy, 

Mazzocco, Hanich, & Early, 2007). Antallsoppfatning har som nevnt vært sett på som 

grunnlaget for matematikkutviklingen (Geary, 2013b). Dårlige ferdigheter i ikke-symbolske 

sammenligningsoppgaver har ofte beskrevet skolebarn med lærevansker i matematikk 

(Mazzocco, Feigenson, & Halberda, 2011a; Rousselle & Noël, 2007) og lavtpresterende barn 

i førskolealder (Desoete et al., 2012; Stock, Desoete, & Roeyers, 2009b; Toll & Van Luit, 

2014b). Rousselle og Noël (2007) fant at barn med matematikkvansker, ser ut til å bare ha 

vansker med å sammenligne arabiske tallsymboler, men ikke vansker i å sammenligne ikke-

symbolske oppgaver. Slike funn antyder at barn med matematikkvansker har vansker med å 

forstå tallstørrelser fra symboler, men ikke å bedømme mengder i seg selv.  

 

Studier som har fokusert på lavtpresterende førskolebarn har vist at barna ofte har vansker i 

telleferdigheter (Hassinger-Das, Jordan, Glutting, Irwin, & Dyson, 2014; Reikerås, 2016; 

Toll & Van Luit, 2014b). Barna kan ha vansker i både verbal telling og ved telling av 

objekter (Stock et al., 2009b). Dette kan vise seg ved at de for eksempel ramser opp tallrekker 

i feil rekkefølge, eller glemmer et tallord i rekken ved at de sier” ni, ti, tolv”. Barna kan også 

ha vansker med en-til-en-korrespondansen mellom tallordet og objektet, ved at de peker 

fortere på objektene enn de sier tallordene (Geary et al., 2000; Stock et al., 2009b). Generelt 

bruker barn med vansker i matematikk mer umodne strategier i telling og har oftere tellefeil 

sammenlignet med hva som er forventet på samme alder (Geary, 2004; Geary et al., 2000). 
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Etter at barna har begynt formell opplæring, har barn med vansker i matematikk, ofte 

problemer med å retrieve grunnleggende aritmetiske fakta raskt fra minnet (Geary et al., 

2000; Halberda, Mazzocco, & Feigenson, 2008; Jordan, Hanich, & Kaplan, 2003; Ostad, 

2010). Å løse enkle aritmetiske oppgaver er både vanskelig og går sakte, derfor støtter disse 

barna seg på umodne og lite hensiktsmessige strategier, slik som å telle på fingrene eller 

verbal telling (Geary, 2004; Ostad, 2010). Problemløsningsoppgaver er også mer utfordrende 

for elever med matematikkvansker enn ikke-kontekstproblemer. Dette fordi mange elever 

med matematikkvansker både har vansker med abstrakte strukturer i matematikken og har 

vansker med matematikkspråk, slik som å forstå begreper som ”mer enn”, ”mindre enn”, og 

”trekke fra” (Fuchs et al., 2010). 

 

Man tror at vansker i matematikk også kan skyldes faktorer som arv og miljø, men det er 

fremdeles usikkert hvordan dette henger sammen. (Kovas, Petrill, & Plomin, 2007; Shalev et 

al., 2001). I en familie- og tvillingstudie, fant Shalev et al. (2001) at over halvparten (53%) av 

foreldre og søsken til et barn med matematikkvansker, selv hadde vansker. I en annen studie 

fant Kovas et al. (2007) at arveligheten lå mellom 30% til 45%, avhengig av hvilke 

matematiske tester som ble brukt.  

 

Når det gjelder spørsmålet om en definisjon, operasjonalisering og omfanget av 

matematikkvansker, er det fremdeles uenigheter (Halberda et al., 2008). Med begrunnelse i 

kuttpunkt-kriteriet og nyere litteratur i feltet, vil det videre i denne masteroppgaven brukes 

termen lavtpresterende elever i matematikk for å referere til elevene i utvalget, da de presterer 

lavere enn forventet, sammenlignet med sine jevnaldrende (under 30. persentil). Samtidig kan 

disse barna defineres ved hjelp av konsensusdefinisjoner, da det er snakk om barn som har 

vansker i tidlige matematiske ferdigheter. Det de har til felles er at de har behov for hjelp, og 

vanskene de har betegnes i denne studien derfor som matematikkvansker.  

 

Det er også stilt spørsmål om hvordan ulike kognitive faktorer henger sammen med 

matematikkferdigheter. Som nevnt er det funnet sterke sammenhenger mellom generell 

intelligens og barns matematiske ferdigheter (Deary et al., 2007; Kyttälä & Lehto, 2008). 

I denne oppgaven er det sammenhengen mellom språklige ferdigheter og matematiske 

ferdigheter det skal ses nærmere på. For å få en større forståelse av hvordan språk kan 

relateres til tidlige matematiske ferdigheter, vil derfor generelle språkferdigheter kort 
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beskrives. Deretter presenteres empirisk forskning om hvordan språkferdigheter bidrar til 

matematikkutviklingen.  

 

2.3 Generelle språkferdigheter 
Generelle språkferdigheter er en betydelig faktor for videre akademisk suksess (Rogde et al., 

2016). Dette fordi generelle språkferdigheter er en underliggende faktor for utviklingen av 

leseferdigheter, som igjen er nødvendig for å lære innenfor alle fag i skolen. Språket er også 

hovedverktøyet for å lære matematikk i skoleundervisningen og er hyppig brukt i 

matematikkoppgaver (Purpura et al., 2011).  

 

2.3.1 Bloom og Laheys språkmodell 
En vanlig måte å definere språk på, er gjennom Bloom og Laheys (1978) språkmodell, og 

begrepene innhold, form og bruk. Modellen forklarer normal språkutvikling og hvordan de 

ulike elementene henger sammen og påvirker hverandre. Språkets form dekker områdene 

fonologi, morfologi og syntaks (Bloom & Lahey, 1978). Fonologi tar for seg hvordan språk 

utnytter språklydene til orddannelse og må sees i sammenheng med fonetikk (Bjerkan, 2011). 

Morfologi tar for seg ordstruktur (Simonsen & Theil, 2011) og syntaks tar for seg 

setningsstruktur (Sveen, 2011c). Språkets innholdsside er knyttet til semantikk og tar for seg 

betydningen av ord og setninger (Bloom & Lahey, 1978; Sveen, 2011b). Dette må sees i 

sammenheng med vokabular (Leonard, 2014). Vokabularet er da summen av ordene en 

person bruker og forstår (Lyster, Horn, & Rygvold, 2010). Læring av ord skjer ved at barnet 

lager en permanent forbindelse mellom fonologiske representasjoner og semantiske 

representasjoner. Gradvis utvikles et mentalt leksikon (Bishop, 2014). Språkets bruk 

omhandler pragmatikk og viser til hvordan språket brukes og tolkes i sosiale situasjoner 

(Bloom & Lahey, 1978; Sveen, 2011a). Et godt språk bygger på en vellykket integrering av 

språkets ulike dimensjoner (Bloom & Lahey, 1978).  

 
2.3.2 Reseptivt og ekspressivt språk 
Det er også vanlig å dele generelle språkferdigheter inn ulike komponenter, der ekspressivt 

språk er hva man kan uttrykke, og reseptivt språk er hva man forstår. Bates, Dale, og Thal 

(1995) viser til at reseptive og ekspressive språkområder er atskilt og bygger på ulike 

kognitive faktorer. Noen antar at forståelsen går foran evnen til å uttrykke seg (Clarke, 2003; 
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Honig, 2007). Likevel er det mye som tyder på at det ekspressive og reseptive språket er 

gjensidig avhengig av hverandre (Bloom & Lahey, 1978).  

 

Både forståelse og produksjon er viktig for å hente frem betydningen av et ord. Dette kan 

begrunnes i relasjonen mellom de to; forståelse danner grunnlaget for språklig produksjon 

(Bishop, 2014). Dermed kan det være vanskelig å skille hva som egentlig kommer til uttrykk 

og det blir vanskelig å sette et skarpt skille mellom produksjon og forståelse (Bishop, 2014; 

Bloom & Lahey, 1978). Det har også kommet kritikk til inndelingen av reseptivt og 

ekspressivt språk. Blant annet fra Tomblin og Zhang (2006). 

 

Tomblin og Zhang (2006) gjennomførte en studie der hensikten var å undersøke om barns 

resultater på språktester, reflekterte ulike språkdimensjoner, og om dette forandret seg 

underveis i utviklingen. De fulgte 600 barn som ble testet fire ganger i løpet av åtte år. Første 

gang da de var seks år, og siste gang da de var fjorten år. De brukte en to-dimensjonal 

modell, hvor de testet ekspressivt og reseptivt vokabular og setningsbruk, mot en ensidig 

dimensjonsmodell. Hos de yngste barna fant de ingen støtte i den todelte inndelingen av 

språket, og det så ikke ut som om deres språklige ferdigheter viste en systematisk variasjon 

på tvers av ekspressivt og reseptivt språk. Dette endret seg noe da barna ble eldre og Tomblin 

og Zhang (2006) anbefalte denne todelingen bare for barn i åttende klasse. Dette kan tyde på 

at det tidlig i språkutviklingen er liten forskjell mellom ekspressivt og reseptivt vokabular og 

setningsbruk, men at det er en tendens til at disse språkferdighetene blir mer differensiert 

etterhvert som barna blir eldre. Likevel er det vanlig i kartlegging og testing av 

språkferdigheter å dele inn i ekspressivt og reseptivt vokabular (Justice et al., 2015), som ofte 

blir målt med tester av ordforståelse eller lytteforståelse (Bornstein, Hahn, Putnick, & 

Suwalsky, 2014; Foorman, Herrera, Petscher, Mitchell, & Truckenmiller, 2015; Klem et al., 

2015; Melby-Lervåg & Lervåg, 2014). 

 

2.3.3 Reseptivt vokabular 
Reseptivt vokabular, også kalt lytteforståelse, er ferdigheten til å prosessere, integrere og 

forstå betydningen av tekst når den høres istedenfor å leses (Alonzo et al., 2016; Hogan, 

Adolf, & Alonzo, 2014). Reseptivt vokabular er en dynamisk prosess, som både har en 

språklig og en kognitiv basis. Noen språklige nøkkelelementer er vokabular, slutninger og 

bakgrunnskunnskap (Elleman, Lindo, Morphy, & Compton, 2009; Hogan et al., 2014). Av 
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kognitive faktorer er arbeidsminnet og oppmerksomhet viktig (Hogan et al., 2014). En 

longitudinell studie av Adlof, Catts, og Little (2006) viste at lytteforståelsen hos barn fra 

andre til åttende klasse var viktigere for leseforståelsen enn ordlesing. I åttende klasse, telte 

de individuelle forskjellene i lytteforståelsen for de individuelle forskjellene i leseforståelsen. 

Det kan da også tenkes at lytteforståelsen er svært viktig for matematikkinnlæringen og 

prosessering av tekst og muntlige instrukser. Særlig med tanke på at vi vet at språk er en av 

hovedverktøyene for å lære matematikk i skolen (Purpura et al., 2011). Reseptivt vokabular 

er en viktig alenestående ferdighet for hverdagsfunksjonen hjemme og i klasserommet, for å 

kunne forstå muntlig presenterte historier og komplekse instrukser (Hogan, Sittner, Justice, & 

Cain, 2011). 

 

2.3.4 Ekspressivt vokabular 
Ekspressive oppgaver brukes ofte for å undersøke dybden av et ord og barnets ekspressive 

vokabular omfatter de ordene barnet selv bruker (Baumann, Kameenui, & Ash, 2003). For å 

ha ekspressiv kunnskap om et ord må man kunne definere hva ordet betyr, finne synonymer 

og antonymer, og bruke ordet i konkret og overført betydning (Lyster, 2008; Stahl & Stahl, 

2012; Stahl, 2005). Det betegner altså kunnskap om hvordan ord er relatert til hverandre 

semantisk (Golden, 2014). Dette er da trolig viktig i matematikkoppgaver, der man må forstå 

mengdebegreper som” mer”,” mindre”, og ord som kan bety det samme, som ”er lik”, ”til 

sammen” og  ”summen av” (Gelman & Butterworth, 2005; Purpura & Ganley, 2014).  

Ekspressivt vokabular karakteriserer da kvaliteten på representasjonen av ordet i leksikon 

(Brinchmann, Hjetland, & Lyster, 2016; Perfetti, 2007).  

 

2.4 Forholdet mellom språkferdigheter og 

matematikkferdigheter 
Både intelligens og tidlige matematiske ferdigheter har vist seg å kunne predikere senere 

matematiske ferdigheter (Aubrey et al., 2006; Aunola et al., 2004; Claessens et al., 2009; 

Deary et al., 2007; Duncan et al., 2007; Fuchs et al., 2010; Jordan et al., 2007; Koponen, 

Aunola, Ahonen, & Nurmi, 2007; Kyttälä & Lehto, 2008). Likevel tror man at også andre 

ikke-matematiske faktorer, slik som språk, kan ha en påvirkning på den matematiske 

utviklingen (LeFevre et al., 2010; Purpura et al., 2011; Purpura & Reid, 2016). Det finnes 

ingen etablerte teorier om sammenhengen mellom språkferdigheter og 
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matematikkferdigheter, men man er enig om at mange av de tidlige matematiske ferdighetene 

krever bruk og forståelse av språk. For eksempel, for å telle riktig, trenger barn å kunne 

tallordene (Cowan, Donlan, Newton, & Llyod, 2005). For å kunne fastslå antall gjennom å 

regne, må barna kunne tallordene i korrekt rekkefølge og skape en-til-en korrespondanser 

mellom tallordene og gjenstandene som telles, og da også forstå meningen av tallordene og 

reglene som styrer strukturen for tallordene (Cowan et al., 2005). For å være i stand til å 

sammenligne kvantiteter, trenger man forståelse for bruken av lingvistiske konsepter, slik 

som ”mer enn” og ”mindre enn” (Gelman & Butterworth, 2005). I matematiske 

problemløsningsoppgaver, trenger barnet å forstå en rekke med ord som kan bety det samme, 

slik som ”pluss”, ”og” og ”legg til” (Purpura & Ganley, 2014).  

 

Forskning på matematikkferdigheter hos normaltpresterende voksne og voksne med ervervet 

hjerneskader, har også vist at grunnleggende matematiske ferdigheter, kan deles inn i to 

forskjellige kategorier: verbal og ikke-verbal matematikk (Lemer, Dehaene, Spelke, & 

Cohen, 2003). Verbale matematiske ferdigheter, er ferdigheter som å kunne omforme en 

tallform til en annen, f.eks. fra arabiske tall til verbale/skrevne tallord. Som 5 til” fem” eller ” 

tjue fem” til 25, telling, oppregning av størrelser på fem eller mer, eller regning med en- eller 

flersifrede tall. Ikke-verbal matematikk, er ferdigheter som å kunne gjenkjenne arabiske tall, 

kardinalitet, symbolsk og ikke-symbolsk sammenligning og estimering (Koponen, Mononen, 

Räsänen, & Ahonen, 2006; Lemer et al., 2003). Også undersøkelser av barn med 

språkvansker, har vist at barn med språkvansker presterer bedre i ikke-verbale matematiske 

oppgaver, enn på verbale matematiske oppgaver. For eksempel har det vist seg at barn med 

språkvansker ikke har større vanskeligheter, sammenlignet med språklig normalpresterende 

barn, med å sammenligne to ensifrede eller tosifrede skrevne arabiske tall, slik som i 

oppgaver der man skal bedømme hvilket tall som er størst av eksempelvis 4 eller 7 (Donlan, 

1993; Koponen et al., 2006).  

 

Et problem når man ser på studier som har sett på sammenhengen mellom språkferdigheter 

og matematikkferdigheter, er at man har operasjonalisert språkvariablene ulikt. Altså at man 

har brukt ulike typer tester for å måle en ferdighet. Likevel sammenlignes funn på tvers av 

studier, der det refereres tilbake til ferdigheten” språk”. Samtidig har man undersøkt 

forholdet til en rekke forskjellige matematiske ferdigheter. I tillegg har det vært vanlig å 

inkludere andre kognitive variabler, slik som arbeidsminne eller generell intelligens, i studier 

der man har sett på forholdet mellom språk og matematikkferdigheter. For eksempel forklarer 
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språk mer av variansen i matematikkferdigheter, hvis det kun er de to variablene som måles. 

Om arbeidsminne også blir inkludert i analysene, vil språkferdigheter forklare mindre av 

variansen (Passolunghi & Lanfranchi, 2012). Slike forskningsdesign vil dermed kunne 

påvirke hvilke resultater man får.  

 

Av studier som har undersøkt språk og matematikk, har det vært vanlig å se på språkvariabler 

som reseptivt og ekspressivt vokabular, fonologisk bevissthet og kunnskap om bokstaver. 

Disse har vist seg å ha en sterk sammenheng med tidlig matematikkutvikling (LeFevre et al., 

2010; Praet, Titeca, Ceulemans, & Desoete, 2013; Purpura & Ganley, 2014; Toll & Van Luit, 

2014b). Av de ulike språkferdighetene, er det kun vokabular som har vist seg å være relatert 

til nesten alle tidlige matematiske ferdigheter (Purpura & Ganley, 2014; Purpura et al., 2011). 

Derfor er det i denne oppgaven studier som ser på det reseptive og ekspressive vokabularet 

som blir trukket frem når man ser på sammenhengen mellom språkferdigheter og 

matematikkferdigheter. Som nevnt, er det også det ekspressive og det reseptive vokabularet, 

som er vanlig å bruke i kartlegging og testing av språkferdigheter. Derfor er ekspressivt og 

reseptivt vokabular brukt som språkvariabler i denne masteroppgaven, på tross av at Tomblin 

og Zhang (2006) ikke fant denne todelingen av språket i sin undersøkelse hos de yngste 

barna.  

 

2.4.1 Utviklingsstudier som har sett på forholdet mellom språk og 

matematikk 
Innledningsvis ble det nevnt at det kan se ut som at språk er en sterk prediktor for flere tidlige 

matematiske ferdigheter, og at språk kanskje spiller en nøkkelrolle i integrasjonen av tidlige 

matematiske ferdigheter og formell matematikkopplæring. Purpura og Ganley (2014) studie 

er en av de som har sett på sammenhengen mellom språk og matematikkferdigheter. De 

undersøkte om arbeidsminne og ekspressivt vokabular var relatert til individuelle aspekter av 

tidlige matematiske ferdigheter. Dette ved hjelp av en korrelasjonsstudie med ett 

måletidspunkt, der de så på sammenhengen mellom arbeidsminne, ekspressivt vokabular og 

tidlige matematiske ferdigheter. Ved hjelp av regresjonsanalyser fant de at arbeidsminne 

hadde en spesifikk relasjon til bare tre, men viktige tidlige matematiske ferdigheter, slik som 

telling og ikke-symbolsk tallforståelse. Vokabular derimot, var en signifikant prediktor for 

nesten alle de tidlige matematiske ferdighetene, som telleferdigheter (identifisering av 

tallsymboler og forstå tallordsekvenser), symbolsk tallforståelse, og 
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problemløsningsoppgaver. Men for ferdigheten ikke-symbolsk tallforståelse var funnene 

delte. På oppgaver der barna måtte sammenligne mengder, hadde språkferdigheter et unikt 

bidrag, mens det på oppgaver der barna ble vist et sett med dotter, for så å skulle si hvor 

mange som var presentert, kunne ikke språkferdigheter forklare noe. Også etter at det ble 

kontrollert for bakgrunnsvariabler, som alder og aritmetikk, var det en signifikant relasjon 

mellom vokabular og matematikkferdigheter. Det ble ikke kontrollert for intelligens. At 

vokabular var relatert til nesten alle av de tidlige matematiske ferdighetene var ikke uventet. 

Språkferdigheter, som det å kunne den verbale representasjonen av tallordet, krever 

vokabular, samtidig som barnet må forstå betydningen av kvantitet, for å kunne forstå 

sammenhengen mellom tallordet og mengde. Denne relasjonen mellom språk og 

matematikkferdigheter er viktig å forstå, da språk kan spille en nøkkelrolle i tilegnelsen av ny 

kunnskap, samt det å kunne integrere ny kunnskap med tidligere kunnskap.  

 

Purpura et al. (2011) gir støtte til en slik antagelse ved at de har funnet en sammenheng 

mellom språkferdigheter og matematikkferdigheter over tid. Utgangspunktet for denne 

studien var at man vet at akademiske evner i tidlig alder, har høy sammenheng med senere 

akademiske evner (Krajewski & Schneider, 2009). Og de to mest sentrale domenene for 

akademiske ferdigheter er språk og matematikk (Brown & Murray, 2005). Språk og 

matematikk er ikke bare viktig hver for seg, men kan også være viktige for utviklingen av 

hverandre (Duncan et al., 2007). Med dette som bakgrunn, gjennomførte de en studie der de 

undersøkte om tidlige språkferdigheter, unikt kunne predikere tidlige matematiske 

ferdigheter. Studien pågikk i tre år, fra barna var tre år gamle og gikk i barnehagen, og frem 

til skolestart. Det første året ble barna testet i tidlige matematiske ferdigheter og språklige 

ferdigheter, som ekspressivt vokabular, bokstavkunnskap og fonologisk bevissthet. Kunnskap 

om bokstaver og vokabular viste en unik varians i prediksjonen av andre måling av 

matematikkferdigheter, når man kontrollerte for den første matematikkferdigheten og 

intelligens. Fonologisk bevissthet derimot, kunne ikke unikt predikere noen av de 

matematiske ferdighetene. Disse funnene er med på å gi en større forståelse for hvordan 

tidlige matematiske ferdigheter utvikles, og kan samtidig forklare mulige barrierer for en 

suksessfull tilegnelse av de tidlige matematiske ferdighetene. Purpura et al. (2011) diskuterer 

også om språk og tidlige matematiske ferdigheter har en relasjon, fordi forståelsen av noen 

spesifikke språktermer, kan være spesielt viktig for å kunne utføre grunnleggende 

matematiske oppgaver.  
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LeFevre et al. (2010) har også funnet at språklige ferdigheter, slik som reseptivt vokabular, er 

relatert til tidlige matematikkferdigheter. De fulgte 182 barn fra de var 4,5 år til de ble 7,5 år 

gamle. I studien fant de at vokabular var signifikant relatert til matematikkferdigheter som 

både tallord og aritmetiske ferdigheter. Videre viste regresjonsanalysene at vokabular kunne 

predikere unik varians for tallord, men ikke for aritmetikk. De undersøkte også om 

kvantitative ferdigheter, slik som symbolsk og ikke-symbolsk sammenligning, var relatert til 

tidlige matematiske ferdigheter. Der viste regresjonsanalysene at symbolsk og ikke-symbolsk 

sammenligning kunne predikere unik varians for aritmetikk, men ikke for tallord. 

Språkferdigheter var den eneste variabelen som var implisert i alle de matematiske 

ferdighetene. Språk kunne også regne unik varians for alle matematiske ferdigheter etter tre 

år, men styrken varierte, og var svakest for ikke-symbolsk sammenligning og sterkest for 

telleferdigheter. Det ser dermed ut som om rollen språk spiller for den tidlige matematiske 

utviklingen er relativt bred. Og at etterhvert som barn utvikler de tidlige matematiske 

ferdighetene, lærer de å knytte kvantitativ kunnskap til ord og symboler (LeFevre et al., 2010; 

Purpura et al., 2011). Siden språk ser ut til å være en prediktor for tidlige matematiske 

ferdigheter (LeFevre et al., 2010; Purpura et al., 2011) og språk ser ut til å være en 

underliggende faktor for tidlige matematiske ferdigheter, er det grunn til å tro at når språk er 

underutviklet, vil det være et hinder for vellykket tilegnelse av matematiske ferdigheter 

(Purpura & Ganley, 2014). Samtidig drøfter Purpura et al. (2011) om språk og tidlige 

matematiske ferdigheter kan ha en sammenheng, fordi matematikk krever forståelse av noen 

spesielle språktermer for å klare grunnleggende matematiske oppgaver.  

 

Purpura og Reid (2016) ville undersøke om variansen regnet for generelle ferdigheter i 

prediksjonen av tidlige matematiske ferdigheter, var bedre regnet for av spesifikke 

språktermer, også kalt spesifikt matematikkspråk. I likhet med LeFevre et al. (2010) og 

Purpura et al. (2011), fant de at generelle språkferdigheter var en signifikant prediktor for 

matematikkferdigheter, selv da de inkluderte flere kontrollvariabler, som alder, kjønn, 

foreldrenes utdanningsnivå og mål for generelle kognitive ferdigheter. Likevel, når 

matematikkspråk var inkludert i modellen, fant de at matematikkspråk var en signifikant 

prediktor for matematikkferdigheter, forbi det som gjaldt for generelle språkferdigheter.  

 

Så lang kan det se ut som om generelle språkferdigheter korrelerer med tidlige matematiske 

ferdigheter, og da særlig med et språk som fokuserer på et kvantitativt vokabular (LeFevre et 

al., 2010; Purpura & Ganley, 2014; Purpura et al., 2011; Purpura & Reid, 2016). Noen 
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matematiske oppgaver, slik som i grunnleggende aritmetiske resonnering, presenteres ofte 

som problemløsningsoppgaver (Purpura et al., 2011). I problemløsningsoppgaver trenger 

barn å være i stand til å utføre matematiske regneoppgaver, samtidig som man må være i 

stand til å forstå en rekke med matematiske ord, slik som ”pluss”, ”legg til”, ”legg sammen”, 

”over” og ”under”. I studier som fokuserer på yngre barn, er det vanlig at slike matematiske 

oppgaver blir presentert muntlig, og barnets oppgave blir å høre etter, for så å løse det (Fuchs 

et al., 2012).  

 

Fuchs et al. (2010) fant at problemløsningsoppgaver er avhengig av en kombinasjon av 

tallferdigheter og kognitive ferdigheter som språk. Videre fant de at tallferdigheter bidro mer 

til tilegnelsen av regneferdigheter enn det noen av de andre kognitive ferdighetene gjorde. 

Dette er med på å bevise hvilken sentral rolle tidlige matematiske ferdigheter har for 

tilegnelsen av formelle matematiske ferdigheter (Aubrey et al., 2006; Aunola et al., 2004; 

Duncan et al., 2007; Koponen et al., 2007; LeFevre et al., 2009). Men som en kontrast, fant 

de at kognitive ferdigheter, særlig reseptivt vokabular, spilte en viktig rolle, som strakk seg 

forbi rollen som tallferdigheter spilte, for problemløsningsoppgaver.  

 

Aunola et al. (2004) har også undersøkt hvilken rolle tidlige matematiske ferdigheter og 

kognitive ferdigheter, som blant annet telleferdigheter og reseptivt vokabular, spiller for 

utviklingen av barns matematiske ferdigheter. De fulgte 194 finske barn fra de var fem år og 

gikk i barnehagen, og tre år frem i tid, til de gikk i andreklasse. Resultatene viste at nivået på 

telleferdigheter i begynnelsen av studien, predikerte både barns matematiske ferdigheter og 

veksten i de matematiske ferdighetene, både i første- og andreklasse. Jo høyere nivå av 

telleferdigheter, jo høyere var deres nivå i matematiske ferdigheter, og jo høyere var veksten i 

den matematiske ferdighetsutviklingen. Reseptivt vokabular bidro også til nivået av 

matematiske ferdigheter. Jo høyere nivå av reseptivt vokabular ved begynnelsen av studien, 

jo høyere var det første nivået av matematiske ferdigheter. I denne studien bidro ikke 

reseptivt vokabular til veksten i matematikkferdigheter. Derfor foreslås det at reseptivt 

vokabular kan være effektivt for å støtte bruken av allerede lært matematisk kunnskap, men 

at den ikke bidrar til tilegnelsen av nye ferdigheter. 

 

De fleste av studiene som har sett på sammenhengen mellom språk og tidlige matematiske 

ferdigheter involverer normaltpresterende barn. Bare noen få har sett på sammenhengen hos 

barn med lærevansker. Toll og Van Luit (2014a) har gjennomført en av få studier som direkte 
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fokuserer på sammenhengen mellom språk og lave matematiske ferdigheter. Den 

longitudinelle studien gir støtte til tidligere studier som hevder at språkferdigheter er en 

forutsetning for å lære matematikkferdigheter (Duncan et al., 2007; LeFevre et al., 2010; 

Purpura & Ganley, 2014; Purpura et al., 2011), da språklige ferdigheter hadde en signifikant 

gjensidig sammenheng med lave matematiske ferdigheter. Videre fant de at språkferdigheter 

og tidlige matematiske ferdigheter var mediert av barnas spesifikke matematikkspråk, i likhet 

med det Purpura og Reid (2016) fant. De foreslår derfor at spesifikt matematikkspråk har en 

nøkkelrolle i innlæringen av matematiske ferdigheter, og er derfor viktig for 

matematikkutviklingen gjennom barnehagen.  

 

2.4.2 Intervensjonsstudier som har sett på forholdet mellom språk og 

matematikk 
Så langt har vi sett at flere korrelasjonsstudier og longitudinelle design, har funnet støtte i at 

språkferdigheter kan predikere matematiske ferdigheter. Selv om korrelasjonsstudier ofte 

danner grunnlaget for teorier om kausalitet, kan slike studier aldri bevise kausale forhold 

(Gall, Gall, & Borg, 2007). For å kunne fastslå at språk påvirker matematikk, eller at 

matematikk påvirker språk, er studier med eksperimentelle design mer egnet. Svært få studier 

som involverer trening av generelle språkferdigheter har blitt gjennomført tidligere. Her vil 

det nevnes to. En som tar for seg sammenhengen mellom generelle språkferdigheter og 

matematikk (Jordan et al., 2012), og en som også har sett på påvirkningen av spesifikt 

matematikkspråk på tidlige matematiske ferdigheter (Hassinger-Das et al., 2015). 

 

Jordan et al. (2012) sammenlignet effekten av to ulike treningsprogram, som fokuserte på 

henholdsvis matematikkferdigheter og språkferdigheter, for å øke barnas tidlige matematiske 

ferdigheter. 132 barn med en gjennomsnittsalder på 5,54 år, som var i risiko for å utvikle 

matematikkvansker, ble tilfeldig delt i tre grupper, der matematikkgruppen fokuserte på 

tidlige matematiske ferdigheter, språkgruppen fokuserte på vokabulartrening, og 

kontrollgruppen mottok ingen intervensjon. Treningsprogrammet foregikk tre dager i uken 

over åtte uker, samtidig som alle tre gruppene fulgte matematikkundervisningen som normalt. 

Både tiltaksgruppene og kontrollgruppen ble testet med en pretest, posttest og en forsiktet 

posttest, som målte tidlige matematiske ferdigheter, aritmetikk og reseptivt vokabular. 

Resultatene viste at barna som mottok matematikkintervensjonen, gjorde det bedre enn 

kontrollgruppen i posttesten, med stor effekt på variabler som tallkompetanse og generelle 
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aritmetiske ferdigheter. Mye av effekten holdt også åtte uker etter at intervensjonen var 

ferdig. Det var ingen forskjell mellom språkgruppen og kontrollgruppen i 

matematikkferdigheter, og barnas generelle språkferdigheter hadde derfor ingen direkte 

positiv innflytelse på barnas matematikkresultater. En mulig forklaring på dette kan være at 

studien inkluderte en språkintervensjon som ikke fokuserte på matematikkferdigheter direkte. 

 

Hassinger-Das et al. (2015) undersøkte effekten av vokabulartrening på både spesifikt 

matematikkspråk og matematiske ferdigheter, som tidlige matematiske ferdigheter, 

problemløsningsferdigheter og regning. Utvalget besto av 124 barn som var i risiko for å 

utvikle matematikkvansker. I likhet  med Jordan et al. (2012) studie, ble barna tilfeldig delt 

inn i tre grupper. En kontrollgruppe som ikke mottok noen form for intervensjon, en 

matematikkgruppe som fokuserte på tidlige matematiske ferdigheter, og en språkgruppe som 

fokuserte på vokabulartrening. Men i motsetning til Jordan et al. (2012), var det i 

språkgruppen et større fokus på spesifikt matematikkspråk og ord som” lik”,” mer” og” 

mindre”. Også her foregikk treningsprogrammet tre dager i uken i en periode på åtte uker, 

samtidig som alle gruppene fulgte matematikkundervisningen som vanlig. Resultatene viste 

at språkgruppen skåret bedre enn de andre gruppene på målinger av spesifikt 

matematikkspråk. Både på ord som var lignede de som var inkludert i treningsstudien og ord 

som ikke var det. Matematikkgruppen skåret bedre enn kontrollgruppen, men ikke bedre enn 

språkgruppen på målinger av de tidlige matematiske ferdighetene. I 

problemløsningsferdigheter var det ingen forskjell i gruppene, men i aritmetiske 

regneoppgaver, presterte matematikkgruppen bedre enn de andre gruppene. Det foreslås 

derfor at det må gis trening i spesifikt matematikkspråk, sammen med mer intens instruksjon 

i matematikkferdigheter for elever som er i risiko for å utvikle matematikkvansker.  

 

Som en kontrast til studier som har vist at det er en sammenheng mellom språkferdigheter og 

matematikkferdigheter (Aunola et al., 2004; Fuchs et al., 2010; Hassinger-Das et al., 2015; 

LeFevre et al., 2010; Purpura & Ganley, 2014; Purpura et al., 2011; Purpura & Reid, 2016; 

Toll & Van Luit, 2014a), fant Peng et al. (2016), ingen signifikant sammenheng mellom 

språkferdigheter og utviklingen av matematiske ferdigheter. Peng et al. (2016) ville 

undersøke om generelle kognitive ferdigheter, spesifikke akademiske ferdigheter og 

ferdigheter av demografisk karakter, var assosiert med matematikkutvikling fra førsteklasse 

til tredjeklasse, hos barn med lave matematiske ferdigheter. Studien så på faktorer som 

arbeidsminne, nonverbal intelligens, ekspressivt og reseptivt vokabular, 
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prosesseringshastighet, avkoding, telleferdigheter, aritmetiske ferdigheter, sosioøkonomisk 

status og kjønn. Resultatene viste at aritmetikk, prosesseringshastighet og avkoding kunne 

forklare variasjonen i matematikkprestasjoner i begynnelsen av førsteklasse, mens 

telleferdigheter og prosesseringshastighet, signifikant forklarte variansen i 

matematikkprestasjoner i slutten av tredjeklasse. Telleferdigheter var også den eneste 

signifikante prediktoren for matematikkferdighetene fra begynnelsen av førsteklasse til 

slutten av tredjeklasse. Dette samsvarer med tidligere studier som har sett på 

normaltpresterende barn, som har vist at etter man har kontrollert for generelle kognitive 

ferdigheter, som arbeidsminne, språk og nonverbal intelligens, har telleferdigheter likevel en 

unik innflytelse på regneferdighetene (Fuchs et al., 2010). Og at telleferdigheter i 

barnehagen, kan predikere telleferdigheter i første og andre klasse (Aunola et al., 2004). En 

forklaring på at de ikke fant at språk signifikant predikerte den matematiske utviklingen, kan 

være at de undersøkte effekten av arbeidsminne, språk og nonverbal intelligens på 

matematikk, sammen med andre kognitive evner og akademiske ferdigheter. Ved å se på 

disse ferdighetene sammen, vil man få et fyldigere sett av disse variablene, og det kan 

dermed gi andre resultater enn om man vurderer en enkel variabel for seg eller færre variabler 

sammen. Dette fordi hver variabel konstruerer kompetanse for varians mot andre variabler 

som er inkludert i modellen (Gall et al., 2007). En annen forklaring kan være hvordan man 

definerer de kognitive ferdighetene.  

 

2.5 Oppsummering av teori og empiri 
Denne oppgavens problemstilling er: Hvilken betydning har språkferdigheter for 

matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk? Og med bakgrunn i relevant 

teori og empiri, vil denne problemstillingen bli besvart ved hjelp av følgende 

forskningsspørsmål:  

 

I. Hva slags sammenheng er det mellom språkferdigheter og tidlige matematiske 

ferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk? 

II. I hvilken grad kan språkferdigheter forklare unik variasjon for matematikkferdigheter 

når det kontrolleres for intelligens? 

 

I dette kapittelet har det kommet frem at det samlet sett kan se ut som om språk har en sterk 

sammenheng med matematiske ferdigheter. Empirien er likevel ikke entydig, og resultater fra 
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ulike undersøkelser kan peke i ulike retninger, samtidig som det varierer hvilke språklige og 

matematiske ferdigheter som korrelerer. I store trekk kan det se ut som om språklige 

ferdigheter kan predikere flere matematiske ferdigheter, som karinalitet, symbolsk 

sammenligning (Purpura & Ganley, 2014), telleferdigheter (LeFevre et al., 2010; Purpura & 

Ganley, 2014) og problemløsningsoppgaver (Fuchs et al., 2010; Purpura & Ganley, 2014), 

men at det er mer usikkerhet rundt prediksjonen av ferdigheter som aritmetikk (LeFevre et 

al., 2010) og ikke-symbolsk sammenligning (Purpura & Ganley, 2014). Det at barns 

språkferdigheter er relatert til mange, men likevel ikke alle aspektene av tidlige matematiske 

ferdigheter, er ikke overraskende. For å mestre matematiske ferdigheter, kreves det at man 

kan den verbale representasjonen av tallordet, identifisere tallsymboler, samt skrive tall og 

koble det skrevne til mengde. Samtidig skal barn forstå begreper som ”mer”, ”mindre” og ”er 

lik”. Derfor kan språk ha stor betydning for tilegnelsen av ny kunnskap og integreringen av 

den kunnskapen de allerede har fra før (Purpura & Ganley, 2014). Da kanskje særlig med 

tanke på spesifikke språktermer, kalt spesifikt matematikkspråk (Hassinger-Das et al., 2015; 

Purpura & Reid, 2016; Toll & Van Luit, 2014a). Selv om det ser ut som om språkferdigheter 

og tidlige matematiske ferdigheter er relatert til hverandre hos normaltpresterende barn, vet vi 

ikke like mye om sammenhengen mellom språk og matematikk hos barn med lave 

matematiske ferdigheter (Toll & Van Luit, 2014a).  

 

Basert på empiriens om er presentert i kapitel 2, er det nærliggende å tro at språkferdigheter 

samlet, vil forklare unik variasjon i matematikk etter det er kontrollert for intelligens i 

analysene, men at graden av variasjon vil variere innen de ulike matematiske ferdighetene. 

Resultatene som presenteres i kapittel 4, vil bli drøftet i kapittel 5.  

 

 
Note. +/- = positiv/negativ korrelasjon 

Figur	2.	Modell	over	hvilke	uavhengige	variabler	som	er	forventet	å	påvirke	de	avhengige	variablene	
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3 Metode 
I dette kapittelet vil det bli redegjort for undersøkelsens forskningsmetodiske tilnærming. 

Først presenteres studiens design og utvalg, hvilke måleinstrumenter som er benyttet, samt 

prosedyrer for datainnsamlingen. I tillegg vil kapittelet inneholde en kort beskrivelse av de 

statistiske metodene som er blitt brukt for å analysere datamaterialet, samt en redegjørelse av 

hvilke etiske hensyn som ligger til grunn for studien. Da det foretas en grundig drøfting av 

validitetsspørsmål i oppgavens diskusjonsdel, vil ikke validitet diskuteres inngående i dette 

kapittelet. Imidlertid vil kapitelet omtale måleinstrumentenes reliabilitet. 

 

3.1 Design 
Målet for denne masterstudien er å undersøke hvilken betydning språkferdigheter har for 

matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk. Undersøkelsen vil derfor 

beskrive graden av sammenheng mellom ulike matematiske og språklige variabler i utvalget. 

Dette kan derfor betegnes som et deskriptivt studie der formålet er å si noe om tingens tilsand 

slik den er (Gall et al., 2007). Da undersøkelsen tar sikte på å beskrive sammenhengen 

mellom de ulike variablene, har det ikke forekommet noen forsøk på å påvirke barna som 

deltar. Derfor kan det også sies at studiet har et ikke-eksperimentelt design (Kleven, 2015b). 

Studiet har blitt gjennomført ved hjelp av kvantitativ tilnærming, der barnas ferdigheter er 

kartlagt med ulike psykometriske tester. Resultatene i denne masterundersøkelsen baserer seg 

kun på én måling tatt av barna i intervensjonsstudien, og kan derfor også beskrives som et 

korrelasjonsstudie med ett måletidspunkt (Gall et al., 2007).  

 

3.2 Utvalg 
Utvalget i dette masterstudiet består av barn som deltar i et større longitudinelt PhD-prosjekt, 

”Intervensjonsstudie i matematikk – kan tidlig og intensiv støtte avhjelpe 

matematikkvansker?” ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Det ble sendt 

ut forespørsel om deltakelse i PhD-prosjektet til alle skolene (totalt 9) i to valgte kommuner 

på Østlandet høsten 2016. 410 elever fikk tilbud om å delta i studien. 369 takket ja til å delta, 

29 takket nei, 12 ikke har svart. Elevene som deltok ble kartlagt med ThinkMath screener 

(Aunio, Lopez-Pedersen, & Mononen, 2016b), utviklet av PhD-prosjektet”, ment til å vurdere 

de viktigste matematiske ferdighetene som er av betydning for barnas matematiske utvikling. 

Formålet var da å identifisere de lavtpresterende elevene som hadde behov for 
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intervensjonen. 32% av de som presterte lavest på screeningen ble med videre i 

intervensjonsstudien. Utvalget i dette masterprosjektet består dermed av 120 barn (68 gutter 

og 52 jenter). På måletidspunktet hadde barna en gjennomsnittsalder på 76,68 måneder 

(strakk seg fra 71 måneder til 89 måneder). Det eneste esklusjonskriteriet var dersom elevene 

var utredet for nevrologiske dysfunksjoner, for eksempel autisme. Det betyr at elever som 

mottar spesialundervisning er inkludert i undersøkelsen.  

 

3.3 Fremgangsmåte 
I forkant av PhD-intervensjonen var utvalget gjennom en pretesting, og resultatene i denne 

studien baserer seg på data fra denne målingen. Testingen ble gjennomført ved årsskiftet 

2016-2017. Målingene har blitt utført av masterstudenter, på første og andre året, fra Institutt 

for Spesialpedagogikk, retning spesifikke lærevansker. Alle fikk nøye opplæring i regi av 

PhD-prosjektet. Selv har jeg hatt ansvar for testing av 14 barn. Barna ble testet individuelt på 

eget rom ved deres respektive skoler. Testbatteriet var forholdsvis omfattende og ble derfor 

fordelt på to dager, slik at elevene ikke skulle miste motivasjonen eller oppleve at det ble for 

krevende. I tillegg fikk elevene et diplom med et klistremerke for hver test de gjorde for å 

kunne opprettholde motivasjon og se fremgang. Varigheten på hver testblokk var omtrent 45-

90 minutter. Barnas testresponser ble notert underveis i testportokoller, med unntak av en test 

som ble gjennomført ved hjelp av datamaskin, og dermed automatisk lagret i en datafil. 

 

3.4 Analyse 
Resultatene fra målingene vil ende i tallform og utgjør datamaterialet for studien. For å utføre 

statistiske analyser, samt for å administrere og analysere materialet, vil programmet SPSS 

anvendes (Gall et al., 2007). For å kunne si noe om kausale effekter på dette grunnlag, må 

mulige påvirkningsfaktorer studeres og kontrolleres for. Variabelen nonverbal intelligens, 

heretter forkortet til intelligens, vil derfor bli benyttet som kontrollvariabel, da den anses som 

sentral for både matematiske ferdigheter og språk (Kleven, 2015b). For å analysere og 

besvare de formulerte problemstillingene har det blitt att i bruk multippel regresjon. 

Resultatene vil også bli vurdert ut fra deskriptive analyser av gjennomsnitt, standardavvik, 

skjevhet, kurtosis og bivariate korrelasjoner.  

 

3.5 Instrumenter 
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I det følgende presenteres en oversikt over instrumentene som er valgt ut for å representere 

undersøkelsens variabler. Oppgaven baserer seg på funn som er gjort innenfor testresultatene 

fra deltestene presentert i tabell 1.  

 
Tabell	1	Oversikt	over	instrumenter	brukt	til	å	måle	ulike	variabler	i	masterprosjektet	

Test 
 

Deltest brukt i masterprosjektet Variabel målt 

WISC-IV Ordforståelse 
Regning 
 

Ekspressivt vokabular 
Problemløsning 

TOBANS Dot comparison test 
Digit comparison test 
 

Ikke-symbolsk sammenligning 
Symbolsk sammenligning 

ThinkMath matematikktest Addisjon 
Subtraksjon 
Telleferdigheter 
 

Addisjon 
Subtraksjon 
Telleferdigheter 

Woodcock-Johnson III 
 

Lytteforståelse deltest Reseptivt vokabular 

RAVEN Nonverbal intelligens Intelligens 
 

Fra WISC brukes deltestene Ordforståelse og Regning for å kartlegge barnas ekspressive 

vokabular og problemløsningsferdigheter. Fra TOBANS brukes Dot comparisin test og Digit 

comparison test for å måle barnas ikke-symbolske og symbolske sammenligningsferdigheter. 

Fra ThinkMath matematikktest ble det brukt oppgaver for å måle telleferdigheter, og addisjon 

og subtraksjon til å måle barnas nøyaktige aritmetiske ferdigheter. Raven er brukt til å måle 

barnas nonverbale ferdigheter. Alle testene, bortsett fra ThinkMath matematikktest som er 

utviklet av forskergruppen, er normert og standardisert. Videre i oppgaven vil navnet på 

variabel målt brukes når det refereres til elevenes resultater på testene.   

 

3.6 Variabler 
3.6.1 Ikke-symbolske sammenligningsferdigheter  
Dot Comparison fra Test of Basic Arithmetic an Numeracy Skills (TOBANS) (Bringstocke et 

al., 2016) ble brukt til å måle barnas ikke-symbolske sammenligningsferdigheter, og måler 

intuitiv og hurtig mengdeoppfatning. Testen presenteres muntlig og barna løser oppgaven på 

papir. Barna får presentert oppgaver med to bokser med rundinger (dots) hvor det skal settes 

en strek gjennom den boksen de mener har det største antallet med rundinger uten å telle. 

Testen er tidsbestemt og barna skal gjøre så mange oppgaver de klarer innen 30 sekunder. 

Testen består av tre øvingsoppgaver og 52 items.  
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3.6.2 Symbolske sammenligningsferdigheter 
Digit Comparison fra TOBANS (Bringstocke et al., 2016) ble brukt til å måle barnas 

symbolske sammenligningsferdigheter. Testen går ut på at eleven skal sammenligne to tall. 

Eleven må raskt vurdere og sette en strek over det tallet de mener er det største. Testen har en 

tidsbegrensning på 30 sekunder. Testen består av tre øvingsoppgaver og 66 items.   

 

3.6.3 Telleferdigheter  
Telleferdigheter ble målt med oppgaver fra testen ThinkMath (Aunio et al., 2016a) som er 

utviklet av forskningsgruppen. Testen måler ulike matematiske ferdigheter, blant annet 

telling. Eleven mottar instruksjoner fra testleder og har ingen tidsbegrensing eller stoppregler. 

Testen gjennomføres i sin helhet og eleven gir 1 poeng for hvert riktig svar. ThinkMath 

består av 100 items, der det her ble plukket ut 47 items som måler elevens telleferdigheter.  

 

 
”Sett kryss på den femte ballen” 

 
”Sett kryss på det tallet som viser hvor mange firkanter det er i boksen” 
Figur	3.	Eksempel	på	oppgaver	som	måler	telleferdigheter	i	ThinkMath	(Aunio	et	al.,	2016a).	

 

3.6.4 Addisjon 
Addisjon blir også målt med oppgaver fra testen ThinkMath (Aunio et al., 2016a) og er en del 

av elevens aritmetiske ferdigheter. Eleven må løse addisjonsoppgaver på papir. Det gis ett 

poeng for hvert riktig svar. Addisjonsoppgavnene i ThinkMath utgjør 10 items.  

 

3.6.5 Subtraksjon 
I likhet med addisjon, er subtraksjon en del av elevens aritmetiske ferdigheter. Subtraksjon er 

målt med ThinkMath (Aunio et al., 2016a). Eleven løser subtraksjonsoppgaver på papir. Det 

gis ett poeng for hvert riktig svar. Subtraksjonsoppgavene utgjør 10 items.  
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3.6.6 Problemløsningsferdigheter 
Problemløsningsferdigheter ble målt med den supplerende deltesten Regning fra WISC-IV 

(Wechsler, 2003). WISC-IV er et kartleggingsverktøy ment for vurdering av barn og 

ungdommers kognitive evner. Testen er standardiser for alderen 6 år til 16 år og 11 måneder. 

Deltesten Regning består av muntlig presenterte problemløsningsoppgaver, hvor oppgavene 

øker i vansklighetsgrad. Testen består av 34 items, der hvert items har en tidsbegrensning på 

30 sekunder. Det gis null eller ett poeng for hver oppgave og testen avbrytes etter fire 

påfølgende nullpoengssvar.  

 

3.6.7 Ekspressivt vokabular 
Ordforståelse fra WISC-IV (Wechsler, 2003) ble brukt til å måle elevenes ekspressive 

vokabular. Eleven får opplest ett og ett ord av testleder, for deretter å måtte forklare hva ordet 

betyr. Vanskeligheten på ordene øker utover testen.  Eksempel på ord kan være ”sko”, 

”hund”, ”paraply”, ”publikum”, ”høflig”, ”globus” eller ”pensjonist”. Skårene på oppgavene 

kan være to, ett eller null poeng. Testen avbrytes etter fem påfølgende nullpoengssvar og 

består av 34 items.  

 

3.6.8 Reseptivt vokabular 
Woodcock-Johnson Oral Comprehension subtest (Woodcock et al., 2001) ble brukt til å måle 

elevens reseptive vokabular. Testen er designet for å måle barns forståelse av muntlig 

presentert informasjon med økende kompleksitet. Testleder presenterer et kort utsagn, der 

barnet må fullføre utsagnet med et ord som mangler, for å demonstrere at de har forstått hva 

som ble presentert. Testen består av 34 items.  

 

3.6.9 Intelligens 
The Raven Coloured Matrice Test (Raven, 1998) ble brukt for å måle elevenes generelle 

evnenivå. Testen stiller ikke krav til språkkunnskaper, og er derfor et mål på nonverbal 

intelligens. Testen består av to øvingsoppgaver og 34 items. Barnet blir vist en stimulusbok 

hvor hver side inneholder et rektangel der en bit mangler, og under er det presentert seks 

ulike biter barnet kan velge mellom. Barnet skal så peke på den biten de mener passer best 

for mønsteret i bildet. Testen er ikke tidsbegrenset.  
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Figur	4.	Eksempel	på	oppgave	fra	Raven.	

 

3.6.10  Validitet og reliabilitet 
Begrepene validitet og relabilitet sees ofte i forbindelse med hverandre. Validitet omfatter 

slutningenes gyldighet (Befring, 2015). Det vil si at man prøver å begrense systematiske og 

tilfeldige feil, slik at forskningen blir så relevant og troverdig som mulig. Reliabilitet 

omhandler presisjonen i registreringer og målinger av data (Befring, 2015). Sagt på en annen 

måte; at instrumentene måler det de er utarbeidet for å måle. Det er en forutsetning for å 

kunne trekke valide slutninger fra en undersøkelse at instrumentene som tas i bruk er reliable. 

 

En tests reliabilitet henger sammen med hvor presise, konsistente og stabile testskårene er 

(Gall et al., 2007). I denne masterstudien er variabler som er vurdert som hensiktsmessige i 

henhold til empiri for å kunne besvare problemstillingen, plukket fra et større testbatteri 

utviklet av PhD-prosjektet. I Phd-prosjektet har det har blitt lagt vekt på å bruke 

standardiserte tester og tester som har vist seg nyttige i andre studier. Med dette er det en viss 

sikkerhet for testenes reliabilitet, samtidig som det gir en mulighet for å kunne sammenligne 

på tvers av studier. Testenes reliabilitet er målt ved Chronbachs alfa, som er et 

reliabilitetsmål som måler interkorrelasjonene mellom oppgavene i teksten (Gall et al., 2007). 

Med høye interkorrelasjoner, kan man med rimlig sikkerhet slutte at oppgavene måler det 

samme. Cronbachs alfa er målt for alle variablene som er beskrevet ovenfor. Resultatet er vist 

i Tabell 2.  
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Tabell	2.	Testreabilitet	(Cronbachs	alfa)	

Tester Cronbachs alfa 

Ikke-symbolsk sammenligning .701 

Symbolsk sammenligning .866 

Problemløsningsferdigheter .743 

Addisjon .895 

Subtraksjon .872 

Telleferdigheter .859 

Ekspressivt vokabular .817 

Reseptivt vokabular .744 

Nonverbal intelligens .742 

  

I følge Gall et al. (2007) er en reliabilitetskoeffisient på .80 eller høyere tilfredsstillende til 

forskningsbruk. De variablene som ikke oppnår dette målet er Ikke-symbolsk sammenligning 

som har en reliabilitet på .701, Problemløsning, som har en reliabilitet på .743, Reseptivt 

vokabular, som har en relabilitet på .744 og Intelligens med en reliabilitet på .742. Disse 

reliabilitetskoeffisientene er likevel ikke svært lave, og en koeffisient over .70 anses som 

akseptabel (Befring, 2015). Men man bør være oppmerksom på dette ved tolkning av 

resultatene.  

 

I denne oppgaven har det vært ønskelig å diskutere validitet i mer direkte tilknytning til 

undersøkelsens resultater. Derfor vil en grundigere validitetsdrøfting bli foretatt i oppgavens 

diskusjonsdel.  

 

3.7 Etiske hensyn 
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For at forskningen skal være ansvarlig stilles det krav om personvern og hensyn til 

menneskeverd som er hjemlet i personopplysningsloven (NESH, 2016). PhD-prosjektet er 

meldt til Norsk senter for Forskningsdata (NSD), og NSD har tilrådd prosjektet og 

innsamling av personsensitive data. Tilrådning av personvernombudet for behandling av 

personopplysninger foreligger, og Universitetet i Oslo sine interne rutiner for datasikkerhet er 

etterfulgt. All deltakelse er frivillig og foresatte har godkjent om barna får delta eller ikke. 

Prosjektet ivaretar med dette formelle etiske hensyn som frivillighet, anonymitet og informert 

samtykke(NESH, 2016). I dette studiet er det barn som er gjenstand for forskning. Barn 

regnes ofte som en mer sårbar gruppe ved at de har begrensende rettigheter til å foreta valg 

om egen deltagelse i forskning (Fossheim, Hølen, & Ingierd, 2013). Barn er også oftere 

villige til å adlyde autoriteter og de kan føle det er vanskelig å protestere. Samtidig har de 

ikke den samme innsikten i konsekvensene av å gi forskere informasjon (NESH, 2016). Som 

forskningsassistent krever dette større refleksjon og avklaring av etiske dilemmaer, både i 

innsamling og bearbeiding av materialet. NESH (2016) påpeker blant annet at forskeren må 

ha tilstrekkelig med kunnskap om barn for å kunne tilpasse metode og innhold til den 

aldersgruppen som deltar. I dette tilfellet er det forskere fra Institutt for spesialpedagogikk 

som har utformet forskningsdesignet og satt sammen testbatteriet. Man kan derfor anta at 

testene i prosjektet er tilpasset den aktuelle aldersgruppen. Det er også studenter fra samme 

institutt som har vært med på å samle inn informasjonen og har hatt kontakt med barna ved 

deres respektive skoler. Alle har god kjennskap til barn og barns utvikling. Selv om testene er 

tilpasset barna i utvalget, kan bruk av tester i seg selv medføre stress og ubehag. Dette er 

problematisk fra et etisk ståsted, men kan også påvirke reliabiliteten (Gall et al., 2007). I 

testsituasjonen ble det derfor viktig å være sensitiv overfor det barna uttrykte og legge til rette 

for at situasjonen skulle føles så trygg som mulig. Om barna viste motstand eller tydelige 

tegn til ubehag, skulle testingen avbrytes og tolkes som at frivillig samtykke var trukket 

tilbake. Dette ble ingen aktuell problemstilling under testingen jeg gjennomførte.  Likevel, 

noen av testene var lange, og flere av barna slet med å holde konsentrasjonen oppe. Da stod 

man med dilemmaet om hvor mye man skulle motivere barna videre i testen og det å være 

var på barnas respons å avbryte. 

	



	34	

4 Resultater 
I dette kapittelet blir undersøkelsens resultater beskrevet og analysert. Først presenteres 

deskriptive analyser av gjennomsnitt, standardavvik, variasjonsbredde, skjevhet og kurtosis. 

Videre presenteres bivariate korrelasjoner som benyttes for å sammenfatte sammenhengen 

mellom to variabler (Gall et al., 2007). Til slutt vil resultatene fra regresjonsanalysene 

fremlegges.  

 

4.1 Deskriptive analyser av de ulike variablene 
I det følgende avsnittet vil resultatene vurderes. Tabell 3 viser utvalgsskårene ut fra 

gjennomsnitt, standardavvik, variasjonsbredde, skjevhet og kurtosis.  

 
Tabell	3.	Gjennomsnitt,	standardavvik,	variasjonsbredde,	skjevhet	og	kurtosis	for	målte	variabler	

Tester 
 

N M SD VB Skew Krt 

Ikke-symbolsk 
 

120 9.00 2.663 2-15 -.497 -.051 

Symbolsk 
 

120 13.95 3.728 3-22 .000 .072 

Problemløsning 
 

120 9.43 2.786 4-18 .315 .661 

Addisjon 
 

120 4.30 3.193 0-10 -.176 -1.380 

Subtraksjon 
 

120 .64 1.654 0-9 3.275 11.622 

Telleferdigheter 
 

120 22.60 6.757 2-40 -.189 .450 

Ekspressivt vokabular 
 

120 19.01 6.527 2-36 -.310 -.086 

Reseptivt vokabular 
 

120 11.06 3.693 2-18 -.360 -.364 

Intelligens 
 

120 17.71 4.495 7-30 .001 -.124 

 

Skjevhets- og kurtosisverdier forklarer fordelings form, sammenlignet med 

normalfordelingen (Gall et al., 2007). Kurtosisverdien refererer til fordelingens spisshet eller 

flathet, mens skjevhetsverdien forteller om den er høyre- eller venstreskjev. En eventuell 

spiss eller flat fordeling kan bety at testen ikke evner å fange opp hele variasjonen i utvalget 

(Gall et al., 2007). En normalfordelt fordeling, vil gi en skjevhets- og kurtoseverdi på 0 

(Field, 2013). Det er et krav om at resultatene skal være mest mulig normalfordelte for videre 

analyser. Normalfordelte resultater er imidlertid svært sjeldent i utdanningsvitenskaplig 
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forskning. Derfor regnes verdier som ligger mellom -1 og 1 som gode, mens verdier som er 

lavere enn -3 og høyere enn 3, regnes som upålitelige (De Vaus, 2002).   

 

Resultatene viser at variabelen for Intelligens, er tilnærmet normalfordelt. Siden variabelen 

kun benyttes som kontrollvariabel i analysene, vil ikke fordelingen kommenteres utover 

dette.  

 

4.1.1 Vurdering av variabelen Ekspressivt vokabular 
Variabelen Ekspressivt vokabular har en gjennomsnittskåre på 19.01 og et standardavvik på 

6.527. Skjevhets- og kurtosisverdier på -.310 og -.081 er tilnærmet normalfordelt, og viser 

derfor en test som fungerer godt.  

 

 
Figur	5.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	ekspressivt	vokabular	

 

4.1.2 Vurdering av variabelen Reseptivt vokabular 
Gjennomsnittsverdien for variabelen Reseptivt vokabular er 11.06 og standardavviket er 

3.693. Minimumsskåren er 2 og maksimumsskåren er 18. Dette tyder på en test som elevene 

mestrer. Dette bekreftes av en skjevhet på -.360 og en kurtosisverdi på -.364, som viser en 

kurve som er tilnærmet normalfordelt. Den har likevel noe flat fordeling, med flest skårer på 

høyre siden.  
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Figur	6.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	reseptivt	vokabular	

 

4.1.3 Vurdering av variabelen Ikke-symbolske sammenligningsferdigheter 
Variabelen Ikke-symbolske sammenligningsferdigheter har en gjennomsnittsverdi på 9.00 og 

et standardavvik på 2.663. Variasjonsbredden er 2-15. Skjevhets og kurtosisverdiene er på -

.497 og -.051. Dette er noe avvikende fra å være normalfordelt. Skjevheten er negativ og 

indikerer en noe vestreskjev fordeling. Det vil si at testen har en opphoping mot høye skårer, 

uten at takeffekten er så stor at det truer videre analyser. Sannsynligvis var testen lett for de 

fleste elevene og derfor skåret de høyt på denne. Kurtosisverdien indikerer at fordelingen er 

svakt flat.   
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Figur	7.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	ikke-symbolske	sammenligningsferdigheter	

	
4.1.4 Vurdering av variabelen Symbolske sammenligningsferdigheter 
Variabelen Symbolske sammenligningsferdigheter har en gjennomsnittsverdi på 13.95 og 

standardavvik på 3.728. Variasjonsbredden utgjør 3-22. Skjevhet- og kurtoseverdien er 

henholdsvis .000 og .072, og er derfor tilnærmet normalfordelt. De deskriptive verdiene viser 

en test som fungerer godt ved at verdiene er innenfor de krav som er satt for normalfordeling 

i oppgaven.  

 

 
Figur	8.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	symbolske	sammenligningsferdigheter	
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4.1.5 Vurdering av variabelen Problemløsningsferdigheter 
Variabelen Problemløsningsferdigheter har en gjennomsnittsverdi på 9.43 og et 

standardavvik på 2.788. Minimunsskåre er 4 og maksimumsskåre er 18. Med en kurtosisverdi 

på .660 er kurven ganske spiss, samtidig som en positiv skjevhet på .325 betyr at det er flest 

lave skårer. Likevel befinner skjevhets- og kurtosisverdiene seg mellom -1 og 1, og verdiene 

ligger innenfor de kravene til normalfordeling som er satt i oppgaven.  

 

 
Figur	9.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	problemløsningsferdigheter	

 

4.1.6 Vurdering av variabelen Addisjon 
Med en gjennomsnittskåre på 4.30 og et standardavvik på 3.193, der maksskåren er 10, viser 

variabelen at addisjonsferdigheter er noe noen seksåringer mestrer, mens andre ikke. 

Kurtosisverdien på -1.380 tyder på en relativt flat fordeling på testen. I tillegg viser testen en 

negativ skjevhet på  -.176, noe som betyr at det er flest høye skårer. Likevel, om vi ser 

nærmere på den grafiske fremstillingen av variabelen, kan vi se at det er 30 barn som ikke har 

fått til noen av oppgavene. Det tilsvarer ca. 25% av utvalget, som er en relativt høy andel. På 

den andre siden er det omtrent 40 barn (30%) som har klart nesten alle oppgavene, syv eller 

mer. Skjevhets- og kurtosisverdiene viser likevel at resultatene ikke avviker sterkt fra 

normalfordelingen, derfor vurderes variabelen som god nok for de videre analysene.  
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Figur	10.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	addisjon	

 

4.1.7 Vurdering av variabelen Subtraksjon 
Variabelen Subtraksjon har en gjennomsnittsverdi på .64 og et standardavvik på 1.654. Dette 

er veldig lavt, og betyr at barna i gjennomsnitt ikke klarte en hel oppgave. Gulleffekten kan 

også ses i histogrammet ved at 90% av utvalget fikk 0 poeng. Bare noen få fikk noen fler 

poeng. Dermed evner ikke testen å få frem variasjonen i utvalget. At testen har gulveffekt kan 

være interessant i seg selv. Det betyr at subtraksjon er en ferdighet seksåringer ennå ikke 

mestrer. For korrelasjons og regresjonsanalyser er en gulveffekt uheldig, da den kan tilsløre 

det reelle forholdet mellom variablene. Skjevhets og kurtoseverdiene er på 3.275 og 11.622 

og avviker strekt fra normalfordelingen, og vurderes derfor som en trussel for de videre 

analysene. Variabelen subtraksjon blir derfor ikke vurdert videre.  
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Figur	11.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	subtraksjon	

 

4.1.8 Vurdering av variabelen Telleferdigheter 
Variabelen Telleferdigheter har en gjennomsnittsverdi på 22.60 og et standardavvik på 6.757. 

Variasjonsbredden er 2-40. Med en kurtosisverdi på .450 er variabelen ganske spiss. I tillegg 

indikerer skjevheten på -.189 at fordelingen er svak venstreskjev.  

 

 
Figur	12.	Histogram	over	fordelingen	til	variabelen	telleferdigheter	
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4.2 Bivariate korrelasjoner 
Ved bruk av bivariat korrelasjon kan man måle styrken på samvariasjon mellom to variabler 

(Gall et al., 2007). Med andre ord forteller en korrelasjonskoeffisient i hvilken grad skårer på 

et mål kan brukes til å predikere skårene på et annet mål. Korrelasjonsanalyser kan imidlertid 

ikke gi informasjon om hvilken variabel som er den aktive, altså påvirker den andre (Befring, 

2015). Pearsons korrelasjonskoeffisient, r, benyttes som et uttrykk for korrelasjonen mellom 

variablene i denne masterstudien. Pearsons r er velegnet som effektmål, ved at den er 

uavhengig av måleskalaen til variablene (Christophersen, 2015). Dermed kan korrelasjonene 

sammenlignes uten en forutgående standardisering. En korrelasjonskoeffisient på -1 eller 1 

uttrykker perfekt samvariasjon, mens en korrelasjonskoeffisient på 0 indikerer at det er ingen 

sammenheng mellom variablene (Gall et al., 2007). Tabell 4 viser korrelasjonskoeffisientene 

(Pearsons r) mellom målene i denne undersøkelsen. Korrelasjonskoeffisienter betegnes ofte 

som svake, moderate eller sterke. I utdanningsforskning ved bruk av psykrometriske tester 

kan en eksempelvis si at en korrelasjon på .10 er svak, en på .30 er moderat, mens en på .50 

er høy (Field, 2013).  

 
Tabell	4.	Korrelasjoner	mellom	målte	variabler	

Variabel 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ikke-symbolsk sammenligning 
 

-       

2. Symbolsk sammenligning 
 

.484** -      

3. Problemløsning 
 

.265** .429** -     

4. Addisjon 
 

.263** .460** .526** -    

5. Telleferd 
 

.214* .465** .662** .613** -   

6. Ekspressivt vokabular 
 

.047 -.010 .256** -.104 .192* -  

7. Reseptivt vokabular 
 

.268** .188* .361** .346** .332** .393** - 

8. Intelligens 
 

.295** .304** .512** .334** .485** .243** .211* 

 Note. *Korrelasjonen er signifikant på .05 nivå (to-halet test); ** Korrelasjonen er signifikant på .01 nivå (to-

halet test). 

 

Tabellen viser at, med unntak av målene for Ekspressivt vokabular, er alle signifikante. De 

fleste er også på 0.01-nivå. Det betyr at man med 99% sikkerhet kan fastslå at 

sammenhengen ikke bare skyldes tilfeldigheter (Befring, 2015). Dermed er det interessant å 
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se nærmere på korrelasjonenes størrelse og forklaringsvarians (R2). Først beskrives 

korrelasjonene mellom målene på språkferdigheter og de ulike matematiske ferdighetene. 

Deretter korrelasjonene til Intelligens. Til slutt beskrives korrelasjonene mellom de ulike 

matematiske ferdighetene.  

 

Styrken på korrelasjonen mellom målene på språkferdigheter, Ekspressivt vokabular og 

Reseptivt vokabular er .393. Det vil si at skåren på den ene testen forklarer 15,4% av skåren 

på den andre testen. Korrelasjonen har moderat styrke. 

 

Korrelasjonene mellom språkferdighetsvariablene og de avhengige variablene varierer. Den 

laveste korrelasjon finner vi med Symbolske sammenligningsferdigheter. Her er det ingen 

samvariasjon med variabelen ekspressivt vokabular (-.010). Korrelasjonen er heller ikke 

signifikant. Det er noe samvariasjon mellom Symbolske sammenligningsferdigheter og 

Reseptivt vokabular (.188, p<0.05), men den vurderes fortsatt som svært lav. 

 

Korrelasjonen mellom de to språkvariablene og Ikke-symbolske ferdigheter er også lave. Her 

er heller ingen sammenheng med Ekspressivt vokabular, mens det med Reseptivt vokabular 

finnes en svak signifikant sammenheng (.268, p<0.01). Heller ikke for språkvariablene og 

Addisjon, finner man en signifikant samvariasjon med variabelen Ekspressivt vokabular. 

Med variabelen Reseptivt vokabular derimot, er sammenhengen moderat (.345, p<0.01).  

 

For variabelen Telleferdigheter, finner vi en signifikant svak sammenheng med begge 

språkvariablene, med henholdsvis .192 for Ekspressivt vokabular og.332 for Reseptivt 

vokabular. Den sterkeste korrelasjonen mellom språkferdighetene og de avhengige 

variablene, finner vi mellom Problemløsningsferdigheter og Reseptivt vokabular. 

Sammenhengen er likevel moderat, hvor 13% var variasjonen i problemløsningsferdigheter 

kan tilskrives Reseptivt vokabular (Befring, 2015). For Ekspressivt vokabular er 

korrelasjonen med Problemløsningsferdigheter svak (.256, p<0.01).  

 

Man finner ikke en samvariasjon mellom språkvariabelen Ekspressivt vokabular og de 

avhengige variablene, Ikke-symbolske ferdigheter, Symbolske ferdigheter og Addisjon. 

Likevel finner man en samvariasjon mellom disse variablene og Reseptivt vokabular.  
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Intelligens korrelerer gjennomgående med alle variablene, fra svak til moderat styrke. Dette 

tyder på at Intelligens har en signifikant, men ikke spesielt sterk samvariasjon med alle 

ferdighetene som ble målt.  

 

Totalt sett er Ikke-symbolske ferdigheter den variabelen som korrelerer svakest med de andre 

variablene. Korrelasjonen mellom Ikke-symbolske ferdigheter og de avhengige variablene 

Problemløsningsferdigheter, Addisjon og Telleferdigheter er lave, og forklarer henholdsvis 

7%, 6,9% og 4,6% av variasjonen i disse skårene. Ikke-symbolsk sammenligning ser med 

andre ord ikke ut til å kunne predikere problemløsningsferdigheter, addisjon eller telling. 

Men for symbolske ferdigheter finnes det en moderat korrelasjon, hvor 23,4% av variasjonen 

i Ikke-symbolsk sammenligning kan tilskrives Symbolske sammenligning. Av de uavhengige 

variablene korrelerer Ikke-symbolske sammenligning høyest med Intelligens, selv om denne 

korrelasjonen er svak.  

 

Den høyeste korrelasjonen totalt finner vi mellom variabelen Telleferdigheter og variablene 

Problemløsningsferdigheter og Addisjon. Korrelasjonen viser henholdsvis en forklart varians 

på hele 43,8% og 37,6%. Dette betyr at det er sterk samvariasjon mellom de matematiske 

ferdighetene telling og ferdighetene problemløsning og addisjon. Også mellom Addisjon og 

Problemløsningsferdigheter finner vi en relativt høy forklart varians på 27,7%.  

 

Bivariate korrelasjoner er viktige statistiske mål, selv om det er begrenset hvor mye slike 

korrelasjoner kan fortelle oss i en undersøkelse som denne. Selv om korrelasjonene er 

signifikante, kan vi ikke si noe om årsakssammenhenger, eller om det er andre forklaringer til 

sammenhengen, slik som at samvariasjonen er forårsaket av en tredjevariabel (Gall et al., 

2007). Derfor er korrelasjonsanalyser uegnet til å vurdere eventuelle retningsforhold. Av den 

grunn vil det ikke være mulig ut i fra disse analysene å vurdere språkferdighetetes betydning 

for matematikk, men kun påvise en sammenheng og styrken på denne.  

 

4.3 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 
Multippel regresjon er en statistisk metode som benyttes når en skal studere sammenhengen 

mellom ulike variabler (Gall et al., 2007). Denne undersøkelsen tar sikte på å undersøke 

hvilken betydning språkferdigheter har for matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i 

matematikk. Språkferdigheter måles med to ulike tester: en test som måler ekspressivt 
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vokabular (Ordforståelse) og en som måler reseptivt vokabular (Lytteforståelse). I 

undersøkelser der man tenker at to variabler måler den samme ferdigheten, er det mulig å 

lage samlevariabler. Men siden korrelasjonen mellom disse er relativt lav (r=.393), er det 

valgt å holde språkvariablene separerte også i regresjonsanalysen. I tillegg til to uavhengige 

variabler, har undersøkelsen fem avhengige variabler: de matematiske variablene 

Telleferdigheter, Addisjon, Ikke-symbolsk sammenligning, Symbolsk sammenligning og 

Problemløsning. Analysene er derfor delt i fem, etter de avhengige variablene. Mål for 

intelligens er brukt som kontrollvariabel i analysen. I steg 1 er Intelligens satt alene som 

prediktor, mens i steg 2, er begge språkvariablene lagt til. På den måte kan man se 

proporsjonsforklart varians (R2) mellom modellene, og om forskjellen mellom disse 

signifikant. Betaverdiene forteller den individuelle effekten fra variablene (Gall et al., 2007). 

Regresjonsanalysens resultater er fremstilt i tabell 5. 
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Tabell	5	Hierarkiske	multiple	regresjonsanalyser	som	predikerer	de	avhengige	variablene	ut	fra	språkferdigheter	og	
intelligens.		

N=120 B SEB β t p R2 R2 
change 

Telleferdigheter 
Steg 1      .235  
Intelligens .729 .121 .485 6.020 .000   
Steg 2      .290 .055* 
Intelligens .655 .122 .436 5.358 .000   
Ekspressivt vok. -.010 .090 -.010 -.111 .912   
Reseptivt vok.  .446 .157 .244 2.840 .005   
Addisjon 
Steg 1      .112  
Intelligens .237 .062 .334 3.849 .000   
Steg 2      .198 .087** 
Intelligens .205 .061 .289 3.341 .001   
Ekspressivt vok. -.045 .045 -.093 -1.010 .315   
Reseptivt vok. .278 .079 .322 3.531 .001   
Ikke-symbolsk sammenligning 
Steg 1      .087  
Intelligens .175 .052 .295 3.351 .001   
Steg 2      .143 .056* 
Intelligens .160 .053 .269 3.017 .003   
Ekspressivt vok. -.049 .039 -.120 -1.267 .208   
Reseptivt vok.  .187 .068 .259 2.746 .007   
Symbolsk sammenligning 
Steg 1      .092  
Intelligens .252 .073 .304 3.466 .001   
Steg 2      .129 .036 
Intelligens .251 .075 .303 3.361 .001   
Ekspressivt vok. -.089 .055 -.157 -1.636 .105   
Reseptivt vok. .188 .096 .186 1.957 .053   
Problemløsning 
Steg 1      .262  
Intelligens .317 .049 .512 6.474 .000   
Steg 2      .331 .069** 
Intelligens .277 .049 .448 5.672 .000   
Ekspressivt vok. .022 .036 .051 .603 .548   
Reseptivt vok.  .186 .063 .247 2.965 .004   

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .000 
 
 
4.3.1 Telleferdigheter 
Regresjonsanalysen viste at modell 2 (R2 =.290) forklarer mer av variasjonen enn modell 1 

(R2 =.235), og forskjellen i denne proporsjonsforklarte variansen er statistisk signifikant 
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(p=.013). Dette betyr at vokabular forklarer 5,5% av den unike variasjonen i telleferdigheter 

når det kontrolleres for intelligens. Samlet sett forklarer språkferdigheter og intelligens 29% 

av variasjonen i telleferdigheter. Når vi ser på effektene mer detaljert (betaverdiene), ser vi at 

hvis skårene på Intelligens øker med ett standardavvik (SD), vil Telleferdigheter øke med 

0,436 SD. Og hvis skårene til Reseptivt vokabular øker med ett standardavvik, vil 

Telleferdigheter øke med 0,244 SD. Effekten av Ekspressivt vokabular er ikke statistisk 

signifikant.  

 

4.3.2 Addisjon 
Språkferdigheter og intelligens samlet forklarer 19,9 % av variasjonen innen Addisjon. 

Modell 2 forklarer mer av variasjonen enn modell 1, og språkferdigheter har i følge denne 

analysen en unik varians på 8,7% i Addisjon. Ser vi på betaverdiene, vil Addisjon øke med 

0,289 SD om Intelligens øker med 1 SD, og med 0,244 SD om Reseptivt vokabular øker med 

1 SD. Effekten av Ekspressivt vokabular er ikke signifikant.  

 

4.3.3 Ikke-symbolsk sammenligning 
I variabelen Ikke-symbolsk sammenligning viser regresjonsanalysen at språkferdigheter 

forklarer 5,6% av variansen etter intelligens er kontrollert for. Modell 2 forklarer mer av 

variasjonen enn modell 1, og forskjellen i denne proporsjonsforklarte variansen er signifikant. 

Samlet sett forklarer språkferdigheter og intelligens 14,3% av variasjonen i Ikke-symbolsk 

sammenligning. Om skårene på Intelligens øker med 1 SD, vil Ikke-symbolsk sammenligning 

øke med 0,269 SD. Og om skårene til Reseptivt vokabular øker med 1 SD, vill Ikke-symbolsk 

sammenligning øke med 0,259 SD. Effekten av Ekspressivt vokabular er ikke signifikant.  

 

4.3.4 Symbolsk sammenligning 
Regresjonsanalysen viser at modell 2 forklarer mer av variasjonen enn modell 1, men denne 

forklaringseffekten er ikke signifikant (p>.05). Dermed har ikke språkferdigheter en effekt 

over og forbi det intelligens har. Intelligens på sin side forklarer 9,2% av variasjonen, og her 

er forklaringseffekten signifikant. Ut i fra dette ser det ut som om språk i mindre grad er 

involvert i symbolsk sammenligning, og at intelligens har noe større betydning. Imidlertid er 

den samlende forklaringseffekten på 12,8% lav. Det tyder på at det også er andre faktorer 

som spiller inn på ferdigheter i symbolsk sammenligning. Betaverdiene for steg 1 viser at om 
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skårene til Intelligens øker med 1 SD, vil skårene til Symbolsk sammenligning øke med 

0,304 SD.   

 

4.3.5 Problemløsning 
Sammen med intelligens forklarer språkferdigheter hele 33,1% av variasjonene i 

problemløsning. Det er den høyeste samlede forklaringsvariansen. Når vi så kontrollerer for 

intelligens, forklarer språkferdigheter alene bare 6,9% av variasjonen. Selv om graden av 

påvirkning av variasjonen er liten, er den likevel signifikant, og har derfor en effekt forbi det 

Intelligens har. Ser vi på betaverdiene, er ikke effekten av Ekspressivt vokabular signifikant. 

Men skårene i Problemløsning vil øke med 0,448 SD om skårene i Intelligens øker med 1 SD, 

og om skårene i Reseptivt vokabular øker med 1 SD, øker skårene i Problemløsning med 

0,247 SD.  

 

4.4 Oppsummering av analyser og funn 
I kapittel 4 ble først de deskriptive analysene presentert i form av en tabell som viste en 

oversikt over de ulike variablenes gjennomsnitt, standardavvik, variasjonsbredde, skjevhet og 

kurtosis. Selv om utvalget kun inkluderer lavtpresterende elever, viste testene at det er stor 

variasjon i prestasjonene hos barna. Substruksjon var den eneste ferdigheten som disse barna 

ikke mestret i det hele tatt, og for addisjon var det en tredjedel av barna som ikke mestret 

oppgavene.  

 

Resultatene fra korrelasjonsanalysene viste at det ikke finnes en signifikant korrelasjon 

mellom Ekspressivt vokabular og de avhengige matematiske variablene: Ikke-symbolsk 

sammenligning, Symbolsk sammenligning og Addisjon. For Problemløsningsferdigheter og 

Telleferdigheter finnes det en lav korrelasjon. Reseptivt vokabular derimot, har en signifikant 

korrelasjon med alle de ulike matematiske ferdighetene. Imidlertid må det påpekes at selv om 

det er funnet signifikante korrelasjoner, er styrken kun lav til moderat.  

 

Dataene ble videre analysert ved hjelp av regresjonsanalyser, hvor resultatet visste at 

språkferdigheter i liten grad forklarer variasjonen i de ulike matematiske ferdighetene når det 

kontrolleres for Intelligens. Den største påvirkningen hadde språkferdigheter på Addisjon, 

hvor 8,7% av variansen i Addisjon kan forklares av språkferdigheter. De multiple 

regresjonsanalysene viste også at språkferdigheter ikke kunne forklare et signifikant bidrag 
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innen Symbolsk sammenligning etter at det ble kontrollert for Intelligens. Betaverdiene viste 

at effekten av Ekspressivt vokabular ikke var signifikant med noen av de avhengige 

variablene. En fremstilling av regresjonsanalysens resultater vises i figur 13.  

 

 

 
Note. *p < .05, ** p< .01. +/- = positiv/negativ korrelasjon 

Figur	13.	Modell	over	de	uavhengige	variablenes	påvirkning	på	de	avhengige	variablene	etter	det	er	kontrollert	for	
intelligens.	
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5 Diskusjon 
Som nevnt i metodekapittelet, er det ønskelig å diskutere validitet i direkte tilknytning til 

undersøkelsens resultater. Derfor vil nå problemstillingene og resultatene fra denne 

undersøkelsen drøftes i sammenheng med Cook og Campbells (1979) validitetssystem. 

Videre vil resultatene av undersøkelsen bli diskutert i lys av tidligere teori og empiri, før det 

avsluttes med refleksjoner rundt pedagogiske konsekvenser og tanker om videre 

undersøkelser.  

 

5.1 Resultatene sett i lys av validitetsteori 
Som nevnt i metodekapittelet, omfatter validitet slutningens gyldighet (Shadish, Cook, & 

Campbell, 2002). Gyldigheten er da blant annet en funksjon av empiriske metodeprosedyrer. 

Vurdering av en undersøkelses validitet, vil derfor alltid være knyttet til dens 

forskningsdesign. Cook og Campbell (1979) har utviklet et validitetssystem som omfatter fire 

kvalitetskrav som bør vurderes i en undersøkelse: begrepsvaliditet, statistisk validitet, indre 

validitet og ytre validitet. Validitetssystemet er i utgangspunktet beregnet for eksperimenter 

hvor årsakssammenhenger testes direkte, men er også vanlig å bruke som en metodisk 

referanseramme innenfor annen kvantitativ forskning (Kleven, 2015a). I det følgende, vil 

holdbarheten i slutningene som kan trekkes fra denne undersøkelsen, vurderes med bakgrunn 

i Cook og Campbells (1979) validitetssystem.  

 

5.1.1 Begrepsvaliditet 
Innen pedagogisk og psykologisk forskning, måles fenomener og begreper som sjeldent er 

tilgjengelig for direkte måling. Begrepsvaliditet er da knyttet til graden av samsvar mellom et 

teoretisk definert begrep og operasjonaliseringen av dette begrepet (Kleven, 2015a). Sagt på 

en annen måte, handler det om i hvilken grad man måler det man ønsker å måle. I denne 

studien gjelder det for variablene Ekspressivt og Reseptivt vokabular, Intelligens, Symbolsk 

og Ikke-symbolsk sammenligning, Addisjon, Subtraksjon, Telleferdigheter og 

Problemløsningsferdigheter.  

 

Det første problemet som rammer alle variablene, er et resultat av at testene som er blitt 

brukt, er hentet fra et større testbatteri utviklet av PhD-prosjektet. PhD-prosjektet har tatt 

sikte på å kartlegge bredden i barnas tidlige matematikutvikling, samt kontrollere for andre 
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variabler som språk og intelligens. Testene er i utgangspunktet ikke ment for å undersøke de 

enkelte matematikkområdende inngående. I denne undersøkelsen ble det blant annet valgt ut 

items fra testen ThinkMath, for å måle telleferdigheter, addisjon og subtraksjon, mens den i 

PhD-prosjektet var tenkt til å måle nivået på tidlige matematiske ferdigheter samlet. 

Måleredskapene vil som en følge av dette representere begrensende deler av undersøkelsens 

teoretiske begreper, og kun gi et overflatisk innblikk i de matematiske komponentene det 

fokuseres på. ThinkMath er heller ikke en standardisert test, og vil derfor kunne være en 

trussel for undersøkelsens begrepsvaliditet (Kleven, 2015a). 

 

Et annet problem ved undersøkelsens målinger av matematiske ferdigheter, er bruken av 

tester for å måle tallforståelse. I følge Kleven (2015a), skal det være samsvar mellom 

begrepet slik det er teoretisk definert og begrepet slik vi lykkes å operasjonalisere det. I 

denne undersøkelsen er symbolsk og ikke-symbolske tallforståelse målt med Dot og Digit 

Comparisontest fra TOBANS (Bringstocke et al., 2016), hvor elevene må bedømme hvilken 

symbolske eller ikke-symbolske mengde som er størst. Dette er en vanlig måte å måle 

tallforståelse på (Gilmore, Attridge, & Inglis, 2011). Problemet her, er derfor hvordan 

begrepet er definert teoretisk. I følge teorier om utvikling av symbolsk og ikke-symbolsk 

tallforståelse, er tallforståelse en rekke ferdigheter, lært før den formelle opplæringen (Jordan 

et al., 2007). Ikke-symbolsk tallforståelse er omtrentlig bedømmelse av mengde, mens 

symbolsk tallforståelse er når symboler representerer mengde (Aunio & Räsänen, 2015). I 

tillegg er det en pågående diskusjon om ikke-symbolsk tallforståelse, krever språklige 

ferdigheter, eller om symbolsk tallforståelse bygger på ikke-symbolsk tallforståelse 

(Batchelor et al., 2015; Raghubar & Barnes, 2017). Ulike eksperimentelle oppgaver er blitt 

brukt for å måle og undersøke den teoretiske beskrivelsen av tallforståelsen, slik som å 

bedømme den største mengden av to symbolske eller ikke-symbolske mengder, eller 

bedømme hva som er størst av en sum med symbolske eller ikke-symbolske mengder mot en 

symbolsk eller ikke-symbolsk sammenligningsmengde, da man har regnet med at de ulike 

oppgavene har vært mål på de samme ferdighetene (Gilmore et al., 2011; Smets, Gebuis, & 

Reynvoet, 2014). For eksempel viste en undersøkelse av Gilmore et al. (2011), som så på 

forholdet mellom seks ulike mål for symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse, som er vanlig 

å bruke i forskning, at på tross av typisk prestasjon på hver oppgave, korrelerte ikke 

prestasjonen på tvers av oppgavene. Det samme fant Smets et al. (2014). Slike funn belyser 

metodiske problemer med oppgaver som er vanlig å bruke for å måle tallforståelse. Dette kan 

skyldes dårlige psyometriske egenskaper ved oppgavene, eller at oppgavene krever ulike 
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domenegenerelle ferdigheter (Gilmore et al., 2011). Derfor er det viktig når man evaluerer 

den teoretiske beskrivelsen av tallforståelse, når det brukes forskjellige oppgaver, å vurdere 

mangelen på validitet på tvers av de ulike oppgavene som er tenkt å måle den samme 

ferdigheten. Dette belyser også nødvendigheten av å utvikle en standard metode for å måle 

tallforståelse, som vil gi en mer valid forskning, og samtidig kan klargjøre ulike resultater fra 

tidligere studier (Smets et al., 2014). Derfor er det fremdeles usikkert hvordan utviklingen av 

tallforståelse teoretisk skal beskrives, og da også hvordan det teoretiske begrepet skal 

operasjonaliseres og måles, og derfor også en trussel for undersøkelsens begrepsforståelse.  

 

Begrepsvaliditeten trues også når en test krever andre ferdigheter enn den som skal måles 

(Kleven, 2015a). Slik som at språklig kommunikasjon inngår i alle de matematiske testene. 

Dette kan være uheldig, om eleven eksempelvis har en uoppdaget språkvanske eller er svært 

uoppmerksom, og av den grunn ikke forstår oppgaven riktig. Dette kan også gjelde for 

variabelen Intelligens. Testen Ravens, som er brukt i denne studien, anvendes ofte som mål 

på nonverbal intelligens, både i forskning og i klinisk arbeid (Ottem, Frost, & Vea, 2014). 

Likevel er det antatt at testen også stiller krav til en språkbasert form for ”relasjonell 

prosessering” (Baldo, Bunge, Wilson, & Dronkers, 2010). 

 

Det andre forholdet som er problematisk, er at undersøkelsen tar sikte på å måle språklige 

ferdigheter. Språk er et vidt begrep som er vanskelig å operasjonalisere, og det vil ikke være 

mulig å måle alle egenskapene som inngår i det teoretisk definerte begrepet. Derfor vil dette 

være med på å svekke undersøkelsens begrepsvaliditet. Likevel er det i denne undersøkelsen 

brukt tester som måler ekspressivt og reseptivt vokabular, henholdsvis tester av ordforståelse 

og lytteforståelse, som er vanlig når språkferdigheter skal vurderes i kartlegging og testing, 

og det gjør det dermed enklere å sammenligne på tvers av studier.  

 

5.1.2 Statistisk validitet 
Statistisk validitet handler om hvorvidt det er sammenheng mellom uavhengig og avhengig 

variabel (Shadish et al., 2002). Det vil si om sammenhengene mellom variablene er statistisk 

signifikant og dermed sterk nok til å være av teoretisk betydning (Lund, 2015). Videre 

handler statistisk signifikans om i hvilken grad man kan slutte at sammenhengen man har 

funnet ikke er et resultat av tilfeldigheter.  
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For regresjonsanalysene var alle regresjonskoeffisientene statistisk signifikante, bortsett fra 

for variabelen Symbolsk sammenligning. Når man finner signifikante sammenhenger mellom 

de avhengige og uavhengige variablene, må man vurdere muligheten for å begå ”Type I”-feil. 

”Type-I”-feil er når man feilaktig konkluderer med at det er signifikant sammenheng mellom 

variablene (Shadish et al., 2002). Muligheten for å gjøre en ”Type-I”-feil, er lik korrelasjons- 

eller regresjonskoeffisientens signifikansnivå (Befring, 2015). Eksempelvis, om p-verdien er 

på .05-nivå, er det 5% sannsynlighet for at det ikke finnes en signifikant sammenheng 

mellom variablene. De fleste korrelasjonene i denne undersøkelsen er imidlertid lave, dermed 

er sjansen for å ha begått ”Type-I”-feil liten.  

 

Dermed er det kanskje mer aktuelt å vurdere” Type-II”-feil i det tilfellet der sammenhengen 

ikke var signifikant. Det vil si at man har konkluderer med at det ikke finnes en sammenheng, 

når det i virkeligheten gjør det. Når det kontrolleres for Intelligens for den avhengige 

variabelen Symbolsk sammenligning, er det unike bidraget fra språkferdigheter lite (3,6%), 

samtidig som p-verdien ikke var signifikant (.094). Sjansen for å gjøre en ”Type-II” feil øker 

om undersøkelsen har lav statistisk styrke. Statistisk styrke avhenger av flere faktorer, blant 

annet utvalgsstørrelsens betydning (Lund, 2015). Et lite utvalg kan føre til lav statistisk 

styrke. I denne studien anses utvalgsstørrelsen som tilfredsstillende.  

 

Statistisk styrke handler også om sammenhengene er sterke nok til å være av teoretisk 

betydning. Det er etablerte normer for hva som regnes som signifikante p-verdier (Shadish et 

al., 2002). Men for statistikk styrke, er det ingen faste verdier som karakteriseres som sterke 

eller svake sammenhenger (Christophersen, 2015). Hva som vurderes som sammenhenger av 

teoretisk betydning, avhenger av det enkelte forskningsområdet (Lund, 2015). I 

utdanningsvitenskapelig forskning er fenomenene som studeres komplekse, og store unike 

bidrag i regresjonsanalysene er dermed ikke å forvente (Gall et al., 2007). Etter det er 

kontrollert for Intelligens, strekker de signifikante unike forklaringsvariansene seg fra 5,5%-

8,7%. Om man sammenligner disse forklaringsvariansene med andre internasjonale studier 

innen matematikkutvikling, finner man at disse sammenhengene er av en størrelsesorden som 

i de ulike studiene vurderes som relevante (Aunola et al., 2004; Fuchs et al., 2010; Hassinger-

Das et al., 2015; Jordan et al., 2012; LeFevre et al., 2010; Purpura & Ganley, 2014; Purpura 

et al., 2011; Purpura & Reid, 2016). Så selv om de uavhengige variablenes unike bidrag 

prosentvis var relativt små, er de sett sammen med internasjonale undersøkelser, likevel store 

nok til å være av teoretisk betydning. 
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Den statistiske styrken i en undersøkelse vil også svekkes av dårlig reliabilitet (Shadish et al., 

2002). I denne undersøkelsen ble testreliabiliteten målt med Cronbachs alpha, og alle testene 

som benyttes i denne undersøkelsen fikk en alpha-verdi som ble vurdert som tilfredsstillende. 

Dette vil redusere summen av tilfeldige målefeil og bidra til å styrke slutningenes statistiske 

validitet (Lund, 2015).  

 

5.1.3 Indre validitet 
Indre validitet vil si om de sammenhengene som er observert mellom variablene, reflekterer 

kausale forhold slik det er operasjonalisert, eller om dette forholdet kan skyldes andre 

forklaringer (Lund, 2015).  

 

Som nevnt i metodekapittelet, kan denne undersøkelsen karakteriseres som en deskriptiv 

studie med et ikke-eksperimentelt design. Det vil si at studien beskriver tingens tilstand slik 

den er. Samtidig kan denne undersøkelsen beskrives som et korrelasjonsstudie. En slik studie 

kan måle korrelasjoner mellom variabler i en gruppe på ett tidspunkt, men designet mestrer 

ikke å vurdere retningsforholdet mellom variablene. Likevel kan regresjonsanalyser anvendes 

for å kontrollere eventuelle tredjevariablers innvirkning på korrelasjonene mellom to 

variabler. Dermed kan man isolere styrkeforholdet mellom to variabler (Christophersen, 

2015; Gall et al., 2007). 

 

I utgangspunktet er det nok å vite i hvilken grad variablene samvarierer. Bakgrunnen for å 

gjennomføre denne studien var et ønske om å undersøke hvilken betydning språkferdigheter 

har for matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk. Dermed er dette et 

spørsmål om graden av sammenheng. Likevel vil det å kunne trekke gyldige slutninger 

vedrørende korrelasjonene i denne undersøkelsen være problematisk. I ikke-eksperimentelle 

design vil en statistisk sammenheng alltid kunne gi flere mulige årsakssammenhenger 

(Kleven, 2015b). Derfor vil det i denne studien være umulig å trekke sikre konklusjoner om 

kausalitet. Likevel kan en styrke den indre validiteten ved å vurdere alternative tolkninger av 

resultatene.  

 

Med unntak av variabelen Symbolsk sammenligning, hadde språkferdighetene i 

regresjonsanalysene i denne undersøkelsen, en unik variasjon i alle avhengige variabler for 
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matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk. Det første problemet dreier 

seg om retningsforholdet. Selv om en sier at de uavhengige variablene forklarer variasjon i de 

avhengige variablene, kan påvirkningen like så godt gå andre vei, og at det dermed er 

matematikkferdigheter som påvirker språkferdigheter. Det kan også tenkes at de uavhengige 

og avhengige variablene påvirker hverandre. Denne årsaksforklaringen er svært aktuell ved at 

tidligere studier har funnet gjensidige sammenhenger mellom språk og matematikk (Duncan 

et al., 2007). At et studie kun er basert på ett måletidspunkt, svekker imidlertid den indre 

validiteten.  

 

Sammenhengen mellom språk og matematikk kan også være spuriøs, ved at en mulig 

tredjevariabel kan forklare at de to observerte variablene samvarierer (Christophersen, 2015). 

Det at det i denne undersøkelsen er tatt i bruk multippel regresjon er dermed en styrke, ved at 

en slik analysemetode kontrollerer for mulige tredjevariabler statistisk (Gall et al., 2007; 

Lund, 2015). Svakheten er at en slik metode kun kontrollerer for de variablene forskeren selv 

har ført inn i analysen. I denne undersøkelsen er det kontrollert for Intelligens. Likevel kan 

det tenkes at det finnes andre forhold som kan forklare den statistiske sammenhengen i 

undersøkelsen. For å redusere trusselen ytterligere, kunne det vært hensiktsmessig å 

kontrollere for flere variabler som kunne hatt en påvirkning på denne sammenhengen, 

eksempelvis arbeidsminne og eksekutive funksjoner.  

 

Instrumentering er også med på å true den indre validiteten i en undersøkelse. Med 

instrumentering menes forhold ved måleinstrumentet eller måleprosedyren som kan resultere 

i kunstige resultater (Lund, 2015). Slike forhold kan være at en variabel har en avvikende 

fordeling sammenlignet med normalfordelingen, og dermed har en gulv- eller takeffekt 

(Shadish et al., 2002). Dette er gjeldene for variabelen Addisjon, der 25% av utvalget ikke 

fikk til noen av testens oppgaver. I tillegg var måleprosedyren for denne testen ustandardisert, 

dermed forsterkes trusselen mot indre validitet (Lund, 2015).  

 

Elevene i dette utvalget er i tillegg selektert på bakgrunn av svake resultater på en screening. 

Dermed bør det vurderes om statistisk regresjon er en relevant trussel mot indre validitet 

(Lund, 2015; Shadish et al., 2002). Statistisk regresjon vil si at en gruppe som er valgt ut på 

ekstreme skårer har en tendens til å gjøre det mindre ekstremt på andre målinger (Shadish et 

al., 2002). I tillegg vil tilfeldige målefeil ved screeningstesten som identifiserer elevene som 

lavtpresterende, føre til at elevene vil kunne prestere bedre ved neste matematikktest. Da 
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denne studien kun baserer seg på én måling, samtidig som screeneren hadde høy reliabilitet 

(.941), vil ikke dette utgjøre en relevant trussel mot studiens indre validitet.  

 

5.1.4 Ytre validitet 
En undersøkelse har god ytre validitet når resultatene kan generaliseres til en bredere 

kontekst, eller til andre sammenhenger, enn til de konkrete personer eller situasjoner som er 

med i undersøkelsen (Shadish et al., 2002). 

 

En trussel mot den ytre validiteten vil dermed være muligheten for at funnene som er gjort i 

dette utvalget, ikke vil være oppdaget i et annet utvalg. Imidlertid er dette umulig å forsikre 

seg om, men det må tas forbehold om at utvalget ikke er tilfeldig trukket, og dermed ikke 

representativt. I tillegg er individene i denne undersøkelsen en relativt ensartet gruppe, 

dermed vil ikke resultatene la seg generalisere til å gjelde andre persontyper (Lund, 2015).  

 

Det er heller ikke mulig å utelukke at resultatene hadde sett annerledes ut om undersøkelsen 

var gjort i en annen setting. Dermed er også situasjonen og omgivelsene en trussel mot den 

ytre validiteten (Shadish et al., 2002). Likevel er det vanskelig å se for seg hvordan denne 

trusselen kan ha en negativ påvirkning på denne undersøkelsens validitet. Da også sett 

sammen med at tidligere forskning har funnet signifikante sammenhenger mellom 

språkferdigheter og matematikkferdigheter. 

 

5.2 Resultatene sett i lys av tidligere forskning  
Gjennomgang av de statistiske analysene i forrige kapittel viste at det er funnet 

sammenhenger mellom språkferdigheter og matematikkferdigheter i denne undersøkelsen. 

Likevel skiller noen av disse funnene seg fra tidligere teori og empiri. Funnene vil nå drøftes 

videre i lys av dette.  

 

5.2.1 Sammenhengen mellom språkferdigheter og tidlige matematiske 

ferdigheter 
Barnas språkferdigheter ble i denne studien målt med ekspressivt og reseptivt vokabular, som 

er vanlige mål for generelle språkferdigheter i kartlegging og testing (Justice et al., 2015). I 

denne undersøkelsen var det ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom ekspressivt 

vokabular og enkelte av de avhengige matematiske variablene. Heller ikke betaverdiene for 
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variabelen ekspressivt vokabular var signifikant med noen av de matematiske variablene. 

Reseptivt vokabular derimot, hadde en signifikant korrelasjon med alle de ulike matematiske 

ferdighetene. Dette skiller seg fra tidligere teori og empiri på to måter. 

 

Det første er at teori om generelle språkferdigheter tyder på at det ekspressive og reseptive 

språket er gjensidig avhengig av hverandre (Bloom & Lahey, 1978) og at det tidlig i 

språkutviklingen er liten forskjell mellom ekspressivt og reseptivt vokabular (Tomblin & 

Zhang, 2006). Om dette stemmer, skulle det i denne undersøkelsen vært samsvar mellom de 

to variablene for generelle språkferdigheter og alle variablene for matematikkferdigheter. 

Samtidig som korrelasjonen mellom språkvariablene seg i mellom skulle hatt en større 

forklaringsvarians. I denne undersøkelsen forklarer skåren på den ene språkvariabelen kun 

15,4% av skåren på den andre språkvariabelen. Dette tyder på at reseptiv og ekspressivt 

vokabular i denne undersøkelsen måler to forskjellige språkferdigheter, og at det er en 

forskjell mellom barnas evne til å motta og produsere språk. Dermed ser det ut som om 

barnas evne til å selv kunne definere og forklare hva ord betyr (Lyster, 2008) i dette utvalget, 

ikke har en sammenheng med enkelte av matematikkferdighetene, mens ferdigheten til å 

prosessere, integrere og forstå betydningen av noe når det høres (Alonzo et al., 2016), har en 

større sammenheng med alle matematikkferdighetene. 

 

Det andre som skiller seg fra tidligere teori og empiri, er at vokabular, både reseptivt og 

ekspressivt, har vist seg å være relatert til nesten alle de tidlige matematiske ferdighetene, 

mens denne undersøkelsen finner denne sammenhengen kun for reseptivt vokabular. Det er 

vanskelig å forklare hvorfor undersøkelsens resultater avviker fra forventningene. Én årsak 

kan være at testen som ble brukt for å måle undersøkelsens ekspressive vokabular, måler 

andre ferdigheter enn testene som har blitt brukt til å måle ekspressivt vokabular i tidligere 

studier. Eksempelvis ble ekspressivt vokabular i undersøkelsen til Purpura og Ganley (2014), 

målt ved at barna i utvalget ble vist fargebilder med objekter, der de deretter ble stil spørsmål 

som ”Hva er dette?” eller ”Hva er denne til?. Mens barna i denne undersøkelsen ble bedt om 

å formulere definisjoner av ord. Dette kan likevel bare forklare noe, da Purpura et al. (2011) i 

sin studie, målte ekspressivt vokabular på tilnærmet lik måte som i denne studien.  

 

Siden få studier har sett på sammenhengen mellom språk og lave matematiske ferdigheter, 

har det i denne studien vært nødvendig å inkludere studier som også ser på sammenhengen 

mellom språk og matematikk hos normaltpresterende barn. Dermed kan det være ekstra 
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interessant å sammenligne funnene i denne studien med funnene i studien til Toll og Van Luit 

(2014a). Toll og Van Luit (2014a) har gjennomført en av få studier som direkte fokuserer på 

sammenhengen mellom språk og lave matematiske ferdigheter. I likhet med denne studien, 

fant de signifikante gjensidige sammenhenger mellom generelle språkferdigheter og 

matematikkferdigheter. Men som en motsetning til denne studien, inkluderte de også 

språkvariabelen spesifikt matematikkspråk. Det vil si barns evne til å forstå vokabular som 

inkluderer matematiske konsepter, som ”mer”, ”mindre” og ”legg sammen”, som brukes til å 

sammenligne og klassifisere objekter eller mengder (Gelman & Butterworth, 2005; Purpura 

& Ganley, 2014). Ved å inkludere denne variabelen i analysene, fant de at språkferdigheter 

og tidlige matematikkferdigheter, var mediert av barnas spesifikke matematikkspråk. At 

spesifikt matematikkspråk har en større betydning for barns matematikkferdigheter enn 

generelle språkferdigheter, støttes også av studien til Purpura og Reid (2016), som fant at 

matematikkspråk var en signifikant prediktor for matematikkferdigheter hos 

normaltpresterende barn, forbi det som gjaldt for generelle språkferdigheter.  

 

Ettersom denne undersøkelsen ikke sammenligner med normaltpresterende elever i 

matematikk, er det ikke mulig å vite om de lavtpresterende elevene i dette utvalget, presterer 

lavere på språkferdighetstestene enn hva de jevnaldrende normaltpresterende elevene ville 

gjort. Likevel er det interessant å se på gruppesammenligningsstudier. Noen studier har vist at 

en direkte intervensjon av generelle språkferdigheter, ikke har en direkte påvirkning på 

matematikkferdigheter (Jordan et al., 2012). Likevel har annen forskning funnet at 

intervensjon av spesifikt matematikkspråk har positive resultater (Hassinger-Das et al., 2015). 

Slike funn kan gi tre forklaringer på sammenhengen som er funnet i denne studien. Den 

første er at matematikkferdigheter faktisk kan være årsaksvariabelen innen relasjonen mellom 

språk og matematikk. Den andre er at generelle språkferdigheter kan ha en indirekte relasjon 

til matematikkferdigheter, på en slik måte at språkintervensjoner ikke vil resultere i en direkte 

effekt på matematikkutviklingen. Den tredje forklaringen er at generelle språkferdigheter kan 

ha virket som en proxy for spesifikt matematikkspråk, hvor aspektene for språk, som er mest 

relatert til matematikk, kan være det som påvirker matematikkferdighetene, og ikke generelle 

språkferdigheter. Det ser dermed ut som om det er en sammenheng mellom språkferdigheter 

og matematikkferdigheter hos lavtpresterende elever i matematikk, selv om det finnes studier 

som ikke finner denne relasjonen i det hele tatt (Peng et al., 2016).  
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5.2.2 Språkets unike betydning for matematikkferdigheter 
Videre viser funnene i denne undersøkelsen at etter det er kontrollert for intelligens, kan 

språkferdigheter forklare unik variasjon innen telleferdigheter, addisjon, ikke-symbolsk 

sammenligning og problemløsning. Innen symbolsk sammenligning er det unike bidraget fra 

språkferdigheter ikke signifikant, og har dermed ikke en effekt over og forbi intelligens. 

Funnene vil videre bli drøftet variabel for variabel.    

 

Telleferdigheter. Telleferdigheter ble i denne undersøkelsen målt med oppgaver fra testen 

ThinkMath (Aunio et al., 2016a), der barna blant annet måtte kunne telle en mengde med 

prikker og krysse av for riktig antall blant fire alternativer av arabiske tall og kunne forstå 

tallrekker. I denne undersøkelsen kunne språkferdigheter forklare 5,5% av den unike 

variasjonen i telleferdigheter etter det ble kontrollert for intelligens. Tidligere studier har også 

funnet at språkferdigheter har et unikt bidrag i telleferdigheter. Purpura og Ganley (2014) 

fant at ekspressivt vokabular var viktig for telleferdigheter, som det å kunne identifisere 

tallsymboler og forstå tallordsekvenser, mens LeFevre et al. (2010) fant at reseptivt 

vokabular kunne predikere unik varians for tallord. Om språkferdigheter har en sammenheng 

med telleferdigheter er det et viktig funn da telleferdigheter er en av de matematiske 

ferdighetene som har vist seg å best kunne predikere senere matematiske ferdigheter (Aunola 

et al., 2004). Telleferdigheter har blant annet en viktig rolle i matematikkutviklingen fordi 

den er forløperen til gode aritmetiske ferdigheter (Aunio & Niemivirta, 2010). Derfor er 

kunnskap om hvordan en kan bidra til at barn utvikler gode telleferdigheter kanskje nøkkelen 

til hvordan en tidlig kan forebygge matematikkvansker. At gode språkferdigheter da kan 

spille en rolle er ikke ulogisk, siden telleferdigheter krever at barnet må kunne den verbale 

representasjonen av tallordet, samt identifisere tallord, for å kunne forstå hvordan 

tallsystemet fungerer (VanDerHeyden et al., 2006). Fordi telleferdigheter involverer bruken 

av tallord, kan det også tenkes at lave språkferdigheter kan bidra til vansker med telling. 

Dermed kan lave telleferdigheter være reflektert av et bredere spekter av lærevansker som 

leder til vansker i matematikk.  

 

Addisjon. Det samlede bidraget fra språk i denne undersøkelsen er størst innen addisjon, og 

kan forklare 8,7% av variasjonen i variabelen, etter at det ble kontrollert for Intelligens. Også 

tidligere empiri finner at språkferdigheter har en signifikant sammenheng med tidlige 

matematiske ferdigheter som addisjon (LeFevre et al., 2010; Purpura & Ganley, 2014). 
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Addisjon krever språkferdigheter ved at ferdigheten bygger på telleferdigheter og dermed 

krever bruk av tallord og verbale tellestrategier når barnet begynner å regne (Sarama & 

Clements, 2009). Samtidig krever addisjon en forståelse av begreper og bruken av symboler 

som ”pluss” og ”er lik”. 

 

Ikke-symbolsk sammenligning. Ikke-symbolsk tallforståelse ble målt gjennom testen Dot 

Comperison (Bringstocke et al., 2016), som måler elevenes prestasjoner i omtrentlig 

bedømmelse av mengde (ANS). I følge teorien, er ferdigheten i å omtrentlig bedømme 

mengde (ANS), tilstede allerede før man har lært symbolske tallrepresentasjoner (Lipton & 

Spelke, 2003). Ferdigheten i ikke-symbolsk sammenligning er også regnet som ikke-verbal 

matematikk (Lemer et al., 2003). Det vil si at denne ferdigheten ikke skal kreve mye bruk av 

språklige ferdigheter. Likevel finner denne undersøkelsen et unikt bidrag fra språkferdigheter 

på 5,6%, etter at det er kontrollert for intelligens. Hvis vi ser på tidligere empiri, er funnene 

for språkets betydning i ikke-symbolsk tallforståelse uklare. LeFevre et al. (2010) fant ingen 

sammenheng da de så på bidraget fra reseptivt vokabular og ferdigheten i å kunne 

sammenligne to mengder med dotter, for så å bedømme hvilken mengde som er størst. 

Purpura og Ganley (2014) derimot, fant en sammenheng med språk da de så på det unike 

bidraget fra ekspressivt vokabular og barnas ferdigheter i å sammenligne mengder. Men da 

de så på barnas ferdigheter i å raskt bedømme hvor mange dotter (fra 1-7) som ble presentert 

på et bilde, var ikke vokabular lenger en prediktor. Ingen av studiene kontrollerte for 

intelligens. Dermed kan det tenkes at resultatene hadde sett annerledes ut om man hadde 

kontrollert for andre eller flere variabler i denne undersøkelsen. Studien til LeFevre et al. 

(2010) har et større aldersspenn i utvalget sitt, og tester både yngre og eldre barn enn utvalget 

i denne studien. Dette kan være med på å forklare de ulike resultatene. Ved at Purpura og 

Ganley (2014) ikke fikk det samme resultatet da de sammenlignet med en annen måte å måle 

ikke-symbolsk tallforståelse på, er det nærliggende å tro at de ulike resultatene skyldes måten 

en måler tallforståelse på. Og som tidligere drøftet under begrepsvaliditet, mangelen på 

validitet på tvers av de ulike oppgavene som er tenkt å måle den samme ferdigheten innen 

tallforståelse (Gilmore et al., 2011; Smets et al., 2014). 

 

Symbolsk sammenligning. Språkferdigheter hadde ikke et unikt bidrag i symbolsk 

tallforståelse i denne undersøkelsen. Dette skiller seg fra tidligere empiri, som har funnet 

sammenhenger mellom språk og denne matematiske ferdigheten (LeFevre et al., 2010; 

Purpura & Ganley, 2014). Som for Ikke-symbolsk tallforståelse, bør man også for symbolsk 
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tallforståelse, være kritisk til måten man måler tallforståelse på. Samtidig er teoriene om 

symbolsk tallforståelse uklare. Når tallforståelsen måles med symboler, er det nærliggende å 

tenkte at ferdigheten krever forståelse av språk og tallord. Likevel har noen studier vist at 

man ikke trenger å bruke språket i seg selv når man bare velger hvilket tall som er størst 

(Koponen et al., 2006; Sasanguie, Göbel, Moll, Smets, & Reynvoet, 2013). Symbolsk 

tallforståelse er en form for mengdesammenligning, dermed er det mulig å anta at språk ikke 

er særlig involvert. Det kan heller se ut som om barna har en medfødt forståelse for mengden 

bak tallsymbolet, ved at de får tilgang på ikke-symbolske størrelsesrepresentasjoner fra 

symboler (Sasanguie et al., 2013). Også andre studer har vist at ferdigheten i å kunne 

gjenkjenne arabiske tall og symbolsk sammenligning, kan plasseres i kategorien ikke-verbal 

matematikk, sammen med ikke-symbolsk sammenligning (Koponen et al., 2006).  

 

Problemløsningsferdigheter. Resultatene fra analysene viste at språk har en unik 

forklaringsvarians i problemløsningsoppgaver på 6,9%. Problemløsningsferdigheter krever 

bruk av grunnleggende aritmetiske ferdigheter, samt bruken av språk, i form av 

tekstoppgaver eller verbale oppgaver (Aunio & Räsänen, 2015). Dette stemmer også godt 

overends med at de høyeste korrelasjonskoeffisientene i de bivariate analysene var mellom 

variablene telleferdigheter, addisjon og problemløsning. I denne undersøkelsen ble 

problemløsningsferdighetene målt med WISC-IV Regning, hvor alle oppgavene er av samme 

type som ofte gis i tekstoppgaver. Men siden elevene i dette utvalget var for unge til å ha 

adekvate lese- og skriveferdigheter, ble oppgave gitt muntlig. Også tidligere empiri har 

funnet sammenhenger med språkferdigheter og problemløsningsferdigheter (Fuchs et al., 

2010; Purpura et al., 2011). Blant annet fant Fuchs et al. (2010) at reseptivt vokabular spilte 

en større rolle i problemløsningsoppgaver enn det telleferdigheter gjorde. Det er logisk at 

reseptivt vokabular støtter innlæringen av problemløsningsoppgaver, siden man er nødt til å 

prosessere språklig informasjon i slike oppgaver. Da også med tanke på at vi vet at reseptivt 

vokabular, er en viktig alenestående ferdighet for hverdagsfunksjonen hjemme og i 

klasserommet, for å kunne forstå muntlig presenterte historier og komplekse instrukser 

(Hogan et al., 2011). Dermed er det overraskende at språkferdigheter ikke forklarte mer i 

problemløsningsferdighetene enn i addisjon i denne undersøkelsen.  

 

 

5.3 Oppsummering og veien videre 
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I denne studien har vi sett at språkferdigheter har en betydning for matematikkferdigheter hos 

lavtpresterende elever i matematikk. Men hva slags sammenheng som finnes mellom språk 

og matematikk er mer usikkert. De bivariate korrelasjonsanalysene viste at det finnes en 

sammenheng mellom alle de matematiske ferdighetene og språkferdigheten reseptivt 

vokabular. Men for ekspressivt vokabular finnes det ingen signifikant sammenheng med 

ikke-symbolsk sammenligning, symbolsk sammenligning og addisjon. Etter det ble 

kontrollert for intelligens, kunne språkferdigheter forklare unik variasjon for alle 

matematikkvariablene, med unntak av symbolsk sammenligning. Språket kunne forklare 

størst variasjon i addisjonsferdigheter. Dette er i tråd med tidligere empiri, ved at det er 

funnet en sammenheng, og ved at det varierer i hvilken grad språkferdigheter kan forklare 

unik variasjon i de ulike matematikkferdighetene. Ved at dette er et forskningsfelt som 

fremdeles er forbundet med mange usikkerheter, vil begrensninger ved både denne 

masterstudien og tidligere undersøkelser etterlate et behov som kan være tetningsgivende for 

videre forskning.  

 

Denne studien er tidligere blitt omtalt som et korrelasjonsstudie med ett måletidspunkt. Slike 

studier kan være med på å danne grunnlaget for teorier om kausalitet, men kan likevel aldri 

bevise kausale forhold. Denne studien har også hatt et lavtpresterende perspektiv, ved at 

barna i utvalget er vurdert til å være i risiko for å utvikle vansker i matematikk. Mange 

studier har fokusert på konsekvensene av lave matematiske ferdigheter i tidlig alder og 

risikoen for å utvikle matematikkvansker i senere alder (Aunio & Niemivirta, 2010; Hornung 

et al., 2014; Jordan et al., 2010; Stock et al., 2009a). Men det er få studier som har sett på 

sammenhengen mellom språkferdigheter og lave ferdigheter i matematikk (Toll & Van Luit, 

2014a). Flere longitudinelle design og eksperimentelle undersøkelser kan gi fler svar om 

denne relasjonen, ved å studere mer av veksten i språkferdigheter og veksten i 

matematikkferdigheter, og da også kanskje si mer om hvordan språkferdigheter påvirker 

matematikkferdigheter kausalt.  

 

Denne studien skiller seg også fra tidligere teori og empiri ved at det kan se ut som om 

språkferdighetene i denne studien ikke måler samme ferdighet, og dermed har ulik betydning 

for matematikkferdighetene. Tidligere forskning har også vist at spesifikt matematikkspråk 

kan forklare mer av språkferdighetene i matematikk, enn generelle språkferdigheter 

(Hassinger-Das et al., 2015; Purpura & Reid, 2016; Toll & Van Luit, 2014a). Videre 

forskning bør undersøke slike muligheter nærmere.  
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Denne undersøkelsen motsier også tidligere empiri på et annet område, ved at det ikke er 

funnet en sammenheng mellom språk og symbolsk sammenligning. Mange studier som har 

sett på sammenhengen mellom språk og matematikk, har bare en sum med skårer fra en 

større matematikktest (Purpura et al., 2011; Purpura & Reid, 2016; Toll & Van Luit, 2014a). 

Dermed er det et behov for flere studier som undersøker videre på hvilken måte 

språkferdigheter kan relateres til de ulike delene av matematikkferdighetene på. Det er også 

et poeng at studier som har sett på sammenhengen mellom språk og de ulike ferdighetene i 

matematikk ikke har kontrollert for intelligens. Det er dermed en mulighet for at språkets 

betydning for de ulike matematiske ferdighetene kan variere etter hvilke mål som er inkludert 

i undersøkelsene. Dette må imidlertid være gjenstand for videre forskning.  

 

5.3.1 Pedagogiske konsekvenser 
Som nevnt innledningsvis er elever som presterer lavt på skolen i 15-årsalderen, i høy risiko 

for å droppe ut av skolesystemet for godt (OECD, 2016). Dette vil kunne få konsekvenser på 

både individ- og samfunnsnivå. Samtidig vet vi barn som presterer lavt i matematikk i tidlig 

alder, er i risiko for å utvikle lærevansker i senere alder (Aunola et al., 2004; Claessens et al., 

2009; Hornung et al., 2014). Derfor vil det å redusere antall lavtpresterende elever i 

matematikk i tidlig alder, være en effektiv måte å forbedre utdanningssystemet på, samt 

redusere risikoen for at individer ikke får delta i samfunnet på en likeverdig måte (Aunio & 

Niemivirta, 2010; OECD, 2016; Price & Ansari, 2013) 

 

For å kunne redusere antall lavtpresterende elever i matematikk, må man også kunne 

identifisere en avvikende utvikling på et tidlig tidspunkt. Til nå har studier som har sett på 

sammenhengen mellom språkferdigheter og matematikkferdigheter over tid, vist at språklige 

ferdigheter, og da særlig vokabular har kunnet predikere utviklingen av 

matematikkferdigheter (Aunola et al., 2004; LeFevre et al., 2010; Purpura et al., 2011; Toll & 

Van Luit, 2014a). Dermed vil det å kartlegge barnas språkferdigheter, sammen med barnas 

matematikkferdigheter, kanskje kunne gi et større bilde av barnas vansker.  

 

For å kunne redusere antall lavtpresterende elever i matematikk i tidlig alder, må man i 

tillegg til å identifisere en avvikende utvikling, iverksette tiltak for å avhjelpe den uheldige 

utviklingen. Med bakgrunn i denne studien, samt tidligere teori og empiri, er de fremdeles 

mye som er usikkert når en snakker om hvilken betydning språkferdigheter har for 
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matematikkferdighetene hos lavtpresterende elever i matematikk. Men om 

språkintervensjoner har en direkte eller indirekte påvirkning på de individuelle delene i 

barnas tidlige matematiske ferdigheter, vil det være viktig å bruke slik intervensjon som en 

integrert del av den generelle opplæringen og spesialundervisningen i skolen. Likevel trengs 

fler studier for å kunne konkludere noe om denne sammenhengen.  
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