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Sammendrag 

Det er sterk empirisk støtte for at fonologisk bevissthet er en sentral prediktor for individuelle 

forskjeller i den tidlige leseutviklingen (Lervåg, Bråten & Hulme, 2009; Bowey, 2005; 

Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004), men predikerer fonologisk bevissthet også for 

den aritmetiske utviklingen? En rekke studier finner signifikant korrelasjon mellom lesing og 

aritmetikk (Ostad, 2010; Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 2011; Sharma, 2015), men årsak 

til sammenhengen er fortsatt omdiskutert. Enkelte studier viser imidlertid at fonologisk 

bevissthet ligger til grunn for begge fagdomenene, altså både lesing og aritmetikk, og at 

denne fundamentale ferdigheten for leseutviklingen også har unik betydning for variasjonen i 

aritmetiske ferdigheter (Hecht, Torgesen, Wagner & Rashotte, 2001; Simmons & Singleton, 

2008; Krajewski & Schneider, 2009; De Smedt, Taylor, Archibald & Ansari, 2010). Basert 

på hypotesen om at det er sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk, er 

følgende problemstilling utarbeidet: 

  

 I hvilken grad er det en sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver? 

 Er det en sammenhengen når det er kontrollert for ANS, vokabular og IQ?  

 

Den foreliggende undersøkelsen har benyttet en kvantitativ metodologisk tilnærming, mer 

spesifikt et ikke-eksperimentelt design, og er skrevet i tilknytning til forskningsprosjektet 

NumLit - Numeracy and Literacy development. Utvalget består av 254 enspråklige norske 5-

åringer, som er kartlagt med en rekke tester innen språk, aritmetikk og kognitive evner. Mål 

på fonologisk bevissthet er operasjonalisert med testene; Phoneme Blending og Phoneme 

Isolation, disse er slått sammen til en felles sumskåre. Tidlig aritmetikk ble kartlagt med en 

rekke deltester fra Math-test som er utviklet av forskergruppen selv. Kontrollvariablene ANS, 

vokabular og IQ er målt med testene Tobans Dot comparison, BPVS og Ravens matriser. 

Denne undersøkelsen er basert på resultatene fra denne testingen. 

 

Analysene er foretatt ved hjelp av SPSS. Bivariat korrelasjonsanalyse ble benyttet for vurdere 

hvorvidt det foreligger sammenheng mellom variablene, deretter er hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse benyttet for å belyse i hvilken grad fonologisk bevissthet unikt kan forklare  

variasjonen på tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver.  
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Resultatene viser at fonologisk bevissthet unikt kan forklare variasjonen i samtlige utfallsmål 

for tidlig aritmetikk (tallforståelse, addisjon og IQ), etter kontroll av ANS, vokabular og IQ. 

Fonologisk bevissthet predikerer tallforståelse med en forklaringsvarians på 12,3%, addisjon 

med en forklaringseffekt på 13,3%, og til slutt utgjør fonologisk bevissthet 11,2% av bidraget 

på tekstoppgaver. Alle resultatene var signifikante .01-nivå, og derav rimelig sterk. Dermed 

bekreftes den alternative hypotesen basert på tidligere empiri, at det er statistisk signifikant 

og rimelig sterk sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk som 

tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Det konsistente funnet for alle utfallsmål indikerer, 

i tillegg til signifikansnivået, at det er lite sannsynlig at sammenhengen skyldes tilfeldighet. 
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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn og formål 

Denne studien er tilknyttet forskningsprosjektet "NumLit - Numeracy and Literacy 

development" ved Institutt for spesialpedagogikk - Universitet i Oslo. Dette longitudinelle 

forskningsprosjektet har til hensikt å undersøke hvordan barn utvikler språk og tallforståelse. 

Studien vil de første årene se på hvordan barn utvikler lavere ordens leseferdigheter og 

matematikkferdigheter (altså ordavkodning og aritmetikk), deretter når barna blir eldre 

studere hvordan de utvikler høyere ordens lese - og matematikkferdigheter (altså 

leseforståelse, algebra og tekstoppgaver). Et sentralt mål ved prosjektet er altså å undersøke 

hvordan språk og tallforståelse påvirker hverandre i løpet av utviklingen. Utvalget består av 

omlag 254 enspråklige femåringer fra fire kommuner på Østlandet. Barna vil bli fulgt frem til 

fylte 18 år, og vil bli kartlagt og testet på en rekke områder innen språk, aritmetikk og 

kognitive evner.  

 

Prosjektet i denne masteroppgaven er basert på data på ett tidspunkt fra dette prosjektet, og er 

altså en tverrsnittstudie. Fokuset her er sammenhengen mellom fonologiske bevissthet og 

tidlige aritmetiske ferdigheter hos enspråklige norske femåringer.  

 

Fonologisk bevissthet angår å være bevisst lydstrukturen i språket. Det innebærer å vite at ord 

er satt sammen av flere lyder (fonemer), og at disse lydene tilsammen utgjør et ord (Lyster, 

2011). Barn i risiko for utvikling av dysleksi viser ofte vansker relatert til den fonologiske 

komponenten i språket. Fonologisk bevissthet er derfor en sentral indikator for å identifisere  

dysleksi. De fonologiske ferdighetene anses særlig viktig i den tidlige utviklingen av lesing 

(Hulme & Snowling, 2009; Kamhi & Catts, 2012; Rose, 2009). Tidlig aritmetiske ferdigheter 

omhandler blant annet tallforståelse, telling, relasjonelle ferdigheter, enkel addisjon og 

subtraksjon. Tallforståelse dreier seg om kunnskap knyttet til mengden ett tall representerer 

(Aunio & Räsänen, 2015), mens relasjonelle ferdigheter er mer knyttet til kunnskap om 

forholdet mellom tall (Aunio & Niemivirta, 2010). Fra 5 årsalderen lærer barn å  telle med 

"en-til-en-korrespondanse", der de viser forståelse for sammenhengen mellom eksempelvis 

tallordet 5 og antallet 5 (Aunio & Räsänen, 2015).  
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Men kan fonologisk bevissthet også være av betydning for den tidlige aritmetiske utviklingen 

blant 5-åringer? Dette tema har imidlertid fått lite oppmerksomhet i forskningslitteraturen, i 

tillegg viser studier til motstridene resultater. Større innsikt i om disse fagdomene deler 

underliggende mekanismer, vil medføre bedre utnytting av diagnostiske verktøy. Det vil også 

gi en mer helthetlig og hensiktsmessig opplæringstilbud for barn som strever, fordi man kan 

gi ett tiltak som er rettet mot begge domener (Ostad, 2010). 

 

Funn fra en longitudinell studie av Hecht, Torgesen, Wagner og Rashotte (2001) viser at 

fonologisk bevissthet unikt predikerer tidlig aritmetikk. Med denne hypotesen som 

utgangspunkt er formålet her å undersøke hvorvidt det er sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og tidlige aritmetiske ferdigheter hos enspråklige norske 5-åringer. Videre vil 

denne studien kontrollere for ANS, vokabular og IQ i sammenhengen mellom fonologisk 

bevissthet og tidlige aritmetiske ferdigheter, for å se hvorvidt fonologisk bevissthet har et 

unikt bidrag. 

 

1.2 Problemstilling 

I lys av dette har jeg kommet frem til følgende problemstilling: 

 

 I hvilken grad er det en sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver? 

 

 Er det en sammenhengen når det er kontrollert for ANS, vokabular og IQ?  
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1.3 Oppgavens oppbygning 

I dette kapitelet er det blitt redegjort for bakgrunn av tema, samt formålet med denne 

undersøkelsen. Videre er problemstillingen presentert på bakgrunn av dette. 

 

I kapitel 2 redegjøres det for relevant teori og tidligere forskning på tidlige ferdigheter i både 

ordavkoding og aritmetikk, etterfulgt av en kort leksjon av dysleksi og matematikkvansker. 

Deretter redegjøres det for samvariasjonen mellom disse ferdighetene, samt komorbiditet. 

Kapitelet avsluttes med empiriske funn om hvorvidt det foreligger kausal sammenheng 

mellom lesing og matematikk, og om denne sammenhengen skyldes fonologisk bevissthet.  

 

I Kapitel 3 beskrives undersøkelsens design, utvalg og datainnsamling, samt en gjennomgang 

av tester som er benyttet som måleinstrument for variablene. Deretter følger en kort 

redegjørelse av validitet. Avslutningsvis vil etiske vurderinger belyses.  

 

I kapitel 4 presenteres resultatene. Først deskriptiv analyse, etterfulgt av bivariat 

korrelasjonsanalyse og multippel hierarkisk regresjonsanalyse. 

 

I kapitel 5 vil resultatene først diskuteres i lys av til Cook og Campbells validitetssystem. 

Deretter diskuteres undersøkelsens resultater opp mot oppgavens teoretiske og empiriske 

grunnlag. 
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2 Teoretisk og empirisk grunnlag 
Fokuset her er som nevnt innledningsvis sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og 

tidlige aritmetiske ferdigheter hos enspråklige norske femåringer. Kapittelet vil på bakgrunn 

av dette først ta for seg prediktorer for tidlig leseutvikling, altså ordavkoding. 

Ordavkodningen anses som den tekniske komponenten av lesing, som vil si evnen til å 

gjenkjenne nøyaktig og hurtig sammenheng mellom lyd og bokstav. Ordavkoding er sentralt 

for å bli en funksjonell leser og forstå innholdet i en tekst (Vellutino, Fletcher, Snowling & 

Scanlon, 2004). Grunnlaget for ordavkoding legges i førskolealder, der en sentral prediktor er 

fonologiske bevissthet. Deretter følger en kort redegjørelse av lese - og skrivevansker, 

dysleksi. 

 

Videre presenteres ferdigheter som predikerer, og dermed ligger til grunn for aritmetisk 

utvikling i førskolealder. En sentral prediktor er blant annet ANS (approximate number 

sense), som er en medfødt iboende mengdeforståelse, og symbolsk tallforståelse (Aunio & 

Räsänen, 2015). Etterfulgt av prediktorene for aritmetisk utvikling vil det redegjøres for 

matematikkvansker.  

 

Deretter diskuteres sammenhengen mellom aritmetikk - og ordavkodningsferdigheter. Funn 

viser at lese - og skrivevansker og matematikkvansker ofte opptrer sammen, og anses dermed 

som komorbide vansker. Siste del av dette kapitelet vil belyse hvorvidt det eksisterer en 

kausal sammenheng mellom lesing og matematikk. Et sentralt spørsmål er da om fonologisk 

bevissthet, som anes som en nøkkelkomponent for tidlig leseutvikling også ligger til grunn 

for, og dermed predikerer matematikkutvikling. 

 

Grunnen til at vansker også diskuteres i dette kapitelet selv om data er hentet fra en stor 

normalfordelt kohort, er at både ordavkoding og aritmetikk er kontinuerlige variabler. Å 

studere dysleksi eller dyskalkuli er å studere ytterpunkt i en normalfordeling basert på et 

tilfeldig kuttpunkt. Studier av dysleksi/ dyskalkuli og studier av individuelle forskjeller i 

kohorter er derfor to sider av samme sak, og kan informere og utfylle hverandre. Fra et 

spesialpedagogisk ståsted har ofte studier av vanskegrupper blitt sett på som mest relevante, 

og dette er på mange måter uheldig siden de ofte bare ser på rundt 5% av en kohort. Studier 

av hva som skaper individuelle forskjeller i større grupper er også svært viktig, siden det kan 

bidra til kunnskap også om gråsonebarn som ikke er blant de som strever mest, men som 
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likevel har utfordringer. Her vil der derfor fokuseres på begge undersøkelsestyper, men data 

er hentet fra en kohortstudie av individuelle forskjeller. Ulike undersøkelser kan i ulik grad 

belyse årsak-virkning. Kapitelet er derfor strukturert basert på forskningsdesignet som er 

brukt for hvor egnet undersøkelser er til å trekke konklusjoner om dette. Longitudinelle 

studier kan gi informasjon om prediksjon, og derav generere hypoteser om årsak-virkning. 

For å konkludere hvorvidt det er en årsakssammenheng kreves treningsstudier, altså 

eksperimentelle studier, som tester om tiltak har effekt ved å manipulere/ trene uavhengig 

variabel og deretter måle effekt på avhengig variabel. Her vil først longitudinelle studier 

presenteres, deretter eksperimentelle studier sammen med metaanalyser som oppsummerer 

resultater basert på flere studier.   

 

2.1 Leseutvikling i førskolealder  

 

2.1.1 Prediktorer for ordavkoding  

 

Longitudinelle studier 

Undersøkelser har vist at det er tre sentrale prediktorer for denne type begynnende 

leseferdighet, nemlig bokstavkunnskap, fonologisk bevissthet og benevningshastighet (ofte 

forkortet til RAN - fra det engelske begrepet rapid automatized naming). Gjennom en 

omfattende longitudinell studie som fulgte 228 norske 5-åringer fra siste år i barnehagen og 

to år frem i tid, viste det seg at bokstavkunnskap, fonologisk bevissthet og 

benevningshastighet (RAN) er fundamentale kognitive og lingvistiske underliggende faktorer 

for utviklingen av tidlige leseferdigheter hos 5- åringer. Samlet viste undersøkelsen altså at 

disse grunnleggende faktorene best kan forklare variasjonen i leseutviklingen hos 

førskolebarn, og at disse tre ferdighetene er avgjørende for å utvikle god ordavkodning 

(Lervåg, Bråten & Hulme, 2009).  

 

Bokstavkunnskap 

Så hvorfor er hver av disse (bokstavkunnskap, fonologisk bevissthet og RAN) viktige for 

ordavkodningen? For å kunne knekke lesekoden må barna mestre det alfabetiske prinsipp. De 

må ha forstått at bokstaver representerer fonemer (minste lydenhetene i ord) i muntlig språk.  

Dette er altså kunnskap om bokstavtegn og dets tilhørende bokstavlyd. Videre må barn lære 

seg at det muntlig språket er sammensatt av fonologiske representasjoner, og at disse 
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tilsammen utgjør et ord (Lervåg et al., 2009). Muter, Hulme, Snowling og Stevenson (2004) 

fant i likhet med Lervåg et al. (2009), at bokstavkunnskap, sammen med fonembevissthet, er 

sterke prediktive faktorer for variasjonen i begynnende leseferdigheter. Samme studie fant 

også at rimeferdigheter, vokabular og grammatiske evner var ubetydelig for begynnende 

ordavkodningsferdigheter. Disse sistnevnte ferdighetene viste heller å være av betydning for 

leseforståelsen, som er mer relevant på et senere stadiet av leseutviklingen (Muter et al., 

2004).  

 

Bokstavkunnskap blant skolestartere er hevdet å predikere omlag 20% av variasjonen i 

leseferdighetene (Bowey, 2005). Bokstavkunnskap krever lagring i langtidsminne, og barn 

som har vansker med å huske bokstaver eller har vansker med å skille dem, vil også ha 

vansker med og lære seg å lese (Bowey, 2005). Derimot vil barn som effektivt identifiserer 

de ulike bokstavene (grafem), ha lettere for å lære fonem-grafem-korrespondansen. For å 

beherske det alfabetiske prinsipp, må barn altså lære sammenheng mellom grafem (bokstav) 

og fonem (lyd), men de må i tillegg også forstå konseptet av at ord er sammensatt av flere 

fonemer. Bokstavkunnskap er derfor sterkt knyttet til fonologisk bevissthet (Bishop & 

Snowling, 2004). 

 

Fonologisk bevissthet 

Ordavkoding innebærer ordgjenkjenning ved hjelp av fonologiske holdepunkter. Fra 

begynnende fonologisk bevissthet til bokstav-lyd kunnskap, og til innsikt i det alfabetiske 

prinsipp. Fonologisk bevissthet er å være bevisst lydstrukturen i språket, og vite at ord består 

av mindre deler (Hulme & Snowling, 2009; Kamhi & Catts, 2012; Muter et al., 2004; Lervåg 

et al., 2009). Med andre ord en eksplisitt bevissthet om at talte ord består av individuelle 

språklyder (fonemer) og kombinasjoner av språklyder (stavelser), og at lydene tilsammen 

utgjør et ord. Denne ferdigheten antas å være viktig for å lære at bokstavene har en lydverdi, 

og for å lære å knytte de alfabetiske symboler til lydene (Vellutino, Fletcher, Snowling & 

Scanlon, 2004; Lyster, 2011). Begynnende fonologisk bevissthet referer i praksis til å kunne 

klappe stavelser, lydsammenligning, lekeskriving og rim. Et høyere nivå av fonologisk 

bevissthet (fonembevissthet) angår å segmentere og diskriminere talte ord basert på ordets 

fonologiske struktur, samt legge til og trekke fra lyder i ord for så å kunne høre forskjellen. 

Videre dreier det seg om å kunne høre at ord begynner med lik lyd (fonem), samt grafem-

fonemkorrespondanse, som vil si å forstå forbindelsen mellom bokstavnavn (grafem) og 

bokstavlyd (fonem), og igjen som nevnt at disse lydene kan trekkes sammen til ord. På dette 
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nivået anses barna som relativt leseklare (Bishop & Snowling, 2004; Lyster 2011). For å 

kartlegge barns fonologiske bevissthet brukes oppgaver som identifiserer antall stavelser og 

fonemer i et ord, høre førstelyden i et ord, samt finne rimord. Litt mer komplekse oppgaver, 

som også stiller krav til minnefunksjon og eksekutive funksjoner er manipulering av ord ved 

å trekke fra eller legge til lyder, dette er altså det mest avanserte nivået av fonologisk 

bevissthet (Bishop & Snowling, 2004). Små barn opererer vanligvis først med lite analyserte 

stavelser, og legger ikke merke til at ord består av felles lyder som i "katt" og "hatt". 

Etterhvert som barna blir eldre begynner de å segmentere stavelser, og klappe dem. Det er 

først etter eksponering av skriftlig språk at barn lærer å segmentere stavelser på fonemnivå, 

altså at et ord er satt sammen av flere fonologiske enheter (Bishop & Snowling, 2004). 

Fonologisk bevissthet er kort oppsummert manipulasjon av fonemene i talte ord (Lyster, 

2011).  

 

Det er bred enighet om at fonologisk bevissthet er en nøkkelkomponent for tidlige 

leseutviklingen, siden en rekke studier har funnet at fonologisk bevissthet hos barnehagebarn 

og skolestartere predikerer senere leseferdigheter (Bowey, 2005). Longitudinelle funn tyder 

på sterk sammenheng mellom fonologisk bevissthet og utvikling av leseferdigheter (Bowey, 

2005). Studien til Lervåg et al. (2009) fant at fonologisk bevissthet unikt predikerer 

variasjonen i tidlige leseferdigheter, der fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap forklarer 

hele 51% av variasjonen. Fonologisk bevissthet ble målt hos 228 norske barn ett år før 

skolestart, der testene innebar å lytte ut første og siste lyd i ord og non-ord, 

fonemsegmentering (telle fonem i et ord, samt fjerne og legge til fonem for deretter å høre 

om ordet endret seg. Funnene til Lervåg et al. (2009) er i tråd med en tidligere omfattende 

studie, der fonologisk bevissthet viste seg å være en sterk longitudinell prediktor for tidlig 

ordavkodning (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004).  En nyere metaanalyse 

konkluderer også med at fonologisk bevissthet sterkest korrelerte med individuelle forskjeller 

i ordavkoding. Effekten var fortsatt til stede etter kontroll av verbal korttidshukommelse og 

rimeferdigheter (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). Det er altså sterk empirisk støtte for 

at fonologisk bevissthet er en sentral prediktor for individuelle forskjeller i den tidlige 

leseutviklingen (Melby-Lervåg et al., 2012; Muter et al., 2004; Lervåg et al., 2009; Bowey, 

2005). 
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Benevningshastighet (RAN) 

RAN (rapid automatized naming= benevningshastighet) er den tredje sentrale prediktor for 

tidlig leseutvikling (Lervåg et al., 2009). Kamhi og Catts (2012) beskriver RAN som 

gjenkallingshastigheten/ benevningshastigheten for langtidslagret fonologisk informasjon. 

RAN måles ved å spørre barn om å navngi en liste av enten objekter, farger, bokstaver eller 

siffer så hurtig som mulig. Med andre ord oppgaver som involverer gjenkalling av 

assosiasjoner mellom visuelle symboler og fonologiske verbale navn (Warmington & Hulme, 

2012). En forklaring på sammenhengen mellom RAN og lesing, er at RAN påvirker den 

tidsmessige aktiveringen av fonologiske enheter i et ord, som igjen vil påvirke ortografisk 

kunnskap (automatisert ordavkoding) og leseflyt (de Jong & Vrielink, 2004). Tidligere har 

RAN blitt sett på som en del av fonologisk prosessering, nettopp fordi denne type oppgaver 

krever adgang til fonologiske representasjoner i langtidsminnet (Torgersen, Wagner, Rashotte 

& Hecht, 1997). De senere år har man gått bort fra dette, fordi en rekke studier har vist at 

RAN forklarer en unik variasjon i tidlige leseferdigheter etter kontroll av fonologiske 

prosesseringsferdighet. Det indikerer at disse ferdighetene i liten grad korrelerer, og RAN 

fungerer derfor som et uavhengig bidrag til leseferdigheten (Lervåg et al., 2009; Warmington 

et al., 2012). Det har vært omdiskutert hvorvidt RAN av farger/objekter eller RAN av 

bokstaver/siffer best predikerer for leseutviklingen. Enkelte har hevdet at RAN av bokstaver 

er beste prediktor (Bowey, 2005). Likevel har resultatene fra studien til Lervåg et al. (2009) 

vist at RAN av farger/objekter er en longitudinell prediktor for det tidlige stadiet i 

leseutviklingen. RAN kan dermed ses på som en prediktor for effektiv læremekanisme for 

innlæring av bokstaver (de Jong & Olson, 2004; Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund & 

Lyytinen, 2006).  

 

Eksperimentelle studier 

Om fonologisk bevissthet, RAN og bokstavkunnskap spiller en direkte kausal rolle for tidlig 

utvikling av leseferdigheter, ville leseferdighetene økt dersom disse prediktorene er trenbare 

og man gjør en intervensjon gjennom eksperimentelle studier. En metaanalyse som hadde til 

hensikt å evaluere effekten av tiltak i fonologisk bevissthet og dets betydning for 

leseutviklingen, viste signifikant  (d = 0,86) påvirkning på lese - og skriveutviklingen. 

Fonologisk bevissthet som intervensjon viste seg å være like nyttig for barnehagebarn med 

normal utvikling, som for barnehagebarn i risikosonen for dysleksi. Studien viste også at 

fonologisk bevissthetstrening sammen med bokstavtrening var mest effektiv på 

leseferdighetene (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Zadeh & Shanahan, 2001). Disse 
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resultatene samsvarer med en tidligere metaanalyse av Bus og van IJzendoorn (1999) som 

undersøkte effekten av fonologisk bevissthetstrening på leseutviklingen. Funnene forklarte 

omlag 12% av variasjonen i ordavkodning. Programmer som trente både fonologisk 

bevissthet og bokstavtrening var imidlertid mest effektivt. Oppsummert tyder dette på at 

fonologisk bevissthet er viktig for tidlig leseutvikling, men ikke tilstrekkelig alene. Dette 

støtter altså opp om at bokstavkunnskap og fonologisk bevissthet er sterkt knyttet til 

hverandre (Lervåg et al., 2009). Resultater fra en annen studie med en kontrollgruppe og en 

eksperimentell-gruppe viste at barn som fikk opplæring i fonologisk bevissthet lettere lærte 

bokstavlydene enn barna i kontrollgruppen (Cardoso-Martins, Mesquita & Ehri, 2010). 

Torgesen (2000) viste imidlertid at trening i fonologisk bevissthet ikke nødvendigvis var 

effektivt for barn med dysleksi. Selv etter mye intervensjon hadde de fortsatt vansker med 

sammenhengen mellom bokstav og bokstavlyd, samt dårlig leseflyt (Bishop & Snowling, 

2004).  

 

Studier som har hatt til hensikt å trene RAN har derimot vist skuffende resultater. Det oppnås 

vanligvis svært liten eller ingen varig bedring av benevningshastigheten (RAN), og dermed 

heller ingen effekt på lesehastigheten (Lervåg & Hulme, 2009; Kirby, Georgiou, Martinussen 

& Parrila, 2010). De Jong og Vrielink (2004) utførte en treningsstudie for å finne effekten av 

RAN og bokstavlyder på leseferdighetene blant 1. klassinger. Før treningen var korrelasjonen 

mellom lesing og RAN av bokstaver større enn korrelasjonen mellom lesing og RAN av tall. 

Likevel viste trening av RAN med bokstaver ingen effekt på leseferdighetene. Studien 

konkluderer med at det kan være vanskelig for 1. klassinger å raskt forbedre RAN av 

bokstaver, nettopp fordi de er begynnerlesere og dermed ikke har lært bokstavene 

tilstrekkelig (de Jong & Vrielink, 2004). Totalt sett viser altså intervensjon av fonologisk 

bevissthet og bokstavkunnskap god effekt, i motsetning til trening av RAN som virker lite 

trenbart og har vist liten eller ingen effekt på leseferdighetene. 

 

Oppsummering longitudinelle og eksperimentelle studier av leseutvikling 

Resultater fra tidligere eksperimentelle studier støtter hypoteser fra longitudinelle studier, om 

viktigheten av både fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap som prediktorer for tidlig 

leseutvikling. Fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap kan som nevnt alene forklare hele 

51% av variasjonen, etter kontroll av RAN (Lervåg et al., 2009). Longitudinelle studier er en 

pålitelig måte å finne hva som forklarer variasjonen i leseutviklingen, nettopp fordi barna er 

vurdert over tid. Sterke longitudinelle prediktorer for tidlig leseutvikling som ordavkodning 
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er som nevnt tidligere; bokstavkunnskap, RAN (benevningshastighet) og fonologisk 

bevissthet (Lervåg et al., 2009; Muter et al., 2004; Bowey, 2005; Warmington & Hulme, 

2012). Når det gjelder eksperimentelle studier har trening av bokstavkunnskap og fonologisk 

bevissthet vist seg å være effektive tiltak på tidlig leseutvikling, altså å knekke lesekoden 

(Ehri et al., 2001; Bus & van IJzendoorn, 1999; Cardoso-Martins et al., 2010). Dette støtter 

antakelsen om årsakssammenheng mellom fonologisk bevissthet, bokstavkunnskap og 

utvikling av ordavkodningsferdigheter. RAN anses også som en sentral prediktor for tidlig 

leseferdigheter, fordi resultater fra flere studier viser til unik variasjon etter kontroll av 

fonologiske ferdigheter (Lervåg et al., 2009; Warmington et al., 2012). RAN som tidligere 

har vært antatt å være en del av fonologisk prosessering, har likevel vist seg å være et 

uavhengig bidrag på leseferdighetene. Imidlertid viser treningsstudier av RAN liten eller 

ingen effekt på leseferdighetene (Lervåg & Hulme, 2009; Kirby, Georgiou, Martinussen & 

Parrila, 2010). Samlet sett er fonologisk bevissthet, bokstavkunnskap og RAN en 

nødvendighet for å lære å lese (Bowey, 2005). Barnets evne til å lære å lese er avhengig av en 

normal utvikling av de nevnte kjerneferdighetene, i tillegg er tilstrekkelig eksponering, 

motivasjon og undervisning nødvendig (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

 

2.1.2 Dysleksi og avkodningsvansker 

Ordavkoding er en kontinuerlig variabel som følger en normalfordeling i befolkningen. Dette 

gjør at det er litt tilfeldig hvor man setter kuttpunkt for hva som er en lesevanske eller ikke 

(Snowling & Melby-Lervåg, 2016). Likevel kjennetegnes lese - og skrivevansker, dysleksi, 

ofte av en atypisk utvikling innen de leserelaterte prediktorene, nemlig fonologisk bevissthet, 

bokstavkunnskap og RAN. Dysleksi er en vedvarende spesifikk lese - og skrivevanske, 

knyttet til vansker med å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav automatisk og 

flytende (Hulme & Snowling, 2009). En mer omfattende definisjon forklarer dysleksi som en 

spesifikk lærevanske som er av nevrobiologisk opprinnelse, det vil si at den har en arvelig 

komponent. Dysleksi kjennetegnes ved vansker med nøyaktig og eller flytende 

ordgjenkjenning, og ved svake stave og avkodningsferdigheter (Lyon, Shaywitz, Shaywitz, 

2003).  

 

Dysleksi er en multifaktoriell vanske, som skyldes flere risikofaktorer, der både gener, miljø, 

og undervisning spiller inn og påvirker hverandre gjensidig (Vellutino, Fletcher, Snowling & 

Scanlon, 2004). Årsaksforklaringer må sees som et helthetlig komplekst bilde, der flere 
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komponenter virker inn. Det er som nevnt ikke et klart kuttpunkt, men ved å se det i 

sammenheng med en normalfordeling, vil man kunne identifisere hvem som er i nedre del, og 

derav hvem som avviker fra forventede prestasjoner ut fra jevnaldrende skåringer (Snowling 

& Melby-Lervåg, 2016). Utvikling av dysleksi er som nevnt avhengig av atypisk utvikling i 

ordavkoding og dets prediktorer. Men risikoen avhenger også av i hvilken grad barnets miljø, 

altså hjem og skole, tilrettelegger og bygger på barnets kognitive styrker, som igjen vil virke 

kompenserende for barnets vansker (Vellutino et al., 2004).  

 

Til tross for at dysleksi anses som en multifaktorell vanske, vil jeg i tråd med 

problemstillingen fokusere på den fonologiske årsaksforklaringen for dysleksi. Fonologisk 

svikt er ansett som en hovedårsak. Det er bred enighet og sterk evidens for at en svikt i den 

fonologiske komponenten av språket, er den primære årsaksfaktor til utvikling av dysleksi. 

Dette fører igjen til vansker med å knekke lesekoden, dårlig avkodningsnøyaktighet i tidlig 

leseopplæring, samt vansker med å lære seg fonem-grafem korrespondansen og stavevansker 

(Snowling, 2014; Vellutino et al., 2004). Dette samsvarer med den ofte siterte definisjonen av 

dysleksi fra International Dyslexia Association (2002), som poengterer at vansker med 

nøyaktig og flytende ordgjenkjenning skyldes svikt i den fonologiske komponenten, og 

oppstår uventet i forhold til kognitive evner forøvrig (IDA, 2002). Fonologisk bevissthet er 

som nevnt evnen til å bruke symboler, altså bokstaver, for å representere talespråk. Svak 

fonologisk koding antas å skyldes lite nøyaktige fonologiske representasjoner lagret i 

langtidsminnet (Vellutino et al., 2004). Svak fonologisk koding kan føre til vanskeligheter 

med å lagre og gjenkalle skrevne ord som enhetlige karakteristiske ortografiske 

representasjoner, samt behandle denne informasjonen i arbeidsminnet. Det er også vist at 

vanskeligheter med benevningshastighet (RAN) og gjenkalling av fonologiske 

representasjoner fra langtidsminnet har konsekvenser for den tidlige begynneropplæringen i 

lesing. Nettopp fordi det er vanskelig å lære seg sammenhengen mellom språklydene og 

bokstavene. Dette antas igjen å påvirke evnen til å lagre gode representasjoner av hele ord, 

som igjen påvirker den flytende ordavkodingen (Vellutino et al., 2004; Wagner & Torgesen, 

1987).  

 

Sekundære konsekvenser av dysleksi kan være problemer knyttet til leseforståelsen og 

begrenset leseerfaring som hemmer utviklingen av ordforrådet og bakgrunnskunnskap (Lyon, 

Shaywitz, Shaywitz, 2003).Vansker med den fonologiske komponenten i språket hos 5-

åringer kan ha store konsekvenser for deres videre leseutvikling. Likevel er det viktig å 
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poengtere at en fonologisk vanske ikke alene fører til dysleksi (Elliot & Griegorenko, 2014 ), 

på samme måte som trening i fonologisk bevissthet alene ikke er tilstrekkelig for forbedring 

av tidlige leseferdigheter. Dette henger altså sammen, men ikke i et deterministisk forhold 

(Bus & van IJzendroom, 1999). Senere vil det drøftes hvorvidt hypotesen om fonologi som 

primærvanske, også er en gjeldende prediktor for matematikkferdigheter. Men først vil 

prediktorer for aritmetisk utvikling presenteres.  

 

 

2.2 Aritmetisk utvikling i førskolealder  

2.2.1 Prediktorer for matematikkferdigheter 

 

Tidlige kvantitative evner er grunnlaget for å lære matematikk i skolen. Men for matematikk 

og matematikkutvikling finnes det langt færre undersøkelser enn for lesing (Simmons & 

Singleton, 2008). I tillegg er det i mindre grad konsensus mellom studier når det gjelder hva 

som predikerer matematikkferdigheter. Men hvorfor er det slik at noen blir gode i 

matematikk, og andre ikke fult så gode? Hva ligger til grunn for en slik variasjon? Siden 

fokuset i denne undersøkelsen er 5-åringer vil det her fokuseres på begynneropplæringen og 

den tidlige aritmetiske utviklingen som foregår i førskolealder. Fordi denne aldersgruppen 

ikke har begynt med formell opplæring i matematikk på skolen, vil det være mest 

hensiktsmessig å heretter omtale det som aritmetisk utvikling. Kapittelet vil først åpnes med 

en redegjørelse av de ulike predikatorer for matematikkferdigheter i lys av Aunio og Räsänen 

(2015) modell om fire fundamentale ferdigheter som predikerer matematikkutviklingen, som 

er basert på funn fra longitudinelle studier. I likhet med forrige kapittel, vil det også her først 

redegjøres for longitudinelle studier, og deretter vil eksperimentelle studier presenteres for å 

belyse samsvar mellom disse. Til slutt vil det kort redegjøres for matematikkvansker. 

 

Longitudinelle studier 

Ikke-symbolsk (ANS) og symbolsk tallforståelse 

Undersøkelser har vist til fire grunnleggende nøkkelferdigheter som predikerer tidlig 

aritmetisk utvikling, nemlig ikke-symbolsk (ANS) og symbolsk tallforståelse, relasjonelle 

ferdigheter, telleferdigheter og enkle regneferdigheter (addisjon og subtraksjon) (Aunio & 

Räsänen, 2015).
 
ANS er forkortelse for det engelske begrepet, approximate number sense, og 

kan defineres som en medfødt iboende mengeforståelse, altså mengdeoppfatning uten å telle. 
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I praktisk betydning handler det om å sammenligne mengder av eksempelvis prikker, og 

kunne avgjøre hvor det er mest uten å måtte telle dem (Aunio & Räsänen, 2015). Denne 

ferdigheten utvikles naturlig i barnets stimulerende miljø, og er ikke undervisningsavhengig. 

Det er imidlertid uenighet om hvor viktig denne prediktoren faktisk er for matematikk, og en 

ny undersøkelse sår tvil om betydningen av ANS. I studien til Göbel, Watson, Lervåg og 

Hulme (2014) var hensikten å finne ut hvordan ikke-symbolsk tallforståelse (ANS) og 

symbolsk tallforståelse (tallkunnskap) hadde innflytelse på barns aritmetiske utvikling (Göbel 

et al., 2014). Symbolsk tallforståelse dreier seg om en viss forståelse av tall, altså mengden et 

tall representerer (Aunio et al., 2015). Resultatene fra Göbel et al. (2014) viste at 

tallkunnskap ved 6-års alderen var en sterk longitudinell prediktor for utviklingen av 

matematiske ferdigheter, mens mengdesammenligningsferdigheter, altså ANS, ikke spilte 

noen betydelig rolle i utviklingen av matematiske ferdigheter når det er kontrollert for 

tallkunnskap. Resultatene antyder derfor at verbal prosessering som omhandler opplæring i 

tallsymbolene, altså å kunne vite tallets verbale navn og dets tilhørende symbol, kan ha 

kritiske konsekvenser på aritmetisk utvikling (Göbel et al., 2014). I likhet med 

bokstavkunnskap (sammenhengen mellom grafem og fonem) vil tallkunnskap muligens også 

være påvirket av enkel aktivering av fonologisk representasjoner (Geary, Hamson & Hoard, 

2000), og dermed muligens fonologisk bevissthet. Det vil bli særlig interessant å finne 

hvorvidt det kan være sammenheng mellom disse ferdighetene, fordi det på dette området 

kan virke som lese - og matematikkdomenet berører hverandre.  

 

Andre undersøkelser har imidlertid i større grad funnet støtte for at ANS er en sentral 

prediktor for matematikkferdighetene. I følge Siegler og Braithwaite (2017) ligger ANS til 

grunn for innlæringen av mindre tall og etterhvert større tall, og at det dermed er en gradvis 

utvikling. Likevel viser også denne studien at tallferdigheter, altså symbolsk tallforståelse, er 

en viktig prediktor for matematikkferdighetene. Funnene til Aunio og Räsänen (2015) som 

har foretatt en oppsummerende metaanalyse basert på longitudinelle studier, samsvarer med 

både studien til Göbel et al. (2014) og Siegler et al. (2017), som viser at både ANS og 

symbolsk tallforståelse anses som grunnleggende ferdigheter og viktige prediktorer for 

matematikkferdigheter. En rekke studier viser altså, i motsetning til Göbel et al. (2014) at 

ANS er en fundamental ferdighet for videre læring (Aunio & Räsänen, 2015), men at 

symbolsk tallforståelse i like stor grad anses som nettopp en grunnleggende fundamental 

ferdighet (Aunio & Räsänen, 2015), som igjen samsvarer med funn fra studien av Göbel et al. 

(2014).  
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Samlet sett tyder det på uenighet om ANS eller symbolsk tallforståelse er den mest sentrale 

prediktoren. Det er altså usikkerhet hvilken betydning ANS har for utviklingen av aritmetiske 

ferdigheter. Likevel er det støtte for at ANS utvikles forut for symbolsk tallforståelse. 

Imidlertid har symbolsk tallforståelse ved 6-årsalderen vist seg å best predikere senere 

matematikkferdigheter (Göbel et al., 2014). Kanskje ANS likevel da er en sentral prediktor 

for de yngre barna, nemlig 5-åringene? For den videre aritmetiske utvikling etter fylte 6 år er 

det, basert på tidligere resultater, sannsynlig at tallforståelse tar over som den mest sentrale 

prediktoren og at betydningen for ANS reduseres eller forsvinner helt. 

 

Relasjonelle ferdigheter  

Aritmetisk utvikling er også relatert til barns relasjonelle ferdigheter. Dette dreier seg om å 

lære å forstå at et tall er lik, større eller mindre sett i forhold til et annet tall. Relasjonelle 

ferdigheter innebærer tidlige logiske matematiske prinsipper, tidlige regneprinsipper samt 

kunnskap om matematiske symboler. Det er altså evnen til å sortere, klassifisere, 

sammenligne størrelser og tall, telle nøyaktig (en-til-en korrespondanse), samt forstå at en 

sum består av mindre deler, og at addisjon og subtraksjon er to sider av samme sak. Samlet 

sett er relasjonelle ferdigheter kunnskap om forholdet mellom tall på den mentale tallinjen 

(Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 2011). Forståelse av matematiske symboler, plassverdi og 

titallsystemet er også knyttet til denne fundamentale ferdigheten i utviklingen (Aunio & 

Räsänen, 2015; Aunio & Niemivirta, 2010). Matematiske begreper som blant annet "mer" og 

"mindre" stiller også krav til barns språkforståelse. På lik linje som barn utvikler 

leseferdigheter gjennom høytlesing, vil tidlig eksponering av begreper og symboler knyttet til 

kvantitet medføre en leksikalsk inngang for tallord, mengden et tall representerer og 

matematiske begreper (Sharma, 2015).  

 

En longitudinell studie vurderte barns tidlige tallferdigheter i barnehagen og fant at det som 

best predikerer for matematikkferdighetene i 1. klasse er relasjonelle ferdigheter og telling før 

formell opplæring, også etter kontroll av 3. variabler som kunne påvirke resultatet (Aunio & 

Niemivirta, 2010). Både alder, kjønn og foreldrenes utdannelse viste marginale signifikante 

effekter på relasjonelle ferdigheter (Aunio & Niemivirta, 2010). Aunio og Räsänen (2015) 

viser også til relasjonelle ferdigheter som en grunnleggende fundamental ferdighet, og 

dermed en viktig prediktor for utviklingen av matematiske ferdigheter. Siegler og Braithwaite 

(2017) understreker også betydningen av relasjonelle ferdigheter som en nødvendig 
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kunnskap, utover å forstå størrelsen på hvert enkelt individuelle tall. ANS korrelerer med og 

predikerer relasjonelle ferdigheter (Siegler & Braithwaite, 2017).  

 

Telleferdigheter 

Som nevnt viste funn fra Aunio og Niemivirta (2010) at relasjonelle ferdigheter er en 

kjerneferdighet for videre utvikling av matematikk. Den samme studien viste også at 

telleferdigheter i barnehagen er en like sterk prediktor. Dette er i tråd med Aunio og  

Räsänen´s (2015) metaanalyse der tallferdigheter anses som 1 av 4 grunnleggende ferdigheter 

for videre matematikkutvikling. Før barn begynner med formell opplæring av matematikk i 

skolen omhandler matematikk for det meste av telling (Desoete, 2015). I 2- årsalderen viser 

barn en tidlig diskriminering av tall, der tellingen er svært tilfeldig. Likevel har de ved denne 

alderen en viss forståelse av at tallordene referer til et antall objekter. Rundt 3- årsalderen kan 

barna ofte tallordene, men det er først rundt 4 år at barna kan si tallene i riktig rekkefølge 

samtidig som de peker på objekt. Men peking og telling samsvarer ikke helt. En-til-en 

korrespondanse, altså at det er sammenheng mellom telling og peking, utvikles først i 4-5-

årsalderen. Nå kan barnet forstå at et objekt bare skal telles en gang, og at det siste tallet som 

telles kan refereres til antall objekter i hele settet. Deretter lærer barn mer avansert form for 

telling, der de kan starte med eksempelvis 3 og telle seg videre derfra, uten å først måtte si 1-

2-3 (Aunio & Niemivirta, 2010). Rundt denne alderen begynner de også å lære symbol for 

tallordene. Telling utvikles som nevnt før formell opplæring i skolen, men denne ferdigheten 

i førskolealder anses likevel som en fundamental ferdighet for senere aritmetisk utvikling 

(Aunio & Niemitvita, 2010; Aunio & Räsänen, 2015).  

 

Tidlige regneferdigheter 

Noen undersøkelser viser altså at enkel addisjon og subtraksjon vil være lettere å lære dersom 

barna har et velutviklet ANS (Geary, 2015). I samsvar med dette viser også studien fra Aunio 

og Räsänen (2015) at barns ferdigheter utvikles fra telling til enkle aritmetiske ferdigheter. 

Utvikling i aritmetikk bygger derfor på tidlige ferdigheter, og hvorvidt ANS ligger til grunn 

for all utvikling er som nevnt omdiskutert (Göbel et al., 2014; Siegler & Braithwaite, 2017). 

Tidlige regneferdigheter innebærer enkel addisjon og subtraksjon, altså forså at et helt tall er 

satt sammen av mindre deler, og forståelsen av at objekter som adderes vil få lik sum 

uavhengig av rekkefølgen på regnestykket. Med andre ord at addisjon og subtraksjon er to 

sider av samme sak (Aunio & Räsänen, 2015). 
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Arbeidsminnet 

Enkelte hevder at arbeidsminne påvirker den tidlige aritmetiske utviklingen. De Smedt, 

Janssen, Bouwens, Verschaffel, Boets og Ghesquiére (2009) fant at arbeidsminnet er 

signifikant relatert til prestasjoner i matematikk i både 1. og 2. klasse. Arbeidsminnet kan 

defineres som lagring og prosessering av simultan informasjon (Karagiannakis & Cooreman, 

2015). Andre studier igjen finner ikke signifikant, og dermed ikke betydelig sammenheng 

mellom arbeidsminne og matematikkferdigheter (Wilson & Swanson, 2001). Så langt er det 

derfor svak empirisk støtte på området.  

 

Eksperimentelle studier  

Om de fire grunnleggende ferdighetene spiller en direkte kausal rolle for tidlig utvikling av 

aritmetiske ferdigheter, ville trening av disse ferdighetene ført til effekt på aritmetikk i 

eksperimentelle studier. I motsetning til longitudinelle studier er det få studier som har sett på 

effekten av intervensjon av tidlige aritmetiske ferdigheter. En undersøkelse gjennomgikk en 

rekke intervensjonsstudier for barn i alderen 4-7 år. Intervensjonene viste, i varierende grad, 

effekt i form av forbedring på tidlig tallferdigheter. Resultatene indikerer forskjellige typer 

intervensjoner med effekt, blant annet; eksplisitt instruksjonsopplæring, dataassistert 

opplæring, spill eller annen bruk av konkreter som representerer et mer abstrakt nivå ved 

gjennomgang av nye konsepter. Alt dette tyder på at det er mulig å forbedre tidlige 

matematikkferdigheter (Mononen, Aunio, Koponen & Aro, 2014). 

 

En annen metaanalyse som systematiserte funn fra 42 intervensjonsmetoder som skulle 

forbedre matematikkferdigheter til barn med matematikkvansker, viste at eksplisitt og 

heuristiske instruksjoner øker matematikkferdighetene (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, 

Morphy & Flojo, 2009). Heuristisk instruksjoner innebærer opplæring i fremgangsmåter, med 

andre ord eksplisitt problemløsningsstrategiopplæring (SNL, 2018).  

 

Intervensjon rettet mot arbeidsminnet har imidlertid vist seg å ha liten overføringsverdi til 

aritmetikk. Effekten treningen ga var kortsiktig, og ga kun spesifikk forbedring i den aktuelle 

treningsoppgaven (Melby-Lervåg & Hulme, 2013). Samlet sett er det altså noen studier som 

viser til gode intervensjoner for forbedring av matematikkferdighetene. Disse studiene har 

typisk brukt intervensjoner som er satt sammen av mange ulike komponenter, og de er derfor 

lite egnet til å belyse teoretiske spørsmål knyttet til hva slags trening som har effekt og 

dermed er en sentral årsak til utvikling av matematikkferdigheter. For pedagogisk praksis er 
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det selvsagt likevel nyttig å vite at ANS, tallord, tallsymbol, relasjonelle ferdigheter og 

grunnleggende regneferdigheter best kan forbedres ved enkel eksplisitt instruksjon. Som 

nevnt tidligere er tallkunnskap ved 6-årsalderen en sterk longitudinell prediktor for 

utviklingen av matematiske ferdigheter (Göbel et al., 2014). Dette viser til viktigheten av 

eksplisitt opplæring av tall allerede i barnehagen. 

 

Oppsummering longitudinelle og eksperimentelle studier av aritmetisk utvikling 

Oppsummert kan man si at både ANS og symbolsk tallforståelse, sammen med relasjonelle 

ferdigheter, telleferdigheter og enkle regneferdigheter er sterke prediktorer for den 

aritmetiske utviklingen. Disse ferdighetene blir ansett som fundamentale grunnleggende 

evner som kreves for å kunne lære seg å telle og regne (Aunio & Räsänen, 2015). Til tross for 

lite konsensus blant forskning om hva som er den mest grunnleggende faktoren som best kan 

predikere for matematikkferdighetene, er det likevel et visst samsvar mellom studiene som 

viser til at matematikk ikke ene og alene kan baseres på én ferdighet men heller en 

kombinasjon av flere  (Aunio & Räsänen, 2015; Aunio & Niemivirta, 2010).  

 

Både ikke-symbolsk (ANS) og symbolsk tallforståelse er viktige grunnlag for 

matematikkferdigheter, og anses derfor begge som viktige prediktorer for utviklingen (Aunio 

& Räsänen, 2015). Eksperimentelle studier støtter også opp under dette ved å vise til at 

eksplisitt opplæring viser effekt på matematikkferdighetene, dette til tross for mangelfull 

empirisk forskning av spesifikke og effektive intervensjoner rettet mot de fire grunnleggende 

ferdighetene (Mononen et al., 2014; Gersten et al., 2009). 

 

I likhet med ordavkoding, er også matematikk og aritmetikkferdigheter normalfordelt i 

befolkningen. Tidlige kvantitative evner er grunnlaget for å lære matematikk i skolen. Derfor 

vil sen utvikling eller vansker innen de nevnte grunnleggende ferdighetene som predikerer 

for aritmetisk utvikling, også kunne fungere som indikatorer for å avdekke eventuelle 

matematikkvansker (Aunio & Räsänen, 2015). Dette fordi denne gruppen barn ligger i nedre 

del av kontinuumet av normalvariasjonen i populasjonen (Hulme & Snowling, 2009). Videre 

vil derfor kjennetegn på matematikkvansker beskrives ytterligere. 
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2.2.2 Matematikkvansker 

Matematikkvansker er sannsynligvis like utbredt som dysleksi, omlag 3-6% av befolkningen 

(Sharma, 2015; Price & Ansari, 2013), men er altså avhengig av hvor kuttpunkt for en vanske 

settes. Mens dyslektikere har vansker med bokstaver, har barn med matematikkvansker 

vansker med tall (Sharma, 2015).  

 

I følge diagnosemanualen ICD-10 defineres matematikkvansker, dyskalkuli, som "en 

spesifikk forstyrrelse i regneferdigheten, som ikke skyldes andre utviklingsforstyrrelser. 

Vanskene er knyttet til dårlig mestring av de grunnleggende regneferdighetene som addisjon, 

subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, snarere enn mer abstrakte matematiske ferdigheter 

som trengs i algebra, trigonometri, geometri og andre komplekse beregninger" (WHO, 

2015). 

 

Til tross for tydelige diagnosekriterier benyttes det likevel ulike måter å avdekke 

matematikkvansker på. I forskningslitteraturen er det stor variasjon i testprosedyrer 

for identifisering av matematikkvansker. Også i pedagogisk praksis ser man lignende 

tendenser, der ulike testverktøy benyttes i utredning fra sted til sted. Bortsett fra lite forskning 

på området kan denne inkonsistensen skyldes det tilfeldige kuttpunktet for hva som er 

matematikkvansker og ikke (Price & Ansari, 2013). Det er imidlertid enighet om at disse 

barna har problemer med å lære og huske aritmetisk fakta (3+2 = 5) og prosedyrer og 

strategier, og at disse barna ofte skårer godt under forventet for alderen på standardiserte 

tester (Butterworth, 2005). 

 

Som nevnt predikerer ANS for prestasjoner i matematikk, og kan dermed tenkes å være en 

medvirkende årsak til matematikkvansker. Forskning har nemlig kommet frem til at 

matematikkvansker kan være nevrobiologisk forankret i prosesseringen av numeriske 

størrelser (ANS), og at dette igjen medfører problemer med gjenkalling av aritmetisk fakta 

fra minnet (Price & Ansari, 2013; Desoete, 2015; Reeve & Gray, 2015). Dette handler om 

mengderepresentasjoner lagret i det semantiske minnet (langtidsminnet). Videre kjennetegnes 

matematikkvansker med usikker kunnskap om sammenhengen mellom tallets verdi og dets 

symbolske referanse (siffer), samt forsinket forståelse av sammenhengen mellom tallord og 

tallsymbol (Price & Ansari, 2013; Geary, 2017). Dette er altså vansker knyttet til symbolsk 

tallforståelse. 
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Barn med matematikkvansker har også relasjonelle problemer, som tidligere nevnt er en 

sentral prediktor for matematikkferdighetene. Dette omhandler kunnskap om forholdet 

mellom tall, og at et tall er satt sammen av mindre deler. Eksempelvis at 13 består av 10 + 3 

(Geary, 2017). Et annet kjennetegn på barn med matematikkvansker er problemer med 

gjenkalling av aritmetisk fakta fra minnet, og vedvarende umoden regnestrategier, som å telle 

på hendene i relativt enkle regneoppgaver (Geary & Hoard, 2005). Rundt 3. klasse har barn 

gjerne utviklet et lager av aritmetisk fakta, som de enkelt kan gjenkalle fra minnet. Ofte kalt 

retrievalstrategier (Ostad, 2010). Barn med matematikkvansker viser derimot vanskeligheter 

med utviklingen av en slik automatisert mekanisme. Disse barna har en vedvarende 

tellestrategi, også kalt back-up strategi (Ostad, 2010). Samlet sett kjennetegnes 

matematikkvansker med langsom progresjon i innlæring av tallkonsepter og grunnleggende 

aritmetikk (Geary, 2017). 

 

Kognitive årsaksforklaringer for matematikkvansker er komplekse, og i likhet med dysleksi 

har også matematikkvansker multifaktorelle årsaksforklaringer (Ostad, 2010). Siden ANS, 

symbolsk tallforståelse, relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og enkle regneferdigheter er 

sentrale prediktorer for matematikkferdigheter, vil en svikt knyttet til en av disse gi risiko for 

å utvikle vansker. Det er imidlertid også foreslått flere andre teorier, blant annet fonologiske 

vansker. Siden dette er et hovedpunkt i denne undersøkelsen vil dette behandles mer 

omfattende senere.  

 

En annen årsaksforklaring til matematikkvansker relateres til svakheter i minnefunksjonen. 

Undersøkelser viser at matematikkvansker kan relateres både til det semantiske minnet og 

arbeidsminnet, som mulige årsaksforklaringer (Karagiannakis & Cooreman, 2015; Ostad, 

2010). Kunnskapslagringen er ofte preget av liten overføringsverdi, fordi aritmetisk fakta ofte 

lagres i "isolerte rom" i langtidsminnet (Ostad, 2010). Men i henhold til fokuset her, nemlig 

fonologisk bevissthet, vies det dermed ikke mer oppmerksomhet til dette. Ostad (2010) viser 

imidlertid til en mer relevant årsakssammenheng. Han påpeker fonologisk minne som en 

sentral faktor. Resultater fra undersøkelser tyder på at aritmetisk fakta som 2+3= 5 lagres 

fonologisk ("to pluss tre er lik fem"). Barn med matematikkvansker som har et lite 

automatisert lager av slik aritmetisk kunnskap, vil dermed ha mangelfull tilgang til å benytte 

seg av den fonologiske representasjon av oppgaven 2+3=5 fra minnet. Det fonologiske 

systemet engasjeres ettersom de verbale kodene på tall, prosedyrer og strategier blir brukt. 
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Det fonologisk systemet blir dermed et verktøy for å aktivere og gjenkalle aritmetiske fakta 

fra minnet. Vansker med gjenkalling av aritmetisk fakta hos barn med matematikkvansker er 

kan derfor relateres til aktiveringen av fonologiske representasjoner (Ostad, 2010). 

 

Samlet sett involverer matematikk en rekke ferdigheter, der matematikkvansker kan skyldes 

svikt i en eller flere av de kognitive ferdighetene (Karagiannakis & Cooreman, 2015). Det er 

ingen enkel forklaring på matematikkvansker, nettopp fordi den oppstår i så varierende grad 

(Sharma, 2015). Diagnosemanualen ICD-10 (WHO, 2015)  hevder at barn med spesifikke 

matematikkvansker skal vise adekvat utvikling innen lesing. Likevel er det påvist en rekke 

komorbide årsaker til matematikkvansker, deriblant lese - og skrivevansker (Ostad, 2015). 

Videre vil sammenhengen mellom disse to domenene, nemlig aritmetikk og ordavkodning 

presenteres. Deretter vil det bli interessant å se nærmere på om fonologiske bevissthet 

fungerer som prediktor også for matematikkferdighetene.  

 

2.3 Sammenhengen mellom aritmetikk og ordavkodning 

 

Samvariasjon 

Hovedfokuset i den foreliggende undersøkelsen er sammenhengen mellom leseferdigheter og 

aritmetiske ferdigheter. En gjennomgang av prediktorer for lesing og matematikk er 

presentert, videre er et viktig spørsmål å avklare hva tidligere forskning sier om forholdet 

mellom disse to fagdomenene, og om de eventuelt har felles prediktorer. Resultater fra 

undersøkelser har nemlig vist statistisk signifikant sammenheng mellom 

matematikkferdigheter og leseferdigheter (Ostad, 2010). Det er også hevdet at lese - og 

skrivevansker kan påvirke læring og progresjon i matematikk (Gersten, Jordan & Flojo, 

2005). 

 

Utgangpunktet for teorier om at noe er kausalt relatert er at vi først finner en korrelasjon. En 

korrelasjon kan ikke si noe om årsak - virkning, men fungerer ofte som et utgangspunkt til å 

danne hypoteser om årsakssammenheng. For å finne ut om den ene ferdigheten predikerer, 

altså om den leder til en annen ferdighet, må det eksperimentelle studier til. Kun gjennom 

slike studier kan man trekke sikre konklusjoner om årsak-virkning. I dette tilfellet å se om 

trening i ordavkodning vil føre til bedre ferdigheter i enkel aritmetikk. Longitudinelle studier 

ser på utvikling og vil imidlertid kunne indikere om en slik årsakssammenheng er sannsynlig. 
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Tilslutt, tverrsnittstudier som kontrollerer for tredjevariabler vil kunne si noe om 

sammenheng mellom lesing og matematikk holder når det er kontrollert for alternative 

forklaringer, men vil ikke kunne si noe om lesning påvirker aritmetikk eller om det er 

motsatt, altså kausal retning. 

 

Så hva viser egentlig tidligere studier når det gjelder lesedomenets innflytelse på 

matematikkdomenet? Longitudinelle funn tyder på en signifikant samvariasjon mellom 

tidlige aritmetiske ferdigheter og tidlige leseferdigheter (Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 

2011; Korpipää, Koponen, Aro, Aunola, Poikkeus, Lerkkanen & Nurmi, 2017). Koponen, 

Aunola, Ahonen og Nurmi (2009) som hadde som hensikt å finne samvariasjon mellom 

aritmetiske ferdigheter og leseferdigheter blant 178 barnehagebarn, fant at to 

kjerneferdigheter innen aritmetikk predikerte unikt på leseferdighetene på 4. trinn. Samlet 

tyder dette på at det er flere komponenter innen aritmetikk som ligger til grunn for 

samvariasjonen med lesing (Koponen, Aunola, Ahonen & Nurmi, 2009). En nyere studie 

støtter dette, der resultatene viste at blant annet telling er en sterk prediktor både for 

aritmetikk og leseflyt. Her ble 178 finske barn fulgt fra førskolealder til 3. klasse, altså fra 6-

10 år. Funnene har sin begrensning fordi telling ser ut til å være en prediktor for leseflyt og 

aritmetisk flyt, og ser ikke ut til å ha innflytelse på tidlige leseferdigheter som 

bokstavkunnskap og fonologisk bevissthet. Likevel støtter disse funnene opp under at det er 

en sammenheng (Koponen, Salmi, Torppa, Eklund, Aro, Aro, Poikkeus, Lerkkanen & Nurmi, 

2016). Dette er i tråd med tidligere funn om at telleferdigheter, målt i barnehagen, best 

predikerte med leseferdigheter på 4. trinn. Samme studie påstår også at telling er en større 

prediktor for leseferdighetene, enn andre lingvistiske prediktorer for lesing (Leppänen, 2006). 

Potensielle alternative forklaringer på korrelasjonen kan være kognitive evner, genetikk og 

miljø. Det er likevel veldokumentert at disse ferdighetene påvirker hverandre gjensidig 

(Purpura et al.,  2011).  

 

Sharma (2015) hevder at det er mange paralleller mellom utviklingen av tallferdigheter og 

leseferdigheter. For å mestre lesing kreves det at ulike kognitive komponenter og systemer 

samspiller. Det kreves gjenkjenning og organisering av symboler, både visuelt og auditivt, 

vurdere og analysere lydmønstre, oppfatte spatiale ordninger, sammenhengen mellom symbol 

og verbale koder, samt ha verbal og non-verbal forståelse. Dette er mekanismer som kreves 

både for aritmetikk og ordavkodning. Derfor vil vansker knyttet til en av disse mekanismene 
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påvirke både innlæring av bokstaver og tall. Dette kan være grunnen til at mange dyslektikere 

også viser tegn innen aritmetiske vansker (Sharma, 2015).  

 

Kognitiv nevropsykologi viser også at det er konsistent sammenheng mellom lesing og 

aktivering i venstre angular gyros i oppgaver som innebærer fonologiske bevissthet 

(Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Fulbright, Constable, Mencl, Shankweiler, Liberman, Skudlarski, 

Fletcher, Katz, Marchione, Lacadie, Gatenby & Gore, 1998). Samtidig har det vist seg denne 

delen av hjernen også er aktivert særlig i regneoppgaver som direkte er involvert i gjenkalling 

fra langtidsminne, som automatiserte enkle multiplikasjonsregnestykker, addisjon og 

subtraksjon (Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2010). Dette fordi problemløsning knyttet til 

multiplikasjon er løst ved hjelp av retrievelstrategi, som igjen antas å være relatert til verbale 

koder i langtidsminnet. Sammenhengen mellom aktivering av hjernen i både lesing og 

aritmetikk tyder på at disse fagdomene deler samme grunnleggende nevrokognitive prosesser.  

På samme måte som det er vist til signifikant korrelasjon mellom aritmetiske ferdigheter og 

leseferdigheter (Purpura, Hume, Sims, Lonigan, 2011; Korpipää, Koponen, Aro, Aunola, 

Poikkeus, Lerkkanen & Nurmi, 2017), opptrer ofte vansker i matematikk og lesing samtidig, 

og er derfor ansett som komorbide (Hulme & Snowling, 2009). Barn som har vansker innen 

et området har økt sannsynlighet for vansker i et annet (Purpura et al., 2011). Kan 

samvariasjonen mellom tidlige leseferdigheter og tidlig aritmetiske ferdigheter skyldes 

nettopp komorbiditet? Dette kan da bidra til å gi usikre funn om sammenheng fordi utvalgene 

i slike studier kan ha bestått av barn med både lesevansker og matematikkvansker (Landerl, 

2015). 

 

Komorbiditet 

En følge korrelasjonen mellom lesing og matematikk i den generelle populasjonen er altså at 

mange som strever med lesing også vil ha problemer med matematikk og omvendt. Til tross 

for at diskrepansdefinisjoner på matematikkvansker opererer med ekskluderende kriterier, 

som blant annet en adekvat lese - og skriveutvikling (WHO, 2015), viser undersøkelser 

likevel en komorbiditet mellom lesevansker og matematikkvansker.  

 

Komorbiditet er et begrep brukt for å referere samvariasjon mellom vansker, altså vansker 

som ofte opptrer sammen. Dysleksi har vist seg å oppstå sammen med matematikkvansker 

(Hulme & Snowling, 2009). Denne samvariasjonen er signifikant, og opptrer oftere enn det 
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som skyldes tilfeldigheter (Landerl, 2015). Landerl og Moll (2010) fant at mer en 25,9% av 

barna som lå over 1,5 standardavvik under forventede prestasjoner i aritmetikk for 

alderstrinnet også hadde merkbare vansker med ordavkoding. Blant barna med 

matematikkvansker var lesevansker 4-5 ganger mer utbredt, enn hos utvalget forøvrig. 

Likevel er det viktig å nevne at mer enn 60% av barna med matematikkvansker hadde en 

aldersadekvat leseferdighet i denne kontrollgruppestudien (Landerl & Moll, 2010). Men, 

disse vanskene opptrer altså ofte sammen. 

 

Grunnen til komorbiditeten er fortsatt uvisst, men kanskje skyldes det genetiske variasjoner 

(Landerl, 2015). Nylig fant Ludwig, Sämann, Alexander, Becker, Bruder, Moll (...) og 

Czamara (2013) en genetisk risiko for aritmetiske vansker, som virket betydelig sterkere fra 

utvalget med dysleksi enn populasjonen for øvrig. Kanskje kan en slik genetisk risiko 

relateres til komorbiditeten av disse to vanskene? (Landerl, 2015). Denne studien støttes av 

antakelser om at hjerneprosesser i dysleksi og matematikkvansker muligens er genetisk 

korrelert, og at noe av de samme områdene i hjernen aktiveres både under løsning av 

matematikkoppgaver som under lesing (Plomin & Kovas, 2005). Det er imidlertid viktig å 

påpeke at miljøet har stor betydning, både i seg selv men også fordi miljøet kan påvirke 

latente gener (såkalt epigenetikk), som igjen kan få kognitivt utviklingsmessig konsekvenser 

(Hulme & Snowling, 2009). Likevel, er det klart fra en mengde studier at både 

ordavkodningsvansker (dysleksi) og matematikkvansker er av nevrobiologisk opprinnelse, 

altså genetisk relatert (Lyon, Shaywitz, Shaywitz, 2003; Price & Ansari, 2013). 

 

Et annet fellestrekk mellom lese - og skrivevansker og matematikkvansker er felles 

risikofaktorer, fordi begge vanskeområdene er av multifaktorell karakter. Både lese - og 

skrivevansker samt matematikkvansker kjennetegnes med mangelfull automatisering. 

Personer med slike vansker har ofte problemer med å memorerer og huske tabeller, 

fonologiske sekvenser og prosedyrer i oppgaveløsning. Dette tyder på at komorbiditeten 

muligens er forankret i en felles nedsatt minnefunksjon, muligens relatert til lite funksjonelle 

fonemiske analyseferdigheter (Ostad, 2010). Dette vil diskuteres senere. 

 

Uavhengig av årsak til komorbiditeten kan man si at dysleksi og matematikkvansker er klare 

risikofaktorer for hverandre (Landerl, 2015). Det er verdt å merke seg at et nøyaktig estimat 

av komorbiditet er vanskelig å anslå, dette fordi det må belages på et representativt utvalg av 

populasjonen og fordi det er avhengig av kuttpunkter. I studier av lese - og 
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matematikkvansker er det viktig å kontrollere for komorbiditet slik at ingen av barna i 

undersøkelsen har både matematikkvansker og dysleksi, og at de komorbide utgjør en 

eventuell tredje gruppe (Hulme & Snowling, 2009). Ostad (2010) påpeker imidlertid at et 

skille mellom disse gruppene vil utgjøre et kunstig utvalg, fordi en sammenheng klinisk sett 

sjeldent består av "rene" vansker. Uansett kompliserer komorbiditeten forskningen. Fra et 

teoretisk hold er det altså ingen enkel forklaring på denne samvariasjonen, og en rekke 

årsaksforklaringer er belyst. Kort oppsummert er det likevel enighet om at mange med 

matematikkvansker også har utfordringer med lesing (Ostad, 2010). Kanskje denne 

samvariasjonen og komorbiditeten skyldes en felles underliggende vanske som fonologisk 

bevissthet? Videre vil det derfor drøftes hvorvidt det foreligger kausal sammenheng mellom 

skriftspråkdomenet og matematikkdomenet. 

 

2.4 Er det kausal sammenheng mellom lesing og 

matematikk? 

 

Vansker i ett akademisk domene har som nevnt vist seg gi en økt risiko for vansker i et annet 

(Landerl, 2015). Longitudinelle studier har også vist en signifikant samvariasjon mellom 

tidlige aritmetiske ferdigheter og tidlige leseferdigheter (Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 

2011). I dette delkapittelet vil årsaken til dette forholdet mellom lesing og matematikk 

belyses ytterligere, med fokus på fonologisk bevissthet.  

 

Fonologisk bevissthet er som nevnt en sentral underliggende kognitiv faktor for utvikling av 

tidlige lese- og skriveferdigheter (Hulme & Snowling, 2009; Kamhi & Catts, 2012; Rose, 

2009). Når det gjelder sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og matematiske 

ferdigheter, er det derimot langt mindre forskning (Ostad, 2015). Enkelte studier har foreslått 

at komorbiditeten mellom dysleksi og matematikkvansker kanskje skyldes fonologiske 

vansker, som tidligere nevnt også er kjernevansken for dysleksi (Geary & Hoard, 2001). En 

slik felles underliggende komponent står i kontrast til andre teorier som hevder at dysleksi og 

matematikkvansker har distinkte kognitive kjerneferdigheter (Landerl, 2015). I følge 

undersøkelser aktiveres språklyder i matematisk oppgaveløsning. Det er derfor ikke 

usannsynlig at gode fonologiske ferdigheter, også har positiv innvirkning på effektiv 

oppgaveløsning (Ostad, 2010). I tråd med problemstillingen "I hvilken grad er det 

sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og 
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tekstoppgaver?" vil det videre diskuteres hvorvidt disse fagdomene deler fonologisk 

bevissthet som underliggende mekanisme. 

 

Det er innlysende at lesing og matematikk krever forskjellige typer ferdigheter, som 

bokstavkunnskap og tallkunnskap. Likevel er strategiene som benyttes innen begge områdene 

knyttet til mentale kognitive prosesser. En mulig forklaring på sammenhengen mellom lesing 

og aritmetikk er at både tall og bokstaver krever tilgang til lydbaserte representasjoner, altså 

fonologiske representasjoner (Hecht, Torgesen, Wagner & Rashotte, 2001). Når det gjelder 

lesing må barnet som nevnt benytte seg av kunnskapen om fonemene hver enkelt bokstav 

representerer, og sette dette i riktig rekkefølge for å skrive et ord. For å løse aritmetiske 

oppgaver bruker som nevnt de yngste barna en tellebasert strategi. Tellestrategi involverer det 

fonologiske systemet på lik linje som bokstavkunnskap også kreves gjennom å lytte ut lydene 

for å kunne skrive et ord (Hecht et al., 2001). Dette er i tråd med Ostad (2010) som påpeker 

at fonologiske bevissthet er nødvendig fordi det brukes verbale koder på tallsymbolene når 

barna teller. Som nevnt tidligere er også fonologisk minne kjent som årsaksforklaring på 

matematikkvansker, dette henger altså sterkt sammen (Ostad, 2010). 

 

Studier som støtter hypotesen om sammenheng 

Så kan aritmetiske ferdigheter på lik linje med leseferdigheter være påvirket av fonologisk 

bevissthet? Og i så fall hvilken grad? En omfattende studie foretatt av Hecht, Torgesen, 

Wagner og Rashotte (2001) undersøkte forholdet mellom prestasjoner i lesing og 

matematikk, i lys av tre hoveddimensjoner av fonologiske ferdigheter; nemlig fonologisk 

minne, fonologisk bevissthet og hurtig tilgang til fonologiske koder fra langtidsminne. 

Undersøkelsen var basert på andre studier som viser at elever som løser enkle 

regneoperasjoner først transformerer tallsymbolene til verbale fonologiske koder (Ostad, 

2010). Videre undersøkte Hecht et al. (2001) hvorvidt fonologiske ferdigheter kan forklare 

individuelle forskjeller i matematikkferdigheter, og om dette gjelder noen eller alle 

dimensjoner innen fonologiske ferdigheter. Utvalget besto av 201 barn i alderen 8 år. Videre 

undersøkte de sammenhengen mellom disse fonologiske ferdighetene og 

matematikkferdigheter årlig inntil barna fylte 11 år. De longitudinelle funnene indikerer at 

fonologiske ferdigheter har innflytelse på begge de akademiske domenene; altså både lesing 

og matematikk, og fungerer dermed som felles underliggende kognitiv faktor. Funnene 

avslørte unik sammenheng, etter kontroll av generelle verbale evner og primære 

utregningsferdigheter (Hecht et al., 2001). Komponenten fonologisk bevissthet viste den 
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største sammenhengen, som unikt predikerte omtrent 10% av variasjonen i barns senere 

matematikkferdigheter. Dette resultatet er særlig interessant, fordi dette aspektet av 

fonologisk prosessering er som nevnt ansett å spille en sentral rolle for utviklingen av 

leseferdigheter, som igjen tyder på en felles underliggende faktor i utviklingen av både lesing 

og matematikk (Hecht et al., 2001). 

 

Når det gjelder utviklingen av matematikkferdighetene fra år til år, var alle aspekt ved 

fonologisk prosessering signifikant korrelert med generelle regneferdigheter i  2-3. klasse, 

etter kontroll av generelle verbale evner og matematikkferdigheter. I tillegg kunne fonologisk 

minne og hurtig tilgang til fonologiske koder fra langtidsminnet forklare utviklingen av 

generelle regneferdigheter, etter kontroll av hverandre, fonologisk bevissthet, leseferdigheter, 

generelle verbale evner og primære generelle matematikkferdigheter. Imidlertid kunne ikke 

komponenten fonologisk bevissthet forklare variasjonen i aritmetiske ferdigheter fra 2-3. 

klasse. I motsetning var det bare fonologisk bevissthet som signifikant predikerte utviklingen 

av generelle utregningsferdigheter fra 3-5. klasse, etter kontroll av generelle verbale evner og 

primære matematikkferdigheter. Basert på resultatene er fonologisk minne og hurtig tilgang 

til fonologiske koder tidsbegrenset til utviklingen av matematikkferdigheter fra 2-3. klasse, 

altså de yngste barna, mens fonologisk bevissthet er mer relatert til de eldste barna (3-5 

klasse) i undersøkelsen (Hecht et al., 2001). Studien konkluderer med at svak fonologisk 

bevissthet begrenser aritmetisk utvikling, men påpeker også det komplekse bildet, der andre 

risikofaktorer ikke må utelukkes i vurdering av individuelle forskjeller i aritmetiske 

ferdigheter (Hecht et al., 2001). De stiller seg også undrende til hvorvidt det er begrensninger 

i arbeidsminnet som er primærårsak for sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og 

aritmetiske ferdigheter. En grunn til denne refleksjonen kan være antakelser om at resurser 

fra arbeidsminnet kreves både i utføring av fonologisk bevissthetsoppgaver og aritmetiske 

oppgaver (Hecht et al., 2001).  

 

Videre får Hecht et al. (2001) støtte fra en nyere studie av Simmons og Singleton (2008). De 

har i sin studie utviklet en modell for sammenhengen mellom svake fonologiske 

representasjoner i langtidsminne og aritmetiske vansker hos barn med dysleksi (se figur 2.1). 

Der svake fonologiske representasjoner vil ha dårlig innflytelse på matematikk som 

involverer manipulering av verbale koder, som tellehastighet og gjenkalling av aritmetisk 

fakta. Områder i matematikk som er mindre knyttet til manipulering av verbale koder vil 

derimot ikke bli berørt av dette. Barn i førskolealder bruker ofte tellestrategier til å løse 
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aritmetiske oppgaver som "2+4". Dette krever gjenkalling av tallordets fonologiske kode, 

samt holde det aritmetiske problemet i arbeidsminne. Barn med vansker innen dette området 

vil være mindre effektiv til å løse aritmetiske oppgaver, og det vil igjen vies mindre ressurser 

til å utføre selve utregningsprosedyren (Simmons & Singleton, 2008). Dette påvirket 

dyslektikeres aritmetiske utvikling. Barn med dysleksi av alvorlig grad kan på bakgrunn av 

dette ha vansker med forståelsen av konseptet av tall, altså ANS, symbolsk tallforståelse og 

telleferdigheter (Simmons & Singleton, 2008; Göbel et al., 2014). Andre aspekter ved 

matematikk ser ut til å være uberørt. Denne studien viser til viktigheten med å være 

oppmerksom på at dyslektikere også kan trenge støtte innen matematikk, og at denne gruppen 

kan ha vansker med å huske enkel aritmetikk eller multiplikasjonstabellen (Simmons et al., 

2008). 

 

En longitudinell studie av Krajewski og Schneider (2009) kan bare delvis bekrefte denne 

forklaringen på korrelasjonen mellom fonologisk bevissthet og matematikkferdigheter. 

Resultatene her viser derimot at fonologisk bevissthet ved 5-års alderen kun hadde betydning 

for tidlig kvantitativ kompetanse, altså at hypotesen kun er isolert til tallord, uten mengden 

tallordet representerer. Fonologisk bevissthet er derfor ikke av betydning for mer avansert 

kvantitativ kompetanse, som i følge forfatterne innebærer ferdigheter relatert til 

sammenhengen mellom tallord og mengdeverdi, altså symbolsk tallforståelse (Göbel et al., 

2014). "Because phonological awareness reflects the ability to differentiate between 

meaningful segments of the language and to manipulate them, it should facilitate the 

differentiation and manipulation of single words in the number word sequence" (Krajewski & 

Schneider, 2009, s. 520). Eksempelvis angår dette tallordsfrekvenser som "entotrefire", og for 

barn med vansker vil det derfor være fordelaktig å lære dem å segmentere denne 

tallordsfrekvensen slik at de oppfatter skillet mellom tallene, altså "en to tre fire" (Krajewski 

& Schneider, 2009). 

 

Så kan altså en svekkelse knyttet til gjenkalling av tallfakta fra minnet skyldes fonologiske 

vansker? Uavhengig av lite forskning på tema som angår sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og aritmetikk, er en tidlig indikator på matematikkvansker signifikant svekkelse i 

gjenkalling av tallfakta fra minnet (Simmons et al., 2008). Dette er i tråd med funn fra De 

Smedt, Taylor, Archibald og Ansari (2010), som gjennom regresjonsanalyser fant at 

fonologisk bevissthet unikt kan relateres til enkle aritmetiske oppgaver som krevde 

gjenhentingsstrategi, etter kontroll av generelle leseferdigheter og fonologisk korttidsminne. 
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Fonologisk bevissthet korrelerer imidlertid ikke for mer avansert matematikk. I motsetning til 

Hecht et al. (2001) som fant at fonologisk bevissthet korrelerte best med aritmetiske 

ferdigheter fra 3-5. klasse (eldste barna). Dette er altså mer i samsvar med aldersgruppen i 

utvalget til De Smedt et al. (2010) som forøvrig består av 37 barn i 4-5. klasse. Videre 

indikerte resultatene til De Smedt et al. (2010) at gjenhentingsstrategi, også kalt 

retrievelstrategi, med stor sannsynlig ble benyttet ved oppgaveløsning. Det var spesifikt 

kvaliteten på barns fonologiske representasjoner fra langtidsminnet som ga utslag til 

individuelle forskjeller i enkel aritmetikk, særlig ensifret aritmetikk som "3+4". Dette peker 

igjen på at jo mer distinkte og nøyaktige fonologiske representasjoner fra langtidsminnet dess 

mer effektiv gjenkalling av aritmetisk fakta fra langtidsminnet (De Smedt et al., 2010).  

 

Så langt viser altså gjennomgangen at fonologisk bevissthet har innflytelse på aritmetiske 

ferdigheter. Til tross for samsvar mellom studiene, viser studien til Simmons og Singleton 

(2008) at vansker knyttet til fonologisk bevissthet påvirker tellehastigheten og gjenkalling av 

tallfakta fra minnet, altså verbale koder og dets tilhørende kardinale verdi. De Smedt et al.  

(2010) viser til en litt annen forklaring av betydningen av fonologisk bevissthet. Der 

fonologisk bevissthet relateres mer til gjenhentningstrategi. Det er mange likheter mellom 

studiene, men det kan tenkes at studien til De Smedt et al. (2010) antar at det spesifikt er 

kvaliteten på fonologiske representasjoner knyttet til hele regnestykket, altså "tre pluss to" og 

ikke bare gjenkalling av selve tallet, eks. "2 /to/". Barn med fonologiske vansker viser altså 

vansker knyttet til automatisering av slik kunnskap. Likevel kan en enkelt se sammenhengen 

mellom å huske hva et tall representeres versus huske hvilke lyd bokstavene representerer 

(Ostad, 2010). I både aritmetisk utvikling og leseutviklingen omhandler de avgjørende 

fundamentale ferdighetene om innlæring av symboler og dets tilhørende verbale kode, enten 

det er knyttet til tall eller bokstaver (Göbel et al., 2014). Det er også en mulighet at 

sammenhengen kan skyldes normal utvikling, der ferdighetene utvikles parallelt og dermed 

er korrelert med hverandre, uten at det er en årsakssammenheng mellom dem. Det kan for 

eksempel være fordi generelle intellektuelle evner ligger til grunn for begge domener. 

 

I tråd med fokusgruppen her, nemlig førskolebarn, er utvalget (4-5 klasse) i studien til De 

Smedt et al. (2010) og resultatene deretter noe misvisende for problemstillingen. Imidlertid 

påpeker forfatterne at grunnen til at utvalget består av barn i aldersgruppen 4-5. klasse er 

nettopp fordi fonologisk bevissthet har vist seg å korrelere spesielt ved oppgaver knyttet til 

multiplikasjon og retrievelstrategi. Fordelen med utvalgets aldersgruppe er at de allerede har 
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tilegnet seg tilstrekkelig grunnleggende aritmetisk fakta i alle regneoperasjoner (addisjon, 

subtraksjon, multiplikasjon og divisjon). Denne aldersgruppen er også fordelaktig fordi man 

her vil kunne fange opp individuelle variasjoner av mer avanserte matematikkferdigheter, og 

ikke bare enkel aritmetikk (De Smedt et al., 2010). Som nevnt innledningsvis vil en gjennom 

å studere en normalfordeling få innsikt i både de svake elevene (som tilsvarer enkel 

matematikk) og de faglig sterke elevene (avansert matematikk). 

 

Videre viser De Smedt og kolleger (2010) til at årsaken til sammenhengen kan forklares av at 

oppgavene krever likt ferdighetsnivå, heller enn at forklaringen er nedfelt i felles 

underliggende faktorer, som fonologisk bevissthet. Nettopp fordi både oppgaver knyttet til 

fonemisolasjon og enkel aritmetikk krever midlertidig opprettholdelse av fonologiske koder i 

korttidsminne/ arbeidsminne (De Smedt et al., 2010). Det er også nødvendig å påpeke at 5-

åringer, som er fokuset her, mest sannsynlig ikke har utviklet et stort lager av aritmetisk 

fakta. Disse barna benytter seg sannsynligvis for det meste av tellestrategier, og andre back-

up strategier (konkreter). Resultatene til De Smedt et al. (2010) som så entydig viser til at 

sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk spesifikt er knyttet til 

retrievelstrategier vil derfor ikke besvare problemstillingen like nyansert i dette tilfellet; "I 

hvilken grad er det sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk som 

tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver?" og er det en sammenheng når det er kontrollert 

for ANS, vokabular og IQ?". På bakgrunn av dette vil det bli særlig interessant å se om det 

også oppstår sammenheng mellom fonologisk bevissthet og enkel aritmetikk blant 5-åringer, 

som for eksempel addisjon  "2+3". Uansett omhandler dette enkel aritmetikk, som like gjerne 

kan relateres til 5-åringer, spesielt siden aritmetiske ferdigheter følger en 

normalfordelingskurve, og enkelte i denne aldersgruppen vil muligens ha utviklet noe 

aritmetisk fakta i langtidsminnet. Som igjen viser til en automatisert og flytende 

regneferdighet. Denne automatiseringen av ferdigheter er også viktig i ordavkodning.  

 

I tillegg viser som nevnt kognitiv nevropsykologi konsistent sammenheng mellom aktivering 

i venstre angular gyros i oppgaver som innebærer fonologisk bevissthet, både i lesing og 

regneoppgaver knyttet til retrievelstrategi, som igjen antas å være relatert til fonologiske 

representasjoenr (verbale koder) i langtidsminne. Dette medfører igjen til en bredere støtte 

om hypotesen om fonologisk bevissthet som prediktor for både leseferdigheter og aritmetiske 

ferdigheter, og at det er dekning for at et velutviklet lager av fonologiske representasjoner 

predikerer mer effektiv gjenkalling av aritmetisk fakta (De Smedt et al., 2010). 
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Dette et i tråd med studien til Fuchs, Compton, Fuchs, Paulsen, Bryant og Hamlett (2005) 

som fant at fonologisk bevissthet, sammen med oppmerksomhet, unikt predikerte for 

automatisert gjenkalling av aritmetisk fakta, men ikke for andre aspekt ved matematikk. Både 

arbeidsminne og prosesseringshastighet viste ikke signifikant sammenheng etter kontroll av 

oppmerksomhet. Utvalget besto forøvrig av 564 1. klassinger. Dette samsvarer med 

aldersgruppen i utvalget for den foreliggende undersøkelsen. Vil en sammenheng også oppstå 

i den tidlige utviklingen, hos 5-åringer? Eller er det bare de eldre barna, som blant annet 

studien til Hecht et al. (2001) viser til? 

 

Videre viser en eldre studie lignende funn med Hecht et al. (2001) der de kunne rapportere at 

fonologisk bevissthet forklarer hele 31% av variasjonen i barns aritmetiske ferdigheter i 7-

årsalderen, også etter kontroll av både kompleks og enkelt minnespenn (Leather & Henry, 

1994). Fonologisk bevissthet ble målt med oppgaver som innebærer å lytte ut første og siste 

lyd. Dette er i overenstemmelse med en nyere longitudinell studie av Koponen, Aunola, 

Ahonen og Nurmi (2009), som viste at automatisk og flytende beregning av enkel aritmetikk 

(2+3) og automatisert ordavkodningsferdighet har en felles underliggende kognitiv 

komponent. Studiens formål var å undersøke barns kognitive evner i barnehagen, sammen 

med mors utdanningsnivå, og deretter se hvorvidt dette predikerte for enkel aritmetikk og 

prosedurale (fremgangsmåte) utregningsferdigheter på 4. trinn. For samtidig å se om dette 

samvarierte med leseferdighetene. De fant at fonologisk bevissthet målt i barnehagen 

korrelerer statistisk signifikant på telleferdighetene og regneferdigheter i 4. klasse, der 

utvalget besto av 178 barn. Imidlertid viser dette sammenheng hos en aldersgruppe som er 

noe eldre enn utvalget her, nemlig 5-åringer. Forfatterne påpeker at denne aldersgruppen er 

benyttet, nettopp fordi de etter all sannsynlighet har utviklet en automatisert form for 

utregning av enkel aritmetikk, som "4+2=6" (Koponen et al., 2009). Likevel er utvalget til 

Koponen et al. (2009) i tråd med studien til Hecht et al. (2001), i motsetning til studien til 

Leather og Henry (1994) som har funnet sammenheng blant 7-åringer. Samlet sett tyder dette 

på at fonologisk bevissthet predikerer for individuelle forskjeller i aritmetiske ferdigheter.  

Ostad (2015) har imidlertid videreutviklet hypotesen til Hecht et al. (2001), der han ser på 

muligheten for at denne sammenhengen skyldes internalisering av privat tale (Ostad, 2015). 

Fenomenet privat tale er utviklet av Vygotsky og er slik navnet tilsier egosentrisk indre tale. 
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Det vil si kommunikasjon som ikke direkte er rettet mot en mottaker. Begrepet omfavner 

både ytre privat tale til mer internalisert indre, subvokal tale. Privat tale fungerer som et 

element i barns tankeliv (Ostad, 2010). Ostad (2015) hevder videre at privat tale er 

bakgrunnen til at fonologisk bevissthet påvirker aritmetisk utvikling. Studien sammenlignet 

barn med og uten matematikkvansker, og funnene tyder på at aritmetisk fakta lagres og 

gjenkalles fra fonologisk minne, og at dette foregår gjennom funksjonen "privat tale". Barn 

med matematikkvansker viser markant svakere resultater i fonologisk bevissthet og privat 

tale sammenlignet med barn uten matematikkvansker (Ostad, 2015). 

Fonologisk bevissthet som prediktor for både leseferdigheter og aritmetiske ferdigheter får 

også støtte i en annen longitudinell studie, som fant at fonologisk bevissthet, sammen med 

bokstavkunnskap og telling kan knyttes til begge fagdomene på 1. trinn. I slutten av 

barneskolen viste det seg derimot at foreldrenes utdanningsnivå og non-verbal 

resoneringsevne var de sterkeste prediktorene for samvariasjonen mellom leseferdigheter og 

aritmetiske ferdigheter (Korpipää, Koponen, Aro, Tolvanen, Aunola, Poikkeus, Lerkkanen & 

Nurmi, 2017). Dette tyder likevel på at lesing og aritmetikk er sterkt relatert til hverandre, på 

tvers av klassetrinn, og at det delte ferdighetsnivået innen begge domenene er etablert 

allerede i 1. klasse. Dette vil igjen i praktisk betydning si at intensiv preventiv støtte til barn 

som viser vansker innen fonologisk bevissthet vil være en effektiv måte å støtte tidlig 

utvikling av både lesing og aritmetikk (Korpipää et al., 2017).  

Dette er i tråd med Moll, Göbel og Snowling (2014) som hevder at intervensjon som er rettet 

mot språk og fonologiske ferdigheter vil kunne påvirke verbale tallferdigheter, som 

eksempelvis å skrive tall, samt utvide representasjoner av fonologiske koder (lydbaserte) av 

tallstimuli. På tross av dette mener de videre at det kun er barn med lese - og skrivevansker 

som vil ha utbytte av en slik intervensjon på deres matematiske ferdighet, og at en slik 

intervensjonen dermed ikke er forventet å forbedre tallferdighetene hos barn med 

matematikkvansker (Moll et al., 2014).  

 

Samlet sett er det så langt relativt bred empirisk støtte for en sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og aritmetiske ferdigheter, der det blir antatt at fonologisk bevissthet predikterer  

for utviklingen av både leseferdigheter og aritmetiske ferdigheter (Hecht et al., 2001; 

Korpipää et al., 2017; Ostad, 2015; Leather og Henry, 1994; De Smedt et al., 2010; Simmons 
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et al., 2008; Krajewski & Schneider, 2009). Som vi skal se i neste seksjon er det imidlertid 

også en rekke undersøkelser som ikke støtter en slik sammenheng. 

 

Studier som ikke støtter hypotesen om sammenheng 

I motsetning til Hecht et al. (2001) viser studien til Moll, Göbel og Snowling (2014) at det er 

forskjellige underliggende kognitive faktorer til grunn for matematikkvansker og lesevansker 

- én fonologisk svikt blant barn med lesevansker, og vansker med numerisk prosessering hos 

barn med matematikkvansker (Moll et al., 2014). De undersøkte og sammenlignet profiler til 

barn med matematikkvansker, lesevansker og komorbide vansker. De fant at barn med 

matematikkvansker viser betydelig større vansker på en rekke numeriske områder. Dette sto i 

kontrast til barn med lesevansker som kun viste vansker på visuell-verbale talloppgaver 

knyttet til tilgangen av verbale koder med symbolsk tallstimuli, og ikke de resterende non-

verbale talloppgavene. Barn med lesevansker viste heller ingen vansker med ANS, altså ikke-

symbolsk tallforståelse (Aunio & Räsänen, 2015). I følge studien tyder dette på en 

domenespesifikk vanske, heller enn noe som er relatert til deres lesevansker (Moll et al., 

2014). Imidlertid har studien til Moll et al. (2014) et relativt lite utvalg, med 89 barn i alderen 

6-12 år, sammenlignet med utvalget (n= 201) til Hecht et al. (2001). I kontrast til funn fra 

Hecht et al (2001) er heller ikke resultatene longitudinelle, og har dermed ikke sett på 

utviklingen over tid.  

 

Hypotesen og resultatene fra Hecht et al. (2001) om at fonologisk bevissthet ligger til grunn 

for både aritmetiske ferdigheter og leseferdigheter har imidlertid fått ytterligere kritikk. Dette 

er basert på at studien til Hecht et al. (2001) ikke har inkludert andre viktige ikke-fonologiske 

aspekt, som ytterligere kunne forklart variasjonen i aritmetisk utvikling. Samtidig som det 

bør kontrolleres for fonologisk bevissthet. Derimot kan andre funn vise til nettopp dette. En 

undersøkelse som hadde til hensikt å studere hvordan tidlige lese - og skriveferdigheter i 

barnehagen unikt predikerer utviklingen av tidlig aritmetiske ferdigheter, som tallkunnskap. 

De fant at vokabular og bokstavkunnskap hadde den beste forklaringsverdien, og derav 

predikerer unikt på de aritmetiske skårene. Derimot gir ikke studien støtte til at fonologiske 

bevissthet unikt predikerer for tidlige aritmetikk. Men resultatene tyder likevel på en viktig 

sammenheng mellom tidlig leseferdigheter og tidlig aritmetiske ferdigheter (Purpura, Hume, 

Sims, Lonigan, 2011). To av tre primære lese- og skriveferdigheter, bokstavkunnskap og 

vokabular, predikerte som nevnt unikt med senere aritmetiske ferdigheter. Dette innebærer 

forståelsen av matematikkrelatert begrepsforståelse som "mer" eller "mindre",  og en rekke 
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andre begreper som brukes i matematisk sammenheng. Som blant annet at "pluss" har samme 

betydning som "og" eller "legg sammen". Konseptet er lik (=) må også forstås, da dette er 

mer enn bare et tegn for hvor svaret skal oppgis (Purpura et al., 2011).  

 

Språkferdighetene knyttes ofte til tekstoppgaver i matematikk, men det vil likevel være 

nødvendig med en viss språkkunnskap også i non-verbale oppgaver. Det viktigste funnet 

studien til Purpura et al. (2011) er likevel som nevnt at fonologisk bevissthet ikke unikt kan 

predikere aritmetisk utvikling, og gir dermed ikke støtte til hypotesen om sammenheng 

mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk som er bakteppe for denne undersøkelsen. Den 

generelle korrelasjonen mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk antas å være påvirket av 

en rekke andre faktorer som blant annet arv og miljø. Funnene av bokstavkunnskap og 

vokabular kan derimot gi oss en dypere forståelse av hvordan tidlig matematiske ferdigheter 

utvikles, og kan dermed brukes til å identifisere potensielle matematikkvansker (Purpura, 

Hume, Sims & Lonigan, 2011). Det bør nevnes at utvalget besto av 69 barn i alderen 3-5 år, 

som er et relativt lite utvalg sett i forhold til studien av Hecht et al. (2001). Til gjengjeld har 

denne studien undersøkt aldersgruppen som er av interesse for den foreliggende 

undersøkelsen. Hecht et al. (2001) fant at fonologisk bevissthet predikerte unikt for barn i 3-

5. trinn, og dette resultatet samsvarer med at det ikke er funnet unik sammenheng for 

fonologisk bevissthet og aritmetiske ferdigheter for den yngre aldersgruppen som er 

undersøkt i studien av Purpura et al. (2011).  

 

Durand, Hulme, Larkin og Snowling (2005) analyserte i sin studie en rekke mulige 

prediktorer for aritmetikk og lesing. Utvalget besto av 162 barn i alderen 7-10 år. Resultater 

her viste heller ikke sammenheng mellom fonologisk bevissthet (målt med Phoneme 

Deletion) og aritmetiske ferdigheter. De kunne imidlertid bekrefte betydningen av 

fonologiske bevissthet som unik prediktor på individuelle forskjeller i leseferdigheter. Men 

derimot ikke for senere matematikkferdigheter. Likevel har denne studien en stor 

begrensning, i og med at resultatene kun er basert på en tverrsnittstudie, altså data målt på et 

måletidspunkt. Studien har dermed ikke sett om dette mønsteret vedvarte over tid (Durand et 

al., 2005). Videre følger en oppsummering av kapitelet. 
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2.5 Oppsummering av teori og empiri  

 

Fokuset her er sammenhengen mellom fonologiske bevissthet og tidlige aritmetiske 

ferdigheter hos enspråklige norske femåringer, med problemstillingen:  

 

 "I hvilken grad er det sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver?"  

 "Er det en sammenheng når det er kontrollert for ANS, vokabular og IQ?" 

 

Samlet sett er det altså et flertall studier som støtter sammenhengen mellom fonologisk 

bevissthet og matematikkferdigheter (Hecht et al., 2001; Korpipää et al., 2017; Ostad, 2015; 

Leather & Henry, 1994; De Smedt et al., 2010; Simmons et al., 2008; Krajewski & 

Schneider, 2009; Fuchs et al., 2005). Enkelte studier viser imidlertid ikke signifikante funn på  

hvorvidt fonologisk bevissthet også ligger til grunn, og på lik linje med leseferdighetene, 

predikerer for matematikkferdighetene (Moll, Göbel & Snowling, 2014; Purpura, Hume, 

Sims & Lonigan, 2011; Durand, Hulme, Larkin & Snowling, 2005). Blant studiene som viser 

til felles underliggende komponent innen både lesing og aritmetikk, er det imidlertid 

komponenten fonologisk bevissthet som gjennomgående viser unik sammenheng. Av de tre 

mest sentrale prediktorene for leseferdighetene; nemlig bokstavkunnskap, fonologisk 

bevissthet og RAN, er det altså fonologisk bevissthet som oftest er knyttet til aritmetiske 

ferdigheter (Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 2011).  

 

Til tross for en relativt veldokumentert sammenheng er årsaksforklaringene fortsatt uklar (De 

Smedt et al., 2010). Der noen finner longitudinelle funn, som viser til at fonologisk bevissthet 

fungerer som prediktor for aritmetiske utvikling (Hecht et al., 2001; Krajewski et al., 2009; 

De Smedt et al., 2010; Koponen et al., 2009; Leather et al., 1994; Korpipää et al., 2017) . Har 

andre studier igjen sammenlignet barn med og uten dysleksi, og deretter sett hvorvidt 

vanskene knyttet til ordavkoding også gjør seg gjeldende for aritmetiske ferdigheter. 

Deriblant studien til Simmons og Singleton (2008), som påpeker at svake fonologiske 

representasjoner er utslagsgivende for matematikk som innebærer manipulering av verbale 

koder. Følgelig har de utviklet en modell basert på denne hypotesen. Denne modellen (figur 

2.1) oppsummerer på mange måter teorien om sammenhengen mellom fonologiske 

ferdigheter og matematikkferdigheter. 
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Biological 

 

 

 

Poorly specified phonological representations 

Cognitive 

 

                    Poor phonological loop                                                      Slow rate of access to  

                    function                                                                              phonological codes 

 

 

 

 

Behavioural 

          

                   Slow and inaccurate                                                           Slow counting 

                   number fact recall    

Figur 2.1. Simmons og Singleton´s modell (2008) som viser kausal sammenheng mellom dårlige fonologiske 

representasjoner og aritmetiske vansker hos barn med dysleksi 

 

Siden vi vet at prediktorer for tidlige leseferdigheter og dysleksi henger tett sammen der de 

informerer og utfyller hverandre (Vellutino et al., 2004), vil denne modellen (figur 2.1) 

fungere som visualisering av sammenhengen til tross for at den kun tar for seg barn med 

dysleksi. Imidlertid indikerer studier som spesifikt skiller mellom barn med aritmetiske 

vansker og komorbide lese - og skrivevansker og dem som ikke har leserelaterte vansker, at 

disse to vanskene har ulike kognitive profiler. Der lese - og skrivevansker, dysleksi, 

hovedsakelig dreier seg om vansker knyttet til fonologisk bevissthet, og at denne vansken 

ikke ses hos barn med kun matematikkvansker (Landerl, Fussenegger, Moll & Willburger, 

2009; Ho, Wong & Chan, 2015). Longitudinelle, og dermed sterke funn, foretatt av blant 

annet Hecht et al. (2001) fant likevel en signifikant sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og enkel aritmetikk. Resultatene her sier imidlertid ingenting om hvordan de ulike 

aspektene av fonologisk prosessering gir begrensninger i læring, gjenkalling og bruken av 
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matematiske prosedyrer under regning og problemløsning av matematikkoppgaver (Hecht et 

al., 2001).  

 

Ut fra hypotesen til Hecht et al. (2001) om fonologisk bevissthet som felles underliggende 

kognitiv komponent for både leseutviklingen og aritmetisk utvikling, vil det bli interessant å 

se om sammenhengen også er tilstede allerede i 5-års alder, siden hypotesen og mye av det 

empiriske grunnlaget forøvrig er basert på langt eldre barn i skolealder. Utgangspunkt for 

videre analyser vil baseres på en sammenligning av nullhypotesen (H1), altså at det ikke er 

sammenheng mellom variablene for tidlig aritmetikk og fonologisk bevissthet og alternativ 

hypotese (H1) om at det foreligger sammenheng mellom de aktuelle variablene, og at den 

holder også når det er kontrollert for relevante tredjevariabler (ANS, vokabular, IQ). Etter en 

gjennomgang av det metodiske grunnlaget for undersøkelsen, vil de avgjørende resultatene 

presenteres i kapitel 4, før resultatene deretter diskuteres i kapitel 5. 
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3 Metode 
I dette kapittelet skal det først redegjøres for denne undersøkelsens forskningsmetode og 

design. Deretter presenteres utvalget, gjennomføring av datainnsamling, oversikt over de 

ulike måleinstrumentene som er benyttet og de aktuelle variablene. Videre vil det redegjøres 

for validitet gjennom Cook & Campells (1979) validitetssystem. Til slutt vil etiske hensyn 

vurderes i lys av min rolle som forsker. 

 

3.1 Forskningsmetode og design  

På bakgrunn av problemstillingen "I hvilken grad er det sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver?" og "Er det en 

sammenheng når det er kontrollert for ANS, vokabular og IQ " vil oppgaven besvares 

gjennom en kvantitativ metodisk tilnærming.  

 

I dette tilfellet et ikke-eksperimentelt design, også kalt ren observasjonsstudie (Kleven, 

2002b). Et ikke-eksperimentelt design innebærer at undersøkelsen skal ta for seg 

sammenheng mellom to variabler, uten å påvirke denne gjennom intervensjon/manipulasjon. 

På denne måten får man se virkeligheten slik den fremstår, uten å forsøke å påvirke gjennom 

tiltak (Kleven, 2002b). Den foreliggende undersøkelsen vil samle inn data som naturlig 

inntreffer ved ett gitt tidspunkt av kun én gruppe barn, og er dermed en tverrsnittstudie fra 

undersøkelsen "NumLit", som er en lengre longitudinell studie.  

 

Siden alle variablene er målt på ett gitt tidspunkt, er ikke dette designet egnet til å si noe om 

kausalitet, altså årsak-virkning. Dette fordi det ikke foreligger informasjon om den ene 

variabelen ligger forut for den andre eller motsatt, eller en manipulasjon/trening av variabler.  

Det betyr altså at det ikke vil være mulig å finne hvorvidt det er fonologisk bevissthet som 

predikerer tidlig aritmetikk, eller om det er tidlig aritmetikk som predikerer fonologisk 

bevissthet. Studien er altså en ren hypotesetestende korrelasjonsstudie med fokus på i hvilken 

grad det er sammenheng mellom variablene fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk som 

tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Det er altså mulig å finne hvorvidt disse variablene 

samvarierer, til tross for at retningsproblemet er en sentral trussel (Kleven, 2002b).  
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I dette tilfellet er fonologisk bevissthet den uavhengige variabelen, også kalt 

prediktorvariabel. De avhengige variablene, også kalt utfallsvariabler, er ofte variablene som 

effekten blir målt på. Utfallsmålene i den foreliggende undersøkelsen er knyttet til tidlig 

aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. For å styrke resultatets validitet vil 

det kontrolleres for mulige alternative forklaringer, også kalt tredjevariabler. Foreliggende 

undersøkelse vil derfor benytte kontrollvariablene ANS, vokabular og IQ. Dette for å sikre 

om fonologisk bevissthet viser unik sammenheng med tidlig aritmetikk som tallforståelse, 

addisjon og tekstoppgaver. 

 

Dette kontrolleres ved hjelp av regresjonsanalyser, som kan gi informasjon om forholdet 

mellom variablene. Basert på regresjonsanalyse vil det altså likevel mulig å danne seg 

hypoteser om korrelasjoner som kan predikere resultater på den ene variabelen, på bakgrunn 

av resultater fra den andre variabelen og om dette holder når det er kontrollert for 

tredjevariabler. Men igjen får vi et retningsproblem, denne studien vil altså kun ta for seg 

hvorvidt det er eller ikke er sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. 

 

3.2 Utvalg 

Informantene som er med i den foreliggende undersøkelsen er tilknyttet den longitudinelle 

forskningsundersøkelsen "NumLit", som startet opp høsten 2017. Utvalget består av 254 

enspråklige femåringer fra fire kommuner på Østlandet. Disse barna går siste år i barnehagen, 

og skal følges til fylte 18 år. Det ble først avholdt informasjonsmøte for alle lederne i 

barnehagene i de respektive kommunene på Østlandet, deretter ble det utsendt omlag 400 

samtykkeskjema til foreldrene, der 254 foresatte samtykket til å la barnet delta i 

undersøkelsen. Barn med store komplekse vansker er plukket ut, dermed vil resultatene 

representere en normalfordelingen av forventet utvikling innen områdene språk, aritmetikk 

og kognitive ferdigheter. Barna er kartlagt med en rekke tester innen disse områdene. Den 

foreliggende undersøkelsen vil basere seg på resultatene fra denne testingen. 

 

3.3 Datainnsamling 

Testingen ble utført av omlag 30 forskningsassistenter fra desember 2017 til mars 2018. Det 

ble gjennomført opplæring av testbatteriet i forkant. Testbatteriet består av 3 deler, med 

tilsammen 27 deltester. Testene ble utført i 3 seksjoner, fordi de er omfattende og 
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tidkrevende. Hver seksjon tok omtrent 1 - 1,5 time å gjennomføre, og barna ble dermed 

relativt slitne etterpå. Likevel opplevde jeg at barna syntes det var stas å bli testet. De ble 

oppmuntret, motivert og rost underveis uavhengig av prestasjon, men heller på bakgrunn av 

deres arbeidsinnsats. Barna følte dermed mestring uavhengig av prestasjonsnivå. Etter hver 

testseksjon fikk barna klistremerker. Testingen foregikk en-til-en, i et eget stille rom i 

barnehagen. Det ble notert og skåret fortløpende under testingen, med unntak av 

testoppgavene barna selv skulle merke av. Etter å ha utført alle 3 delene, fikk barna et  

diplom med alle klistremerkene de hadde samlet med seg hjem.  

 

3.4 Variablene  

Nedenfor viser tabell 3.1 oversikt over testene fra testbatteriet som ble benyttet som 

måleinstrument for analyse, som skal representere de variablene som er relevante for denne 

undersøkelsen.  

 

Tabell 3.1. Oversikt over tester brukt til å måle de ulike variablene for denne undersøkelsen 

Test Deltest Variabel målt 

Phoneme blending Trekke sammen fonemer Fonologisk bevissthet 

Phoneme isolation Blokk 1: første lyd 

Blokk 2: siste lyd 

 

Fonologisk bevissthet 

Math-test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 1: Tall og 

mengdeforståelse 

(telleferdigheter, relasjonelle 

ferdigheter, symbolsk 

tallforståelse) 

 

Del 2: Telling og 

tallgjenkjenning 

 

Del 3: Manipulering av tall 

Tallforståelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstoppgaver 

Addisjon 

 

TOBANS Dot comparison Ikke-symbolsk tallforståelse  
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BPVS Begrepsforståelse Vokabular 

Raven Generell intelligens IQ 

 

 

3.4.1 Prediktor fonologisk bevissthet (uavhengig variabel):  

Både Phoneme blending og Phoneme isolation tapper den samme ferdigheten, nemlig 

fonologisk bevissthet, eller mer spesifikt fonembevissthet. Disse to testene er derfor slått 

sammen, til en felles sumskåre. Der variabelen kalles fonologisk bevissthet. Disse er også 

slått sammen for å oppnå normalfordeling, siden Phoneme blending alene viste seg å være 

skjevfordelt.  

 

Phoneme Blending 

Ferdigheter som måles her er fonologisk bevissthet. Her presenterer testleder fonemene 

(bokstavlydene) til enkle ord, og barnas oppgave er å lytte ut, og trekke fonemene sammen 

slik at det utgjør et ord. I denne oppgaven kreves det altså ingen bokstavkunnskap, da barna 

kun skal lytte. Fonemene presenteres med 1. sekunds mellomrom. For eksempel: "b-i-l" eller 

"t-å". Testen består av totalt 24 oppgaver, der vanskegraden er økende. Testleder avbryter 

testen etter 6 påfølgende feil.  

 

Phoneme Isolation  

I denne testen måles også fonologisk bevissthet. Men denne oppgaven består av to blokker, 

hvorav blokk 1. innebærer å lytte ut første lyd i et ord, og blokk 2. siste lyd i ord. Først 

presterer testleder 4 ord med bildestøtte i tydelig vanlig tempo; "Hvilken av disse begynner 

på /m/: 1. Katt, 2. Mor, 3. Sopp". Etter 4 oppgaver med bildestøtter, fortsetter testen uten 

bilder. Testleder sier da et ord og barnet gjetter hva første lyden i ordet er. For eksempel 

"Hva er første lyd i /lam/?".  

 

Deretter gjennomføres blokk 2.  Denne tar for seg siste lyd i et ord. De 4 første med 

bildestøtte, og videre uten. Testleder presenterer altså et ord, og barnet skal gjette siste lyden i 

ordet er. For eksempel "Hvilket av disse slutter på /n/: 1. Gutt, 2. Tann, 3. Bok". og  " Hva er 

siste lyd i /nål/?". Totalt består blokk 1 og 2 av 24 deloppgaver, der det i forkant av testen 

gjennomføres 3 øvingsoppgaver. Testen avbrytes etter 6 påfølgende feil i både blokk 1 og 2. 
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Testene som måler fonologisk bevissthet er utviklet i tilknytning til forskningsprosjektet 

NumLit. 

 

3.4.2 Utfallsmål tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og 

tekstoppgaver (avhengige variabler):  

Math-test består av 3 deler. Del 1. tar for seg tall og mengdeforståelse, mens del. 2 omhandler 

telling og tallgjenkjenning og til slutt del. 3 som innebærer manipulering av tall. Testen  

måler ferdigheter som tidlig forståelse av tall, relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter, 

symbolsk tallforståelse, mengdeforståelse/ sammenligning, ordproblemer og enkel aritmetikk 

som addisjon. Testen er utarbeidet av forskergruppen selv, og består av totalt 110 

enkeltoppgaver, altså en maksskåre på 110 poeng. Testen administreres av testleder ut fra 

detaljerte instrukser. Testen benytter en stopperegel på 4 påfølgende feil. Videre presenteres 

de ulike deltestene i Math-test.  

 

Videre er deltestene; kardinalitetsprinsippet, hva er mest,  telle etter lave tall, mental tallinje 

og lese enkle tall, slått sammen til en felles sumskåre i resultat/analysedelen. Dette fordi disse 

deltestene antas å måle samme begrep, altså tallforståelse, og for å oppnå normalfordeling. 

 

Del 1: tall og mengdeforståelse 

Kardinalitetsprinsippet 

Denne deltesten måler en-til-en korrespondansen, altså telleferdigheter.  

Her skulle barna telle stjerner, der antallet var økende. For eksempel "Hvor mange stjerner 

telte du?". Maksskåre er 10 poeng. 

 

Hva er mest 

Måler mengdeforståelse, forståelsen av tallenes kardinale verdi og barnas kunnskap om 

relasjonen/forholdet mellom tall. Oppgavene innebærer spørsmål som "Hva er mest? 5 eller 

8?". Makskåre er 14 poeng.  

 

Mental tallinje 

Måler mengdeforståelse, forståelsen av tallenes kardinale verdi og barnas kunnskap om 

relasjonen/forholdet mellom tall. Oppgavene innebærer spørsmål som "Hva er 2 nesten det 

samme som, 3 eller 9?". Maksskåre er 12 poeng.  
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Del 2: Telling og tallgjenkjenning 

Telle etter lave tall:  

"2, 3, 4 og så kommer..." Her får barnet 1. poeng hvis de teller det første tallet etter riktig. 

Maksskåre er 8 poeng.  

 

Lesing av enkle tall  

Her måles symbolsk tallferdighet/ tallkunnskap. Testleder presenterer tall visuelt, et av 

gangen, og spør: "Hvilket tall er dette? 5, 3, 16, 26, 9, 164 osv". Maksskåre er 13 poeng.  

 

Del 3: Manipulering av tall 

Tekstoppgaver 

Denne testen benyttet tidtaking. Tidtaking startes umiddelbart etter at siste ord i instruksjonen 

er sagt. Tidtakingen stoppes når barnet svarer, og senest etter 30. sekunder. Oppgavene kan 

kun gjentas én gang, der ytterligere hjelp ikke er tillat. Oppgavene leses ordrett fra 

instruksjonen. Eksempel på ordproblemer-oppgave er: "Tore hadde en bil og så fikk han en 

til av farfar. Hvor mange biler hadde han da?" Denne deltesten består av 33 enkeltoppgaver, 

altså maksskåre er 33 poeng.  

 

Enkle addisjonsoppgaver  

Denne deltesten innebærer totalt 11 enkeltoppgaver av typen: "Hva blir 2 hvis du legger til 2, 

altså 2 pluss 2".  

 

3.4.3 Kontrollvariabler 

ANS (ikke-symbolsk mengdeforståelse) 

ANS måles med testen TOBANS dot comparison som står for "Test of Basic Arithmetic and 

Numeracy Skills. Det er en standardisert test, som totalt består av 52 items. Her skal barna 

sammenligne prikker i to ulike bokser, og markere boksen med flest antall prikker. Uten å 

telle dem, altså en mer intuitiv mengdeforståelse. Testen er tidsbegrenset på 30. sekunder, 

barna må derfor sammenligne boksene så fort og riktig som mulig.  
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Vokabular 

BPVS (the british picture vocabulary scales) ble benyttet for å måle barnas ordforråd og 

begrepsforståelse. Testen er standardisert, og består av 12 sett med 12 deloppgaver per sett, 

der vanskegraden er økende. Testen foregikk på PC, der et ord ble presentert muntlig. 

Deretter skulle barna peke på ett av fire bilder som best representerer til ordets mening. 

Ordutvalget representerer blant annet handlinger, dyr, leker og følelser. 

 

 

Figur 3.1. Eksempel på oppgave fra BPVS 

 

IQ 

Ravens´ CPM (coloured progressive matrices) er en standardisert non-verbal evnetest, som 

måler generell intelligens. Manualen består av tydelige retningslinjer for administrering av 

testen. Raven består totalt sett av 36 oppgaver, hvorav de to første er øvingsoppgaver. 

Dermed er maksskåre 34 poeng. Samtlige oppgaver er i farger. Testen gjennomføres ved 

hjelp av PC. Hver oppgave består av et bilde som mangler en bit. Barnet skal selv bedømme 

og velge hvilken av de 6 bitene under som passer best til mønsteret. Testen har ingen 

tidsbegrensning.  

 

  
Figur 3.2. Utsnitt fra Raven 
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3.5 Validitet 

Cook og Campbells (1979) validitetssystem vil bli brukt til å vise gyldigheten av slutningene 

som trekkes, til tross for et ikke-eksperimentelt design (Lund, 2002). Generelt sett handler 

validitet seg hovedsakelig om rasjonelle vurderinger om alternative forklaringer av 

resultatene (Kleven, 2008). Cook og Campbells validitetssystem består av fire hovedtyper 

slutninger: statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet.  

 

3.5.1 Statistisk validitet 

Statistisk validitet dreier seg om validiteten av slutninger om samvariasjonen mellom 

variabler. I dette tilfellet om det er sammenheng mellom fonologiske bevissthet og tidlig 

aritmetikk. Der statistiske metoder som signifikanstest og effektstørrelse blir benyttet for å 

kunne trekke beslutninger hvorvidt tendensen er betydelig eller ikke. Hvis tendensen er 

statistisk signifikant og rimelig sterk har den god statistisk validitet. Med statistisk signifikans 

menes at det er lite sannsynlig at sammenhengen opptrer tilfeldig (Shadish, Cook & Campell, 

2002). En hypotesetestende korrelasjonsstudie som denne har god statistisk validitet dersom 

man kan trekke en holdbar slutning om sammenhengen er statistisk signifikant og rimelig 

sterk. P-verdi på over .05- nivå anses som statistisk signifikant, der sjansene for å ha trukket 

en feilslutning er relativt liten.  

 

Feilslutninger på statistisk validitet skyldes som regel samplingsfeil eller at størrelse av liten 

betydning. Denne studien vil benytte en signifikanstest, altså hypotesetest. Der 0-hypotesen 

sier at det ikke er betydelig sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk. 

Den alternative hypotesen sier at det er betydelig sammenheng mellom de to variablene. 

Feilslutninger kan deles i type I og type II-feil. Type I feil er dersom man forkaster en sann 0-

hypotese, og type II feil er dersom man unnlater å forkaste en usann 0-hypotese, altså at man 

opprettholder en 0-hypotese selv om den ikke er sann (Lund, 2002). Videre kan både 

statistisk styrke og begrepsvaliditet svekkes ved dårlig test - eller målingsreliabilitet. 

Reliabilitet omhandler altså påliteligheten til målingene som er utført (Lund, 2002). 

 

3.5.2 Indre validitet 

Indre validitet dreier seg om validiteten av slutninger fra en observert samvariasjon til en 

kausal tolkning, altså spørsmålet om retning. Siden denne studien skal benytte et ikke-

eksperimentelt design vil det som nevnt ikke være mulig å si noe om årsak-virkning (Lund, 
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2002, s. 106). Undersøkelsen vil istedenfor vurdere om den eventuelle sammenhengen 

mellom fonologiske bevissthet og tidlig aritmetikk er påvirket av alternative faktorer. Som 

kvalitetssikring skal studien derfor testes for sammenheng etter kontroll av vokabular, IQ og 

ANS. Nettopp fordi alternative forklaringer er en trussel mot indre validitet. Undersøkelsen  

vil da få kontrollert hvorvidt det er unik sammenheng, når de alternative faktorene er tatt 

vekk (Lund, 2002, s. 116).  

 

3.5.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet dreier seg om validiteten til slutninger samsvarer med  operasjonaliseringene 

som er foretatt, altså gyldigheten til slutninger fra indikatorene fra testene som benyttes. I 

denne undersøkelsen handler det om hvorvidt fonologisk bevissthet som teoretisk begrep er 

operasjonalisert slik at det blir målbart (Kleven, 2008). Er variablene operasjonalisert, og 

måler de begrepene slik de har til hensikt? (Lund, 2002). En trussel mot statistisk styrke er 

derfor dårlig test- eller målingsreliabilitet.  

 

Reliabilitetsspørsmålet er som nevnt også viktig for begrepsvaliditet. Hvor pålitelig er 

målingene? og i hvilken grad de er fri for tilfeldige målefeil? Reliabiliteten kan estimeres 

statistisk med Cronbachs Alpha. Dette er et mål på konsistens (målefeil), det vil si 

sammenhengen mellom oppgavene i en deltest som har til hensikt å måle et teoretisk begrep, 

som i denne undersøkelsen er fonologiske bevissthet og tidlig aritmetikk, som tallforståelse, 

addisjon og tekstoppgaver (Kleven, 2002a).  Tilfeldige målingsfeil er knyttet til spørsmål 

som: ble testen administrert og skåret riktig? Fikk barnet tilstrekkelig med pauser? Ble data 

kodet riktig i SPSS? 

 

3.5.4 Ytre validitet 

Til slutt ytre validitet som dreier seg om slutninger fra utvalget i studien til den tilsvarende 

populasjonen for øvrig, altså generalisering (Kleven, 2008). Altså kan en eventuell 

sammenheng generaliseres med sikkerhet til alle norske 5-åringer i Norge? Slutningene til 

denne undersøkelsen vil bli drøftet i lys av validitetssystemet i kapittel 5. 
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3.6 Etiske hensyn 

All forskning er forpliktet å følge forskningsetiske retningslinjer, inkludert masteroppgaver. 

Disse omhandler normer og verdier som skal forsikre god og forsvarlig forskningspraksis. 

Forskningsetikk bygger på allmennmoral. Grunnet behandling av personvernopplysninger og 

en rekke andre etiske hensyn, foreligger det meldeplikt hos Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) (NESH, 2016). Siden denne studien skrives i tilknytning til et større 

forskningsprosjekt; "NumLit" er dette ivaretatt av forskningsgruppen, og godkjent høsten 

2017. Samtykkeerklæring er også sendt ut til de aktuelle foreldrene, der de ble informert om 

undersøkelsens formål og frivillighet. Det er kommet inn 254 samtykker fra flere kommuner 

på Østlandet.  

 

De generelle etiske hensyn innebærer tillit, respekt, gjensidighet og konfidensialitet i møte 

med informantene. Med barn som informanter er det særlig viktig å være aktsom rundt 

personvernopplysninger, da barn i liten grad har medbestemmelse for å være gjenstand for 

forskning, og har derfor særlig krav på beskyttelse (NESH, 2016).  

 

I forkant av kartleggingstestene av hvert enkelt barn ble det satt av tid til å skape tillit og 

fortrolighet mellom testleder og barna, slik at de kunne føle trygghet i testsituasjonen. Men 

også for å få barnets villighet til testingen, nettopp fordi det ville være uetisk å presse dem, 

selv om foreldrene har samtykket. Hensyn til barnas behov ble ivaretatt, og pauser ble lagt 

inn hvis ønskelig eller nødvendighet. Tilstrekkelig kunnskap om barn er derfor nødvendig for 

å tilrettelegge og tilpasse seg det enkelte barn (NESH, 2016). Gjennom en lystbetont og 

lekpreget testing fikk man inntrykk av at barna syntes det var stas og morsomt, men noe 

oppmuntring måtte også til. Testing kan føre til ubehag, spesielt hvis det overgår barnas 

mestringsnivå. Det er derfor av etiske hensyn langt inn stopperegler. Det har også vært viktig 

at barna skal føle mestring uansett nivå. Det har derfor ikke vært fokus på resultater, men 

heller ros for innsatsen. 

 

Lydopptak ble foretatt under testsituasjonen som en kvalitetssikring/ trygghet for foreldre og 

barnehagepersonell, men også for å kunne spore opp eventuelle feil etter endt testing. 

Testresultatene vil oppbevares og behandles konfidensielt. Datamaterialet vil anonymiseres 

ved bruk at ID-koder i tråd med punkt 9, og det vil ikke være mulig å gjenkjenne det enkelte 

barn (NESH, 2016).  
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4 Resultater 
 

I dette kapitelet vil resultatene beskrives og analyseres. Under deskriptive analyser vil de 

ulike variabelens egenskaper og utfallsmål presenteres; som gjennomsnitt, standardavvik, 

fordeling og reliabilitet. Videre vil fordelingen av de aktuelle variablene fremstilles grafisk, 

ved hjelp av histogrammer.  

 

I tråd med problemstillingen: "I hvilken grad er det sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver?" vil bivariat 

korrelasjonsanalyse presenteres. Bivariate korrelasjoner angår sammenhengen mellom 

variablene (Midtbø, 2007). Korrelasjonenes styrke og forklaringsverdi vil bli vurdert her. 

 

Fordi denne tverrsnittstudien har benyttet et ikke-eksperimentelt design har den sin 

begrensning knyttet til retning. For å bedre den indre validiteten har problemstillingen  

istedenfor tatt høyde for alternative forklaringer, som videre er følgende: "Og er det en 

sammenheng når det er kontrollert for ANS, vokabular og IQ? ". I lys av dette vil det 

anvendes multiple regresjonsanalyse, det vil si en statistisk analysemetode der vi undersøker 

sammenheng mellom flere uavhengige variabler og én avhengig variabel (Kleven, 2002b). I 

dette tilfellet er fonologisk bevissthet den uavhengige variabelen, mens tallforståelse, 

addisjon og tekstoppgaver er de avhengige variablene. ANS, vokabular og IQ vil benyttes 

som kontrollvariabler. Disse skal vurderes som uavhengige variabler (prediktorvariabler), for 

å finne hvorvidt fonologisk bevissthet unikt, og derav best predikerer for tidlig aritmetikk 

som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver (Befring, 2015). Fordi de uavhengige 

variablene her korrelerer med hverandre vil rekkefølgen påvirke utfallet. Derfor vil hierarkisk 

regresjonsanalyse benyttes, for å finne ut om fonologisk bevissthet har et unikt bidrag. På 

denne måten vil det avdekkes hvorvidt de nye variablene (kontrollvariablene) påvirker 

resultatet og dermed endrer effekten (Christophersen, 2009). Kan fonologisk bevissthet unikt 

predikere for tidlige aritmetikk?  Og er det i så fall fortsatt sammenheng etter kontroll for 

ANS, vokabular og IQ? 
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4.1 Deskriptive analyser av de ulike variablene 

 

Tabell 4.1. Frekvenstabell av variablene 

Tester/ 

variabler 

N M SD Skjevhet Kurtosis C. alpha 

Tallforståelse 254 39.04 9.145 -.096 -.747 0.91 

Fon. bevissthet 254 15.84 11.909 .987 -.102 0.96 

ANS 254 7.05 3.309 .348 .675 0.89 

Vokabular 254 63.24 13.990 -.642 2.403 0.90 

IQ 

Addisjon 

244 

254 

17.75 

5.59 

4.486 

3.813 

.286 

-.073 

.299 

-1.494 

0.74 

0.91 

Tekstoppgaver 254 6.70 3.780 .188 -.198 0.94 

Note: N= utvalg, M= gjennomsnitt/median, SD= standardavvik  

 

I tabell 4.1. presenteres de ulike variablene som er benyttet i denne undersøkelsen. Tabellen 

viser en oversikt over variablenes gjennomsnitt (M), Standardavvik (SD), Skjevhet, Kurtosis 

og Cronbach alpha verdier (C. alpha). Gjennom å beregne Cronbach alpha får man et estimat 

på testens indre konsistens, altså et mål på reliabilitet (Gall, Gall & Borg, 2007, s. 202). Med 

andre ord et mål på graden av målefeil fra de ulike testene som er brukt. Dette innebærer 

korrelasjoner innbyrdes i testen mellom de enkelte items (Befring, 2015). Cronbachs alpha 

varierer mellom 0 og 1. Jo nærmere 1 dess bedre reliabilitet. En tommelfingerregel tilsier at 

verdien minst bør være .70, mellom .60-.70 er akseptabelt, over .80 er bra og over .90 er 

veldig bra (De Vaus, 2014). Alphaverdiene, og derav reliabiliteten, her er veldig god, der alle 

verdiene er over .80, unntatt IQ som har en alpha verdi på .74. 

 

Med hensyn til signifikanstesting bør fordelingene være tilnærmet normalfordelte. Skjevhet 

og kurtosis er derfor viktige mål som forklarer variablenes fordeling sammenlignet med 

normalfordeling (Christophersen, 2009). Kurtosisverdien sier noe om fordelingen er flat eller 

spiss sett ut fra normalfordelingen. Mens skjevhetsverdien referer til om den er høyre- eller 

venstreskjev. En normalfordeling har en kurtosisverdi- og skjevhetsverdi på 0. Likevel regnes 

verdier mellom -1 og 1 gode (De Vaus, 2014). Verdier utenfor dette vil utgjøre upålitelig 

slutningsstatistikk (Christophersen, 2009). 
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4.1.1 Vurdering av variabelen Fonologisk bevissthet 

 

Figur 4.1. Histogram over fordelingen av sumskåren til Fonologisk bevissthet  

 

Figur 4.1. viser at fordelingen til Fonologisk bevissthet er relativt høyreskjev med en 

skjevhetsverdi på .987. Den er derfor noe avvikende fra en normalfordeling (0). Likevel 

anses den som pålitelig i og med at verdien ikke overstiger 1. Imidlertid kan dette tyde på en 

gulveffekt. Dette kan skyldes at fonologitestene sannsynligvis har vært noe vanskelig for 5-

åringene, nettopp fordi mange av barna skåret i nedre del (Shaddish et al., 2002). 

Kurtosisverdien er noe negativ med en verdi på -.102. Dette tyder på at fordelingens 

tyngdepunkt er noe flat. Ettersom testen har en høy alphaverdi (.96), og tillegg befinner seg 

innenfor kriteriene til en normalfordeling, vurderes variabelen som god nok for videre 

analyse.  

 

4.1.2 Vurdering av variabelen Tallforståelse 

 

Figur 4.2. Histogram over fordelingen til sumskåren for Tallforståelse 

 

Ut fra figur 4.2. ser vi at variabelen Tallforståelse har en negativ kurtosisverdi på -.747, som 

tilsier er ganske flat kurve. Skjevhetsverdien er svakt venstreskjev med en verdi på -.096, 
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sammenlignet med normalfordelingen. Denne verdien anses som en relativt symmetrisk 

fordeling. Imidlertid er alphaverdien på .91, som vurderes som veldig god.  

Verdiene vurderes derfor som tilfredsstillende for videre analyse.  

 

4.1.3 Vurdering av variabelen ANS 

 

Figur 4.3. Histogram over fordelingen til ANS 

 

Figur 4.3. viser at fordelingen til variabelen ANS har en positiv skjevhet på .348, altså 

høyreskjev. Dette betyr at det er flest lave skårer. Med en kurtosisverdi på .675 er kurven 

ganske spiss. Likevel befinner skjevhets- og kurtosisverdiene seg mellom -1 og 1, og ligger 

derfor innenfor kriteriene for normalfordeling. Alphaverdien er i tillegg .89 og anses som 

god. 

 

4.1.4 Vurdering av variabelen vokabular 

 

Figur 4.4. Histogram over fordelingen til Vokabular 

 

Figur 4.4. viser at fordelingen til Vokabular er ganske spiss, sammenlignet med en 

normalfordeling. Kurtosisverdien er altså 2.403. Videre har fordelingen en skjevhetsverdi på 

-.642, som tyder dette på en relativt venstreskjev fordeling. Fordi alphaverdien på .90 er 
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veldig god vil denne variabelen benyttes i videre analyser, til tross for en ganske spiss 

fordeling. 

 

4.1.5 Vurdering av variabelen addisjon  

 

Figur 4.5. Histogram over fordelingen til Addisjon 

 

Figur 4.5. viser at fordelingen til Addisjon er noe avvikende fra normalfordelingen. Med en 

skjevhetsverdi på -.073 er fordelingen svakt venstreskjev. Videre har fordelingen en 

kurtosisverdi på -1.493, noe som indikerer en veldig flat fordeling. Alphaverdien er imidlertid 

.91, noe som anses som veldig god reliabilitet.  

 

4.1.6 Vurdering av variabelen Tekstoppgaver 

 

Figur 4.6. Histogram over fordelingen til Tekstoppgaver 

 

Figur 4.6. viser at fordelingen til tekstoppgaver er innenfor kriteriene for en normalfordeling. 

Med en skjevhetsverdi på .188 indikerer dette en svak høyreskjev fordeling. Det vil si at de 

fleste har skåret høyt på denne testen. Kurtosisverdien på -.198 tilsier at fordelingen er svakt 
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flat sammenlignet med en normalfordelingskurve. Alphaverdien på .94 vurderes som veldig 

god.  

 

4.1.7 Vurdering av variabelen IQ 

 

Figur 4.7. Histogram over fordelingen til IQ 

 

Figur 4.7. viser at fordelingen til IQ har en positiv skjevhet på .286, altså svakt høyreskjev. 

Dette indikerer at det er flest lave skårer. Med en kurtosisverdi på .299 er kurven noe spiss. 

Likevel befinner verdiene til både skjevhet og kurtosis innenfor kriteriene for 

normalfordeling. Alpha verdien er .74 og vurderes som tilfredsstillende.  

 

4.2 Bivariate korrelasjoner 

Ved hjelp av bivariate korrelasjoner kan man måle styrken på samvariasjonen mellom to 

variabler, snarere enn beskrivelse av enkeltvariabler (Gall et al., 2007; Midtbø, 2007). Med 

andre ord et statistisk mål på hvor mye to variabler overlapper hverandre i prosent. Denne 

samvariasjonen uttrykkes gjennom korrelasjonskoeffisienten, r, der verdien alltid er mellom 

+1 og -1. Korrelasjonsverdi tilnærmet +1 betegner perfekt positiv korrelasjon, altså 

predikerer skårene fullt med de andre skårene. En verdi på 0 betyr ingen sammenheng og er 

dermed helt uavhengige av hverandre. En korrelasjonsverdi på -1 indikerer perfekt negativ 

korrelasjon. Jo nærmere +-1 dess sterkere korrelasjon. Korrelasjonskoeffisienten utrykker 

dermed både styrken og retningen ved en korrelasjon (Befring, 2015). 

Korrelasjonskoeffisienter betegnes ofte som svak, moderat eller sterk grad. Kvadratet av 

korrelasjonskoeffisienten (r
2
) beskrives som forklart varians i prosenttall (Gall et al., 2007). 

Tabell 4.2. viser oversikt over korrelasjonene mellom de ulike variablene i denne 

undersøkelsen. 
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Tabell 4.2. Korrelasjoner mellom variablene  

Tester/ 

variabler 

1. 

Fonol.b 

2. 

Tallforst. 

3. 

Addisjon 

4. 

T. oppg. 

5.  

ANS 

6. 

Vokab. 

7. 

IQ 

1. Fonol. b. 1       

2. Tallforst. .538** 1      

3. Addisjon .509** .648** 1     

4.Tekstoppg. .501** .648** .722** 1    

5. ANS .181** .316** .279** .299** 1   

6. Vokabular .299** .349** .264** .344** .183** 1  

7. IQ .347** .442** .373** .373** .165** .243** 1 

** Korrelasjonen er signifikant på .01 nivå med 2-halet test.  

* Korrelasjonen er signifikant på .05 nivå med 2-halet test.  

 

Tabellen viser at alle målene er statistisk signifikante på .01 nivå, og dermed rimelig sterk. 

Det betyr at man med 99% sikkerhet kan fastslå at sammenhengen ikke skyldes tilfeldigheter 

(Befring, 2015; Midtbø, 2007). Tabellen viser videre at det gjennomgående er moderate til 

høye korrelasjoner mellom fonologisk bevissthet og de andre avhengige variablene, også 

korrelasjoner mellom de ulike ferdighetene for øvrig. På bakgrunn av dette vil det videre bli 

særlig interessant å se nærmere på korrelasjonens størrelse og forklaringsvarians (r
2
). Først 

beskrives korrelasjonen mellom målene på fonologisk bevissthet (prediktorvariabel) og 

utfallsvariablene tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Deretter korrelasjonen mellom 

fonologisk bevissthet og vokabular, ANS, IQ (kontrollvariabler). På bakgrunn av oppgavens 

formål vil ikke de resterende korrelasjonene forklares ytterligere. 

 

Fonologisk bevissthet korrelerer sterkest med tallforståelse, med et mål på hele .538. Det vil 

si at 28,9% (r
2
) av variasjonen i tallforståelse kan forklares ut fra fonologisk bevissthet. Dette 

er i tråd med tidligere undersøkelser som har studert årsakssammenhengen mellom 

fonologisk bevissthet og matematikkferdigheter (Hecht et al., 2001; Simmons et al., 2008). 

Dette vil bli diskuteres nærmere i neste kapittel. Videre korrelerer fonologisk bevissthet 

moderat med enkel addisjon. Korrelasjonen viser en forklart varians på 25,9%. Fonologisk 

bevissthet og tekstoppgaver har en tilnærmet lik verdi, med en forklaringsvarians på 25,1%. 

Ut fra dette ser vi altså at fonologisk bevissthet viser en konsistent sammenheng mellom de 

ulike deltestene innenfor aritmetiske ferdigheter. Imidlertid har Fonologisk bevissthet størst 

sammenheng med Tallforståelse (28,9%).  
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Videre ser vi ut fra tabellen 4.2. at det er relativt lav korrelasjon mellom fonologisk bevissthet 

og vokabular sammenlignet med variablene Tallforståelse, Addisjon og Tekstoppgaver. 

Korrelasjonen viser henholdsvis en forklart varians på 8,9%. Det vil si at det er 8,9% sjanse 

for å gjette riktig skåre på vokabular dersom en vet skåren på fonologisk bevissthet, og 

omvendt. Sett ut fra målene til fonologisk bevissthet er sammenhengen mellom fonologisk 

bevissthet og ANS den minste. Der kun 3,3% av skårene overlapper hverandre. Deretter har 

korrelasjonen mellom fonologisk bevissthet og IQ en verdi på .347, noe som tilsier at 12% av 

variasjonen kan tilskrives fonologisk bevissthet. Til tross for at IQ har en relativt lav 

alphaverdi (.74), vil den likevel tas med i videre analyser på grunn av sterke signifikante 

korrelasjoner. 

 

4.3 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 

Multippel regresjonsanalyse benyttes for å kunne vurdere ulike uavhengige variablers 

forklaringseffekt opp mot hverandre. Med andre ord å knytte tallforståelse, addisjon og 

tekstoppgaver til flere forklaringsvariabler, og deretter fastslå hvilken av de uavhengige 

variablene som best og unikt predikerer tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Hensikten 

er at den gir et mer helhetlig bilde av fenomenene som studeres, samt en mer presis 

beskrivelse av årsakssammenheng, som dermed medfører større pålitelighet (Midtbø, 2007). 

Med dette kan en se om fonologisk bevissthet er en viktigere faktor for tidlig aritmetikk 

sammenlignet med andre forklaringer.  

 

Hierarkisk regresjon er benyttet fordi den gir en mer detaljert informasjon enn simultan 

regresjonsanalyse. Fordi prediktorene er korrelert med hverandre, kan rekkefølgen påvirke 

resultatet. Derfor er de uavhengige variablene lagt inn i prioritert rekkefølge, med fonologisk 

bevissthet til sist, for å se hvorvidt de alternative uavhengige variabelen endrer effekten. 

Gjennom hierarkisk regresjonsanalyse skal altså følgende belyses: endringer i predikert 

varians, kontrollerte effekter og korrelasjoner, og effektkomponenter (Christophersen, 2009).  

 

Ved å utføre flere sett av analyser, vil det også være mulig å undersøke betydningen av 

fonologisk bevissthet innen de ulike grunnleggende aritmetiske ferdighetene som måles. 

Analysene er derfor delt i tre, etter de avhengige variablene tallforståelse, addisjon og 

tekstoppgaver. Bakgrunnen for valg av flere tidlige aritmetiske ferdigheter er for å sjekke om 
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resultatene er konsistente. Mål for ANS, vokabular og IQ er brukt som kontrollvariabler i alle 

analysene. Resultatene for regresjonsanalysen er fremstilt i tabellene nedenfor.  

 

4.3.1 Prediksjon av Tallforståelse 

 

Tabell 4.3. Hierarkisk multiple regresjonsanalyser som predikerer tallforståelse ut fra fonologisk bevissthet, IQ, 

vokabular og ANS 

Steg Variabel Multippel 

korrelasjon 

Proporsjonsforklart 

varians (R
2 

Change) 

Signifikans 

1 ANS .328 .107 <.0001 

2 Vokabular .437 .084 <.0001 

3 IQ .553 .115 <.0001 

4 Fonologisk. b .655 .123 <.0001 

 

Tabell 4.3. viser at variablene fonologisk bevissthet, IQ, vokabular og ANS samlet sett 

forklarer 42,9 % av variasjonen i tallforståelse. De individuelle bidragene er henholdsvis 

10,7% for ANS, mens vokabular forklarer 8,4 %. Mens IQ har en forklart varians på 11,5 %. 

Fonologisk bevissthet er altså den som best predikerer for tallforståelse med en 

forklaringsvarians på 12,3 %, sammenlignet med ANS, vokabular og IQ. I tillegg er 

forklaringseffekten signifikant. Imidlertid er den samlede forklaringseffekten på 42,9 %, noe 

som antyder at andre faktorer også er av betydning for tallforståelsen blant 5-åringer. Ut fra 

den samlede forklarte variansen på 42,9 %, ser vi at de resterende 57,1% skyldes andre 

alternative forklaringer, som denne undersøkelsen ikke har tatt høyde for. Dette vil diskuteres 

ytterligere i lys av validitetssystemet i neste kapitel.  
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4.3.2 Prediksjon av Addisjon 

 

Tabell 4.4. Hierarkisk multiple regresjonsanalyser som predikerer addisjon ut fra fonologisk bevissthet, IQ, 

vokabular og ANS 

Steg Variabel Multippel 

korrelasjon 

Proporsjonsforklart 

varians 

Signifikans 

1 ANS .273 .075 <.0001 

2 Vokabular .346 .045 <.001 

3 IQ .454 .086 <.0001 

4 Fonologisk b. .582 .133 <.0001 

 

Tabell 4.4. viser at de uavhengige variablene, fonologisk bevissthet, IQ, vokabular og ANS 

samlet forklarer 33,9 % av addisjonsferdighetene blant 5-åringer. ANS alene forklarer 7,5 % 

av enkel ensifret addisjon, heller ikke vokabular viser seg å være av særlig betydning på 

addisjonsferdighetene, med en forklaringseffekt på 4,5%. Denne viser i tillegg et mindre 

signifikansnivå sammenlignet med de andre variablene. Men er likevel innenfor signifikans 

på .01-nivå. IQ har en forklart varians på 8,6 % på addisjonsferdighetene. Også her ser vi at 

fonologisk bevissthet best kan forklare variasjonen i addisjonsferdigheter, med en 

forklaringseffekt på hele 13,3%.  

 

4.3.3 Prediksjon av Tekstoppgaver  

 

Tabell 4.5. Hierarkisk multiple regresjonsanalyser som predikerer tekstoppgaver ut fra fonologisk bevissthet, 

IQ, vokabular og ANS 

Steg Variabel Multippel 

korrelasjon 

Proporsjonsforklart 

varians 

Signifikans 

1 ANS .306 .094 <.0001 

2 Vokabular .421 .084 <.0001 

3 IQ .500 .073 <.0001 

4 Fonologisk b. .602 .112 <.0001 

 

Ut fra tabell 4.5. ser vi at ANS har en forklaringsvarians på 9,4% på aritmetiske ferdigheter 

som omhandler tekstoppgaver. Videre forklarer vokabular 8,4% av variasjonen. Mens IQ har 

en forklart varians på 7,3% av ferdighetene knyttet til tekstoppgaver. Igjen utgjør fonologisk 
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bevissthet det beste bidraget på variasjonen i Tekstoppgaver, med en forklaringsvarians på 

11,2%. Likevel kan det se ut som om andre faktorer også spiller inn på tekstoppgaver, fordi 

det samlet sett forklarer 36,3% av variasjonen, og derav en uforklart varians på 63,7%. 
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5 Drøfting av resultater 
 

Denne delen vil diskutere resultatene ut fra problemstillingen i undersøkelsen, altså hvorvidt 

det er sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk, og om denne 

sammenhengen holder også når det kontrollers for ANS , vokabular og IQ.  

 

Resultatene viste at det er unik sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig 

aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver, etter kontroll av ANS, vokabular og 

IQ.  

 

Først vil resultatene drøftes i sammenheng med Cook og Campbells (1979) validitetssystem, 

for å belyse om det er sentrale trusler mot dette funnet når det gjelder statistisk validitet, indre 

validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Deretter vil problemstillingen og derav resultatene 

fra kapitel 4 bli diskutert basert på tidligere teori og empiri som ble presentert i kapitel 2. 

Avslutningsvis diskuteres pedagogiske konsekvenser og behovet for videre undersøkelser.   

 

5.1 Resultatene i lys av validitetssystemet 

Generelt dreier validitet seg om kvaliteten på slutninger som trekkes fra en undersøkelse 

(Shadish, Cook & Campbell, 2002). Cook og Campbells validitetssystem omfatter fire typer 

kvalitetskrav, nemlig statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Det 

er knyttet ulike trusler mot hver av de fire hovedtypene av slutninger, noe som kan true 

validiteten. Er målingene reelle og pålitelige? Måler testene det den tar sikte på, eller kan 

sammenhengen skyldes helt andre faktorer? Er sammenhengen kausal? Dette er 

validitetsspørsmål som videre vil diskuteres. 

 

5.1.1 Statistisk validitet 

Statistisk validitet angår validiteten av slutninger om samvariasjonen mellom variabler. God 

statistisk validitet er dersom sammenhengen er statistisk signifikant og rimelig sterk (Lund, 

2002). I dette tilfellet om det er sammenheng mellom fonologiske bevissthet og tidlig 

aritmetikk,  eller mer spesifikt tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Statistiske metoder 

som signifikanstest og effektstørrelse blir benyttet for å kunne trekke beslutninger hvorvidt 

tendensen er betydelig eller ikke (Shadish et al., 2002).  
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Resultatene fra signifikanstesting viser at alle målene er statistisk signifikante på .01 nivå, 

mange på under .0001. Noe som betyr at man med minst 99% sikkerhet kan fastslå at 

sammenhengen ikke skyldes tilfeldigheter (Midtbø, 2007). Med andre ord er det under 1% 

(.01) sjanse for å ha trukket en feilslutning, faktisk i noen tilfeller så lite som 0.001%. Dette 

viser igjen til at undersøkelsen har god statistisk validitet (Lund, 2002). 

 

Feilslutninger om statistisk sammenheng kan refereres til type I og type II feil, som er trusler 

mot statistisk validitet. Vi har altså her forkastet 0-hypotesen, om at det ikke er sammenheng, 

og dermed bekreftet den alternative hypotesen som sier at det er betydelig sammenheng 

mellom fonologisk bevissthet og tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. I og med at det er 

funnet signifikante sammenhenger på 01. nivå mellom uavhengige og de avhengige 

variablene, øker sannsynligheten for å begå type I feil, altså å slutte at det er en signifikant 

sammenheng når det egentlig ikke er det (Lund, 2002). Sjansen for å gjøre en type I feil 

tilsvarer signifikansnivået. Her har vi imidlertid et svært lavt signifikansnivå, på 1% eller 

lavere. Det betyr at sjansen for å gjøre type I feil i utgangspunktet er liten, på 1 % eller 

mindre. Resultatene fra regresjonsanalysen viste at korrelasjonen mellom fonologisk 

bevissthet og tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver, fortsatt er 

signifikant på .01 nivå etter kontroll av IQ, vokabular og ANS. På bakgrunn av dette kan vi 

også se bort i fra type II feil, altså å konkludere med at det ikke finnes signifikant 

sammenheng når det egentlig er det (Lund, 2002). Den statistiske feilslutningen som kan 

påvirke validiteten i denne undersøkelsen er dermed type I feil.  

 

En annen ting som øker risikoen for type I feil er brudd på statistisk forutsetning om 

normalfordeling. For å finne pålitelig sammenheng er det nødvendig med tilnærmet 

normalfordelte testresultater for å kunne få frem variasjonen blant barnas ferdigheter. Noen 

av testene her viste seg å avvike noe fra normalfordelingen, likevel er de fleste innenfor 

verdikriteriene. Variabelen for fonologisk bevissthet er slått sammen til en felles sumskåre, ut 

fra testene "Phoneme Blending" og "Phoneme Isolation". Dette er gjort for å oppnå 

normalfordeling. Likevel viser testresultatene tendens til gulveffekt, altså at de fleste skårene 

er i nedre del og dermed vært noe vanskelig for 5-åringene. Også testene som måler 

tallforståelse er slått sammen av en rekke kvantitative tester som omhandler telling og 

tallforståelse. Fordelingen her er imidlertid nærmest normalfordelt. Fordelingen til Addisjon 

er den eneste som er avvikende fra kriteriene for normalfordeling, med en kurtosisverdi på -
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1.493. Noe som tilsier en veldig flat fordeling. De resterende variablene; vokabular, 

tekstoppgaver, ANS og IQ, er tilnærmet normalfordelte, med kun små avvik.  

 

En mulig trussel for statistisk validitet er dårlig test - eller målingsreliabilitet, altså upålitelige 

målinger, fordi dette kan redusere statistisk styrke (Lund, 2002). Reliabilitet dreier seg om 

resultatene er konsistente og nøyaktige. Sammenlignet med begrepsvaliditet er reliabilitet 

mer et spørsmål om nøyaktig måling, mens begrepsvaliditet omhandler om vi måler det vi 

faktisk har til hensikt å måle (Midtbø, 2007). Begrepsvaliditet er altså en vurderingssak, mens 

reliabilitet kan undersøkes på ulike måter med flere tester som måler det samme. En test kan 

imidlertid aldri ha god begrepsvaliditet dersom den ikke er reliabel, fordi det hjelper ikke om 

en test måler det den egentlig er tenkt til å måle dersom den ikke gjør det pålitelig (Shadish et 

al., 2002). I denne undersøkelsen er testreliabiliteten veldig god, med alphaverdier mellom 

.80-.90. Kun testresultater fra IQ (Raven) har litt dårligere reliabilitet, men likevel 

tilfredsstillende (.74). Dette til tross for at testen er standardisert, og derav reliabilitetsvurdert.  

 

Dårlig reliabilitet betyr at det er mange tilfeldige målefeil (Kleven, 2002a). Det kan være 

uoppmerksomhet, feilskåring eller andre feilkilder knyttet til testsituasjonen. Dette betyr at 

sammenhengen mellom IQ og de andre variablene kan svekkes noe på grunn av støy, det vil 

si irrelevante informasjon. Dermed vil IQ fungere dårligere til å predikere, enn den ville vært 

ved perfekt rene målinger. I sammenhenger mellom to variabler vil altså dårlig reliabilitet 

svekke korrelasjonene og effektstørrelsene. I multivariate sammenhenger og regresjon kan 

dårlig reliabilitet ha mer uforutsigbare konsekvenser, altså både svekke og styrke. Testene 

som hadde til hensikt å måle fonologisk bevissthet, tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver 

er forskerlagd, og har ikke på samme måte standardiserte utprøvde prosedyrer som de 

normerte testene. Dette kan være en trussel mot reliabilitet. Siden testene her har god 

reliabilitet ser dette imidlertid ikke ut til å være et problem (Lund, 2002). Reliabiliteten til 

disse testene er altså svært gode, og dette kan være grunnen til de sterke signifikante 

sammenhengene, kanskje altså bortsett fra for IQ som har noe svakere reliabilitet.  

 

En tredje trussel mot statistisk validitet (i tillegg til type I feil og svak reliabilitet) er 

instrumentering. Her er dette ikke relevant siden undersøkelsen ikke bruker de samme testene 

over tid og bare ser på ett måletidspunkt. Test re-test effekt vil derfor ikke forekomme 

(Shadish et al., 2002). 
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Denne undersøkelsen har et relativt stort utvalg, med omlag 254 enspråklige norske 5-

åringer. Dette har sin fordel med at den statistiske styrken ofte blir høyere jo større utvalget 

er. Med et stort utvalg vil det være lettere å oppdage sammenhenger. Imidlertid bør en merke 

seg at ved et stort utvalg vil også selv små sammenhenger bli signifikante. På bakgrunn av 

dette vil det derfor være nødvendig å se nærmere på effektstørrelsen. For Tallforståelsen 

kunne Fonologisk bevissthet unikt forklare 12,3% av variasjonen. Også for Addisjon utgjør 

fonologisk bevissthet det beste bidraget, med en forklaringsvarians på 13,3%. Videre er det 

undersøkt om fonologisk bevissthet også unikt predikerer for Tekstoppgaver. Noe det også 

gjorde, der 11,2% av variasjonen for Tekstoppgaver skyldes ferdigheter innen Fonologisk 

bevissthet. Videre var samtlige korrelasjoner signifikante etter kontroll av 3. variabler. Dette 

kan regnes for å være relativt høye effektstørrelser.  

 

Totalt sett anses altså undersøkelsens statistisk validitet som god. Selv om vi så langt kan 

bekrefte den alternative hypotesen (om en signifikant sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og tidlig aritmetiske ferdigheter) er en statistisk hypotese likevel snever. I den 

forstand at den er begrenset til utvalget ved kun ett gitt tidspunkt ut fra de 

operasjonaliseringene som er foretatt (Lund, 2002). Av denne grunn vil slutningen videre 

diskuteres i lys av indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet.  

 

5.1.2 Indre validitet 

En undersøkelse har god indre validitet dersom man med best mulig sikkerhet kan trekke 

slutning om at sammenhengen er kausal (Lund, 2002). Signifikante funn her tilsier at det er 

en statistisk sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk. Det er imidlertid 

to store trusler rettet mot observasjonsstudier av den typen som er brukt her, nemlig retning 

og 3. variabler (bakenforliggende variabel). Til tross for god statistisk validitet er det viktig å 

påpeke at selv om det oppstår korrelasjon, sier dette lite om årsakssammenheng. Dette fordi 

sammenhengen ikke er undersøkt gjennom intervensjon og manipulasjon. Vi vet derfor ikke 

retningen på sammenhengen. Det er derfor umulig å si om fonologisk bevissthet som 

uavhengig variabel kan forutsi de avhengige variablene tallforståelse, addisjon og 

tekstoppgaver eller motsatt (Lund, 2002; Midtbø, 2007). Testresultater fra kun ett gitt 

tidspunkt er lite egnet til å predikere aritmetiske ferdigheter ut fra fonologisk bevissthet. 

Sammenhengen sier altså ingenting om hvorvidt det foreligger en kausal sammenheng. Dette 

er altså en begrensning knyttet til bruk av ikke-eksperimentelle observasjonsstudier som i 
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dette tilfellet. Imidlertid er det som nevnt tidligere, ofte korrelasjoner som medfører interesse 

for videre forskning, følgelig gjennom en eksperimentelle eller longitudinelle studier.  

 

Ut fra problemstillingen: "I hvilken grad er det en sammenheng mellom fonologisk bevissthet 

og tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver?" er denne egentlig så langt 

besvart gjennom bivariate korrelasjonsanalyser som viste signifikant sammenheng. Men for å 

øke resultatenes validitet er regresjonsanalyse benyttet. På denne måten sjekkes 

sammenhengen for potensielle alternative forklaringer, også kalt 3. variabler (Kleven, 

2002b). Denne undersøkelsen har imidlertid tatt høyde for dette gjennom å kontrollere for 

ANS, vokabular og IQ, som mulige alternative forklaringer til korrelasjonen. Men kan denne 

sammenhengen skyldes andre alternative faktorer, utover ANS, vokabular og IQ? 

 

Resultatene fra regresjonsanalysen viste at fonologisk bevissthet individuelt utgjorde et unikt 

bidrag på tallforståelsen, med en forklaringsvarians på 12,3%, og 13,3% på addisjon, og 

11,2% på tekstoppgaver. Videre forklarer ANS alene 10,7% av variasjonen på tallforståelsen, 

7,5% på addisjon og 9,4% av variasjonen på tekstoppgaver. Regresjonsanalysen viste også at  

IQ har en forklaringsvarians på 11,5% på tallforståelsen, 8,6% på addisjon og en forklart 

varians på 7,3 % for tekstoppgaver. IQ har altså tilnærmet like stor betydning på 

tallforståelsen som fonologisk bevissthet har. Vokabular kunne forklare ferdighetene til 

tallforståelse med 8,4%, og 4,5% på addisjon og til slutt 8,4% på tekstoppgaver. Ut fra dette 

ser vi altså at vokabular har det minste bidraget totalt sett på tidlig aritmetikkferdigheter som 

tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Mens fonologisk bevissthet hadde et unikt og derav 

høyeste bidrag på samtlige av de aritmetiske ferdighetene (tallforståelse, addisjon og 

tekstoppgaver). Samlet sett forklarer de uavhengige variablene: vokabular, ANS, IQ og 

fonologisk bevissthet 42,9% av variasjonen til den avhengige variabelen tallforståelse med 

33,9%, for addisjon og 36,3% for tekstoppgaver. Den uforklarte variasjonen tyder derfor på 

andre faktorer som ikke er målt i denne undersøkelsen som har hatt betydning for 

aritmetikkferdighetene: tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver, blant 5-åringer. Dersom 

noen av disse umålte variablene også er relatert til fonologisk bevissthet, kan hele eller deler 

av sammenhengen mellom tidlig aritmetikk og fonologisk bevissthet være spuriøs (Shadish et 

al., 2002). Videre vil jeg derfor vurdere potensielle 3. variabler. 

 

Siden både fonologisk bevissthet og aritmetikk er komplekse ferdigheter, er det ikke 

utelukkende å tenke at disse domene kan dele underliggende fellesfaktorer, som igjen kan 
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føre til sammenheng. En mulig forklaring på sammenhengen kan være nedfelt i 

minnekapasiteten, nærmere bestemt språkbasert minne som det fonologiske minne (verbalt 

minne). I tråd med tidligere studier vet vi at både fonologisk bevissthet og aritmetiske 

ferdigheter krever ressurser fra det fonologiske minne (Vellutino et al., 2004; Ostad, 2010). 

Muligens ville derfor å kontrollere for fonologisk minne ha påvirket sammenhengen mellom 

fonologisk bevissthet og aritmetikk. Det visio spatiale arbeidsminne kan imidlertid også 

påvirke sammenhengen, men basert på tidligere undersøkelser er det mest sannsynlig at det 

ville vært relatert til kun aritmetikk og ikke fonologisk bevissthet. Det visio spatiale 

arbeidsminne er  relatert til visuell og spatial informasjon, som geometriske figurer, og er 

hevdet å være sentral i aritmetisk utvikling (Krajewski & Schneider, 2009; Karagiannakis et 

al., 2015). Som nevnt er forskere uenige i hvorvidt arbeidsminne er av betydning for 

utviklingen av matematikkferdighetene (De Smedt et al., 2009; Wilson et al., 2001). Det er 

imidlertid mulig at denne uenigheten skyldes ulike måter å måle arbeidsminne på. I denne 

undersøkelsen er det særlig verbalt fonologisk minne som kunne ha påvirket resultatene, 

siden det muligens er relatert både til fonologisk bevissthet og aritmetikk. 

 

Verbale ferdigheter og verbal prosessering er også aktuelle forklaringer til korrelasjonen 

mellom fonologisk bevissthet og tallforståelse. Imidlertid har denne undersøkelsen kontrollert 

for vokabular, og den viste seg å korrelere relativt lavt, men dette er kun et mål på den 

implisitte forståelsen. Både fonologitestene og aritmetikktestene er avhengige av verbale 

ferdigheter, nettopp fordi barna eksplisitt må svare på oppgavene. En uoppdaget språkvanske 

kan derfor påvirke resultatene. Men ut fra problemstillingen her er det den tekniske 

ordavkodningen som er av interesse. Kanskje fonologitestene likevel krever mer enn nettopp 

fonologisk bevissthet? Imidlertid kunne det vært nyttig med andre språktester som måler 

andre aspekter enn vokabularet, for eksempel er lytteforståelse relatert særlig til 

tekstoppgaver og oppmerksomhet (Fuchs, Fuchs, Compton, Powell, Seethaler, Capizzi, 

Schatschneider & Fletcher, 2006) 

 

Sosioøkonomisk status, det vil si foreldrenes utdanningsnivå, er en sentral miljøfaktor knyttet 

til sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk (Korpipäa et al., 2017; 

Ramaa, 2015). Barn som har foreldre som stimulerer fonologisk bevissthet i hjemmet, 

stimulerer antakeligvis også barnet tallferdigheter. Dette kan igjen påvirke den oppståtte 

sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk, og kunne derfor vært 

nyttig å kontrollere for. 
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Samlet sett er det altså en rekke trusler mot indre validitet i slike tverrsnittstudier som denne, 

og det er altså ikke mulig å trekke sikre kausale slutninger. For å styrke den indre validiteten 

er regresjonsanalyse derfor benyttet og det er da inkludert variabler som vanligvis korrelerer 

med fonologisk bevissthet og aritmetikk, altså ANS, vokabular og IQ. Disse er kontrollert 

som uavhengige variabler. Til tross for at vi her ser etter hvorvidt fonologisk bevissthet utgjør 

et unikt bidrag, er det imidlertid bra at kontrollvariablene korrelerer. Svakheten med 

multippel regresjonsanalyse er at forskeren selv velger variablene som skal kontrolleres, og at 

det alltid er mulig at det kan være andre potensielle 3. variabler, spesielt når det er endel 

uforklart variasjon som her. 

 

5.1.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet angår begrepssammenheng. Det vil si i hvilken grad det er samsvar mellom 

operasjonaliseringen av et teoretisk begrep og testen som konkret empirisk indikator (Kleven, 

2002a). For å kunne måle et høyere ordens begrep, som fonologisk bevissthet, må det først 

operasjonaliseres og omgjøres til observerbare forhold, fordi slike overordnede begreper i seg 

selv prinsipielt ikke er direkte målbare (Kleven, 2002a). Innenfor pedagogisk og psykologisk 

forskning er det vanskelig å operasjonalisere begreper fullstendig representativt, derfor er 

vurdering av begrepsvaliditet nødvendig (Shadish et al., 2002). 

 

I denne undersøkelsen er de teoretiske begrepene som inngår i problemstillingen 

operasjonalisert gjennom tester som er anvendt. Fonologisk bevissthet blant 5-åringer er 

operasjonalisert til Phoneme Blending og Phoneme Isolation. Disse er slått sammen til en 

felles sumskåre for å oppnå normalfordeling, men også for å sikre best mulig måling av 

begrepet. Fordi bruk av flere tester som måler det samme øker begrepsvaliditeten (Midtbø, 

2007). Videre er variabelen Tallforståelse operasjonalisert gjennom ulike matematikktester 

som er utarbeidet av prosjektgruppen selv. Variabelen Tallforståelse består av en sumskåre 

fra fem ulike deltester. Deriblant kardinalitetsprinsippet (telle stjerne), mental tallinje, hva er 

mest, telle etter lave tall, og lesing av enkle tall. Variablene Addisjon og Tekstoppgaver er 

imidlertid operasjonalisert individuelt med enkle addisjonsoppgaver og enkle tekstoppgaver, 

dette fordi manipulering av tall krever ferdigheter utover tallforståelsen. ANS er 

operasjonalisert med resultater fra Tobans dot comparison. Vokabular har blitt 

operasjonalisert til resultatet av BPVS testen. Mens intelligens, IQ, er operasjonalisert 
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gjennom resultatene til testen Raven´s matrices. Siden testresultater er benyttet som målbare 

indikatorer ved operasjonalisering av begrepene, er det vesentlig å vurdere testenes validitet. 

Måler testene de teoretiske begrepene de er ment for å måle? Dette utgjør altså en sentral 

trussel mot begrepsvaliditet (Kleven, 2008). 

 

En trussel mot begrepsvaliditet kan være at fonologisk bevissthet er et vidt begrep som 

involverer rim, stavelser, fonembevissthet, første og siste lyd, legge til og trekke fra lyder, 

samt legge sammen lyder. Alle disse egenskapene er ikke inkludert i testene. Testene her 

måler første og siste lyd, samt legge sammen lyder (fonembevissthet). Imidlertid er dette 

mest vesentlig ved fonologisk bevissthet. Antakeligvis ville resultatene blitt lik, dersom man 

heller hadde benyttet tester som tok for seg andre aspekt ved fonologisk bevissthet.  

 

En annen trussel rettet mot begrepsvaliditet er, om testene måler noe de ikke er ment å måle 

(Shadish et al., 2002). Fonologiske tester har fått kritikk for å ikke være et rent mål for 

fonologisk bevissthet. Disse testene krever ressurser fra arbeidsminnet, fordi barna må lagre, 

huske og gjenkalle den simultane fonologiske stimulusen som blir presentert av testleder 

(Karagiannakis et al., 2015). Resultatene fra de fonologiske testene kan dermed vært påvirker 

av godt eller dårlig arbeidsminne, og minnekapasiteten for øvrig (Hecht et al., 2001). 

 

Måleinstrumentene til variabelen Tallforståelse, stiller på lik linje som fonologitestene, også 

krav til minnefunksjonen, som arbeidsminnet. Altså kan dette innvirke på testresultatene. Det 

fonologiske minne kan også påvirke resultatene både i fonologi og aritmetikk. Nettopp fordi 

også tallkunnskap krever enkel aktivering av fonologiske representasjoner fra minne (Geary, 

Hamson & Hoard, 2000). Til tross for at det muligens er målt noe som egentlig ikke skal 

måles, dekker deltestene variabelen Tallforståelse i sin helhet.  

 

Testene stiller også krav til verbale ferdigheter (som lytteforståelse) og verbal prosessering 

(språklig kommunikasjon). Fordi barna eksplisitt må besvare på oppgavene. Vansker knyttet 

til verbale ferdigheter vil derfor påvirke testresultatene. Men utvalget i denne undersøkelsen 

har imidlertid ekskludert barn med språkvansker og andre lærerrelaterte vansker. Men en 

uoppdaget språkvanske eller oppmerksomhetsvansker må en likevel ta høyde for. 

Fonologitestene og matematikktestene er ikke standardiserte, og er dermed en trussel for 

begrepsvaliditeten. 
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ANS krever ikke verbale ferdigheter, eller minnefunksjon. Men barna må likevel forstå 

oppgavens formål, samt at test for ANS, Tobans dot comparison, muligens stiller krav til 

reaksjonstid. Fordi barna selv skal merke av. Dårlig eller god reaksjonsevne kan derfor 

påvirke testresultatene. Det er også viktig å bemerke at barna her skal sammenligne to bokser 

med prikker. Hvis barna gjetter, er det altså 50% sjanse for å gjette riktig eller galt. Testene 

for IQ (Raven) og vokabular (BPVS) krever heller ikke verbale ferdigheter. Reliabiliteten på 

Raven i denne undersøkelsen var henholdsvis lav sammenlignet med de andre testene, med 

en alphaverdi på .74. Dette kan være forårsaket av feilkilder ved datainnsamlingen. De 

sistnevnte testene er standardiserte tester, brukt ved internasjonal forskning.  

 

En helthetsvurdering tilsier at begrepsvaliditeten er tilfredsstillende, og at testene i denne 

undersøkelsen i liten grad truer begrepsvaliditeten. Fordi testene er hyppig anvendt i lignende 

studier. I tillegg er de utarbeidet i tråd med internasjonale anerkjente tester. Dette gjør 

resultater og slutninger mellom studier sammenlignbare. 

 

5.1.4 Ytre validitet 

Ytre validitet angår om sammenhengen er representativt for alle relevante norske enspråklige 

5-åringer. Enkelte hevder ikke-eksperimentelle undersøkelser har god ytre validitet (Kleven, 

2002b). Dette er likevel en vurderingssak fra undersøkelse til undersøkelse. Hvor 

representativt er utvalget? Ville et annet utvalg eller en annen setting fått det samme utfallet? 

 

Utvalget for denne undersøkelsen er relativt stort, med omlag 254 barn, fra fire forskjellige 

kommuner på Østlandet. Disse kommunene anses som landsdekkende sett i forhold til inntekt 

og utdanning. Men det er likevel viktig å påpeke at de ikke er tilfeldig trukket. Utvalget er 

trukket basert på hvem som takket ja til å delta i forskningsprosjektet NumLit. Ut fra 

utvalgsstørrelsen anses sammenhengen som generaliserbar utover undersøkelsens konkrete 

personer og situasjoner. Likevel er det tendenser til at de som samtykker ofte har høyere 

sosioøkonomisk status, enn de som takker nei. Kanskje kan dette skyldes mindre skepsis til 

forskning? Dette kan i så fall påvirke utfallet, men er kanskje et større problem i 

undersøkelser som ser på nivåforskjeller mellom grupper enn i denne type prediksjonsstudier. 

 

Det er den samlede kunnskap rundt et tema som til sist avgjør om resultatene er 

generaliserbare. Resultatene fra denne undersøkelsen, om at det er signifikant sammenheng 
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mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetiske ferdigheter, er i tråd med en rekke andre 

studier (Hecht et al., 2001; Korpipää et al., 2017; Ostad, 2015; Leather et al., 1994; de Smedt 

et al., 2010; Simmons et al., 2008; Krajewski et al., 2009). Dette vil diskuteres nærmere i 

kapitel 5.2. På bakgrunn av dette er det ikke usannsynlig at denne sammenhengen kan 

generaliseres til tilsvarende populasjon for øvrig, og derav anses den ytre validitet som god. 

 

5.2 Resultatene i lys av tidligere empiri 

Til tross for at lesing og matematikk krever forskjellige typer ferdigheter som tallkunnskap 

og bokstavkunnskap, har flere studier funnet stor sammenheng mellom lese - og 

skriveferdigheter og matematikkferdigheter (Ostad, 2010; Purpura et al., 2011; Korpipää et 

al., 2017). Dette indikerer felles underliggende kognitiv faktor, som igjen påvirker 

utviklingen innen begge fagdomenene.   

 

Basert på teorikapitlet og resultatene fra den foreliggende undersøkelsen, vil det videre 

diskuteres om sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk er i 

overenstemmelse med tidligere empiriske funn. Som nevnt er det altså den totale kunnskapen 

rundt et tema som avgjør hvorvidt resultatene er valid. Videre vil derfor studie for studie 

presenteres, og diskuteres for likheter og ulikheter. 

 

Studier som støtter sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

Resultatene i den foreliggende undesøkelsen viser at fonologisk bevissthet har et unikt bidrag 

på tallforståelsen (12,3%), addisjon (13,3%) og tekstoppgaver (11,2%), etter kontroll av 

ANS, vokabular og IQ. Dette er i tråd med tidligere empiriske funn, deriblant denne 

undersøkelsens hypotese som er basert på funn fra studien til Hecht et al. (2001), om at der er 

sammenheng mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk. Imidlertid har studien til Hecht et 

al. (2001) et videre begrep av fonologisk bevissthet, der de har inkludert fonologisk minne og 

hurtig tilgang til fonologiske koder fra langtidsminne. Resultatene viste likevel at 

komponenten fonologisk bevissthet hadde unik sammenheng, og var den komponenten som 

best predikerte for variasjonen i barnas matematikkferdigheter, med en forklart varians på 

omlag 10%. En vesentlig forskjell fra foreliggende studie er at studien til Hecht et al. (2001) 

er longitudinell, og derav funnet at fonologisk bevissthet predikerer for 

matematikkferdighetene. I den foreliggende studien derimot, kan funn på bakgrunn av valgt 

design ikke si noe om retning. Men i følge den longitudinelle analysen til Hecht et al. (2001) 
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viste det seg at matematikkferdighetene ikke var en signifikant prediktor for utviklingen av 

fonologisk bevissthet, men motsatt. Dette gir empirisk støtte for en mulig direkte kausal 

sammenheng mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk (Hecht et al., 2001).  

 

Utvalget til Hecht et al. (2001) består av 201 barn, og er tilnærmet likt utvalgsstørrelsen for 

foreliggende studie (n=254). Imidlertid er barna i utvalget til Hecht et al.  (2001) noe eldre, 

med en aldersgruppe fra 8-11 år. Det er likevel interessant å se at fonologisk bevissthet og 

aritmetikk fortsatt viser signifikant sammenheng også i senere utviklingsforløp, etter fylte 5 

år. Det bør imidlertid nevnes at fonologisk bevissthet ikke kunne forklare variasjonen i 

matematikkferdighetene blant de yngste barna (2-3. klasse). I denne aldersgruppen var det til 

tross for korrelasjon mellom samtlige av de tre fonologiske komponentene, likevel fonologisk 

minne og hurtig tilgang til fonologiske koder fra langtidsminne som gjorde seg mest 

gjeldende. Imidlertid var det kun komponenten fonologisk bevissthet som signifikant 

predikerte utviklingen av matematikkferdighetene blant de eldste barna i utvalget (3-5. 

klasse), etter kontroll av generelle verbale evner og primære matematikkferdigheter. Totalt 

sett er altså fonologisk bevissthet mer relatert til de eldste barna i studien til Hecht et al. 

(2001), noe som ikke samsvarer med funnene fra 5-åringene i den foreliggende 

undersøkelsen. Årsaken til forskjellen kan være nedfelt i bruken av ulike kontrollvariabler, 

siden vi vet at forskerens valg av kontrollvariabler påvirker utfallet (Christophersen, 2009). 

Studien til Hecht et al. (2001) har ikke kontrollert for variablene IQ og ANS. Den 

foreliggende studien har derimot ikke kontrollert for fonologisk minne slik Hecht et al. 

(2001) gjør, og dette kan påvirke resultatene. Hecht et al. (2001) påpeker selv arbeidsminne 

som alternativ tolkning til sammenhengen. Hvis sammenhengen mellom fonologisk 

bevissthet og aritmetikk skyldes arbeidsminne, kan dette være årsak til at fonologisk 

bevissthet ikke korrelerer med de yngste barna i studien til Hecht et al. (2001). 

 

Videre er operasjonalisering av variablene ulik. Fonologisk bevissthet i studien til Hecht et al. 

(2001) er operasjonalisert med Phonme Elision. Det angår å trekke fra fonemer, for eksempel 

ta bort fonemet /k/ i Kopp, og deretter spørre barnet hva ordet blir da. Den foreliggende 

undersøkelsen har istedenfor benyttet testen Phoneme Isolation, som omhandler og lytte etter 

første og siste lyd i et ord. Videre har studien til Hecht et al. (2001) også brukt Phoneme 

segmentering. Det vil si at barna skal fortelle hvert fonem et ord består av. Foreliggende 

undersøkelse har en tilnærmet lik test, men motsatt. Altså Phonene Blending. Her skulle 

barna trekke sammen fonemer som testleder presenterte. Rim er også brukt ved 
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operasjonaliseringen. Dette kan ha betydning for de ulike resultatene, siden fonembevissthet 

som er brukt i den foreliggende studien har vist å være mer relevant for tidlig ordavkoding 

enn rimbevissthet (Muter et al., 2004). Videre er matematikkferdighetene hos Hecht et al. 

(2001) operasjonalisert med tester som for det meste angår flersifret divisjon og 

multiplikasjon, samt algebra. Testene innebærer også 8 addisjon og subtraksjonsoppgaver. 

Gjennomføringen av testene ble utført ved at barna benyttet penn og papir. Noe som stiller 

krav til lese - og skriveferdighetene. Det er altså en vesentlig forskjell i operasjonaliseringen 

av matematikkferdighetene i den foreliggende undersøkelsen, sammenlignet med Hecht et al. 

(2001). Studien til Hecht et al. (2001) stiller altså krav til mer avansert flersifret matematikk, 

som ikke ville vært målbart for barn i 5-årsalderen.  

 

Fonologisk bevissthet viste ut fra resultatene for den foreliggende undersøkelsen den høyeste 

forklarte variansen blant de tidlige aritmetiske ferdighetene som ble målt (11,2-13,3%). Dette 

er i tråd med studien til Simmons og Singleton (2008), som har utviklet en modell for 

sammenhengen mellom svake fonologiske representasjoner i langtidsminne og aritmetiske 

vansker hos barn med dysleksi (se figur 2.1). Studien til Simmons et al. (2008) er imidlertid 

en metaanalyse, som har vurdert aritmetiske ferdigheter hos barn med dysleksi. Denne 

studien forteller oss dermed lite om normalutviklingen, men som nevnt i oppsummeringen av 

teorikapittelet er prediktorene for leseferdigheter og dysleksi sterkt relatert til hverandre og 

dermed vil modellen likevel gi informasjon også om normal utvikling. I og med at barna er 

blitt diagnostisert med dysleksi, kan en anta at barna i utvalget til Simmons et al. (2008) går 

på 4-7. trinn, nettopp fordi en dysleksidiagnose sjelden settes på barn på 1-2. trinn. 

 

Barn med dysleksi som har vansker med den grunnleggende komponenten innen lesing, altså 

fonologisk bevissthet, er de barna med mest alvorlig dysleksi antakeligvis på nivå med 1-2. 

trinn. Noe som omtrent tilsvarer ferdighetsnivået til utvalget i foreliggende undersøkelse, 

dette fordi barn med dysleksi ofte har konstans i tidlig utviklingsforløp, og sliter med vansker 

knyttet til den helt tidlige utviklingen av leseferdighetene, altså fonologisk bevissthet 

(Snowling, 2014). Funnene til Simmons og Singleton (2008) indikerer at barn med dysleksi 

kun har vansker knyttet til aspekt ved matematikk som innebærer manipulering av verbale 

koder, deriblant telling og gjenkalling av aritmetisk fakta. Variablene som er benyttet i 

foreliggende undersøkelse (tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver) krever alle 

manipulering av verbale koder, fordi denne typen aritmetikk lagres og gjenkalles som 

fonologiske representasjoner i langtidsminne som "en tro tre/ en pluss to er lik tre". Imidlertid 
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kan denne sammenhengen skyldes arbeidsminnekapasiteten, nettopp fordi barn med lite 

automatiserte addisjonsferdigheter, og derav svake fonologiske addisjonsrepresentasjoner i 

langtidsminne, i større grad bruker mye ressurser på relativt enkle addisjonsoppgaver, noe 

som kan gå på bekostning av selve utregningsprosedyren for øvrig (Simmons & Singleton, 

2008). Kvaliteten på de fonologiske aritmetiske representasjonen vil altså påvirke 

individuelle forskjeller i enkel aritmetikk. Med andre ord vil gode fonologiske ferdigheter ha 

positiv innvirkning på effektiv oppgaveløsning (Ostad, 2010). Altså som nevnt; jo mer 

distinkte og nøyaktige fonologiske representasjoner fra langtidsminne, dess mer effektiv 

gjenkalling av aritmetisk fakta (De Smedt et al., 2010). 

 

Resultatene fra den foreliggende undersøkelsen kan derimot bare delvis bekrefte Krajewski 

og Schneider´s (2009) tallordshypotese, altså at fonologisk bevissthet spesifikt er knyttet til 

læring av tallord, og ikke mengden tallet representerer (Krajewski & Schneider, 2009). 

Funnene mine er altså mer i overenstemmelse med modellen til Simmons og Singleton 

(2008) som innebærer at svake fonologiske representasjoner svekker all matematikk som 

involverer manipulering av verbale koder. Resultatene fra den foreliggende undersøkelsen 

viste unik signifikant sammenheng mellom tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Altså 

alle aspekt som innebærer manipulering av verbale koder, også addisjon "fem pluss to er lik 

sju", og ikke bare tallord "en to tre". Videre er variabelen tallforståelse operasjonalisert med 

tester som angår symbolsk tallforståelse, relasjonelle ferdigheter og telleferdigheter. Alle 

disse ferdighetene krever kunnskap om sammenheng mellom tallord og tallmengde. 

Resultater fra foreliggende studie viser at fonologisk bevissthet har unik betydning på 

tallforståelsen, og derav både tallord og tallmengde. De konsistente funnene mellom 

fonologisk bevissthet og alle utfallsmålene for tidlig aritmetikk bekrefter også at 

sammenhengen er tilstede utover aritmetikk som kun omhandler tallord. Utvalget til 

Krajewski et al. (2009) består av barn i alderen 5-8 år, som igjen indikerer at sammenhengen 

primært er funnet på grunnleggende ferdighetsnivå. Dette er imidlertid i samsvar med 

sammenhengen som er funnet blant 5-åringene i den foreliggende undersøkelsen. 

 

Resultatene til De Smedt et al. (2010) viser også til unik sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og enkel aritmetikk som krever gjenhentingsstrategi (Ostad, 2010). Til tross for en 

betydelig mindre utvalgsstørrelse (n=37), er utvalget til De Smedt et al. (2010) i 

overenstemmelse med utvalget til Hecht et al. (2001), med barn på henholdsvis 4-5. trinn. 

Dette er forøvrig interessant, nettopp fordi resultatene for den foreliggende undersøkelsen har 
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funnet unik sammenheng blant barnehagebarn, noe som kan tyde på at sammenhengen er 

vedvarende over tid. De Smedt et al. (2010) har kontrollert for generelle leseferdigheter og 

fonologisk korttidsminne. Altså er det ikke tatt høyde for IQ og verbale ferdigheter som 

alternative tolkninger til sammenhengen. Det er likevel fordelaktig med kontroll av 

fonologisk korttidsminne, dette fordi minnefunksjonen antakeligvis kan være av betydning 

også for den uforklarte variansen i den foreliggende undersøkelsen (Ostad, 2010). På en 

annen side krever ikke fonologisk korttidsminne bearbeiding av den presenterte fonologiske 

informasjonen, men kun kort lagring. Testene som er benyttet som mål på fonologisk 

bevissthet i foreliggende studie stiller krav til også bearbeiding av presentert fonologisk 

informasjon. Dette indikerer muligheten for at fonologisk arbeidsminne heller er av 

betydning for den oppståtte sammenhengen.  

 

Videre er fonologisk bevissthet hos De Smedt et al. (2010) operasjonalisert med fonologisk 

segmentering. Siden denne testen krever å holde på fonologisk informasjon, samtidig som 

barnet skal høre hvilket ord det blir, etter å ha blitt bedt om å trekke fra et eller fler fonem, er 

dette en stor begrensning knyttet til denne studien. Studien til De Smedt et al. (2010) har 

derfor svak begrepsvaliditet, siden testene måler mer enn de egentlig har til hensikt å måle 

(Shadish et al., 2002), i dette tilfellet arbeidsminne. Men hvis det er arbeidsminne som er 

forårsak til sammenheng mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk, skulle en anta at denne 

sammenhengen økte ved mer avansert matematikk, noe den ikke gjorde (De Smedt et al., 

2010). Nettopp fordi arbeidsminne antas å være mer belastet i avansert matematikk. 

Istedenfor viser funnene til De Smedt et al. (2010) sterk sammenhengen mellom fonologisk 

bevissthet og tidlig aritmetikk, noe som gjør det lite sannsynlig for at arbeidsminnet er av 

særlig betydning. Imidlertid har ikke studien til De Smedt et al. (2010) kontrollert for 

arbeidsminne. Barn med lite automatiserte regneferdigheter bruker vel strengt tatt mye 

resurser i arbeidsminne? På lik linje med eldre barn i møte med mer avansert matematikk. 

Altså bør dette kontrollers over tid, for å finne hvorvidt det er arbeidsminne som ligger til 

grunn for sammenhengen. 

 

Videre kan kanskje sammenhengen forklares ut fra at testene for både fonologisk bevissthet 

og enkel aritmetikk utvikles hånd i hånd uten at det er kausal sammenheng, fordi begge er 

relatert til generelt evnenivå? Den foreliggende undersøkelsen har imidlertid kontrollert for 

generelle intellektuelle evner (IQ), og fonologisk bevissthet viser på tross av dette til unik 

sammenheng. På den andre siden er det viktig å påpeke at IQ nest best kan forklare 
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samvariasjonen i foreliggende undersøkelse, med en forklaringsvarians fra 7,3-11,5 % på de 

målte utfallsvariablene for tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. På 

spørsmålet om sammenhengen kan skyldes at utviklingen av aritmetikk og fonologisk 

bevissthet foregår parallelt, virker dette lite sannsynlig siden sammenhengen ikke forsvinner 

når det kontrolleres for generelle intellektuelle evner. Funn fra foreliggende undersøkelse er 

likevel i tråd med resultatene fra De Smedt et al. (2010) som viser at fonologisk bevissthet 

har størst betydning for enkel aritmetikk. Hvis IQ er forårsak til sammenheng ved måling av 

fonologisk bevissthet, skulle en anta at denne sammenhengen økte ved mer avansert 

matematikk, noe den ikke gjorde i studien til Hecht et al. (2001) som kontrollerte for generell 

verbal intelligens. I studien til Hecht et al. (2001) var det som nevnt fonologisk bevissthet 

som utgjorde størst betydning for de eldste barna. Andre studier viser også til inkonsekvente 

funn av betydningen IQ har på utregningsferdighetene (Koponen et al., 2009). 

 

Testen som er brukt som mål på variabelen tekstoppgaver i den foreliggende undersøkelsen 

benyttet tidsbegrensning. Dette er fordelaktig for å få frem hvilken aspekt ved aritmetikk som 

er påvirket av fonologisk bevissthet. Er det som De Smedt et al. (2010) hevder, sammenheng 

på grunn av gjenhentingsstrategi? Ved bruk av tidsbegrensning gir det mulighet for å vurdere 

både effektivitet, strategibruk og nøyaktighet i sammenheng med fonologisk bevissthet (De 

Smedt et al., 2010). Inntrykk fra testsituasjonen indikerer at 5-åringene i utvalget for den 

foreliggende studien, ofte benyttet back-up strategi (tellestrategi på fingrene) i 

oppgaveløsningen knyttet til addisjon og tekstoppgaver, men enkelte benyttet også 

retrievalstrategi. I videre arbeid med NumLit studien kunne det også vært interessant å se på 

dette med strategier mer systematisk, siden Ostad (2015) påpeker at det er fenomenet privat 

tale ved lagring og gjenkalling av aritmetisk minne som er årsaken til sammenhengen mellom 

fonologisk bevissthet og aritmetikk.  

 

Dette et i tråd med funn fra Fuchs et al. (2005) som viser at fonologisk bevissthet, sammen 

med oppmerksomhet, unikt predikerte for automatisert gjenkalling av aritmetisk fakta minne 

(retrieval), men ikke for andre aspekt ved matematikk, som eksempelvis tekstoppgaver. 

Språkferdighetene er ofte knyttet til tekstoppgaver i matematikk (Sharma, 2015), imidlertid 

viste funn fra den foreliggende undersøkelsen, i motsetning til Fuchs et al. (2005) at 

fonologisk bevissthet forklarer ferdigheter i tekstoppgaver (11,2%) langt mer enn vokabular 

(8,4%). De like funnene i alle aspekt ved tidlig aritmetikk fra den foreliggende undersøkelsen  

indikerer igjen enda mindre sannsynlighet for at sammenhengen mellom fonologisk 
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bevissthet og aritmetikk er tilfeldig. Videre viste funnene til Fuchs et al. (2005) at både 

arbeidsminne og prosesseringshastighet ikke var signifikant relatert til aritmetikk etter 

kontroll av oppmerksomhet. Utvalget besto forøvrig av 564 1. klassinger. Dette samsvarer 

med aldersgruppen i utvalget for den foreliggende undersøkelsen. Altså viser det i motsetning 

til Hecht et al. (2001) også sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

blant 5-åringer. 

 

Koponen, Aunola, Ahonen og Nurmi (2009), rapporterte at fonologisk bevissthet målt i 

barnehagen korrelerer statistisk signifikant på telleferdighetene og regneferdighetene i 4. 

klasse. Variabelen tallforståelse som den foreliggende undersøkelsen benytter, inneholder 

blant annet telleferdigheter, og er derfor et videre begrep enn telleferdighetene alene. 

Automatisert og flytende beregning av enkel aritmetikk (som 2+3) og automatisert 

ordavkodningsferdighet (ortografisk lesing) har ut fra dette en felles underliggende kognitiv 

komponent, altså fonologisk bevissthet. Imidlertid har studien til Koponen et al. (2009) kun 

sett på samvariasjonen mellom aritmetiske ferdigheter og fonologiske ferdigheter, og er 

derfor ikke egnet til å si noe om kausalitet. Funnene antyder likevel stor grad av sammenheng 

mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk. Resultatene fra den foreliggende studien viser at 

fonologisk bevissthet har unik sammenheng for alle utfallsmålene, altså tallforståelse, 

addisjon og tekstoppgaver. Denne konsistente sammenhengen indikerer at funnen er riktige, 

og utgjør enda mindre sannsynlighet for at sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og 

tidlig aritmetikk er tilfeldig.  

 

Funn fra Korpipää et al. (2017) indikerer at sammenhengen er relativt sterkt allerede ved 

skolestart. Studien fulgte 1880 finske barn fra 1-7. trinn. Den omfattende studien, fant i 

motsetning til andre studier tidsspesifikke sammenhenger, der fonologisk bevissthet spilte en 

særlig stor rolle i begynneropplæringen både i aritmetikk og lesing. I midlertid viste det seg 

at foreldrenes utdanningsnivå, samt IQ hadde størst betydning senere i utviklingsforløpet. 

Funnene er altså i tråd med resultatene fra den foreliggende undersøkelsen, særlig på grunn 

av utvalgets alder som kun skiller med ett år. Videre vil det bli interessant å se om 

sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og matematikk fortsatt vil oppstå i senere 

utviklingsforløp, eller er også sammenhengen i den foreliggende studie tidsspesifikk? 
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Studier som ikke støtter sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk 

I motsetning viser enkelte studier til liten grad av sammenheng mellom fonologisk bevissthet 

og aritmetikk (Moll, Göbel & Snowling, 2014; Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 2011; 

Durand, Hulme, Larkin & Snowling, 2005). I følge Krajewski et al. (2009) kan dette 

forklares av at disse studiene har inkludert tallforståelsen, altså sammenheng mellom tallord 

og tallets kardinale verdi i analysene. Følgelig bekrefter dette at fonologisk bevissthet er av 

størst betydning for aritmetikk som innebærer manipulasjon av verbale koder (Krajewski et 

al., 2009; Simmons et al., 2008).  

 

Moll, Göbel og Snowling (2014) rapporterte om distinkte kognitive faktorer som ligger til 

grunn for matematikkvansker og lese - og skrivevansker. Årsak til forskjellen mellom funn 

her og funnene til Moll et al. (2014) kan være forankret i bruk av ulike design. I motsetning 

til den foreliggende undersøkelsen, har Moll et al. (2014) benyttet gruppesammenligning. De 

har sammenlignet barn med matematikkvansker, lese- og skrivevansker, komorbide vansker 

og barn med typisk utvikling. Moll med kolleger (2014) fant at barn med matematikkvansker 

hadde vansker på en rekke oppgaver knyttet til tall, til forskjell for barn med kun lese - og 

skrivevansker som kun viste vansker på aritmetiske oppgaver som innebar verbale koder. I 

tillegg viste profiler til den komorbide gruppen vansker knyttet til begge områdene. Dette 

samsvarer imidlertid med funnene til Simmons og Singleton (2008), om at barn med dysleksi 

kun har vansker med matematikk som innebærer manipulering av verbale koder. Derav 

støtter studien til Moll et al. (2014) likevel opp under sammenhengen mellom fonologisk 

bevissthet og aritmetikk, bare at den er begrenset til matematikk knyttet til bruk av verbale 

koder.  

 

Imidlertid er operasjonaliseringen av variablene tilnærmet lik som i foreliggende 

undersøkelse. Til tross for at studien til Moll et al. (2014) ikke støtter sammenhengen mellom 

fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk, er den likevel i samsvar med enkelte studier som 

påpeker at fonologisk bevissthet kun er en forutsetning i aritmetikk som innebærer 

gjenhenting eller bearbeiding av fonologiske representasjoner fra langtidsminne. Siden begge 

vanskegruppene som er sammenlignet har lite automatisert kunnskap, enten i fonologisk 

bevissthet/ tidlig ordavkodning eller matematikk, vil det på bakgrunn av dette antas at de som 

har lesevansker, også kan ha vansker knyttet til gjenhenting av aritmetiske fonologiske koder 

som muligens er av dårlig kvalitet. Hvis testene ikke benytter tidtaking, vil det ikke være 

mulig å oppdage i ettertid hvorvidt barna med dysleksi har strevd med disse oppgavene (Moll 
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et al., 2014). De Smedt et al. (2010) påpeker at årsak til at enkelte studier ikke har funnet 

sammenheng kan skyldes ulik operasjonalisering av variabelen for aritmetikk. Uten 

tidsbegrensning vil det ikke være mulig å fange opp variasjonen, og sammenhengen kan være 

forårsaket av svak prosessering eller andre faktorer. 

 

Aritmetikk vil imidlertid aldri bare omhandle fonologiske koder fra langtidsminne, dette fordi 

utregning er en kompleks ferdighet (Karagiannakis et al., 2015). I midlertid vil det være 

vanskelig å skille matematikk som krever eller ikke krever ferdigheter knyttet til fonologiske 

representasjoner fra langtidsminne. I følge Ostad (2010) benyttes fonologiske 

representasjoner i oppgaveløsning gjennom privat tale. Privat tale utvikles fra ytre (hørbar) til 

internalisert subvokal (stille) tale. På bakgrunn av dette kan en anta at vi benytter oss av 

fonologisk bevissthet også i mer avansert matematikk som algebra og geometri. Men her som 

privat indre tale, og ikke ytre privat tale som benyttes av yngre barn. Samlet sett er det altså 

grunnlag for at det fonologiske systemet er aktivert i både enkel og avansert matematikk, 

enten i form av tallord, addisjonssekvenser, multiplikasjonssekvenser eller andre 

utregningsferdigheter (Ostad, 2010). De avhengige utfallsvariablene som benyttes i den 

foreliggende undersøkelsen (tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver), er alle aritmetiske 

oppgaver knyttet til verbale koder. Variabelen tallforståelse krever kunnskap om tallord og 

verbal telling. Addisjon i form av addisjonssekvenser ("en pluss to"), dette gjelder i samme 

grad for tekstoppgaver, fordi tekstoppgaver er forankret i grunnleggende 

utregningsferdigheter som blant annet addisjon, men i en mer fortellende form. Imidlertid vet 

vi gjennom den uforklarte variansen at fonologisk bevissthet ikke alene kan forklare 

variasjonen i matematikkferdighetene, nettopp fordi matematikk er komplekst (Karagiannakis 

et al., 2015). 

 

Videre støttes ikke sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk av 

resultatene fra studien til Purpura, Hume, Sims og Lonigan (2011). De fant at fonologisk 

bevissthet ikke predikerte unikt for matematikkferdighetene ett år senere. Derimot fant de 

gjennom regresjonsanalyse at bokstavkunnskap og vokabular unikt predikerte for matematikk 

året etter. Vokabularet i den foreliggende undersøkelsen bidro imidlertid minst på 

sammenhengen til tidlig aritmetikk. Der forklaringsvariansen predikert ut fra vokabular var 

på 8,4 % for tallforståelse, 4,5% for addisjon og 8,4% for tekstoppgaver. Både ANS, IQ og 

fonologisk bevissthet var altså av større betydning for tidlig aritmetikk enn vokabular. I 
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motsetning til Purpura et al. (2011) har ikke den foreliggende undersøkelsen kontrollert for 

bokstavkunnskap. 

 

Både alderen i utvalget og valgt design er tilsynelatende lik mellom foreliggende 

undersøkelse og studien til Purpura med kolleger (2011). Utvalgsstørrelsen deres er 

imidlertid relativt liten, med kun 69 barn. En grunn til de ulike resultatene kan skyldes at 

forskerne ikke har undersøkt aldersrelaterte forskjeller til sammenhengen. Barna i utvalget til 

Purpura et al. (2011) har en aldersforskjell på 3-5 år. Dette er uheldig, fordi 3-åringene 

muligens har et mindre velutviklet fonologisk bevissthet sammenlignet med 5-åringene. 

Videre kommer barna i utvalget fra hjem med relativt lav sosioøkonomisk status. Dette kan 

ha påvirket resultatet, særlig hvis stimuleringen for både de leserelaterte ferdighetene og de 

aritmetiske ferdighetene ikke er tilfredsstillende i hjemmet. Indre validitet i longitudinelle 

studier kan også svekkes av historie, altså at barna utvikler seg naturlig over tid (Shadish et 

al., 2002). Forfatterne selv hevder at tidligere studier som har funnet sammenheng ikke har 

inkludert en rekke vanlige faktorer, deriblant generelle faglige evner, genetikk og miljø 

(Purpura et al., 2011). Den foreliggende studien har imidlertid tatt høyde for generelle non-

verbale evner, IQ. Selv om fonologisk bevissthet viste unik sammenheng etter kontroll av 

ANS, vokabular og IQ, er det likevel viktig å merke seg at IQ også har en relativt stor 

forklaringsverdi på tidlig aritmetikk i den foreliggende undersøkelsen (7,3-11,5%). 

 

En annen studie fant heller ikke sammenheng mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk, 

men fant at aritmetikk unikt korrelerer med siffersammenligning (symbolsk tallforståelse) og 

verbale evner (Durand, Hulme, Larkin & Snowling, 2005). Utvalget besto av 162 britiske 

barn i alderen 7-10 år, utvalget anses derfor som relativt representativt. Resultatene er 

imidlertid ikke i samsvar med utvalget i den foreliggende undersøkelsen.  

 

Studien til Durand et al. (2005) har operasjonalisert aritmetikk med enkel addisjon og 

subtraksjon, med en tidsbegrensning på 1 minutt. Studien har dermed et mål på nøyaktighet 

og hurtigheten på utregningsferdighetene. Imidlertid stiller dette krav til en automatisert 

ferdighet, som igjen tilsier nødvendigheten av god kvalitet på fonologiske representasjoner 

fra langtidsminne (De Smedt et al., 2010). Til tross for dette, fant de altså ikke sammenheng. 

Ikke-verbale ferdigheter (IQ) var heller ikke en unik prediktor for aritmetikk. Dette samsvarer 

med funn fra den foreliggende studien, der fonologisk bevissthet unikt forklarer variasjonen i 

tidlig aritmetikk, etter kontroll av IQ, ANS og vokabular. Videre er testene for aritmetikk i 
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studien til Durand et al. (2005) gjennomført skriftlig av barna selv, det vil si at testen som 

måler aritmetikk muligens er påvirket av lese - og skriveferdighetene. Men som nevnt 

utgjorde ikke dette sammenheng. Studien til Durand et al. (2005) er en tverrsnittstudie, og har 

dermed begrensing i at samtlige korrelasjoner er basert på kun ett måletidspunkt, som i 

foreliggende undersøkelse. Funnen sier derfor ingenting om hvorvidt verbale evner og 

siffersammenligning predikerer for aritmetisk utvikling. I motsetning til Purpura et al. (2011) 

er studien til Durand et al. (2005) kontrollert for alder. 

 

Oppsummering 

Til tross for varierende funn, er det likevel overvekt av studier som taler til fordel for at det er 

sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk. Blant studiene som viser til 

felles underliggende komponent innen både lesing og aritmetikk, har disse entydig funnet at 

det er komponenten fonologisk bevissthet som er mest utbredt. Imidlertid viser et mer 

nyansert bilde, at noen studier finner sammenheng i tidlig alder, mens andre igjen finner 

sammenheng hos eldre barn (Hecht et al., 2001; Simmons et al., 2008; De Smedt et al., 

2010). Likevel er det viktig å merke seg at både lesing og aritmetikk er komplekse 

ferdigheter, og det er derfor ikke å utelukke at det kan være flere faktorer som fører til 

sammenheng.  

 

Basert på tidligere empiri, samt resultatene i den foreliggende undersøkelsen, indikerer dette 

samlet sett at det er en sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk som 

tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver, også etter kontroll av ANS, vokabular og IQ. Dette 

støtter altså antakelsen om at fonologisk bevissthet er en domenegenerell underliggende 

komponent både for lese - og skriveferdighetene og matematikkferdighetene (Krajewski et 

al., 2009). Den konsistente sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og alle 

utfallsmålene i tidlig aritmetikk (tallforståelse, addisjon, tekstoppgaver) støtter også at 

funnene er pålitelige, og at det er lite sannsynlighet for at dette skyldes tilfeldighet. 

 

5.3 Avslutning 

Formålet med denne undersøkelsen har vært å finne hvorvidt det er sammenheng mellom 

fonologisk bevissthet og tidlige aritmetiske ferdigheter blant norske enspråklige 5-åringer. Ut 

fra bivariate korrelasjonsanalyser var samtlige variabler som er benyttet signifikant korrelerte 

med hverandre på .0001 nivå. Videre viste resultatene fra regresjonsanalysen at fonologisk 



 78 

bevissthet har unik sammenheng med tidlig aritmetiske ferdigheter knyttet til tallforståelse, 

addisjon og tekstoppgaver, etter kontroll av mulige alternative forklaringer som vokabular, 

ANS og IQ. Også disse resultatene var signifikante på .0001 nivå. Det vil si at det er under 

1% sjanse for at denne sammenheng er tilfeldig, og dermed kan den alternative hypotesen 

med stor sikkerhet bekreftes. Den er altså statistisk signifikant, og dermed rimelig sterk 

sammenheng mellom fonologisk bevissthet og tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon 

og tekstoppgaver. Resultatene for denne undersøkelsen er derfor statistisk valide, med relativt 

høy forklaringsverdi. Fonologisk bevissthet forklarer 12,3% av variasjonen på tallforståelse, 

13,3% på addisjonsferdighetene, og til slutt 11,2% på tekstoppgaver. De like funnene for alle 

utfallsmålene støtter at sammenheng er riktig, og gjør det enda mindre sannsynlig at dette er 

tilfeldig. Imidlertid viste den uforklarte variansen at en ikke kan utelukke andre faktorer som 

kan spille inn på tidlig aritmetikk som tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Resultatene 

er deretter drøftet i lys av Cook og Campbells (1979) validitetssystem. Til slutt viser tidligere 

empiri til sprikende funn i hvorvidt det er sammenheng, men likevel er det overvekt av 

studier som viser i undersøkelses favør, til en betydelig sammenheng mellom fonologisk 

bevissthet og tidlig aritmetikk. Det ser altså ut til at fonologisk bevissthet er en nødvendig 

forutsetning, men ikke tilstrekkelig alene for tidlige aritmetiske ferdigheter.  

 

5.3.1 Pedagogiske konsekvenser 

Sammenhengen mellom lesing og aritmetikk har fått liten oppmerksomhet i 

forskningslitteraturen. Mer forskning på dette feltet vil kaste lys over praktiske utfordringer i 

møte med elever som strever. En større innsikt i de eventuelle felles underliggende 

mekanismer vil medføre bedre utnytting av diagnostiske verktøy. Det vil også gi en mer 

helthetlig og hensiktsmessig opplæringsmulighet fordi man kan utvikle intervensjoner som er 

rettet mot to domener samtidig (Ostad, 2010). I praktisk pedagogisk betydning vil det si at 

intensiv preventiv støtte til barn som viser vansker med fonologisk bevissthet vil være 

effektiv både for leseutviklingen og aritmetisk utvikling (Korpipää et al., 2017).  

 

Som nevnt er det spesielt aritmetikk som omhandler gjenkalling av fonologiske 

representasjoner fra langtidsminne som påvirkes av fonologisk bevissthet (De Smedt et al., 

2010). Det kan derfor antas at intervensjon rettet mot fonologisk bevissthet er effektivt og 

kompenserende på matematikkferdighetene allerede i barnehagen (Krajewski et al., 2009).   
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Ideelt sett bør opplæring i fonologisk bevissthet kombineres med tidlig aritmetikk som 

tallforståelse, addisjon og tekstoppgaver. Altså vil det muligens være gunstig med repetert 

mengdetrening i den fonologiske komponenten til aritmetikk, det vil si høytlesing av enkle 

utregningsoppgaver som "tre pluss fem er lik åtte". På denne måten automatiseres 

kunnskapen, og derav medfører det igjen til god kvalitet på de fonologiske representasjonene 

i langtidsminne (De Smedt et al., 2010). Dette kan ses i sammenheng med leseferdighetene 

som også utvikles til automatisert ortografisk kunnskap, der hele ordet gjenkalles, fremfor 

fonologiske staving (Khami & Catts, 2012). 

 

I lys av betydningen fonologisk bevissthet har for både tidlige leseferdigheter og tidlig 

aritmetikk er det viktig med tidlig intervensjon og stimulering, for å forebygge og avhjelpe 

eventuelle vansker. I møte med barn er det viktig å være oppmerksom på at barn med vansker 

knyttet til fonologisk bevissthet også står i fare for forsinket utvikling av aritmetiske 

ferdigheter (Krajewski & Schneider, 2009). 

 

Men før en kan si noe utover dette, er det nødvendig med mer forskning. Videre vil derfor 

behovet for fremtidige studier presenteres.  

 

5.3.2 Fremtidige studier 

Til tross for lovende funn, er det fortsatt mange spørsmål som er ubesvart. Dette viser til 

nødvendighet for mer forskning på årsakssammenheng til den relativt veldokumenterte 

sammenhengen mellom lese- mattematikkdomene (Purpura et al., 2011). Følgelig er det 

behov for flere longitudinelle og eksperimentelle studier. Gjennom å undersøke 

sammenhengen over tid, vil en få svar på hvorvidt det foreligger en kausal sammenheng 

mellom fonologisk bevissthet og aritmetikk, altså om fonologisk bevissthet fungerer som 

prediktor også for aritmetisk utvikling. Det blir derfor spennende å følge NumLit prosjektet 

for å se om fonologisk bevissthet også predikerer utvikling av aritmetikk over tid når det er 

kontrollert for relevante tredjevariabler. For fremtiden er det også interessant å kontrollere for 

arbeidsminnet betydning, sosioøkonomisk status, fonologisk minne, samt lytteforståelsen. 

Dette fordi resultatet her kan være påvirket av disse. Videre er det behov for eksperimentelle 

studier for å undersøke om trening i fonologisk bevissthet også har effekt på aritmetiske 

ferdigheter. Først da kan en med sikkerhet si at det er en kausal sammenheng. 

 



 80 

Litteraturliste 

 

Aunio, P., & Niemivirta, M. (2010). Predicting children's mathematical performance in grade 

one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20(5), 427- 435.  

Aunio, P., & Räsänen, P. (2015). Core numerical skills for learning mathematics in children 

aged five to eight years–A working model for educators. European Early Childhood 

Education Research Journal, 24(5), 684-704.  

Befring, E. (2015). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm 

akademisk.   

Bishop, D. V. M. & Snowling, M.J. (2004). Developmental dyslexia and specific language 

impairment: same or different? Psychological Bulletin. Vol 130(6), 858-886. Doi: 

10.1037/0033-2909.130.6.858. 

Bowey,  J.A. (2005). Predicting individual differences in learning to read. In Snowling, M.J. 

& Hulme, C. (Ed.), Blackwell handbooks of developmental psychology. The science of 

reading: A handbook (s. 155-172). Malden: Blackwell Publishing. Doi: 

10.1002/9780470757642 

Bus, A. G. & van IJzendoorn (1999). Phonological awareness and early reading: a meta-

analysis of experimental training studies. Journal of educational psychology. 91(3), 

403-414.  

Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 46(1), 3-18.  

Cardoso-Martins, C., Mesquita, T.C. & Ehri, L. (2010). Letter names and phonological 

awareness help children to learn letter-sound relations. Journal of experimental child 

psychology. 109(1), 25-38. 

Christophersen, K-A. (2009). Databehandling og statistisk analyse med SPSS (4. utg.). Oslo: 

Unipub.  

Cook, T.D., Campbell, D.T., & Day, A. (1979). Quasi-experimentation: Design & analysis 

issues for field settings (Vol. 351): Houghton Mifflin Boston.  

Dehaene, S., Piazza, M., Pinel, P. & Cohen, L. (2010). Three parietal circuits for number 

processing. Cognitive Neuropsycholoy. 20(3-6).  

De Jong, P.F. & Olson, R.K. (2004). Early predictors of letter knowledge. Journal of 

experimental child psychology. 88(3), 254-273.  

De Jong, P.F. & Vrielink, L.O (2004). Rapid Automatic naming: easy to measure, hard to 

improve (Quickly). Annals of Dyslexia. 54(1), 65-88. 

De Smedt, B., Janssen, R., Bouwens, K., Verschaffel, L., Boets, B., & Ghesquière, P. (2009). 

Working memory and individual differences in mathematics achievement: A 

longitudinal study from first grade to second grade. Journal of Experimental Child 

Psychology, 103(2), 186-201.  

De Smedt, B., Taylor, J., Archibald, L., & Ansari, D. (2010). How is phonological processing 

related to individual differences in children’s arithmetic skills?. Developmental 

Science, 13(3), 508-520. Doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00897.x  

Desoete, A. (2015). Predicitive indicators for mathematical learning disabilities/ dyscalculia 

in kindergarten children. In S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook 

of Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (s. 90-100). Oxon: Routledge. 

De Vaus, D. (2014). Surveys in social research. 6th. Ed. London: Routledge.  

Durand, M., Hulme, C., Larkin, R. & Snowling, M. (2005). The cognitive foundations of 

reading and arithmetic skills in 7- to 10-years-olds. Journal of experimental child 

psychology. 91, 113-136. 



 81 

Ehri, L. C., Nunes, S.R., Willows, D.M., Schuster, B.V., Zadeh, Z. Y. & Shanahan, T. 

(2001). Phonemic awareness instructions helps children learn to read: Evidence from 

the national reading panel´s meta-analysis. Reading research quarterly. 36(3), 250-

287. 

Elliot, J. G. & Grigorenko, E. L. (2014). The dyslexia debate. Cambridge university press.  

Fuchs, L.S., Compton, D.L., Fuchs, D., Paulsen, K., Bryant, J.D. & Hamlett, C.L. (2005). 

The prevention, identification, and cognitive determinants of math difficulty. Journal 

of educational psychology. 97(3), 493-513.  

Fuchs, L., Fuchs, D., Compton, D.L., Powell, S.R., Seethaler, P.M., Capizzi, A.M.,  

Schatschneider, C. & Fletcher, J.M. (2006). The cognitive correlates of third-grade 

skill in arithmetic, algorithmic, computation, and arithmetic word problems. Journal 

of Educational Psychology, 98(1), 29-43.  

Gall, M.D., Gall, J.P. & Borg, W.R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed.). 

Boston, Mass: Allyn and Bacon. 

Geary, D.C. (2015). Preschool children´s quantitative knowledge and long-term risk for 

functional innumeracy. In S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of 

Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (s. 235-242). Oxon: Routledge. 

Geary, D.C. (2017). Dyscalculia at an Early Age. 

Geary, D.C. & Hoard, M.K. (2001). Numerical and arithmetical deficits in learning disabled 

children: Relation to dyscalculia and dyslexia. Journal Aphasiology, 15(7), 635-647. 

Geary, D.C. & Hoard, M.K. (2005). Learning diabilities in arithmetic and mathematics. 

Theoretical and empirical perspectives. In J.I.D. Campbell (Red.), Handbook of 

mathematical cognition (pp 253-267). New York: Psychology press. 

Geary, D.C., Hamson, C.O. & Hoard, M.K. (2000). Numerical and arithmetical cognition: A 

longitudinal study of process and concept deficits in children with learning disabiliy. 

Journal of experimental child psychology. 77(3), 236-263. 

Gersten, R., Chard, D.J., Jayanthi, M., Baker, S.K., Morphy, P. & Flojo, J. (2009). 

Mathematics instruction for students with learning disabilities: A meta-analysis of 

instructional components. American educational research association. 79(3), 1201-

1242. Doi: 10.3102/0034654309334431  

Gersten, R., Jordan, N.C. & Flojo, J.R. (2005). Early Identification and interventions for 

students with mathematics difficulties. Journal of learning disabilities, 38(4), s. 293-

304. doi: 10.1177/00222194050380040301 

Göbel, S.M., Watson, S.E., Lervåg, A., & Hulme, C. (2014). Children’s arithmetic 

development: It is number knowledge, not the approximate number sense, that counts. 

Psychological science, 25(3), 789-798.  

Hecht, S.A., Torgesen, J.K., Wagner, R.K. & Rashotte, C.A.  (2001). The relations between 

phonological processing abilities and emerging individual differences in mathematical 

computation skills: A longitudinell study from second to fifth grades. Journal of 

Experimental Child Psychology, 79, 192-227. Doi: 10.1006/jecp.2000.2586  

Ho, C. S-H., Wong, T.T-Y., & Chan, W.W.L. (2015). Mathematics learning and its 

difficulties among Chinese children in Hong Kong. In S. Chinn (Red.), The Routledge 

International Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (s. 

193-202). Oxon: Routledge. 

Hulme, C.  & Snowling, M.J. (2009). Developmental Disorders of Language Learning and 

Cognition (2nd edition). West Sussex: Wiley-Blackwell. 

International Dyslexia Association. (2002). Definition of Dyslexia. Hentet fra  

https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia (hentet 01.04.2018) 

Kamhi, G. & Catts, H.W. (2012). Language and Reading Disabilities. (3rd edition). Boston: 

Pearson.  

https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia


 82 

Karagiannakis, G., & Cooreman, A. (2015). Focused MLD intervention based on the 

classification of MLD subtypes. In  Chinn, S (Red.), The Routledge international 

handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties (s. 265-276). Oxon: 

Routledge.  

Kirby, J.R., Georgiou, G.K., Martinussen, R. & Parrila, R. (2010). Naming speed and 

reading: From prediction to instruction. Reading research quarterly. 45(3), 341- 362. 

Doi: 10.1598/RRQ.45.3.4 

Kleven, T.A. (2002a). Begrepsoperasjonalisering. I Lund, T (Red.), Innføring i 

forskningsmetodologi (s. 141-184). Oslo: Unipub  

Kleven, T.A. (2002b). Ikke-eksperimentelle design. I Lund, T (Red.), Innføring i 

forskningsmetodologi (s. 265-286). Oslo: Unipub 

Kleven, T. A. (2008). Validity and validation in qualitative and quantitative research. Nordisk 

pedagogikk nr. 03, 219-245 

Koponen, T., Aunola, K., Ahonen, T. & Nurmi, J-E. (2009). Cognitive predictors of single-

digit and procedural calculation skills and their covariation with reading skill. Journal 

of experimental child psychology. 97, 220-241. Doi: 10.1016/j.jecp.2007.03.001. 

Koponen, T., Salmi, P., Torppa, M., Eklund, K., Aro, T., Aro, M., Poikkeus, A-M., 

Lerkkanen, M-K. & Nurmi, J-E. (2016). Counting and rapid naming predict the 

fluency of arithmetic and reading skills. Contemporary educational psychology. Vol. 

44-45, 83-94 

Korpipää, H., Koponen, T., Aro, M., Tolvanen, A., Aunola, K., Poikkeus, A-M., Lerkkanen, 

M.K. & Nurmi, J-E. (2017). Covariation between reading and arithmetic skills form 

grade 1 to grade 7. Contemporary educational psychology. 51, 131-140 

Krajewski, K. & Schneider, W. (2009). Exploring the impact of phonological awareness, 

visual-spatial working memory, and preschool quantity-number competencies on 

mathematics achievement in elementary school: Findings from a 3-year longitudinal 

study. Journal of experimental child psychology. 103, 516-531.  

Landerl, K. (2015). How specific is the specific disorder of arithmetic skills? In S. Chinn 

(Red.), The Routledge International Handbook of Dyscalculia and Mathematical 

Learning Difficulties (s. 115-124). Oxon: Routledge. 

Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K. & Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: 

Two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of experimental 

child psychology. 103(3), 309-324.  

Landerl, K. & Moll, K. (2010). Comorbidity of learning disorders: prevalence and familial 

transmission. The journal of child psychlogy and psychiatry. 51(3), 287-294. 

Leather, C.V. & Henry, L.A. (1994). Working memory span and phonological awareness 

tasks as predictors of early reading ability. Journal of experimental child psychology. 

58, 88-111.  

Leppänen, U. (2006). Development of literacy in kindergarten and primary school. Jyväskylä 

sudies in education, Psychology and social research, 289. 

Lervåg, A., Bråten, I. & Hulme, C. (2009). The cognitive and lingvistic foundations of early 

reading development: A norwegian latent variable longitudinal study. Developmental 

psychology. Vol 45(3), 764-781. 

Lervåg, A. & Hulme, C. (2009). Rapid naming (RAN) taps a mechanism that places 

constraints on the development of early reading fluency. Psychological science. 20(8), 

1040-1048.  

Ludwig, K.U., Sämann, P., Alexander, M., Becker, J., Bruder, J., Moll, K... & Czamara, D. 

(2013). A common variant in myosin-18B contributes to mathematical abilities in 

children with dyslexia and intraparietal sulcus variability in adults. Translational 

Psychiatry. 3(e229). Doi: 10.1038/tp.2012.148  



 83 

Lund, T. (2002). Metodologiske prinsipper og referanserammer. I Lund, T (Red.), Innføring i 

forskningsmetodologi (s. 79-123). Oslo: Unipub 

Lyon, G.R., Shaywitz, S.E. & Shaywitz, B.A. (2003). Defining dyslexia, comorbidity, 

teachers´knowledge of language and reading. A defination of dyslexia. Annals of 

dyslexia. Vol. 53.  

Lyster, S-A. H. (2011).  Å lære å lese og skrive. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk. 

Melby-Lervåg, M. & Hulme,  C. (2013). Is working memory training effective? A meta-

analystic rewiew. Developmental Psychology. 49(2), 270-291. 

Melby-Lervåg, M., Lyster, S-A. H. & Hulme, C. (2012). Phonological skilles and their role in 

learning to read: A meta-analystic rewiew. Psychological Bulletin. 138(2), 322-352 

Midtbø, T. (2007). Regresjonsanalyse for samfunnsvitere: med eksempler i SPSS. Oslo: 

Universitetsforlaget  

Moll, K., Göbel, S.M. & Snowling, M.J. (2014). Basic number processing in children with 

specific learning disorders: Comorbidity of reading and mathematics disorders. Child 

Neuropsychology. 21(3), 399-417.  

Mononen, R., Aunio, P., Koponen, T., & Aro, M. (2014). A review of early numeracy 

interventions for children at risk in mathematics. International Journal of Early 

Childhood Special Education, 6(1), 25-54.  

Muter, V., Hulme, C., Snowling, M.J. & Stevenson, J. (2004). Phonems, rimes, vocabulary, 

and grammatical skills as foundations of early reading development: Evidence from a 

longitudinal study. Developmental Psychology. Vol 40(5), 665-681. Doi: 

10.1037/0012-1649.40.5.665  

NESH. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, juss, humaniora og 

teologi. Lastet ned fra (04.10.2017)  

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-

humaniora/  

Ostad, S. A. (2010). Matematikkvansker: en forskningsbasert tilnærming. Oslo: Unipub.  

Ostad, S.A. (2015). Private speech use in arithmetical calculation: Contributory role of 

phonological awareness in children with and without mathematical difficulties. 

Annals of Dyslexia, 65(2), 103-119.  

Plomin, R. & Kovas, Y. (2005). Generalist genes and learning disabilities. Psychological 

Bulletin, 131, 592-617.  

Price, G.R., & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, causes, and treatments. 

Numeracy, 6(1), 2. Doi: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.6.1.2  

Purpura, D.J., Hume, L.E., Sims, D.M. & Lonigan, C.J. (2011). Early literacy and early 

numeracy: The value of including early literacy skills in the prediction of numeracy 

development. Journal of experimental child psychology. 110(4), 647-658. 

Ramaa, S (2015). Arithmetic difficulities among socially disadvantaged children and children 

with dyscalculia. In S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of 

Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (s. 146-165). Oxon: Routledge. 

Reeve, R. A. & Gray, S. (2015). Number difficulties in young children: deficits in core 

number? In S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of Dyscalculia 

and Mathematical Learning Difficulties (s. 44-59). Oxon: Routledge.  

Rose, J. (2009). Identifying and teaching Children and young People with Dyslexia and 

Literacy Difficulties. An independent report from Sir Jim Rose to the Secretary of 

Statte for Children, Schools and Families. 

Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). Experimental and quasi-experimental 

designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin company. 

Sharma, M.C. (2015). Numbersense. A window into dyscalculia and other mathematics 



 84 

difficulties. In S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of Dyscalculia 

and Mathematical Learning Difficulties (s. 277-291). Oxon: Routledge. 

Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., Pugh, K.R., Fulbright, R.K., Constable, R.T., Mencl, W.E., 

Shankweiler, D.P., Liberman, A.M., Skudlarski, P., Fletcher, J.M., Katz, L., 

Marchione, K.E., Lacadie, C., Gatenby, C. & Gore, J.C. (1998). Functional disruption 

in the organization of brain for reading in dyslexia. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 95, 2636–2641.  

Siegler, R.S., & Braithwaite, D.W. (2017). Numerical Development. Annual Review of 

Psychology, 68(1), 187-213.  

Simmons, F. & Singleton, C. (2008). Do weak phonological representation impact on 

arithmetic development? A review of research into arithmetic and dyslexia. Wiley 

interScience, 14, 77-94. Doi: 10.1002/dys.341. 

SNL. (2018). Heuristikk. Store norske leksikon. Hentet 28. Mars 2018 fra 

https://snl.no/heuristikk 

Snowling, M.J. (2014). Dyslexia: A language learning impairment. Joint British 

Academy/British Psychological Society Lecture read 24 September 2013. Journal of 

the British Academy, 2, 43–58.  

Snowling, M & Melby-Lervåg, M. (2016). Oral language deficits in familial dyslexia: A 

meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 142(5), 498-545. 

Torgesen, J.K. (2000). Individual differences in response to early inter- ventions in reading: 

The lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities Research and 

Practice, 15, 55–64. 

Torgesen, J.K., Wagner, R.K., Rashotte, C.A. & Hecht, S. (1997). Cintribution of 

phonological awareness and rapid automatized naming ability to growht of word-

reading skills in second to fifth grade children. Scientific studies of reading. Vol. 1(2).  

Torppa, M., Poikkeus, A-M., Laakso, M-L., Eklund, K. & Lyytinen, H. (2006). Predicting 

delayed letter knowledge development and its relation to grade 1 reading achievement 

among children with and without familiar risk for dyslexia. Developmental 

Psychology, 42(6), 1128-1142. 

Vellutiono, F.R., Fletcher, J.M., Snowling, M.J. & Scanlon, D.M (2004). Spesific reading 

disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades? Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 45(1), 2-40. 

Wagner, R.K. & Torgesen, J.K. (1987). The nature of phonological processing and its causal 

role in the acquisition of reading skills. Psychological Bulletin, 101(2), 192-212. 

Warmington, M. & Hulme, C. (2012). Phoneme awareness, visual-verbal paired-associate 

lerning, and rapid automatiized naming as predictors of individual differences in 

reading ability. Scientific Studies of Reading, 16(1), 45-62. 

Wilson, K. M. & Swanson, H.L. (2001). Are mathematics disabilities due to a domain-

general or a domain-spesific working memory deficit? Journal of Learning 

Disabilities, 34(3), s. 237-248. 

World Health Organization. (2015). ICD-10: den internasjonale statistiske klassifikasjon av 

sykdommer og beslektede helseproblemer 2015 (Norsk versjon. utg.). Oslo: 

Helsedirektoratet.  

 

 

 

 

 

https://snl.no/heuristikk


 85 

 

 

 


