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Sammendrag 
Bakgrunn og formål 

I denne undersøkelsen har kjerneferdighetene til lavtpresterende førsteklassinger (n = 95) blitt 

undersøkt blant et utvalg på 365 barn. Formålet med denne undersøkelsen er å få en 

forståelse for hvilke matematiske kjerneferdigheter barn strever med, samt å bygge opp under 

viktigheten av tidlig innsats. Det er gjort mye forskning på lese- og skrivevansker, 

sammenliknet med forskning gjort på matematikkvansker (Geary, 2013b). Likevel er 

forskningen klar på at tidlig innsats er sentralt. De tidlige matematiske ferdighetene har en 

klar sammenheng med den videre matematiske utviklingen (Jordan et al., 2007; Krajewski & 

Schneider, 2009). Studien har tatt utgangspunkt i Aunio og Räsänen (2015) sin forskning, 

som har presentert en modell av de viktigste matematiske ferdighetene barn i alderen fem til 

åtte år skal tilegne seg. Det er også interessant å se på om det finnes noen eventuelle 

kjønnsforskjeller innad i gruppene lavtpresterende og normaltpresterende. På bakgrunn av 

tidligere teori og empiri omkring tidlig innsats og viktigheten av tidlige matematiske 

ferdigheter, samt undersøkelser gjort på kjønnsforskjeller, er disse forskningsspørsmålet 

utarbeidet: 

 

Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende førsteklassinger i matematikk? 

 

Underproblemstillinger: 

1. Hvilke kjerneferdigheter utgjør størst forskjell på lavtpresterende og normaltpresterende 

førsteklassinger i matematikk? 

2. I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i kjerneferdigheter for lavtpresterende og 

normaltpresterende førsteklassinger i matematikk?  

 

Metode 

Oppgaven er tilknyttet det større forskningsprosjektet ”The effects of mathematical 

interventions programs for students performing low in mathematics”, derfor er også all data 

som er blitt benyttet og analysert, hentet fra dette prosjektet. For å besvare 

forskningsspørsmålene er det blitt brukt et kvantitativt ikke-eksperimentelt design. Med et 

utvalg på 365 elever fra to kommuner på østlandet. Disse har gjennomført en screening kalt 

ThinkMath, som er utviklet av Aunio, Mononen og Lopez-Pedersen (2017). Det er blitt 

gjennomført komparative analyser for å se på ferdighetsforskjeller og kjønnsforskjeller.  
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Analyser 

Resultatene fra testen er blitt analysert gjennom deskriptiv statistikk, to-halet t-test og test for 

effektstørrelse. Den deskriptive statistikken er blitt brukt for å analysere hvilke 

kjerneferdigheter lavtpresterende kan. T-test er gjennomført og analysert for å se på 

kjønnsforskjeller blant lavtpresterende, og for normaltpresterende. Alle analyser som er blitt 

brukt i denne oppgaven er foretatt i det statistiske analyseprogrammet SPSS.  

 

Resultater  

Resultatene viser at lavtpresterende førsteklassinger har utviklet best forståelse for 

kjerneferdigheter i relasjonelle ferdigheter og tildels telleferdigheter. Den største forskjellen 

mellom lavtpresterende og normaltpresterende er på kjerneferdigheten aritmetiske 

grunnferdigheter. Resultatene for kjønnsforskjeller for lavtpresterende, viste en signifikant 

forskjell (p = .036)på gutter og jenter, med en effektstørrelse på d = 1.00. Hvor jentene 

presterer bedre enn guttene. Det ble ikke påvist noen andre kjønnsforskjeller for 

lavtpresterende. Resultatene for kjønnsforskjeller for normaltpresterende, viste signifikante 

forskjell på gutter og jenter på alle tre ferdighetsområder, samt variabelen hele screeningen,  

hvor guttene presterte bedre enn jentene. Resultatene for hvilke kjerneferdigheter 

lavtpresterende har, var i tråd med tidligere forskning. Resultatene som viste 

kjønnsforskjeller mellom normaltpresterende gutter og jenter, avviker noe fra tidligere teori 

og empiri, selv om det også nevnes at enkelte forskjeller kan oppstå. Disse resultatene bygger 

opp om viktigheten av tidlig innsats, og i pedagogisk praksis er bevissthet om hvilke 

matematiske ferdigheter som er avgjørende for en adekvat utvikling.  
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1  Innledning  
 

1.1   Bakgrunn for valg av tema  
Det er avgjørende at pedagoger i barnehagen og på skolen har forståelse for 

matematikkvansker, og hvilken kunnskap som er sentrale for elevenes utvikling av 

matematiske ferdigheter. Ettersom barn som presterer lavt i matematikk allerede i 

barnehagen, ofte fortsetter å prestere lavt på grunnskolen og senere i livet (Jordan, Kaplan, 

Ramineni & Locuniak, 2009; Geary, 2013a). Lærere må også vite hvordan de skal støtte og 

hjelpe elever som strever i matematikk. Ostad (2015) viser til  at 10 % av elevene i 

grunnskolen har lærevansker i matematikk, og eksamensresultatene fra våren 2016 (Udir, 

2016) viser at 27,4 % av 10. klassinger fikk standpunktkarakteren 1 eller 2 i matematikk til 

eksamen. Vi vet at de med matematikkvansker har større sjanse for å stå uten arbeid, få 

psykiske og fysiske lidelser, og bli kriminelle (Price & Ansari, 2013). For å inkluderes i 

dagens samfunn kreves det at man har tilegnet seg visse ferdigheter. Datamaskiner, 

smarttelefoner og økonomi er bare noe av hva det moderne samfunnet krever at en skal kunne 

håndtere. Forutsetningen for å kunne benytte seg av, og kunne bruke dette, er grunnleggende 

ferdigheter i matematikk. Dette viser viktigheten av at de som strever i matematikk blir sett 

og får den hjelpen de har krav på.  

 

Med tanke på forskningen som er gjort på lese- og skrivevansker, er matematikkvansker 

mindre utforsket (Geary, 2013b). Noe som er uheldig med tanke på dens utbredelse, og de 

som blir rammet av dette. Det er likevel mange som har forsket på og gjort seg opp meninger 

om hva som er viktig at barn lærer i matematikk, og hvilke ferdigheter som er sentrale for å 

kunne videreutvikle sin matematiske kompetanse. Jeg har min studie sett nærmere på Aunio 

og Räsänen (2015) sin forskning, som tar for seg de viktigste matematiske kjerneferdighetene 

som barn i alderen fem til åtte år skal tilegne seg. Gjennom denne forskningen har jeg undret 

meg over hvordan realiteten er i den norske skolen. Hvilke kjerneferdigheter har barn som 

kommer fra barnehagen og skal starte på skolehverdagen, sammenliknet med det Aunio og 

Räsänen har funnet. Forskning viser at de tidlige matematiske ferdighetene varier stort, dette 

allerede før barna starter på skolen (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete, Stock, Schepens, 

Baeyens & Roeyers, 2009). Jeg har derfor lurt på om dette også gjenspeiles i den norske 

skolen. Oppgaven vil redegjøre for teori og empiri på funn knyttet til hvilke ferdigheter som 



	   2	  

er sentrale i barns matematiske utvikling. Jeg har også valgt å se nærmere om det kommer 

frem noen kjønnsforskjeller blant utvalget. Gutter blir vanligvis sett på som bedre i 

matematikk, sammenliknet med jenter. Jeg vil finne ut om dette er tilfellet i dette utvalget, 

eller om dette er en myte som i min undersøkelse kan avkreftes.   

 

Mitt formål med denne oppgaven er å bygge opp under viktigheten av tidlig innsats, men 

også å forstå mer om hvilke matematiske kjerneferdigheter barn strever med. Det er viktig at 

vanskene oppdages så tidlig som i barnehagen, så vanskene ikke utarter seg (Gersten, Chard, 

Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009). Det nevnes til stadighet av politikere, forskere og 

lærere, om viktigheten av tidlig innsats, likevel er det mange som strever med matematikk 

også i voksen alder. Forskningen er klar, de tidlige matematiske ferdighetene har en klar 

sammenheng med den videre matematiske utviklingen (Jordan, Kaplan, Locuniak & 

Ramineni, 2007; Krajewski & Schneider, 2009).  

 

1.2   Problemstilling  
Tema for studien:  

 

Kjerneferdigheter i matematikk 

 

Med bakgrunn og formål som utgangspunkt for oppgaven, har hovedproblemstillingen blitt 

utformet slik:  

 

Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende førsteklassinger i matematikk ? 

 

Underproblemstillinger:  

1. Hvilke kjerneferdigheter utgjør størst forskjell på lavtpresterende og normaltpresterende  

førsteklassinger i matematikk? 

 

2. I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i kjerneferdighetene for lavtpresterende og 

normaltpresterende førsteklassinger i matematikk? 
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1.3   Avgrensning  
I denne studien vil det kun fokuseres på matematikkferdigheter som en kognitiv egenskap 

(Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent & Numtee, 2007). Nevropsykologiske og emosjonelle 

faktorer som kan ha påvirket eller påvirker disse ferdighetene vil ikke bli målt eller sett på. 

Dette er av den grunn at studien tar for seg matematikkvansker som en utviklingsvanske, og 

ikke en vanske forårsaket av ytre påvirkninger eller sykdommer. Det begrunnes også med at 

studien har som formål å se på matematikkferdighetene til elevene på bakgrunn av 

kartleggingsverktøyet ThinkMath (2017), utviklet for å teste barns matematiske 

kjerneferdigheter på førstetrinn.  

 

Oppgaven bygger på og er skrevet i tilknytning til et større forskningsprosjekt som utføres av 

stipendiat Anita Lopez-Pedersen og i samarbeid med forskergruppen Child Language and 

Learning. Deres forskningsprosjekt heter som følger; ”The effects of mathematical 

intervention programs for students performing low in mathematics”. Jeg har gjennom deres 

prosjekt fått tilgang på 365 informanters svar på kartleggingsprøven ThinkMath (2017). 

Oppgaven har begrenset seg til å se på lavtpresterendes kjerneferdigheter knyttet til denne 

kartleggingen, selv om det også er flere andre sammenhenger som kunne blitt belyst med et 

så stor testbatteri som forskningsprosjektet består av. Kjønnsforskjellene er kun sett på med 

bakgrunn i kartleggingsprøven, og andre variabler som kan ha påvirket resultater, er ikke blitt 

vurdert. Dette er på bakgrunn av de rammebetingelsene som en masteroppgave må forholde 

seg til, hvor det ikke vil vært hensiktsmessig å undersøke for mange variabler.  

 

1.4   Oppgavens oppbygning  
I kapittel 1 presenteres bakgrunnen og formålet med studien. Her nevnes det kort hva som er 

gjort av forskning, og hva som har ført til at kjerneferdigheter ønskes å bli studert videre. 

Hovedproblemstillingen og underproblemstillingene blir så fremstilt, etterfulgt av de 

avgrensninger undersøkelsen har gjort.   

 

Det neste kapittelet omhandler teori og forskning. I den delen blir de ulike matematiske 

kjerneferdighetene gått grundig igjennom, med hva de omhandler og hvordan de utvikles. 

Videre i kapittelet blir begrepet matematikkvansker gjort rede for, med forklaringer på 

årsaker og kjennetegn på vansken. Dette etterfølges av teori rundt kjønnsforskjeller i 

matematikk, og i hvilke ferdigheter disse kjønnsforskjellene kommer frem. Avslutningsvis 
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blir kartleggingsverktøy i matematikk presentert, og det blir sett på hva vi har av 

kartleggingsverktøy i Norge og betydningen av kartlegging av elever. Det blir også presentert 

en modell hentet fra ”Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to 

eight year – a working model for educators”, utviklet av Aunio & Räsänen (2015), som er 

laget for å fange opp elever som strever med matematikk på skolen.  

 

I kapittel 3 blir studiets metode redegjort for. Her blir undersøkelsens design lagt frem og  

utvalget blir beskrevet. Videre blir også de måleinstrumentene som inngår i studien, lagt 

frem. De fire validitetsformene samt reliabilitet blir så forklart, og de ulike truslene mot 

validiteten av undersøkelser vil beskrives. Etiske hensyn vil avslutningsvis bli kommentert, 

hvor det kommer frem hvilke forbehold som er viktige i en slik undersøkelse.   

 

Kapittel 4 tar for seg å presentere de resultatene som er kommet frem fra undersøkelsen. Her 

vil reliabiliteten og normaliteten av testene bli beskrevet. Videre vil den deskriptive 

statistikken for de tre kjerneferdighetene og hele screeningen presenteres, samt deskriptiv 

statistikk på oppgavenivå. Avslutningsvis belyses resultatene fra t-tester og tester for 

effektstørrelse av kjønnsforskjeller blant lavtpresterende og normaltpresterende.   

 

I kapittel 5 vil de resultatene som foreligger bli analysert og drøftet på bakgrunn av 

validitetsformene og reliabilitet, for så å sammenliknes med tidligere teori og empiri. 

Konsekvenser for den pedagogiske praksisen videre etter undersøkelsen, vil deretter bli 

diskutert. Avslutningsvis kommenteres hvilke videre undersøkelser som kan være 

hensiktsmessig å gjennomføre, på bakgrunn av de resultater denne undersøkelsen har gitt.  
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2  Teoretisk og empirisk bakgrunn 
 

Det er sentralt å ha kunnskaper om utviklingen av de matematiske ferdighetene (Aunio & 

Räsänen, 2015). Det finnes flere grunner til dette, men først og fremst er det vesentlig for å 

kunne fange opp de som ikke presterer på et nivå som er forventet, slik at det kan settes inn 

tiltak for å bedre ferdighetene og matematik-kunnskapen til de som strever. Ved å vite hva 

som er forventede matematiske ferdigheter i barnehagen og barneskolen, kan pedagogene 

fortløpende vurdere barnas prestasjoner, ut fra dens alder, klassetrinn og generelle evner. En 

undersøkelse av Gertsen et al. (2009) viser at det er viktig at en vanske oppdages så tidlig 

som mulig, slik at det kan settes inn tiltak før vansken utarter seg, så tidlig som i barnehagen. 

Forskning viser også at de tidlige matematiske ferdighetene varierer stort, allerede før 

skolestart (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009). Uten støtte eller hjelp vil barn 

med vansker allerede i barnehagen, fortsette å prestere lavt også på barneskolen (Jordan, 

Kaplan, Oláh & Locuniak 2006; Jordan, Kaplan, Raminemi & Locuniak, 2009).  

 

I teorikapittelet vil jeg ta for meg utviklingen av matematiske ferdigheter og hvilke 

kjerneferdigheter barn skal tilegne seg fra barnehagen og gjennom de første årene på 

barneskolen. Flere undersøkelser har funnet de viktigste matematiske kjerneferdighetene barn 

skal tilegne seg (Aunio & Räsänen, 2015; Jordan et al., 2006; Toll & Van Luit, 2014). I min 

studie refereres det hovedsakelig til Aunio og Räsänens (2015) modell. Denne modellen er 

basert på longitudinelle undersøkelser, og tar for seg hvilke kjerneferdigheter barn i alderen 

fem til åtte år, bør ha tilegnet seg. Modellen er også utarbeidet som et verktøy til bruk for 

lærere med elever på første og andre trinn. Valget av Aunio og Räsänens modell begrunnes 

med at screeningen som er blitt gjort for innhenting av data i denne studien, bygger på deres 

modell, men også fordi deres forskning er bygget på funn fra tidligere studier på dette feltet 

(Aunio & Räsänen, 2015). Videre i dette kapittelet vil matematikkvansker bli gjort rede for, 

og hva som forårsaker disse vanskene. Deretter vil jeg ta for meg kjønnsforskjeller i 

matematikk. De ulike kuttpunktene som blir brukt i forskning, for å definere de 

lavtpresterende i matematikk, vil også komme frem. Tilslutt vil kartleggingsverktøy i 

matematikk bli beskrevet, hvor forskjellene på Norge og andre land vil bli belyst.   
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2.1   Kjerneferdigheter i matematikk  
I min studie har utgangspunktet for operasjonaliseringen av kjerneferdighetene, vært basert 

på Aunio & Räsänens (2015) undersøkelse av viktige ferdigheter barn skal tilegne seg i tidlig 

alder. Denne undersøkelsen heter; ”Core numerical skills for learning mathematics in 

children aged five to eight year – a working model for educators”, og er utarbeidet som en 

modell av kjerneferdigheter som er mest avgjørende, for videre matematisk utvikling hos 

barn. Aunio & Räsänen har sett på hva tidligere forskning sier om de viktigste matematiske 

kjerneferdighetene, og har ved dette kommet frem til hva de anser som de mest sentrale 

matematiske ferdigheten barn i alderen fem til åtte år bør ha tilegnet seg. Disse ferdighetene 

er delt inn i fire ulike grupper; Symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse, telleferdigheter, 

relasjonelle ferdigheter og aritmetiske grunnferdigheter. (se Figur 1.) 

 

 
 

Figur 1. Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years 

(Aunio & Räsänen, 2015).   

 

Modellen er laget for førskolelærere og barneskolelærere, som en veiledning på hvilke 

fokusområder som er viktige å arbeide med, men også som en veileder i struktureringen av 

undervisningen (Aunio & Räsänen, 2015). Studier gjort på barns matematikkutvikling viser 

at barn i barnehagen som har svake tallferdigheter, vil ha vedvarende vansker gjennom 
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skolegangen. Det er likevel mangel på kunnskap om hvilke eksakte matematikkferdigheter 

hos barn, som danner grunnlag for en uproblematisk videre utvikling (Jordan et al. 2007).  

I de følgende avsnittene vil det komme frem hvilke matematiske ferdigheter barn lærer fra 

barnehagen, og hvilke ferdigheter som er sentrale for videre utvikling i matematikk.  

 

2.1.1   Symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse  
Tallforståelse er en betegnelse som er blitt brukt for å referere til matematikkferdigheter som 

utvikles før skolestart (Jordan et al., 2006). Dette er ferdigheter som er knyttet til telling, 

tallmønstre, tallstørrelse og estimering. Symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse bygger på 

det samme, men med en forenklet mening. Denne ferdigheten omhandler eksempelvis det å 

kunne se hvor det er mest og hvor det er minst i to eller flere grupperinger, dette uten å telle 

det eksakte antallet. Det omhandler også det å kunne se hvilket objekt som er størst og minst, 

når disse sammenliknes (Aunio & Räsänen, 2015). Disse ferdighetene kan deles inn i to 

mentale systemer. Exact number system (Subitising) og approximate number system (ANS) 

(Geary, 2013a). Subitising brukes når det er mindre antall i problemløsningen, dette ved at 

eleven raskt kan se det eksakte antallet mellom en mengde på en til fire. Subitising gir 

grunnlaget for å utvikle forståelse av kardinalitet (det siste tallet som sies, beskriver antallet 

objekter i oppgaven), sammenlikning, del – hel og grunnleggende aritmetikk. Når det er 

snakk om større mengder, og det må brukes en mer omtrentlig verdi, brukes approximate 

number system (ANS) ferdigheter (Geary, 2013a). ANS er en medfødt egenskap som utvikler 

seg fra barnet er seks måneder gammelt, til voksen alder. Barn i en alder av seks måneder har 

vist at de kan skille ut hvor det er flest i en størrelse på 2:1. Voksne kan skille ut hvor det er 

flest i en størrelse på 11:10 (Geary, 2013a). Testing av barns ANS i barnehagen kan også gi 

indikasjoner på om barnet kan utvikle matematikkvansker (Toll & Van Luit, 2014). Upresis 

ANS på oppgaver som krever kunnskap om sammenlikning av størrelse, har vist å 

karakterisere lavtpresterende barn i barnehagealder (Toll & Van Luit, 2014). Tallforståelse 

danner grunnlaget for videre matematisk utvikling, og derfor er en viktig komponent i 

sammenhengen med de som strever med matematikk (Geary, 2013a; Price & Ansari, 2013).  

 

2.1.2   Relasjonelle ferdigheter 
Relasjonelle ferdigheter omhandler en gruppe ferdigheter i det å forstå de mengdemessige 

relasjonene mellom elementene som fremstilles i en oppgave (Aunio & Räsänen, 2015; 

Aunio & Niemivirta, 2010). I Aunio og Räsänens modell (2015) deler de relasjonelle 
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ferdighetene i gruppene; Matematisk-logiske prinsipper, Grunnleggende aritmetiske 

prinsipper, Matematiske symboler, og plassverdi- og titallssystemet. De matematisk-logiske 

prinsippene kommer frem i forståelse av hva det vil si at et tall er like stort, mindre enn eller 

større enn, et annet tall. Dette krevet at barnet kan sammenlikne tall, klassifisere tallene og 

kunne tallrekken. Det krever også kunnskaper i å gjøre en til en korrespondanser, ved å telle 

samtidig som de peker. Dette krever at barnet utfører en bevegelse og sier et tallord for hvert 

objekt (Aunio & Räsänen, 2015). Ferdigheter i grunnleggende aritmetiske prinsipper 

omhandler å forstå del – hel relasjoner i addisjons- og subtraksjonsoppgaver. For å vite hva 

som blir det hele, må barnet vite hvilke deler som skal summeres opp (Aunio & Räsänen, 

2015). Det handler også om å forstå at addisjons oppgaver gir det samme svaret, uavhengig 

av hvilken rekkefølge tallene blir presentert i (Aunio & Räsänen, 2015). Forståelse av de 

matematiske symbolene handler om å vite hva de ulike symbolene i matematikk betyr. 

Eksempelvis, mere enn (>), mindre enn (<), like mye (=) og ikke like mye (≠) (Aunio & 

Räsänen, 2015). Den siste ferdigheten handler om forståelse av plassverdisystemet og 

titallssystemet. Dette betyr at barnet har forståelse for at tall kan ha ulik verdi ettersom 

hvilken plass de står i, og at de har en forståelse for en, ti og hundre i titallssystemet (Aunio 

& Räsänen, 2015).  

 

2.1.3   Telleferdigheter  
Barn lærer seg å telle allerede i barnehagen, dette er ferdigheter som de tar med seg når de 

starter på skolen (Aunio & Niemivirta, 2010). Kunnskapen de allerede har om størrelse og 

antall når de møter skolehverdagen, er også en del av denne ferdigheten (Jordan et al., 2007). 

Gjennom utviklingen av telleferdighetene nevner Fuson (1988, ref. i Aunio & Niemivirta, 

2010) seks faser. Primær forståelse av antall er den første fasen, som oppstår allerede når 

barnet er to år gammel. De vil da kunne vise kjennskap til at ulike tallord refererer til et antall 

av objekter. Dette på et helt grunnleggende nivå, med svært lite antall. Den neste fasen 

oppstår når barnet er omkring tre år gammelt. Denne fasen kalles verbal telling, og går ut på 

at barnet kan si tallord oralt, men ikke i den korrekte rekkefølgen. Når barnet er rundt fire år, 

går de inn i den asynkroniske fasen. De har da evnen til å si tallord i riktig rekkefølge og 

peke, men pekingen (objekt telling) og tellingen (verbal telling) har ikke sammenheng. Rundt 

et halvt år senere vil de gå inn i den synkroniske fasen. De vil da være i stand til å si 

tallordene og peke korrekt.  De teller da for eksempel at begge har tre luer, og derfor like 

mange (Mononen, 2014). Den neste fasen er den resultative, og starter når barnet er cirka fem 
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år. De vil da ha evnen til å si tallordene korrekt, ved å starte på tallet en. Hvert objekt som 

telles skal telles som en, og det siste tallordet som sies, forteller også hvor mange objekter det 

er tilsammen. Den siste fasen heter forkortet telling og finner sted da barnet er rundt fem og 

et halvt år. De vil da være i stand til å kjenne igjen tallsymbolene, og kan telle videre fra dette 

tallet (Aunio & Niemivirta, 2010; Aunio & Räsänen, 2015). I en alder av seks år lærer barnet 

størrelsen av tall, og posisjonen til tall mellom 1 og 10. For eksempel ved å vite at taller 6 er 

nærmere 5 enn 8 (Mononen, 2014).   

 

For å mestre telleferdigheter som en helhet, kan telling deles inn i tre viktige komponenter. 

Forståelse av tallord og tallsymboler, ferdigheter i tallordssekvenser og opptelling (Aunio & 

Räsänene, 2015). Forståelse av tallord og tallsymbolene er enkelt forklart ferdigheter til å 

identifisere og kjenne igjen tallord og tallsymboler. Dette ved å kunne formatere tallsymbolet 

om til et verbalt uttrykk, og ved å formatere det verbale til et symbol. Den neste 

komponenten, ferdigheter i tallordssekvenser er ferdigheter i mer avansert telling. Dette 

omhandler evnen til å telle fremover og bakover, telle i par, femmere og tiere. Dette kan 

utføres ved et gitt nummer (Aunio & Räsänen, 2015; Mononen, 2014). Denne evnen er viktig 

også i utviklingen av de andre matematiske ferdighetene. Ved å automatisere 

tallordssekvenser vil barnet kunne løse aritmetiske oppgaver raskere, ved å telle fremover på 

addisjonsoppgaver og bakover på subtraksjonsoppgaver. Det vil også gjør at opptelling 

mestres bedre, ved at tallord rekkefølgen blir innlært. Opptelling er ferdigheter i telling av 

objekter. Denne ferdigheten benyttes ved at barnet teller de objektene som oppgaven krever, 

ved å bruke tallordssekvens og en til en korrespondanse. Som tidligere nevnt er det 

avgjørende at ferdigheten for tallordssekvenser er på plass, for at opptellingen skal bli 

korrekt. Barnet må også vite at det siste objektet som telles, gir svaret på hvor mange objekter 

det er tilsammen i oppgaven (Aunio & Räsänen, 2015). For å mestre telling må barnet ha 

utvikle kunnskaper innenfor konseptuell forståelse og prosessmessig forståelse. Den 

konseptuelle forståelsen er en ferdighet knyttet til det å forstå telleprinsippene. Dette er for 

eksempel kardinalitet og en til en korrespondansen. Den prosessmessige forståelsen tar for 

seg det å utføre en sekvens av handlinger i en telleoppgave. For eksempel å kunne telle fem 

objekter presist (Desoete et al., 2009; Mononen, 2014). Telleferdigheter er en sentral 

komponent i barns videreutvikling av matematikkunnskaper, og har sammenheng med senere 

aritmetiske ferdigheter (Aunio & Niemivirta, 2010). Flere forskere peker også på at svake 

telleferdigheter har sammenheng med senere utvikling av matematikkferdigheter og 
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matematikkvansker (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll 

& Van Luit, 2014).  

 

2.1.4   Aritmetiske grunnferdigheter  
Aritmetiske grunnferdigheter i denne aldersgruppen, går først og fremst på å forstå addisjon 

og subtraksjon med tallsymboler (Aunio & Räsänen, 2015). Barn utvikler ferdigheter i 

grunnleggende aritmetikk allerede i barnehagen. Gjennom å tilegne seg kunnskap om telling, 

kan de etterhvert utføre enkle addisjon og subtraksjonsoppgaver. Når barnet er mellom fire 

og fem år, kan barnet utføre enkle problemløsninger som del – del problemer. For eksempel 

”Du har to biler og får en bil til, hvor mange biler har du da”? Barnet vil i begynnelsen bruke 

telle alt strategier, hvor de teller først to biler, så en bil, for så å telle alt tilsammen. Senere vil 

de utvikle sine strategier, og telle videre fra det gitte tallet. Dette skjer da barnet er mellom 

fem og seks år (Mononen, 2014). I subtraksjon vil barnet telle fra det høyeste tallet i 

oppgaven, ned til det minste tallet. Eksempelvis 5-3. Hvor barnet teller fra fem ned til tre, og 

kommer frem til at svaret er to. Barn i seks års alderen utvikler forståelse for å ta i bruk nye 

strategier i aritmetikk. De lærer seg at svaret i addisjonsoppgaver blir det samme, uavhengig 

av hvilken rekkefølge stykket er oppstilt. De vil da gå fra det største tallet og telle videre til 

de finner svaret.(For eksempel 2 + 7 løses ved å telle fra syv og legger til ”åtte” og ”ni”.) De 

vil også ha utviklet nye strategier for å løse regneoppgaver. Dette innebærer bruk av direkte 

retrieval og dekomposisjon, som kan forklares med at barna har lært seg å ta i bruk mer 

fleksible strategier når de løses addisjon- og subtraksjonsstykker. De lagrer etterhvert de 

grunnleggende aritmetiske fakta i langtidsminnet, og på denne måten vil problemløsningen 

foregå mer automatisk (Geary, 2000). De vil lære seg svaret på oppgaver som er mellom 1-

20, og lagre dette i minnet (Geary, 2004; Mononen, 2014). De som strever med matematikk 

vil ha vansker med å utvikle effektive måter og strategier for å hente frem svaret på 

aritmetiske oppgaver fra minnet (Ostad, 2010). Resultater fra en undersøkelse gjort av 

Mazzocco (2007) viser at barn med matematikkvansker har ofte store vansker med de 

aritmetiske grunnferdighetene.  

 

2.1.5   Oppsummering av kjerneferdigheter i matematikk  
Kjerneferdigheter i matematikk har nå blitt belyst med utgangspunkt i Aunio & Räsänens 

(2015) modell som beskriver de viktigste matematiske ferdighetene barn i alderen fem til åtte 

år bør tilegne seg, for å ha gode grunnkunnskaper for videre utvikling. Modellen deler 
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ferdighetene i fire hovedkomponenter; symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse, relasjonelle 

ferdigheter, telleferdigheter og aritmetiske grunnferdigheter. Hvor symbolsk og ikke-

symbolsk tallforståelse omhandler ferdigheter knyttet til telling, tallmønstre, tallstørrelse og 

estimering. Dette er en sentral ferdighet i matematikk ettersom tallforståelse danner grunnlag 

for videre matematisk utvikling (Geary, 2013a; Price & Ansari, 2013). Relasjonelle 

ferdigheter er knyttet til forståelse av mengdemessige relasjoner mellom de elementer som 

fremstilles i en oppgave. I dette inngår forståelse av matematisk-logiske prinsipper, 

grunnleggende aritmetiske prinsipper, matematiske symboler og plassverdi- og titallssystemet 

(Aunio & Räsänen, 2015). Telleferdigheter er knyttet til kunnskaper om tallsymboler, 

tallordssekvenser og forståelse av antall. Forskning viser at svake telleferdigheter har en klar 

sammenheng med matematikkvansker (Aunio & Niemivirta 2010; Desoete et al., 2009; 

Jordan et al., 2007; Toll & Van Luit, 2014). Den siste ferdigheten som ble presentert var 

aritmetiske grunnferdigheter. Dette er ferdigheter tilknyttet forståelse av addisjon og 

subtraksjon. Matematikkvansker og svake aritmetiske ferdigheter har vist klar sammenheng, 

ved at de som strever med matematikk ikke utvikler effektive strategier i utførelsen av 

aritmetiske oppgaver (Ostad, 2010). Videre vil det redegjøres for begrepet 

matematikkvansker.  

 

2.2   Matematikkvansker 
Matematikkvansker er et omdiskutert tema, som i senere tid har blitt utforsket mer og mer. 

Både hvordan vanskene oppstår og hvordan man identifiserer de som strever. Dette vil det bli 

sett nærmere på, hvor teori og empiri omkring temaet vil bli belyst.  

 

2.2.1   Identifisering  
I følge diagnosemanualen DSM – V som er diagnostisk og statistisk manual av mentale 

sykdommer (Diagnostic and Statistic manual of Mental disorder) er spesifikke 

matematikkvansker beskrevet som en læringsvanske, med svakheter i matematikk. Spesifisert 

som vansker med tallforståelse, memorering av aritmetiske fakta, unøyaktig og langsom 

beregning, og unøyaktig resonering av svar (American Psychiatric Assosiation, 2013). I følge 

ICD - 10 (International Classification of Diseases) er matematikkvansker en regnevanske 

som omfatter vansker med enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og 

divisjon (World Health Organization, 2017). Begge manualene for beskrivelse av 

matematikkvansker benytter en diskrepansdefinisjon. Dette vil si at ferdighetene i 
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matematikk må være betydelig svakere enn hva som er forventet ut fra alder og klassetrinn. 

De skal heller ikke komme som en følge av andre vansker eller utilstrekkelig undervisning 

(American Psychiatric Assosiation, 2013; World Health Organization, 2017). I skolealder 

kjennetegnes de lavtpresterende i matematikk på samme måte som de med dyskalkuli. Dette 

med tungvinne og rigide strategier, og mangel på direkte retrieval i problemløsningen (Price 

& Ansari, 2013).  

 

Vansker med matematikk blir karakterisert som et fenomen som oppstår grunnet flere 

faktorer. Studier gjort allerede forrige århundre viser dokumentert variasjon både når det 

gjelder vanskens grad, men og vanskens art (Ostad, 2010). Matematikkvansker blir delt inn i 

ulike grader som; lavtpresterende og dyskalkuli (i.e., Spesifikke matematikkvansker). Hvor 

dyskalkuli er den mest alvorlige graden for vanske (med en skåre på eller under 10. persentil 

på standardiserte matematikktester). I følge Geary (2004), har mellom 5 og 8 % av barn 

dyskalkuli. Lavtpresterende er en mildere form for vanske (med en skåre på eller mellom 11. 

– 25. persentil på standardiserte matematikktester) (Geary, 2013a). Hvordan barnet 

responderer på intensiv trening, kan også gi grunnlag for å sette en diagnose for 

matematikkvansker. Barn med matematikkvansker har ofte vedvarende vansker til tross for 

intensive intervensjoner på dette området over tid (Geary, 2004).  

 

2.2.2   Kuttpunkt 
I forskningen opereres det også med mange forskjellige uttrykk når det kommer til 

matematikkvansker. Dyskalkuli, matematikkvansker, matematikksvakhet og lavtpresterende i 

matematikk er ord som ofte brukes, men som til tider også kanskje kan være overlappende 

(Mazzocco, 2005). Dette kan føre til ulike kuttpunkt, selv om forskningen studerer det 

samme (Price & Ansari, 2013).  

 

Matematikkvansker kan betegnes som en kontinuerlig variabel som følger normalfordelingen 

av en befolkning. Dette gjør at plassering av kuttpunkt for om det er en matematikkvanske 

eller ikke, fremgår som litt tilfeldig (Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent & Numtee, 2007).  

Det er også omdiskutert hvor det er mest hensiktsmessig å plassere dette kuttpunktet (Geary, 

2004; Mazzocco, 2005). Ulike undersøkelser setter ulike kuttpunkt (Aunio & Mononen, 

2016; Geary et al., 2007; Hanich et al., 2001), og det er stor variasjon når det gjelder 

kuttpunkt på hvem som har matematikkvansker, hvem som er lavtpresterende og hvem som 
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er i risikosonen. Det kan variere fra 10. persentil og helt opp til 45. persentil (Mazzocco, 

2005). Det er ingen definisjon på hva som er det riktige kuttpunktet å sette for å identifisere 

de med matematikkvansker (Mazzocco, 2005), det er heller ikke enighet om en diagnostisk 

test som med sikkerhet kan bekrefte eller avkrefte vansken.  

 

Det finnes ingen tester som er spesielt utviklet for å diagnostisere de med matematikkvansker 

i Norge. Tradisjonelt benyttes standardiserte prestasjonstester i matematikk, sammen med en 

test som måler personens intelligens (IQ) i verden (Geary, 2004). Hvis skåren på den 

standardiserte matematikktesten er under 20. eller 25. persentil, kombinert med en lav IQ-

test, gir dette et typisk grunnlag for å diagnostisere med matematikkvansker (Geary, 2004). 

Det er i senere tid enighet blant forskere om at de som skårer over 15. persentil på intelligens 

tester, men skårer på eller under 10. persentil på standardiserte matematikktester, i løpet av to 

sammenhengende akademiske år, har matematikkvansker (Geary, 2012; Geary, 2013a). Det 

er på samme måte enighet om at de som presterer mellom 11. persentil og 25. persentil i løpet 

av to sammenhengende akademiske år, blir karakterisert som lavtpresterende i matematikk 

(Geary, 2012).  

 

2.2.3   Etiologi og vanskens fremtoning  
Det er forsket mye på årsakene til at noen strever med matematikk. I denne delen vil det 

komme frem hvilke årsaker som kan ligge til grunn for vanskene med matematikk, og hvilke 

kjennetegn matematikkvanskene har.  

 

Det er tradisjonelt blitt sagt at dyskalkuli oppstår på grunn av svak retrieval av aritmetiske 

fakta fra langtidsminnet og rigid strategibruk (Geary & Hoard, 2005). Dette kommer til syne 

ved at personene bruker lang tid på addisjon- og subtraksjonsoppgaver fordi de ikke har 

lagret svaret i langtidsminnet. De vil også ha rigide strategier for å finne svaret på 

problemløsningsoppgaver (Ostad, 2010). Det er i senere tid gjort funn på at dyskalkuli 

oppstår grunnet svekkelse i det nevrobiologiske systemet for behandling av antallet enheter i 

et sett. Det viser seg gjennom utviklingen og læringen, ved at eleven har vansker med 

retrieval av aritmetiske fakta fra minnet (Price & Ansari, 2013). Forskere har også pekt på 

kognitive mekanismer som en av årsakene til at matematikkvansker oppstår, dette kan være 

arbeidsminne, visuospatiale prosesser, konsentrasjonen eller oppmerksomhet. Ettersom dette 
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er så viktige komponenter i utførelsen av matematikkoppgaver (Price & Ansari, 2013; Geary, 

2004).  

 

Intelligens er også en ferdighet som er med på å predikere prestasjoner i matematikk, og 

derfor også kan være en medvirkende årsak for matematikkvansker. Likevel støtter ikke 

forskning at intelligens alene kan være årsaksforklaring på at enkelte strever med matematikk 

(Geary, 2013b). Det er også dette som danner grunnlaget for at det testes for intelligens i 

tillegg når det utredes for matematikkvansker (Geary, 2004).  

 

Sosio-økonomisk status er også en faktor som kan føre til vansker i matematikk. Barn som 

har foreldre med lavere utdannelse og inntekt, har større risiko for å utvikle 

matematikkvansker, enn hva barn med foreldre som har høyere utdannelse og høy inntekt 

(Aunio & Niemivirta, 2010). Dette kan ha sammenheng med at foreldre med høyere sosio-

økonomisk status bruker mer tid sammen med barna på å drive eksplisitt læring av 

matematikk i hjemmet (Aunio & Niemivirta, 2010). Det er ingen forskning på sammenheng 

mellom sosio-økonomisk status og matematikkvansker i Norge, som peker på det samme 

problemet. Det kan derfor være at denne årsak til matematikkvansker, ikke gjenspeiles i 

Norge.  

 

Allerede i barnehagen kan telleferdighetene til barnet gi en indikasjon på videre utvikling av 

de matematiske ferdighetene (Aunio & Niemivirta, 2010). Telleferdigheter er svært viktig for 

at barnet skal lære seg tallene. Svake telleferdigheter har vist klar sammenheng med 

matematikkvansker (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll 

& Van Luit, 2014;). Svake telleferdigheter knyttet til tallordssekvenser, opptelling og 

tallsymboler har også vist sammenheng til svake aritmetiske grunnferdigheter på 

barneskolen, som igjen kan føre til matematikkvansker (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete 

et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll & Van Luit, 2014). Vansker med verbal- og objekt-

telling viser seg ved at barnet teller sekvenser i feil rekkefølge, eller mangler tall i tellingen. 

Det kommer også frem når barnet skal gjennomføre en – til – en korrespondanse i tellingen, 

og peking ikke samsvarer med den verbale tellingen. Den kan også fremstå ved at barnet 

viser umodne strategier i tellingen, sammenliknet med andre på samme alder. Dette kan være 

ved at de har vansker med å starte tellingen fra et gitt tall, men heller velger å telle alt. Som 

tidligere nevnt, en telle – alt strategi (Mononen, 2014).  
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Barn som strever med matematikk, viser liten variasjon av strategier i bruk når de regner 

aritmetiske oppgaver (Geary, 2004). Dette gjelder både de med dyskalkuli, men også 

lavtpresterende i matematikk (Price & Ansari, 2013). Som nevnt tidligere, bruker de rigide og 

tunge strategier for å komme frem til svaret, uten å ha noen form for retrievalstrategi. Barn 

uten matematikkvansker tar i bruk direkte retrieval strategier, og dekomposisjon (Geary, 

2000). Dette forklares med utviklingen av aritmetiske ferdigheter. Etterhvert som barnet 

utvikler  ferdigheter i problemløsning av aritmetiske oppgaver, finner de også nye strategier 

for å løse slike oppgaver. Ved bruk av direkte retrieval strategier og dekomposisjon, kan 

barnet hente frem lagret fakta fra langtidsminnet, og bruke dette i svaret på 

problemløsningen. Denne kunnskapen brukes direkte, ved at barnet kjenner igjen oppgaven. 

Eksempelvis når barnet vet at 4+4 blir 8. Uten at de må ”regne” det ut (Geary, 2004). Bruken 

av dekomposisjon brukes i sammenheng med direkte retrieval. Når barnet vet svaret på en 

oppgave som er liknende den reelle oppgaven, bruker de dekomposisjon for å komme frem til 

svaret Eksempelvis når barnet vet at 5+5 blir 10, blir derfor 6+5 → (5+5)+1→11 (Geary, 

2004). Barn med matematikkvansker bruker lite direkte retrieval og dekomposisjon, fordi de 

har vansker med å hente frem svaret fra langtidsminnet (Ostad, 2010). De bruker mer 

tungvinne strategier hvor de teller hver enkelt enhet i oppgaven eller teller seg videre fra ett 

av tallene i oppgaven, ofte med fingertelling eller verbal-telling. Dette gjør at barn som 

strever med matematikk også har flere tellefeil i sin aritmetiske problemløsning. Det fører 

også til uforholdsmessig lang bruk av tid, på relativt enkle aritmetiske oppgaver (Geary, 

2004; Ostad, 2010).  

2.2.4   Kjønnsforskjeller i matematikk 
Kjønnsforskjeller i matematikk er et tema mange snakker om, og forskning sier at voksne ser 

på gutter som bedre i matematikk enn jenter (Steele, 2003). En undersøkelse som ble 

publisert i 2002 (Furnham, Reeves & Budhani) viser at foreldre vurderer sine sønner som mer 

intelligente enn deres døtre i området ”matematikk og logikk” på en IQ-skåre. Dette er altså 

bare en antakelse fra foreldre, og ikke resultatet fra tester av intelligens. Dette gjelder også 

lærere, som overvurderer guttenes ferdigheter i forhold til jentene (Helwig et al., 2001).  

 

I en undersøkelse av kjønnsforskjeller i matematikkvansker fant Halpern et al., (2007) at det 

ofte vises en bredere variasjon hos gutter enn for jenter, når det testes for kvantitative evner. 

Kvantitative evner er i denne sammenhengen ferdigheter knyttet til mengdeforståelse, 

ordinalitet, telling og enkel aritmetikk (Geary, 2000). Ordinalitet er grunnleggende evne til å 
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forstå hva det vil si at et tall er mer enn og mindre enn et annet tall (Geary, 2000). I de første 

årene på skolen finner Halpern et al., (2007) små kjønnsforskjeller hvor jentene presterer 

bedre enn guttene. Denne forskjellen går i senere tid over i favør av guttene når oppgavene 

blir mer avansert. Grunnet denne variasjonen i de kvantitative evnene, gjør dette også at 

gutter ofte er mer representert både blant de sterkeste, men også blant de svakeste (Halpern et 

al., 2007). En annen undersøkelse fant også kjønnsforskjeller, hvor jentene presterte noe 

bedre i aritmetikk og kjennskap til tall (Wei, Liu, & Barnard-Brak, 2015). Deres undersøkelse 

tok for seg 1556 elever i alderen 8 til 11 år hvor det ble testet for flere forskjellige kongnitive 

ferdigheter (Wei et al., 2015).  

 

Aunio, Hautamäki, Heiskari og Van Luit (2006) har i sin forskning sett på forskjellen mellom 

gutter og jenter i alderen fire til sju år. Deres funn indikerer en signifikant forskjell i 

tallforståelse, hvor jentene gjør det bedre enn guttene. En annen studie (Jordan et al., 2006) 

har sett på kjønnsforskjeller i barnehagen, og har funnet signifikant forskjell på flere områder. 

I ferdigheter knyttet til tallforståelse, ikke-verbal kalkulering og estimering, presterte guttene 

bedre enn jentene (Jordan et al., 2006).  

 

Lindberg, Shibley Hyde, Petersen og Linn (2010) har gjennom meta – analyser, analysert 

kjønnsforskjeller i matematikkferdigheter. De har i sin studie analysert 242 undersøkelser 

gjort mellom 1990 og 2007, med tilsammen 1.286.350 deltakere. Deres resultater fra 

undersøkelsen viser at menn og kvinner presterer tilnærmet likt i matematikk med en 

effektstørrelse på d= +0.05. Lindberg et al. (2010) oppsummerer sin undersøkelse med at 

kjønnsforskjellene i matematikk er så små, at kjønn ikke kan sies å ha noen sterk 

sammenheng med matematikkferdigheter. I enkelte tilfeller presterer gutter noe bedre, i andre 

tilfeller presterer jentene noe bedre.  

 

Forskningen viser her at det kan være forskjeller begge veier når det gjelder kjønnsforskjeller 

mellom gutter og jenter i tidlig skolegang. Dette avhenger av hva det testes for og hvilke 

variabler som inngår i undersøkelsen. Det er likevel ingen som med sikkerhet kan si at det er 

en kjønnsforskjell mellom voksne gutter og jenter i matematikk. Halpern et al., (2007) nevner 

at forskjellene som kan oppstå i undersøkelser avhenger av blant annet ferdighetene det tester 

for, på hvilket tidspunkt informantene blir testet og hvilke variabler analysene tar høyde for.  
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2.3   Kartlegging i matematikk 
Kartleggingsverktøy er en sentral del av læreres arbeidsverktøy i identifiseringen av elever 

som strever i matematikk. Dette vil nå belyses ved å se på viktigheten av kartlegging, og 

hvordan en screener bør være bygd opp. Det vil videre bli sett på hvilke kartleggingsverktøy 

som er tilgjengelige i Norge, samt hvordan det jobbes i USA for å fange opp elever i fare for 

å utvikle vansker. 

 

2.3.1   Betydning av kartlegging  
På bakgrunn av ekstra kostander det fører med seg i utdanningen, og stigmaet rundt det å bli 

assosiert med vansker, er det å kunne identifisere barn som presterer lavt i matematikk helt 

avgjørende (Bryant, Compton, Fuchs, Fuchs, Hamlett & Seethaler, 2007).  

Bruk av verktøy for å evaluere elever er viktig for å tilegne seg kunnskaper om deres 

utvikling og progresjon, slik at man kan fange opp de som er i risikosonen for å utvikle 

vansker. Kartlegging brukes først og fremst for å fange opp om noen er i risikosonen. De som 

blir identifisert som elever med risiko for å utvikle vansker, blir fulgt tett gjennom en 

overvåkning av deres utvikling (Riccomini & Smith, 2011). Gersten, Jordan og Flojo (2005) 

skriver i sin undersøkelse om viktigheten av gode kartleggingsverktøy som kan oppdage og 

hjelpe elever som er i fare for å utvikle matematikkvansker. Dette på bakgrunn av hva 

forskning sier om matematikkvansker og hvordan det kan identifiseres. De nevner spesielt at 

det bør utvikles screening som kan identifisere om elevene har utviklet effektive strategier i 

regning, dette for å vite at elevene har utviklet sine matematikkferdigheter fra konkrete til 

mentale representasjoner. Det nevnes videre at screeningen som skal kartlegge tidlige 

matematikkferdigheter, bør bygge på bedre operasjonaliserte definisjoner av tallforståelse. 

Dette forutsetter en dyp forståelse av ulike matematikkferdigheter, strategier og kunnskaper 

om hva som er avgjørende for adekvat matematikkutvikling (Gersten et al., 2005). Det er et 

stort behov for videre forskning på matematikkvansker, slik at en screener kan optimaliseres 

på bakgrunn av denne kunnskapen. Dette gjelder spesielt når elevene starter på skolen og 

gjennom det første skoleåret (Bryant et al., 2007).  

 

2.3.2   Screening 
En screener er laget for å kunne ha en oversikt over elevenes ferdigheter i det aktuelle faget. 

Dette for å identifisere de som er i risiko for å utvikle vansker, slik at det kan settes inn tiltak 

for å forhindre dette (Gersten et al., 2011). Screeninger blir laget for å måle eksempelvis 
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leseferdigheter, matematikkferdigheter eller atferd. Det er viktig at screeningen er kort, 

effektiv og enkel å administrere for testleder. Det er også sentralt at screeningen er basert på 

prestasjoner, med en testleder som er objektiv og standardisert, med egne skårings prosedyrer 

(Gersten et al., 2011).  

 

2.3.3   Kartleggingsverktøy i Norge 
I Norge har vi ingen standardiserte kartleggingsverktøy for elever på første trinn i 

matematikk, utover den summative kartleggingsprøven i regning (Utdanningsdirektoratet, 

2017). Denne er frivillig for første trinn, men de fleste skoler gjennomfører den allikevel 

våren på 1. trinn. Den er summativ, og har som formål å identifisere elever under den 20. 

persentil. Denne kartleggingsprøven er som nevnt standardisert, men den er restriktiv i 

bruken i den forstand at skolen kun kan gjennomføre den på oppgitt tidspunkt i løpet av 

skoleåret. En oversikt fra Matematikksenteret (Matematikksenteret, 2017) gir en liste over et 

utvalg kartleggingsprøver i matematikk, og av de som er tilgjengelige for elever på første 

trinn er Alle Teller (McIntosh, 2007), som er utviklet for å kartlegge barns talloppfatning og 

tallforståelse og for å undersøke eventuelle misoppfatninger innen tall og tallforståelse. Den 

måler progresjonen innenfor områdene tallforståelse, regneoperasjoner og regning. Sammen 

med prøven følger også et veiledningsdokument til pedagogen, hvor det står hvordan 

resultatene skal tolkes og forslag til tilrettelegging av undervisningen (Matematikksenteret, 

2017). Videre er det Kartleggingsprøve (Kartlegging av tallforståelse og regneferdigheter) 

(Utdanningsdirektoratet, 2013), som er den summative kartleggingsprøven som ble nevnt 

tidligere. Materiellet er laget med formål om å identifisere elever med særskilte utfordringer, 

slik at det kan legges til rette for ekstra oppfølging. Prøven er utarbeidet for første til tredje 

klasse, og inneholder også en veileder til hver prøve, med forslag til tilrettelegging av 

undervisningen (Matematikksenteret, 2017). Den siste er Kartleggingsprøve i matematikk 

(Eiken, Dahle, Isaksen & Jernquist, ukjent), som er laget med den hensikt å gi elevene, 

lærerne og foreldrene tilbakemelding om fremgangen og resultatene til eleven. Vurderingen 

skal gi grunnlag for rettledning og utarbeidelse av nye utviklingsmål. Vurderingen skal også 

gjøre lærerne bevisste på egen undervisning, slik at den kan planlegges og forbedres. Prøven 

på første trinn måler tall, addisjon, subtraksjon, geometri, måling, statistikk og tallene 1-20. 

Det følger også en lærerveiledning til kartleggingsprøven (Matematikksenteret, 2017). 

Svakheten ved disse kartleggingsverktøyene er at de ikke er standardiserte, og heller ikke er 

foretatt en kvalitetsvurdering av disse med hensyn til validitet og reliabilitet. Det er sentralt å 
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ha evidensbaserte kartleggingsverktøy tilgjengelig både for eleven, men også for det 

pedagogiske fagpersonellet rundt eleven. Det er viktig at kartleggingsverktøyet samsvarer 

med den opplæringen elevene har fått, for at målingene skal være valide. Det er også viktig at 

kartleggingsverktøyet er nøyaktig i hva det måler, slik at læreren kan bruke resultatene for å 

bedre elevenes utbytte av undervisningen, og for å få en oversikt over hvilke ferdigheter 

eleven besitter og på hvilke områder eleven har vansker. Sett opp mot enkelte andre lands 

tilgang på verktøy og systemer for å fange opp elever som er i risiko for å utvikle vansker, er 

det liten tvil om at Norge har en vei å gå.  

 

2.3.4   Response to Intervention (RtI) 
Response to Intervention (RtI) er en modell utviklet i USA for å fange opp og hjelpe elever 

som strever med matematikk, lesing eller andre akademiske fag (Riccomini & Smith, 2011). 

Det er en modell på hvordan evidensbasert utdannelsespraksis skal utnyttes i klasserommet 

for å sikre en best mulig opplæring (Riccomini & Smith, 2011). Modellen er tatt i bruk i flere 

land, som en utdanningsstøtte, men ikke i Norge.. Gjennom kartleggings– og 

intervensjonsprosesser, blir elevene systematisk fulgt opp, for å bedre deres prestasjoner i de 

aktuelle fagene Intervensjonene skal være evidens - baserte og følge visse retningslinjer 

(Riccomini & Smith, 2011). Kartleggingen som blir foretatt er sentral i RtI. Dette for å 

identifisere elever som står i risiko for å utvikle vansker, hvis de ikke mottar ekstra støtte 

(Seethaler & Fuchs, 2010), men også for å kunne kartlegge utviklingen til de som er anslått 

til å være i en risikofase (Riccomini & Smith, 2011). Kartleggingen gjennomføres tre til fire 

ganger i løpet av et år, for å hele tiden kunne ha en oversikt over alle elevenes utvikling. De 

som er blitt anslått til å være i en risikofase til å utvikle vansker, og som får ekstra støtte i 

opplæringen, gjennomfører kartleggingsprøver så ofte som en til to ganger i måneden. Dette 

for å kunne vurdere elevens utbytte av undervisningen som lærerne har lagt opp til (Seethaler 

& Fuchs, 2010), og til intervensjonene de har vært igjennom (Riccomini & Smith, 2011).  

 

RtI er bygd opp av et system med ulike nivåer. Hvor det nederste nivået, er et undervisnings 

nivå hvor alle elevene er inkludert. Nivå to er en litt mer intensivert undervisning enn hva 

man finner på nivå en. Det siste og tredje nivået er det mest intensive. Dette nivået er 

forbeholdt elever som har vært gjennom nivå en og to, uten å ha en utvikling som er ønsket. 

(Riccomini & Smith, 2011). RtI setter store krav til undervisningen og hva det skal 

undervises i. RtI er påbelagt å bruke et matematikk program utviklet av The National 
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Mathematics Advisory Panel (NMAP) som viser til konseptuell forståelse, beregningsflyt, 

faktakunnskaper og problemløsning, som viktige deler av undervisningen (Riccomini & 

Smith, 2011). RtI er som tidligere nevnt utviklet for å unngå at elever blir hengende etter i 

enkelte fag, og ikke få den støtten og hjelpen de har behov for. Modellen er likevel avhengig 

av et godt samarbeid mellom de ulike aktørene som skal gjennomføre undervisningen, som 

klassestyrer og spesialpedagogene. Det er også avgjørende at kunnskapen til lærerne er gode 

på det feltet de underviser i, slik at elevene lærer og utvikle seg (Riccomini & Smith, 2011).  

 

RtI er som nevnt tidligere en modell og et system laget for å fange opp og støtte de elevene 

som kan eller har utviklet en vanske. Dette er et system som tar avstand fra en såkalt ”vente å 

se” holdning, hvor målet er å være i forkant av vansken. I Norge følger vi ikke noe slikt 

system, noe som kan føre til at vansker blir oppdaget senere enn hva de hadde blitt gjennom 

et system bygget på RtI modellen.  

 

2.4   Oppsummering av teori og empiri 
Teori og empiri som er blitt presentert er valgt ut på bakgrunn av undersøkelsens 

problemstilling: Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende førsteklassinger i matematikk? 

samt underproblemstillingene:  

1. Hvilke kjerneferdigheter utgjør størst forskjell på lavtpresterende og normaltpresterende 

førsteklassinger i matematikk? 

2. I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i kjerneferdigheter for lavtpresterende og 

normaltpresterende førsteklassinger i matematikk? 

 

Dette kapittelet har tatt for seg viktigheten av barns kjerneferdigheter i matematikk er i deres 

videre utvikling i matematikk. Kjerneferdighetene som ble tatt for seg i teorien var; symbolsk 

og ikke-symbolsk tallforståelse, relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og aritmetiske 

grunnferdigheter (Aunio & Räsänen, 2015). Disse grunnleggende ferdighetene som barn 

tilegner seg i tidlig alder, er ferdigheter som skal danne grunnlaget for å kunne mestre 

matematikken de møter gjennom skolegangen og i det voksne liv. Dette sier noe om 

viktigheten av at lærere og spesialpedagoger har kunnskaper om hva barn skal lære, hvordan 

de skal lære, men også hva hvorfor de skal lære. Innenfor hver av kjerneferdighetene som er 

blitt redegjort for, inngår også delferdigheter.  



	  21	  

For at pedagogene kan følge opp barnas utvikling og identifisere de som er i risiko for å 

utvikle en vanske, er bruk av kartleggingsverktøy sentralt. Det er derfor viktig at disse 

kartleggingsverktøyene er utarbeidet på bakgrunn av hva teori og empiri sier om sentrale 

matematiske ferdigheter barn skal lære, og er operasjonalisert til å måle de bestemte 

ferdighetene som predikerer videre utvikling (Gersten et al., 2005). Kartleggingsverktøyet 

bør også være laget slik at det går fort å gjennomføre og at det er enkelt å administrere for 

testleder (Gersten et al., 2011). Det er spesielt viktig å ha kartleggingsverktøy som kan brukes 

når elevene starter på skolen og gjennom det første skoleåret (Bryant et al., 2007), slik at 

vanskene kan fanges opp så tidlig som mulig, og at effektive tiltak kan settes inn.  

 

Matematikkvansker er et begrep som brukes på de som strever med matematikk, og graderes 

fra lavtpresterende i matematikk til dyskalkuli (i.e. spesifikke matematikkvansker). Hvor 

lavtpresterende er den mildeste formen for vanske, og dyskalkuli er den mest alvorlige 

(Geary, 2004). Hvor kuttpunktet mellom disse gruppene går, finnes det ikke noe fasit svar på. 

Forskere opererer med forskjellige kuttpunkt på de samme vanskene, noe som kan føre til at 

studier av samme sak konkluderes ulikt (Aunio & Mononen, 2016; Geary et al., 2007; Hanich 

et al., 2001). Matematikkvansker kan oppstå grunnet flere faktorer, men nyere forskning 

fokuserer på svekkelser i det nevrobiologiske systemet som årsaksforklaring på dyskalkuli 

(Price & Ansari, 2013). Lav intelligens vurderes ofte i sammenheng med matematikkvansker, 

og blir gjerne testet for ved en utredelse. Selv om intellingens ikke støttes til å være 

årsaksforklarende på matematikkvansker (Geary, 2013b). Vanske kjennetegnes ofte ved rigid 

strategibruk med lite bruk av direkte retrieval, men også ved svake telleferdigheter (Geary, 

2004; Ostad, 2010).  

 

Kjønnsforskjeller i matematikk er blitt forsket mer på i senere tid. Hvor ulike undersøkelser 

har gitt ulike resultater, og det er vanskelig å konkludere med at det finnes kjønnsforskjeller i 

matematikk. Resultatene fra undersøkelser på kjønnsforskjeller avhenger av hva det tester 

for, tidspunktet for testingen og konteksten for analysene som blir gjennomført (Halpern et 

al., 2010). Noen undersøkelser finner små forskjeller i favør av gutter, andre finner forskjeller 

i favør av jenter (Lindberg et al., 2010).   
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3  Metode  
I denne delen av oppgaven vil de forskningsmetodiske valgene som er blitt gjort, presenteres 

og utdypes. Først vil det redegjøres for designet av studien, utvalget som er med og 

screeningen som er blitt utført. Videre vil det gjøres en vurdering av studiets validitet og 

reliabilitet. Det vil ikke i dette kapittlet bli diskutert eller drøftet omkring studiets 

validitetsspørsmål, ettersom dette faller inn under oppgavens drøftningskapittel. Tilslutt vil 

de etiske hensynene som er tatt i betraktning for gjennomføringen av undersøkelsen, belyses 

og utdypes.   

3.1   Design  
Målet med denne undersøkelsen er å studere de matematiske kjerneferdighetene til 

lavtpresterende elever på første trinn. Deretter vil det bli foretatt en sammenlikning mellom 

de matematiske kjerneferdighetene til lavtpresterende og normaltpresterende elever på første 

trinn. Dette for å kunne undersøke hvilke ferdigheter lavtpresterende elever har vansker med, 

og hvilke ferdigheter de har tilegnet seg. På denne måten kommer det frem hvilke ferdigheter 

de har vansker med, og hvilke ferdigheter de har tilegnet seg. Videre vil også gutter og 

jenters ferdigheter vil bli analysert, for å se på om det finnes noen kjønnsforskjeller. Dette 

gjøres gjennom en kvantitativ metodisk tilnærming. Her vil lavtpresterende gutter og 

lavtpresterende jenters resultat bli sammenliknet, samt normaltpresterende gutter og 

normaltpresterende jenters resultater.  

Designet på studien er deskriptivt, hvor intensjonen er å studere og beskrive et fenomen slik 

det er på det tidspunktet studien ble gjennomført (Gall, Gall & Borg, 2003). Undersøkelsen 

har et ikke-eksperimentelt design, ved at analyse og resultat bygger på virkeligheten slik den 

er, uten noe forsøk på å manipulere den (Gall, Gall & Borg, 2003).  

3.2   Utvalg  
Utvalget i denne studien er del av et større forskningsprosjekt kalt; ”The effect of 

mathematical intervention programs for children perfoming low in mathematics” ved 

Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Utvalget bestod av tilsammen ni 

barneskoler, i to kommuner på østlandet. Den ene av disse kommunene ble rekruttert 

gjennom forespørsel til kommunalsjef og enhetsledere. Den andre kommunen ønsket selv å 

delta i prosjektet, ettersom piloteringen av screeningen ble gjennomført i denne kommunen. 
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Det ble gjennomført informasjonsmøter i begge kommuner mellom forskningsprosjektets 

ledere, kommunesjef og enhetsledere. Informasjonen ble brakt videre til deres respektive 

rektorer, hvor det ble gitt et samlet ønske om å delta. Et informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring, utarbeidet av forskningsgruppen, ble gitt ut til skolens lærere som ga 

dette videre til elevenes foreldre. Foreldrene gjennomgikk også et spørreskjema som tok for 

seg bakgrunnsinformasjon av elevene og deres familie. Her fremkom det spørsmål om 

matematikkstimulerende tiltak i hjemmet, hjemmespråk og utdanningsbakgrunn. Dette 

spørreskjemaet ble ikke innhentet før høsten 2017, og er derfor ikke involvert i denne 

studien. Av de 410 elevene som ble spurt om deltakelse, var det 365 ga positiv respons. 

Utvalget som gjennomførte screeningen bestod derfor av 365 informanter, 205 gutter (56%) 

og 160 jenter (44 %), med en gjennomsnittsalder på M = 6,28 (SD = 3,58).  

I denne studien er utvalget blitt inndelt i to grupper på grunnlag av deres resultater på 

screeningen. Gruppen som presterte på eller under 25. persentil er kalt lavtpresterende (n = 

95), og de som presterte over 25. persentil er kalt normaltpresterende (n = 270). Dette er i 

tråd med tidligere kuttpunkt som er blitt utformet, hvor de som presterer på eller under 25. 

persentil anses til å være lavtpresterende (Geary, 2013a).  

Storprosjektets utvalgskriterier innebar at deltakerne skulle være første klassinger født i 2010. 

Elever med nevrologiske dysfunksjoner var de eneste som ble ekskludert fra 

gjennomføringen av screeningen. Dette vil si at elever med spesialundervisning også er en 

del av utvalget.  

3.3   Måleinstrumenter 
Screeningen ThinkMath (Aunio, Mononen & Lopez-Pedersen, 2017) som blir gjennomført er 

basert på Aunio og Räsänens (2015) modell for ”Core numerical skills”, hvor de viktigste 

tallferdighetene for matematisk utvikling blir målt. Dette innebærer; relasjonelle ferdigheter, 

telleferdigheter og aritmetiske grunnferdigheter. Screeningen består originalt av 56 oppgaver 

som er knyttet til denne modellen. En bekreftende faktoranalyse viser at oppdelingen av 

screeningen i tre målingsfaktorer (relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og aritmetiske 

grunnferdigheter) fungerer godt. Med en Cronbach’s alpha (α) verdi på .792 for relasjonelle 

ferdigheter, .898 for telleferdigheter og .901 for aritmetiske grunnferdigheter. To av 

oppgavene er gjennom analyser, funnet å være for enkle. Dette gjør at screeningen består av 

54 oppgaver. Denne screeningen ble pilotert og re-pilotert våren 2016, som et forsøk på å 
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innføre et normert kartleggingsverktøy for 1. klassinger i den norske skolen. Den utføres med 

penn og papir, og er gruppe/klassebasert. Det var kontaktlærerne på de ulike barneskolene 

som gjennomførte screeningen på sine elever. Den tar mellom 30 og 40 minutter å 

gjennomføre, noe som avhenger av hvor mye tid kontaktlærer gir til gjennomføring av hver 

enkelt oppgave. Skåringen av screeningen er 1 for korrekte svar, og 0 for feil svar. Dette gir 

en maksskåre på 54 poeng. For å kunne måle de variablene som inngår i studiets 

forskningsspørsmål, har de variabler som inngår i screeningen blitt operasjonalisert. 

 

De ulike ferdighetene som måles, og innholdet i oppgavene innenfor de ulike temaene vil nå 

presenteres med eksempler på hvordan disse er fremstilt i screeneren.  

 

Tabell 1. Oversikt over innhold i screeningen med ferdigheter, områder og antall oppgaver 

Matematikkferdigheter 	  	   Områder 	  	   	  	  
Antall 
oppgaver 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Relasjonelle ferdigheter 	  	   Beregning 	  	   	  	      3 

   
Sammenlikning av tall, 

 
   6 

   
det minste tallet 

  
   

Sammenlikning av tall, 
 

   5 

   
det største tallet 

  Telleferdigheter 
 

Ordenstall 
  

   6 

   
Tallsekvenser fremover 

 
   6 

   
Tallsekvenser bakover 

 
   6 

   
Oppregning: antall - 

 
   6 

   
tallsymbol korrespondanse  

   

Oppregning: tallsymbol - antall 
korrespondanse 

	  	  	  4	  

Aritmetiske grunnferdigheter 
 

Addisjonsfakta 
 

   6 
	  	   	  	   	  	   Subtraksjonsfakta 	  	      6 

 

 

3.3.1   Relasjonelle ferdigheter 
Testen starter med 14 oppgaver knyttet til kjerneferdigheten relasjonelle ferdigheter. Innenfor 

de relasjonelle ferdighetene er det inkludert tre områder; begreper, sammenlikning av tall - 

det minste tallet og sammenlikning av tall - det største taller. På en oppgave under kategorien 

begreper er det eksempelvis fire bokser med et ulikt antall rundinger. Eleven blir spurt om å 

sette kryss på den boksen hvor det er flest rundinger.  
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Figur 2. Eksempel på oppgave i Relasjonelle ferdigheter (ThinkMath, 2017).  

 

I oppgavene sammenlikning av tall - det minste tallet, blir eleven presentert tre bokser med 

tre tallsymboler av ulike verdi-størrelser. Eleven blir da bedt om å sette et kryss på den 

boksen som inneholder det minste tallet.  

 
Figur 3. Eksempel på oppgave i Relasjonelle ferdigheter (ThinkMath, 2017).  

 

Samme prosedyre gjelder også i oppgavene sammenlikning av tall - det største tallet. Hvor 

eleven blir presentert tre bokser med tre tallsymboler av ulik verdi-størrelse. Eleven skal da 

sette kryss på den boksen som inneholder det største tallet. På begge områdene øker 

vanskelighetsgraden gradvis.  

 

3.3.2   Telleferdigheter 
Videre i screeningen er det kjerneferdigheten telleferdigheter som blir målt, med til sammen 

28 oppgaver. Oppgavene er fordelt på fem ulike områder; ordenstall, tallsekvenser fremover, 

tallsekvenser bakover, oppregning med antall – tallsymbol korrespondanse og oppregning 

med tall – symbolantall korrespondanse. Ordenstall blir målt med oppgaver som krever at 

eleven teller seg frem til riktig figur i en rekke av figurer. Eksempelvis ber testleder eleven 

om å se på en rekke med stjerner, hvor eleven skal sette kryss på den stjernen som er nummer 

seks i rekken.  

 
Figur 4. Eksempel på oppgave i Telleferdigheter (ThinkMath, 2017). 

 

Oppgavene som måler tallsekvenser fremover, krever at eleven kan telle videre fra de gitte 

tallene. Eksempelvis står tallene 9 og 10 etterfulgt av en strek. Ved siden av streken står det 



	   26	  

fire bokser med ulike tallsymboler i seg. Eleven må da velge det tallet som fortsetter 

tallrekken og som skal stå på streken, dette ved å sette et kryss på boksen som inneholder 

dette tallet.  

 
Figur 5. Eksempel på oppgave i Telleferdigheter (ThinkMath, 2017). 

 

I de siste tre oppgavene er boksene utelatt, og eleven må selv skrive tallet som skal være på 

streken. Samme type oppgaver gjelder også på tallsekvens bakover, hvor eleven får oppført to 

tall, eksempelvis 8 og 7, etterfulgt av en strek. Eleven må da velge det riktige tallet i en av de 

fire boksene, og sette kryss på denne boksen. Det er også her tre oppgaver uten boksene med 

tallsymboler, eleven må da skrive tallet som skal være på streken. I oppgavene som måler 

ferdigheten oppregning med antall – tallsymbol korrespondanse, må eleven først telle et 

antall firkanter, for så å krysse av det riktige antallet i en av boksene ved siden av. 

Eksempelvis er det 13 prikker i en boks, som først må telles. Så må eleven finne tallsymbolet 

til tallet tretten, i en av de fire boksene med ulike tallsymboler, og krysse over denne boksen.  

 

 
Figur 6. Eksempel på oppgave i Tellerferdigheter (ThinkMath, 2017).  

 

På de tre siste oppgavene på dette området, er boksene med tall byttet mot en strek, eleven 

må da skrive antallet firkanter på streken. De siste oppgavene i telleferdigheter, måler 

oppregning med tall – symbolantall korrespondanse. I disse oppgavene blir eleven først 

presentert for et tall, vist som et tallsymbol. Ved siden av dette tallet, er det en boks med flere 

rundinger i. Oppgaven går ut på å sette kryss på så mange rundinger, som tallet foran boksen 

representerer. Eksempelvis står det 8 foran boksen med rundinger, eleven skal da sette kryss 

på åtte av rundingene i boksen.  

 
Figur 7. Eksempel på oppgave i Telleferdigheter (ThinkMath, 2017).  
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3.3.3   Aritmetiske grunnferdigheter 
Den siste ferdigheten som måles i screeningen er aritmetiske grunnferdigheter. I denne delen 

er det 12 oppgaver innenfor områdene addisjonsfakta og subtraksjonsfakta. Oppgavene i både 

addisjon og subtraksjon er fremstilt likt,  med x +/- x =_. Oppgavene er laget slik at 

vanskelighetsgraden stiger for hver oppgave, med lave tall i begynnelsen, og større tall mot 

slutten. Det høyeste tallet som er presentert i en av oppgavene i addisjon er ni. I subtraksjon 

er det høyeste tallet tolv. Testleder instruerer ikke elevene på denne oppgaven, ved å si 

tallene som inngår i oppgavene. Elevene må selv finne ut hvilket tallsymbol som inngår, og 

regne uten noen form for hjelp.  

 

         
Figur 8. Eksempel på oppgave i Aritmetiske grunnferdigheter (ThinkMath, 2017).  

 

3.4   Validitet 
Validitet handler om gyldighet. Hvor gyldig er slutningene som tas av en måling eller studie 

som man har forsøkt å undersøke. Cook og Campbell (Lund, 2002) har utarbeidet et 

validitetssystem for kausale undersøkelser. Dette systemet inneholder fire ulike former for 

validitet; indre validitet, ytre validitet, statistisk validitet og begrepsvaliditet (Shadish et al., 

2002). Dette er et system som i utgangspunktet er beregnet for bruk i eksperimenter hvor 

årsak også blir testet for, slik som man ser i et eksperimentelt og kvasi-eksperimentelt design 

(Shadish et al., 2002). Selv om denne studien ikke anvender denne typen design, er likevel de 

ulike validitetsforholdene relevante, for å opprettholde god validitet i undersøkelsen. De ulike 

formene for validitet som inngår i dette systemet, og truslene mot de, vil nå bli redegjort.   

 

Statistisk validitet omhandler samvariasjonen mellom variablene er signifikant eller sterk. 

Altså om de korrelerer, og hvilken grad de korrelerer (Shadish et al., 2002). En trussel mot 

statistisk validitet er feilslutninger om kovariansen mellom variablene. Hvis kovariansen ikke 

er statistisk signifikant eller svake, vil slutninger kunne føre til to ulike slutningsfeil. Type I-

feil hvor det konkluderes med en samvariasjon mellom variablene, selv om det ikke er det. 

Ved at det forkastes en korrekt 0-hypotese. En Type II-feil begås ved at man beholder en 

feilaktig 0-hypotese og dermed konkluderer med at det ikke er en forskjell mellom de to 

variablene, når det i realiteten egentlig er en forskjell (Shadish et al., 2002). Ved en lav 
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statistisk styrke og et begrenset utvalgt vil være elementer som øker muligheten for at Type 

II-feil forekommer (Lund, 2002). En god statistisk styrke vil ikke bare bety at en 

effektstørrelse er tilstede, men også at den er rimelig stor.  

 

I pedagogisk forskning måles begreper og fenomener som vanskelig lar seg måle direkte. 

Ved å studere teoretiske begreper, må disse begrepene operasjonaliseres for å være målbare. 

Begrepsvaliditet handler om hvorvidt den operasjonelle definisjonen stemmer med de 

teoretiske begrepene som brukes. Altså om det vi måler er i overenstemmelse med hva vi 

faktisk ønsker å måle (Kleven, 2002a). I denne undersøkelsen dreier dette seg om 

operasjonaliseringen av de teoretiske begrepene som Lavtpresterende, Relasjonelle 

ferdigheter, Telleferdigheter og Aritmetiske grunnferdigheter. Trusler mot begrepsvaliditeten 

oppstår i operasjonaliseringen av begrepet. Man kan risikere å inkludere aspekter som er 

irrelevant for begrepet, eller at bare deler av begrepet blir undersøkt (Shadish et al., 2002). I 

en undersøkelse som denne hvor synlige indikatorer skal måle abstrakte begrep, skapes det et 

klart målingsproblem (Kleven, 2002a). Begrepsvaliditet handler ikke bare om 

operasjonalisering av måleinstrumenter, men også operasjonalisering av eksempelvis 

konteksten og utvalget. Som har en tett sammenheng til ytre validitet. Ved at eksempelvis 

utvalget ikke er operasjonalisert på en måte som er valid, kan heller ikke resultatene som 

kommer frem generaliseres til populasjonen (Kleven, 2002a). Reliabilitet henger også tett 

sammen med begrepsvaliditet. En test som har lav reliabilitet, vil aldri ha en god 

begrepsvaliditet. Da vil målingene være dårlig operasjonalisert, og det vil forekomme 

målinger utenfor det rene begrepet (Kleven, 2002a).  

 

Indre validitet er hvorvidt sammenhengen mellom to variabler er kausal, og at denne 

sammenhengen ikke kan forklares utfra andre forhold (Shadish et al., 2002). Denne formen 

for validitet er ofte knyttet til eksperimentelle undersøkelser hvor de kausale hypotesene blir 

testet direkte. I ikke-eksperimentelle design vil det være vanskelig å trekke slutninger om 

årsak/virkning på samme måte som man gjør i eksperimentelle design. Den indre validiteten 

vil likevel være relevant når det skal dannes kausale hypoteser på bakgrunn av de funnene 

som er blitt gjort. Trusselen mot den indre validiteten er at andre tilfeldige variabler, som vi 

ikke har kontroll på, kan påvirke den kausale sammenhengen. For denne studien gjelder dette 

tredjevariabler som kan være årsaker til at det oppstår ulikheter i sammenlikning av kjønn, 

uten at det er kjønn som er den aktuelle grunnen for disse ulikhetene. Det kan eksempelvis 

skyldes ulikheter i intelligens, arbeidsminne eller språk. Retning er også en sentral trussel 
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mot den indre validiteten. Dette problemet oppstår når undersøkelsens design ikke mestrer å 

vurdere om hvilken variabel som fører til hva (Shadish et al., 2002). Retning vil ikke være en 

trussel i denne undersøkelsen, ettersom den ikke har som formål å se på  årsak/virkning slik 

som et eksperimentelt design gjør.  

 

Ytre validitet handler om resultatene fra utvalget kan generaliseres til populasjonen (Lund, 

2002), ved at den kausale sammenhengen reflekterer den observerte sammenhengen (Shadish 

et al., 2002). Den ytre validiteten er reell når gyldige konklusjoner kan generaliseres på tvers 

av personer, situasjoner og tid (Shadish et al., 2002). Trusler mot den ytre validiteten 

omhandler flere av aspektene for generalisering. Testsituasjonen, tiden for testing og utvalget 

er viktige komponenter i den ytre validiteten. I hvilken grad dette stemmer overens og er 

gyldige for andre testsituasjoner, test-tider og elever er avgjørende for å oppnå god ytre 

validiteten som kan generaliseres (Shadish, et al., 2002). I denne undersøkelsen vil utvalget 

bestå av lavtpresterende og normaltpresterende førsteklassinger. Det er vanskelig å oppnå 

ytre validitet kun gjennom én undersøkelse, men ved å gjøre flere undersøkelser vil den ytre 

validiteten styrkes (Lund, 2002).  

 

3.5   Reliabilitet 
Reliabilitet handler om pålitelighet av de målinger som er blitt gjort. I forskningen handler 

reliabilitet om i hvilken grad man kan få tilfeldige målefeil. Med repetert måling, kan man 

sikre en høyere reliabilitet. Innenfor forskning er det viktig å være så nøyaktig som mulig, 

slik at man kan sikre seg fra å foreta målefeil (Befring, 2007). Ved å vektlegge en god 

reliabilitet, vil ikke dette svekke validiteten (Kleven, 2002a). I studier slik som denne, hvor 

det er ferdigheter som skal måles, vil det alltid stilles spørsmål til om det kan ha oppstått 

målefeil. For å forebygge mot eventuelle målefeil vil alle som er en del av 

forskningsprosjektet få samme opplæring i hvordan man skal forholde seg i testsituasjonen 

og hvordan screeningen skal rettes og kodes. Dette vil skape like retningslinjer for alle, og 

høyner reliabiliteten av forskningen. Siden screeningen er bygget på en slik måte, at det er 

lite rom for tolkning fra testleder, vil dette skape mindre sannsynlighet for å gjøre målefeil, 

sammenliknet med en test hvor testleder til enhver tid må tolke svarene fra informanten.  

 

Testens reliabilitet er målt med Cronbachs alpha, som oppgir en alpha (α) verdi av den indre 

konsistensen (Tavakol & Dennick, 2011). Denne verdien er gitt etter interkorrelasjonene 
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mellom oppgavene i testen (Gall et al., 2003), og vurderer om screeningen måler det 

oppgavene spør om (Tavakol & Dennick, 2011). Dette regnes ut fra om informanten har svart 

liknende på oppgaver som spør om det samme. På denne måten avsløres det om informanten 

har forstått oppgaven, eller om svarene som gis er tilfeldige. Cronbachs alpha sine verdier 

strekker seg fra 0 til 1. Verdier som ligger opp mot 1, forteller om høy reliabilitet, og godt 

samsvar mellom oppgavene. Verdier ned mot 0 betyr lav reliabilitet, og mindre samsvar 

mellom de ulike oppgavene (Tavakol & Dennick, 2011). For at en test skal regnes om 

tilstrekkelig pålitelig må alpha være på .70 og høyere (Tavakol & Dennick, 2011). Med en 

høy interkorrelasjon mellom oppgavene, kan man si med sikkerhet at oppgavene måler det 

samme, og derav er pålitelige (Gall et al., 2003).  

 

3.6   Etiske hensyn 
Forskningsetikk er viktig for å sikre god og ansvarlig forskning, og forskeren er forpliktet til 

å følge forskningsetiske normer. Dette for å ivareta god vitenskapelig praksis (NESH, 2016).  

Prosjektet, The effect of mathematical intervention programs for children performing low in 

mathematics, er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).   

Forskningen gjøres på barn, og det er derfor foreldrene som gir samtykke til at deres barn 

deltar i forskningen. Det er storprosjektet som har tatt for seg denne innhentingen. Barnas 

anonymitet blir ivaretatt ved at færrest mulig har tilgang på personopplysninger (Gall, Gall & 

Borg, 2003), det er bare deres id-nummer, kjønn og alder som kommer frem i screeneren. 

Oppbevaringen av personopplysninger har blir gjort i samsvar med retningslinjene til 

datatilsynet.  

 

Barn som deltar i forskning har krav på beskyttelse i tråd med deres alder og behov (NESH, 

2016). Det er også viktig at forskeren har kunnskaper om barn, slik at de kan tilpasse sin 

metode og dets innhold til aldersgruppen som deltar (NESH, 2016). De barn som deltar i 

forskningen har sin fulle rett til å trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt, noe forskeren 

også skal informere barnet om (NESH, 2016). Forskeren som gjennomfører testing har også 

et etisk ansvar i forhold til å ivareta informanten under testing. Hvis informanten svarer mye 

ukorrekt eller viser seg ukomfortabel med situasjonen, må forskeren vurdere om det er 

forsvarlig å fortsette den videre testingen. Dette hensynet ble tatt i arbeidet med 

datainnsamlingen. Ved et par tilfeller uttrykte informanten at det var lei og heller ville være 

med klassekameratene ut i friminuttet. Dette ble det gitt tillatelse til, og informanten ble spurt 
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etter friminuttet om det ville fortsette den videre jobbingen. Informanten svarte da positivt på 

dette, og testingen ble gjennomført.  

 

Etter bruk av modellen til Elgesem (2001) mener jeg at denne forskningen er berettiget. Ved 

å se på de ulike trinnene som er utarbeidet, kan man gjøre seg en mening om det er forsvarlig 

å gjennomføre denne forskningen. Er svaret ”ja” på alle trinn, mener denne modellen at 

forskningen er forsvarlig å gjennomføre. Det første trinnet spør om risikoen for skade eller 

krenkelse av informantene. Det andre trinnet spør om integriteten er godt ivaretatt. Trinn tre 

spør om metodene som tas i bruk er adekvat. Det siste og fjerde trinnet spør om kunnskapen 

som man får ut av forskningen, er relevant.  

 

3.7   Dataanalyse  
I dataanalysen skal de resultatene som fremkommer legges frem og analyseres. Dette gjøres 

gjennom ulike tester og tabeller, i hovedsak utformet i SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Dette er en dataprogramvare for statistisk analyse av data. Testene som er 

blitt brukt i analysene, vil nå presenteres.  

 

Den første testen som gjennomføres i resultatkapittelet er normalitetstest. Dette er en test 

utformet for å se om testresultatene er normalfordelt. Her benyttes Kolmogorov – Smirnov 

test, som forteller om resultatene er signifikant normalfordelt (Field, 2009). Målinger for 

skjevhet og kurtosis vil også bli presentert her. De forteller også, i sammeheng med 

Kolmogorov-Smirnov test, om resultatene er normalfordelt eller ikke (Field, 2009). 

Histogrammer vil også bli tatt i bruk for å fremstille resultatene mer visuelt, som også gir en 

normalfordelingskurve.  

 

Videre i resultatfremleggingen vil det bli foretatt en reliabilitetstest. Denne beskriver 

påliteligheten til testen som er brukt i undersøkelsen, og i hvilken grad den måler det den er 

ment å måle. Reliabiliteten blir regnet ut med SPSS, som gir en Cronbach’s alpha verdi. Det 

er denne verdien som indikerer i hvilken grad testens målinger er pålitelige.  

 

Det neste som blir presentert av resultater er den deskriptive statistikken for hele screeningen. 

Her vil minimum- og maksimum skåren, gjennomsnitt og standardavvik for de ulike 

kjerneferdighets-områdene og hele screeningen bli lagt frem.  
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Det er også utformet en del for deskriptiv statistikk på oppgavenivå. I denne delen vil 

resultatene fra hver enkelt oppgave bli lagt frem gjennom prosentdel antall korrekte svar på 

hver av oppgavene i screeningen. Her sammenliknes de ulike gruppene (lavtpresterende, 

normaltpresterende og hele utvalget), hvor forskjeller og likheter kommer frem. Det blir også 

sett på hvilke kjerneferdigheter de lavtpresterende har tilegnet seg og oppnår høyest skåre på, 

og på hvilke oppgaver avstanden er størst mellom lavtpresterende og normaltpresterende i 

antall korrekte svar. Dette gjøres i henhold til oppgavens problemstilling.  

 

Tilslutt vil resultatene for t-tester og tester for effektstørrelse legges frem. Det er gjennomført 

t-tester for å sammenlikne gruppene lavtpresterende og normaltpresterende, for å se om det er 

en signifikant forskjell på de to. Det er også gjennomført flere t-tester mellom gutter og 

jenter, for å se på om det er noen forskjell på deres prestasjoner. Med t-testene følger også 

effektstørrelsen, som forteller hvor stor den eventuelle forskjellen er. Effektstørrelsen er målt 

for å sammenlikne lavtpresterende og normaltpresterende, det er derfor brukt Cohen’s d. 

(Ellis, 2010).  
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4  Resultater  
 

I denne delen av studien vil resultatene til hovedproblemstillingen fremstilles:  

Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende førsteklassinger i matematikk?  

 

Samt resultatene for de to underproblemstillingene:  

Hvilke kjerneferdigheter utgjør størst forskjell på lavtpresterende og normaltpresterende 

førsteklassinger i matematikk?  

I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i kjerneferdigheter for lavtpresterende og 

normaltpresterende førsteklassinger i matematikk? 

 

Resultatene vil bli presentert ved test for normalfordeling gjennom Kolmogorov – Smirnov 

test, samt verdier for skjevhet og kurtosis. Disse verdiene gir et innblikk i hvordan 

fordelingen av gale og korrekte svar er for screeningen. Hvorvidt skåren til informantene er 

innenfor et normalområde, eller om den avviker fra dette. Deretter følger en 

reliabilitetsanalyse av screeningens innhold og målinger, gitt gjennom test for Cronbach 

alpha (α). Denne verdien gir som nevnt tidligere, svar på om de operasjonaliserte 

ferdighetene måler det de er ment for (Befring, 2007). Så følger deskriptiv statistikk for hele 

screeningen og på oppgavenivå. Her vil resultatene for de ulike variablene som er målt, 

legges frem med tabeller for gjennomsnitt, standardavvik og prosenter. Dette vil også 

synliggjøres gjennom histogrammer. Videre følger t-tester og tester for effektstørrelse, for 

gruppene lavpresterende og normaltpresterende. De samme testene er også brukt for å 

sammenlikne gruppene gutter og jenter, for funn av eventuelle kjønnsforskjeller.  

Avslutningsvis i kapittelet oppsummeres de funnene som er blitt gjort i undersøkelsen.  

 

4.1   Normalfordeling  
For å se på normalfordelingen av resultatene brukes en Kolmogorov – Smirnov test (K – S 

test), samt å se på skjevhet og kurtosis. K – S testen viser om svarene på testen er innenfor en 

normalfordeling (Field, 2009). Hvis K – S testen er signifikant, er skåren signifikant ikke-

normalfordelt. På samme måte som om skåren er normalfordelt, hvis K – S testen ikke er 

signifikant (Field, 2009). Dette må likevel ses i sammenheng med verdiene av skjevhet og 

kurtosis. I større undersøkelser kan en test være normalfordelt selv om K – S testen viser at 
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den ikke er det. Dette avhenger av skjevhet, kurtosis og inntrykket fra et histogram (Field, 

2009). Det er testet for normalfordeling for hver av kjerneferdighetene som er inkludert i 

screeningen, og for hele screeningen. Resultatet for kjerneferdighetene relasjonelle 

ferdigheter (D(365) = 0.152, p <.001), telleferdigheter (D(365) = 0.10, p < .001), og 

aritmetiske grunnferdigheter (D(365) = 0.133, p < .001) viser at alle områdene ikke er 

normalfordelt. Resultatene for hele screeningen D(365) = .041, p = .198 er ikke signifikant 

ikke-normal. Dette betyr at hele screeningen er normalfordelt, men ikke hver av de tre 

kjerneferdighetsområdene sett kun utfra Kolmogorov – Smirnov test.  

 

Videre ble det testet for skjevhet og kurtosis. Skjevhet og kurtosis viser til hvordan 

resultatene samsvarer med en normalfordeling, altså om målingen er normalfordelt (Field, 

2009). Skjevhet forteller om resultatene er skjeve eller symmetriske, altså om antallet riktige 

og gale svar ligger innenfor normalen. En positiv verdi på skjevhet indikerer mange gale 

svar, på samme måte som en negativ verdi på skjevhet indikerer mange korrekte svar (Field, 

2009). Kurtosis forteller i hvilken grad resultatene er spisse eller flate, sammenliknet med en 

normalfordeling. Forklart på en annen måte sier kurtosis noe om fordelingen av riktige og 

gale svar. En positiv verdi på kurtosis indikerer en spiss fordeling av svar, og en negativ verdi 

indikerer en flat fordeling av svar (Field, 2009). For at skjevhet og kurtosis kan sies å være 

innenfor en normalfordelingen, skal verdiene være mellom -2 og +2 (George & Mallery, 

2010) . Hvis verdiene strekker seg langt ut fra 0, indikerer dette at resultatene ikke er 

normalfordelt (Field, 2009). Verdiene av skjevhet og kurtosis er presentert i tabell 2.  
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Tabell 2: Oversikt over screenerens skjevhet og kurtosis, fordelt på ferdighetsdelen og alle 

ferdighetene samlet.  

 
Variabel 

  
     Skjevhet 

 
     Kurtosis 

    
 
Relasjonelle ferdigheter 

 
    0,389 

 
-0,691 

(maks 14p.)    
    
    

Telleferdigheter    -0,414 -0,711 
(maks 28p.)    

    
    

Aritmetiske     0,373 -0,733 
grunn-
ferdigheter 

   

(maks 12p.)    
    

Hele screeningen     -0,039 -0,733 
(maks 54p.)    
 

For å kunne se fordelingen av resultatene på en mer visuell måte brukes også histogrammer 

for de tre kjerneferdighetsområdene og for hele screeningen. Her analyseres også de verdiene 

som er kommet frem gjennom test for normalfordeling.  

 

4.1.1   Vurdering av variabelen Relasjonelle ferdigheter 
Relasjonelle ferdigheter er som nevnt tidligere ferdigheter knyttet til det å forstå de 

mengdemessige relasjonene mellom elementer som fremstilles i en oppgave (Aunio & 

Räsänen, 2015). I screeningen var det 14 oppgaver koblet til denne ferdigheten. Målingen 

viser en skjevhet på .389 som indikerer en høyreskjev fordeling. Kurtosis viser -.691 som er 

en flat fordeling av svar. Med skjevhet og kurtosis i betraktning, og ved å studere figur 9, kan 

relasjonelle ferdigheter likevel sies å være innenfor en normalfordeling. Det er likevel 

informanter som har en skåre på 0 innenfor dette ferdighetsfeltet, men også flere som har alle 

oppgavene korrekte.  
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Figur 9. Histogram som viser fordelingen av sumskåre på ”Relasjonelle ferdigheter” 
 
4.1.2   Vurdering av variabelen Telleferdigheter 
Telleferdigheter er knyttet til forståelse av tallord og tallsymboler, ferdigheter i 

tallordssekvenser og opptelling (Aunio & Räsänen, 2017). I screeningen er det 28 oppgaver 

som måler denne variabelen. Fordelingen fra denne variabelen viser en skjevhet på -.414 som 

vil si at den er tydelig venstreskjev. Kurtosis viser -.711 som igjen kan betegnes som en flat 

fordeling. Ved å se på figur 10, og verdiene for skjevhet og kurtosis, kan også telleferdigheter 

sies å være normalfordelt. Standardavviket (6,61) viser likevel til at det er en stor spredning i 

svar, og vi ser på figuren at antallet med mange korrekte svar er større, enn antallet med få 

korrekte svar.  

 

 
 
Figur 10. Histogram som viser fordelingen av sumskåre på ”Telleferdigheter” 
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4.1.3   Vurdering av variabelen Aritmetiske grunnferdigheter 
Aritmetiske grunnferdigheter på første trinn, angår kunnskap og forståelse av addisjon og 

subtraksjon med tallsymboler (Aunio & Räsänen, 2015). Screeningen består av 12 oppgaver I 

addisjon og subtraksjon. Fordelingen viser en skjevhet på .373 som kan sies å være moderat 

høyreskjev. Målingen av kurtosis viser -.733 som er en flat fordeling. Figur 11 og verdiene 

for skjevhet og kurtosis, gir et grunnlag for å si at også denne variabelen er normalfordelt. 

Det bør likevel bemerkes at et meget høyt antall av informantene ikke klarte å svare korrekt 

på noen av oppgave i aritmetiske grunnferdigheter på screeningen, sammenliknet med hvor 

mange som har klart alle oppgavene.   

 
 
Figur 11. Histogram som viser fordelingen av sumskåre på ”Aritmetiske grunnferdigheter”.  
 
 
4.1.4   Vurdering av variabelen Hele screeningen  
Variablene hele screeningen tar for seg alle de 54 oppgavene som inngår i kartleggingen. 

Resultatene viser en skjevhet på -.039. Med 0 som utgangspunkt, vil dette si at variabelen er 

svakt venstreskjev. Kurtosis viser -.733 som igjen kan si at fordelingen er flat. Verdiene for 

skjevhet og kurtosis er godt innenfor en normalfordelingen, dette gjenspeiler seg også ved å 

se på figur 12 hvor normalfordelingskurven og grafene viser god symmetri.  
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Figur 12. Histogram som viser fordelingen av sumskåre for ”Hele screeningen”.  

 

4.1.5   Oppsummering av normalfordeling 
Resultatene fra Kolmogorov-Smirnov test indikerte at verdiene for relasjonelle ferdigheter, 

telleferdigheter og aritmetiske grunnferdigheter, ikke var normalfordelt. Dette må likevel ses 

i sammenheng med verdiene fra skjevhet og kurtosis, samt å se på normalfordelingskurven 

som kommer gjennom histogrammene. Verdiene på skjevhet for de ulike variablene viser et 

relativt stort sprik, med verdier fra -.414 til .389, selv om disse ikke avviker så langt fra 0. 

Kurtosis er mer konstant gjennom alle variablene hvor ytterpunktene er -.691 på relasjonelle 

ferdigheter, og -.733 på både aritmetiske grunnferdigheter og hele screeningen. Alle viser en 

meget flat fordeling, som indikerer at det er et stort sprik i antall korrekte svar på alle 

variablene. Verdiene er godt innenfor normalfordelingsrammene på -2 og +2, og med 

figurene også tatt i betraktning, kan alle ferdighetsområder og hele screeningen sies å være 

innenfor en normalfordeling.  

 

4.2   Reliabilitetstest   
Reliabiliteten av screeningen er som nevnt testet gjennom Cronbachs alpha. Det er blitt testet 

for hver av de tre ferdighetsdelene, og for hele screeningen. I tabell 3 presenteres resultatene 

fra denne testen.  
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Tabell 3. Screeningens reliabilitet gjennom Cronbachs alpha (α). 

Variabler 
 

Cronbach's alpha (α) 
Antall 
oppgaver 

     Relasjonelle ferdigheter             .792 
 

14 

     Telleferdigheter             .898 
 

28 

     Aritmetiske ferdigheter             .901 
 

12 

     Hele screeningen              .941 
 

54 
 

 

Resultatene fra reliabilitetstestingen viser at delene telleferdigheter og aritmetiske 

grunnferdigheter har høy reliabilitet med alpha verdier på .898 og .901, og er pålitelige 

måleinstrumenter. Relasjonelle ferdigheter har en alpha verdi på .792, noe som også sies å 

være godt innenfor et minstekrav på .70 i alpha verdi, selv om denne er noe lavere enn de 

andre verdiene. Hele screeningen får en alpha verdi på .941. Alle verdier fra reliabilitetstesen 

indikerer en høy reliabilitet; og en høyst pålitelig test som måler de aktuelle forhold som den 

inneholder.  

 

4.3   Deskriptiv statistikk for hele screeningen 
Den deskriptive statistikken tar for seg minimum- og maksimumskåre, gjennomsnittlig skåre 

som her blir presentert med gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD). Minimum- og 

maksimum skåre forteller oss det minste antall riktige svar avgitt, og det maksimalt antall 

riktig svar avgitt. Mean indikerer den gjennomsnittlige skåren på oppgavene som er 

inkludert. Standardavvik er en målebetegnelse på spredningen av svar. Standardavvik tar 

utgangspunkt i gjennomsnittsverdien, og ser på i hvilken grad svarene avviker fra 

gjennomsnittet. Desto høyere standardavviket er, desto større spredning er det i svar.  

 

Tabell 4 viser fordelingen av resultatene på testen. I tabellen er de ulike variablene i testen 

delt inn i de tre områdene; relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og aritmetiske 

grunnferdigheter. De ulike grupperingene er også delt inn etter; lavtpresterende, 

normaltpresterende og hele utvalget.  
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Tabell 4. Deskriptive data fra testresultatene 

Variabel Gruppe Min/Maks.  M SD 

       
Relasjonelle ferdigheter     1   0/12 5,16 2,03 
(maks. 14 p.)     2   4/14 8,92 2,98 

  
    3   0/14 7,94 3,22 

      Telleferdigheter     1   2/19 9,78 3,71 
(maks 28 p.) 

 
    2   10/28 21,36 4,39 

  
    3   2/28 18,35 6,61 

      Aritmetiske     1   0/5 1,05 1,6 
ferdigheter 

 
    2   0/12 6,36 3,18 

(maks 12 p.) 
 

    3   0/12 4,98 3,68 

      Alle ferdigheter     1   2/23 15,99 4,95 
(maks 54 p.) 

 
    2   24/54 36,64 8,59 

  
    3   2/54 31,26 11,97 

      Gruppe 1 = lavtpresterende      (n = 95) 
   Gruppe 2 = normaltpresterende(n=270) 
   Gruppe 3 = hele utvalget      (n = 365) 
    

 
Minimum- og maksimum skåre for alle ferdighetene i hele utvalget viser en stor variasjon, 

med lavest skåre på 2 korrekte svar og høyest skåre på 54 korrekte svar. Som betyr at det er 

en stor spredning i hvilke matematiske ferdigheter elevene har utviklet. Noen klarer bare å 

utføre to av oppgavene korrekt, mens noen har klart alle oppgavene i screeningen. Dette gir et 

gjennomsnittlig antall korrekte svar for hele utvalget på 31,26, som i prosent betyr 58 % av 

oppgavene korrekte. Standardavviket er på 11,97, noe som indikerer en stor spredning i 

prestasjoner på testen. Lavtpresterende har et snitt på 15,99 korrekte svar, som betyr at de har 

30 % av oppgaven korrekt. Standardavviket for denne gruppen er på 4,95, som er moderat 

spredning. Normaltpresterende har et gjennomsnitt på 36,64 korrekte svar på hele 

screeningen, som vil si 68 % korrekte svar. Her er standardavviket på 8,59.  

 

På området relasjonelle ferdigheter ser vi at lavtpresterende har en minimumsskåre på 0 

korrekte svar, og en maksimumskåre på 12 korrekte svar. De har i gjennomsnitt 5,16 av 14 

mulige poeng. I prosent vil dette si 37 % gjennomsnittlig korrekte svar. Standardavviket er på 



	  41	  

2,03. Sammenlikner vi dette med normaltpresterende, ser vi at deres gjennomsnitt ligger på 

8,92 korrekte svar, med et standardavvik på 2,98. I prosentandel er dette 64 % korrekte svar. 

Her er variasjonen på 4 – 14 korrekte svar. Gjennomsnittet for hele utvalget er på 7,94 

korrekte svar, en prosentandel på 57 % riktige.  

 

På området telleferdigheter ser vi en relativt stor spredning på lavtpresterendes 

minimumskåre på 2 korrekte svar, og en maksimumskåre på 19 korrekte svar.  

Normaltpresterende varierer fra 10 til 28 korrekte svar. Lavtpresterende har i snitt 9,78 

korrekte svar, mens normaltpresterende har 21,36 i gjennomsnitt. Omgjort til prosenter betyr 

dette at lavtpresterende har i snitt 35 % av oppgavene korrekte, mens gruppen 

normaltpresterende i snitt har 76 % av oppgavene korrekte. Standardavviket er her på 3,71 

for lavtpresterende og 4,39 for normaltpresterende. For hele utvalget er snittet på 18,35 

korrekte svar, med et standardavvik på 6,61. Dette vil si 66 % gjennomsnittlig korrekte svar.  

 

I området aritmetiske grunnferdigheter er minimumskåren for lavtpresterende 0, med en 

maksimumskåre på 5. Sammenliknet med normaltpresterende er også deres minimumskåre 

på 0 korrekte svar, men så høyt som 12 av 12 mulige som maksimumskåre. Lavtpresterende 

har et snitt på 1,05 korrekte svar, med et standardavvik på 1,6. Noe som indikerer lite 

spredning i antall korrekte svar. I prosent vil dette si at lavtpresterende har i snitt 9 % 

korrekte svar. Normaltpresterende har et gjennomsnitt på 6,36 korrekte svar, altså 53 % av 

oppgavene. Standardavviket for denne gruppen er på 3,18. For hele utvalget ligger snittet på 

4,98 korrekte svar, omgjort til prosent betyr dette 42% av oppgavene korrekt. 

 

4.4   Deskriptiv statistikk på oppgavenivå 
Videre i den deskriptive statistikken vises det også til resultatene på av de ulike gruppenes 

prosentmessige resultat på alle screeningens oppgaver. Resultatene presenteres ved en tabell 

(se tabell 5), som gir en oversikt over hvilke oppgaver utvalget hadde vansker med og hvilke 

oppgaver som utgjorde størst forskjell på gruppene. Dette med prosentvis antall korrekte svar 

på hver oppgave. Utvalget er delt i lavtpresterende, normaltpresterende og hele utvalget. 
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Tabell 5. Oversikt over prosentandelen av korrekte svar på hver oppgave på screeningen 
 
         Ferdigheter  

 
        Hele utvalget       Lavtpresterende           Normaltpresterende 

        (Oppgavenr.)            (n = 365) 
 

             (n = 95) 
 

              (n = 270) 
 
Relasjonsferdigheter 

     2 
 

76 
 

43 
 

87 
3 

 
92 

 
79 

 
97 

4 
 

93 
 

78 
 

98 
11 

 
92 

 
79 

 
96 

12 
 

52 
 

22 
 

62 
13 

 
42 

 
16 

 
51 

14 
 

39 
 

17 
 

47 
15 

 
68 

 
51 

 
74 

16 
 

21 
 

9 
 

26 
18 

 
50 

 
25 

 
59 

19 
 

46 
 

29 
 

52 
20 

 
44 

 
21 

 
51 

21 
 

41 
 

23 
 

47 
22 

 
38 

 
23 

 
43 

Telleferdigheter 
     5 

 
82 

 
55 

 
91 

6 
 

88 
 

67 
 

95 
7 

 
75 

 
47 

 
85 

8 
 

84 
 

68 
 

90 
9 

 
48 

 
18 

 
59 

10 
 

46 
 

17 
 

56 
23 

 
78 

 
60 

 
84 

24 
 

74 
 

43 
 

85 
25 

 
54 

 
25 

 
64 

26 
 

81 
 

51 
 

92 
27 

 
72 

 
31 

 
86 

28 
 

50 
 

13 
 

63 
29 

 
69 

 
36 

 
81 

30 
 

57 
 

29 
 

67 
31 

 
43 

 
18 

 
52 

32 
 

58 
 

19 
 

72 
33 

 
36 

 
6 

 
47 

34 
 

36 
 

6 
 

46 
35 

 
84 

 
56 

 
94 

36 
 

74 
 

38 
 

87 
37 

 
67 

 
29 

 
80 

38 
 

85 
 

57 
 

96 
39 

 
71 

 
31 

 
85 

40 
 

49 
 

14 
 

61 
41 

 
88 

 
66 

 
95 

42 
 

84 
 

61 
 

91 
43 

 
61 

 
14 

 
78 

44 
 

41 
 

3 
 

54 
Aritmetiske ferdigheter 

     45 
 

73 
 

27 
 

89 
46 

 
68 

 
19 

 
85 

47 
 

63 
 

15 
 

80 
48 

 
71 

 
23 

 
88 

49 
 

55 
 

8 
 

71 
50 

 
35 

 
3 

 
46 

51 
 

29 
 

3 
 

38 
52 

 
25 

 
0 

 
33 

53 
 

21 
 

0 
 

28 
54 

 
20 

 
1 

 
27 

55 
 

19 
 

0 
 

26 
56 

 
18 

 
5 

 
23 

 

I henhold til studiets hovedproblemstilling ”Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende 

førsteklassinger i matematikk?” og studiets forskningsspørsmål ”	  Hvilke kjerneferdigheter 

utgjør størst forskjell på lavtpresterende og normaltpresterende førsteklassinger i 

matematikk?”, vil det være naturlig å se på oppgavene hvor lavtpresterende oppnår høyest 
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prosent korrekte svar, samt å sammenlikne gruppen lavtpresterende og normaltpresterende 

for å se på hvilke oppgaver som utgjør størst forskjell i antall korrekte svar, og hvilke 

oppgaver hvor ulikhetene er mindre.  

 

På oppgavenivå viser resultatene at det er på ferdighetsområdet relasjonelle ferdigheter 

oppgavenummer 3 og 11, hvor de lavtpresterende har flest korrekte svar, med en 

prosentandel på 79. Det er også på disse oppgavene hvor normaltpresterende gjør det best, 

med 92% korrekte svar. Disse oppgavene er knyttet til ferdigheter i beregning og 

sammenlikning av tall, det minste tallet. Oppgaven i beregning krevde at eleven må telle seg 

frem til den boksen som har like mange rundinger som det er i boksen over (seks), og sette 

kryss over denne.  

 

 
Figur 13. Eksempel på oppgave i ”Relasjonelle ferdigheter” (ThinkMath, 2017). 

 

Under oppgaven i sammenlikning av tall, det minste tallet, blir eleven presentert for tre 

bokser med tallene seks, fem og ni. De skal da sette kryss på den boksen som inneholder det 

laveste tallet.  

 

 
Figur 14. Eksempel på oppgave i Relasjonelle ferdigheter (ThinkMath, 2017).  

 

På oppgavenummer fire hadde 78 % av lavtpresterende korrekt svar. Denne oppgaven er som 

oppgaven presentert tidligere, også knyttet til ferdigheter i beregning og faller under 

ferdighetsområdet relasjonelle ferdigheter. På denne oppgaven skulle eleven sette kryss på 

den boksen som inneholdt en runding mindre, enn hva det var i boksen over. Boksen over 

inneholdt fire rundinger, riktig svar er derfor den boksen med tre rundinger.  
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Figur 15. Eksempel på oppgave i Relasjonelle ferdigheter (ThinkMath, 2017). 

 

Lavtpresterende presterer også relativt godt på to av oppgavene i ferdighetsområdet 

telleferdigheter. Dette er på oppgave 6 og 8, hvor 67% og 68% av lavtpresterende svarer 

korrekt. Dette er oppgaver i ordenstall, hvor elevene blir presentert for en rekke figurer på en 

linje. De blir da spurt om eksempelvis å sette kryss på nummer seks i rekken.  

 

De største forskjellene mellom disse to gruppene på antall riktige svar ligger på 

ferdighetsområdet aritmetiske grunnferdigheter. Her er det mer enn 60% forskjell på fem av 

oppgavene. Oppgave 46 er den oppgaven hvor det var størst differanse i antall korrekte svar 

mellom de to gruppene. Dette var en addisjonsoppgave hvor eleven skulle regne ut 2 + 0. 

85% av de normaltpresterende svarte korrekt, mens bare 19 % av de lavtpresterende hadde 

riktig svar. Som gir en forskjell på 66 % i korrekte svar, sammenliknet mellom de to 

gruppene. De minste forskjellene i antall korrekte svar er på oppgavene som tester 

relasjonelle ferdigheter, med forskjeller på 20 % og mindre, på fem av oppgavene. Den 

oppgaven med minst differanse mellom de to gruppene, var på oppgave 11 og 16, hvor 

forskjellen var på 17 %. Dette var oppgaver knyttet til sammenlikning av tall, det minste 

tallet. 

 
4.5   T-test og effektstørrelse 
Ved å gjennomføre t-tester og test for effektstørrelse, kan man se på statistisk signifikante 

forskjeller mellom de ulike gruppene som er inkludert i undersøkelsen, og i hvilken grad det 

er en effekt av forskjellen. T-test gjennomføres i programmet SPSS, som gir en verdi på om 

forskjellene er signifikante eller ikke. Det er brukt independent t-test for equal variances 

assumed 2-tailed. Test for effektstørrelse gjøres med en effektstørrelsekalkulator for 

standardisert mean-effekt lokalisert på internett (campbellcolaboration.org), som gir en 

Cohen’s d - verdi. Verdiene kan ha et omfang på mellom -1 og 1, hvor verdier opp mot .2 

betegner er liten effekt, verdier opp mot .5 klassifiserer en moderat effekt og verdier opp mot 

.8 viser til en stor effekt (Ellis, 2010, s. 41-42). Resultatene for disse testene vil nå 

presenteres. 
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Tabell 6. Oversikt over mean, t-verdi og Cohen’s d mellom lavtpresterende og 

normaltpresterende. 

 
Gruppe 

 
N M T-verdi Signifikans Cohen's d 

       Lavtpresterende  95 15,99 
   

    
-22,15 0,000     2,64 

Normaltpresterende 270 36,64 
    

Som det fremgår i tabell 6, er det en signifikant forskjell på gruppen lavtpresterende (M = 

15,99) og gruppen normaltpresterende (M = 36,64) sine resultater for hele screeningen. Med 

t-test for uavhengig utvalg med to-halet test er signfikansen på p < .001, og er signifikant på 

.00 nivå. Dette vil si at det er 100 % sjanse for at man tar feil om man sier at det ikke er en 

forskjell på gruppene lavtpresterende og normaltpresterende. Dette har gitt en standardisert 

mean-effekt på Cohen’s d= 2,64, som betegnes som en meget stor effekt. De 

normaltpresterende prester mye bedre enn de lavtpresterende.  

 

4.5.1   Kjønnsforskjeller 
I henhold til forskningsspørsmålet ”I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i kjerneferdigheter  

for lavtpresterende førsteklassinger i matematikk?” er det blitt gjennomført sammenlikninger 

av kjønn i gruppen lavtpresterende gutter og lavtpresterende jenter på de ulike 

ferdighetsområdene i screeningen, og for hele screeningen. Det er også gjort en lik 

sammenlikning for gruppen normaltpresterende og hele utvalget. Funn av kjønnsforskjeller  

for hele utvalget vil ikke analyseres like grundig som kjønnsforskjeller i gruppen 

lavtpresterende og normaltpresterende, på bakgrunn av at dette ikke inngår i undersøkelsens 

problemstilling. Sammenlikningene er gjort med samme t-test og test for effektstørrelse, som 

i de foregående resultatene som ble presentert, altså en to halet t-test for uavhengig utvalg og 

standardisert mean-effekt med Cohen’s d verdi. Tabell 7 fremstiller resultatene for testene 

mellom de ulike gruppene som er representert i denne studien. Her fremkommer 

gjennomsnittet til gruppene og standardavviket. Her følger også t-verdi og effektstørrelse, 

samt signifikansen.  
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Tabell 7. Oversikt over forskjeller på gutter og jenters ferdigheter, med t-verdi og 

effektstørrelse. 
 
Grupper 

   
Relasjonelle 
ferdigheter 

 
Telleferdigheter 

 
Aritmetiske 
ferdigheter 

 
Hele 
screeningen 

   (14 oppgaver) (28 oppgaver) (12 oppgaver) (54 
oppgaver) 

          
Lavtpresterende         
Gutter M     5,28  9,49  0,77  15,54 
(n = 57) SD     2,21  3,81  1,46  5,08 

          
Jenter M     4,97  10,21  1,47  16,66 
(n = 38) SD     1,75  3,57  1,72  4,74 

          
 t-verdi     0,719  -0,924  -2,133  -1,075 
 Sig. (2-

tailed) 
   0,474  0,358  0,036  0,285 

 Cohens 
d 

    0,596  0,333  1,000  0,216 

          
Normaltpresterende         
Gutter M      9,72  21,86  6,86  38,43 
(n = 148) SD     3,11  4,55  3,38  9,14 

          
Jenter M      7,96  20,75  5,75  34,46 
(n = 122) SD     2,51  4,13  2,81  7,35 

          
 t-verdi     5,035  2,069  2,897  3,879 
 Sig. (2-

tailed) 
   0,000  0,040  0,004  0,000 

 Cohens 
d 

    0,770  0,250  0,385  0,490 

          
Hele_utvalget           
Gutter M     8,48  18,42  5,17  32,07 
(n = 205) SD     3,50  7,05  4,04  13,15 

          
Jenter M     7,25  18,25  4,73  30,23 
(n = 160) SD     2,67  6,02  3,17  10,20 

          
 t-verdi     3,692  0,243  1,119  1,457 
 Sig. (2-

tailed) 
   0,000  0,808  0,264  0,146 

 Cohens 
d 

    0,383  0,000  0,278  0,169 
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Det vil nå gjøres rede for de resultatene som fremkommer av tabell 4.6.  

 

I relasjonelle ferdigheter viser en t-test for uavhengig utvalgt med to-halet test at det ikke 

finnes noen signifikante forskjeller på lavtpresterende- gutter og jenter. Signifikansen er p = 

.474 som igjen vil si at det er 47% sjanse for at det vil være feil å si at det er kjønnsforskjeller 

som er grunnlaget for at lavtpresterende- gutter og jenter har ulikt gjennomsnitt og 

standardavvik. De lavtpresterende guttene gjør det noe bedre enn jentene, med gjennomsnitt 

på 5,28, sammenliknet med jentenes 4,97. Standardavviket er likevel større hos guttene med 

2,21, hvor jentene har 1,75. Effektstørrelsen på variasjonen er på d =.596 som betyr at 72 % 

av guttene presterte bedre enn gjennomsnittet til jentene. Videre betyr dette at det er 76 % 

sjanse for at disse to gruppene vil overlappe, og at det vil være 66 % sjanse for at en tilfeldig 

trukket gutt vil ha prestert bedre på relasjonelle ferdigheter, enn en tilfeldig trukket jente 

(Magnusson, 2018).  

 

På området telleferdigheter viser t-test for uavhengig utvalgt at det ikke er noen signifikant 

forskjell på lavtpresterende gutter og lavtpresterende jenter. Signifikansen er p = .358 som 

betyr at det vil være 36 % sjanse for at vi tar feil om vi sier at ulikheten mellom 

lavtpresterende- gutter og jenter i gjennomsnitt og standardavvik skyldes kjønnsforskjeller.  

Lavtpresterende jenter presterte noe bedre enn guttene, med et gjennomsnitt på 10,21 hos 

jentene og 9,49 hos guttene. Standardavviket mellom de to gruppene er tilnærmet likt, med 

3,81 hos guttene og 3,57 hos jentene. Likevel ser vi igjen at guttenes standardavvik er større 

enn jentenes. For telleferdigheter er effektstørrelsen på d= .333. Dette betyr at 63% av jentene 

presterte bedre enn gjennomsnittet til guttene og at det er 87% overlapp mellom de to 

gruppene. Trekkes en tilfeldig jente vil det være 59% sjanse for at hun har prestert bedre enn 

en tilfeldig trukket gutt (Magnusson, 2018). 

 

Resultatene fra t-test for uavhengige utvalg med to-halet test på området grunnleggende 

aritmetiske ferdigheter, viser at det er en signifikant forskjell på lavtpresterende gutter (M = 

0,77) og lavtpresterende jenter (M = 1,47). Her er standardavviket for guttene på 1,46, og 

1.72 for jentene. Denne signifikansen er p = .036. Som vil si at det er 3,6% sjanse for at man 

tar feil hvis man sier at forskjellen mellom lavtpresterende- gutter og jenter i aritmetiske 

grunnferdigheter skyldes kjønnsforskjeller. Denne forskjellen er signifikant med en 

effektstørrelse på Cohen’s d = 1.00. Hvor jentene gjør det bedre enn guttene. En 

effektstørrelse på d= 1.00, betyr at det er 84% av lavtpresterende jenter som har prestert 
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bedre enn gjennomsnittsskåren til lavtpresterende gutter. Dette vil også si at det vil være 62% 

overlapp mellom gruppene, og en sjanse på 76% for at en vilkårlig trukket jente ville ha 

skåret høyere enn en vilkårlig trukket gutt (Magnusson, 2018).  

 

Gjennom t-test for uavhengig utvalg med to-halet test at det ikke fantes signifikante 

kjønnsforskjeller mellom lavtpresterende- gutter og jenter på variablene hele screeningen.  

Signifikansen er p = .285 vil si at det er 29 % sjanse for at vi tar feil om vi konkluderer med 

ulikhetene i gjennomsnitt og standardavvik mellom de to gruppene, skyldes kjønnsforskjeller 

mellom lavtpresterende- gutter og jenter. Lavtpresterende jenter får en litt høyere 

gjennomsnitt enn hva guttene oppnår. Lavtpresterende jenter har i snitt 16,66 oppgaver 

korrekt, og guttene 15,54. Også her er standardavviket større blant lavtpresterende gutter, enn 

hva det er blant lavtpresterende jenter. Guttenes standardavvik er på 5,08, sammenliknet med 

jente på 4,74. Effektstørrelsen for denne variasjonen er på Cohen’s d= .216, som betyr at det 

er 59 % av jentene som hadde bedre resultater enn gjennomsnittskåren til guttene. Dette betyr 

også at hele 91% av de to gruppene overlapper hverandre, og at det er 56 % sjanse for at en 

tilfeldig trukket jente vil ha en høyere skåre enn en tilfeldig trukket gutt (Magnusson, 2018).  

 

4.5.2   Kjønnsforskjeller i gruppen normaltpresterende 
Resultatene for gruppen normaltpresterende viser med t-test for uavhengig utvalg med to-

halet test, at det er signifikante forskjeller mellom gutter og jenter på alle områdene som er 

testet. Disse signifikante forskjellene er på ulike nivåer og med ulik effektstørrelse. Disse 

resultatene vil nå presenteres og analyseres.   

  

Det er forskjell på normaltpresterende gutter (M = 9,72) og jenter (M = 7,96) på området 

relasjonelle ferdigheter, hvor guttene gjør det bedre enn jentene. Standardavviket for de to 

gruppene er for gutter 3,11, og jenter 2,51. Signifikansen viser p < .001, med en 

effektstørrelse på Cohen’s d = .77. Dette regnes som en sterk effekt. Dette betyr at 78 % av 

guttene hadde en høyere skåre enn gjennomsnittsskåren til jentene. Videre betyr dette at 70 % 

av disse gruppene vil overlappe, og at det er 71 % sjanse for at en tilfeldig trukket gutt vil ha 

en høyere skåre enn en tilfeldig trukket jente (Magnusson, 2018).  
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På området telleferdigheter er det en signifikant forskjell på normaltpresterende gutter        

(M = 21,86) og normaltpresterende jenter (M = 20,75), hvor guttene gjør det noe bedre enn 

jentene. Standardavviket til de to gruppene er på 4,55 hos guttene og 4,13 hos jentene. 

Signifikansen viser en verdi på p = .040. Effektstørrelsen viser en Cohen’s d = .25, som 

betegnes som en svak effekt. Med Magnussons (2018) kalkulator betyr dette at 60 % av 

guttene vil ha et høyere gjennomsnitt enn gjennomsnittet til jentene. 90 % av de to gruppene 

vil overlappe, og det vil være 57 % sjanse for at en tilfeldig gutt har høyere skåre enn en 

tilfeldig trukket jente.  

 

Det er en signifikant forskjell på normaltpresterende gutter (M = 6,86) og jenter (M = 5,75) 

på området aritmetiske grunnferdigheter, hvor guttene presterer bedre enn jentene. 

Standardavviket viser 3,38 for guttene og 2,81 for jentene. Signifikansen er på p = .004, med 

en effektstørrelse mellom de to gruppene på Cohen’s d = .39, altså en liten effekt. Dette vil si 

at 65 % av guttene har prestert bedre enn gjennomsnittet til jentene. 85 % av guttene og 

jentene vil overlappe hverandre, og det vil være en sjanse på 61% for å trekke en tilfeldig gutt 

med høyere skåre enn en jentene (Magnusson, 2018).  

 

På hele screeningen viser t-test at det er en signifikant forskjell på normaltpresterende gutter 

(M = 38,43) og jenter (M = 34,46), hvor guttene oppnår bedre resultater enn jentene. 

Standardavviket er for guttene 9,14 og 7,35 for jentene. Denne forskjellen er signifikant, p < 

.001, med en effektstørrelse på Cohen’s d = .49. Dette betyr at effektstørrelsen mellom de to 

gruppene er moderat. Det betyr videre at 69% av guttene har en høyere skåre enn 

gjennomsnittet til jentene. Videre vil 81% av de to gruppene overlappe hverandre, og det vil 

være 64% sjanse for at en tilfeldig trukket gutt vil ha en høyere skåre enn en tilfeldig trukket 

jente (Magnusson, 2018).  

 

4.5.3   Hele utvalget 
Når gutter og jenter i hele utvalget sammenliknes viser resultatene fra to-halet t-test med 

uavhengige utvalg, at det ikke er statistisk signifikante forskjeller på kjønn i områdene 

telleferdigheter, aritmetiske grunnferdigheter og hele screeningen. Likevel viser resultatene at 

guttene hadde noe bedre skåre enn jentene på alle ferdighetsområder og på hele screeningen, 

Standardavviket er også høyere hos guttene enn hos jentene på alle ferdighetsområdene og på 

hele screeningen. På området relasjonelle ferdigheter viser t-test at det er en signifikant 
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forskjell på hele utvalgets gutter (M = 8,48) og jenter (M = 7,25), hvor guttene presterer bedre 

enn jentene. Standardavviket for guttene på dette området er 3,50, og 2,67 for jentene. Denne 

forskjellen er signifikant på p = .001, med en effektstørrelse på Cohen’s d = .38. Denne 

effektstørrelsen betegnes som svak/moderat. Videre vil denne effektstørrelsen si at 65 % av 

guttene hadde et bedre resultat enn gjennomsnittet til jentene. Av de to gruppene vil 85% 

overlappe hverandre, og det vil være en sjanse på 61 % for at en tilfeldig trukket gutt har en 

høyere skåre enn en tilfeldig trukket jente (Magnusson, 2018).  

 

4.6   Oppsummering av resultater  
I kapittel 4 har først normalfordelingen blitt presentert gjennom en Kolmogorov-Smirnov test 

og gjennom verdier for skjevhet og kurtosis. Gjennom disse testene har det kommet frem at 

variablene relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og aritmetiske grunnferdigheter ikke er 

normalfordelt i følge Kolmogorov-Smirnov test. Den samme testen sier likevel at variabelen 

alle ferdigheter er normalfordelt med en ikke signifikant verdi på K-S test. Gjennom verdier 

for skjevhet og kurtosis, som var godt innenfor -2 og +2, samt en visualisering gjennom 

histogrammer, konkluderes det likevel med at alle variablene er innenfor en normalfordeling 

(Field, 2009). På bakgrunn av dette har det vært mulig å gjennomføre parametriske tester, 

som i denne undersøkelsen støttes ved bruk av t-test.  

 

 Screeningens reliabilitet ble så vurdert gjennom en reliabilitetstest. Denne reliabilitetstesten 

gav en Cronbach alpha (α) -verdi som ga en indikasjon om påliteligheten til screeningen. 

Verdiene som kom frem fra testingen viste høye alpha-verdier som indikerer at screeningen 

som er blitt gjennomført er pålitelig og måler de aktuelle forhold som den er ment å måle.  

 

Videre ble deskriptiv statistikk for variabelen hele screeningen og på oppgavenivå presentert, 

for å se på i hvilke ferdigheter og på hvilke oppgaver lavtpresterende viste høyest og lavest 

grad av forståelse. Resultatene på ferdighetsnivå viste at lavpresterende oppnådde svakest 

resultater på området aritmetiske grunnferdigheter, med et gjennomsnitt på 1,05 korrekte svar 

av 12 mulige. Det var på områdene relasjonelle ferdigheter og telleferdigheter hvor 

lavtpresterende presterte best. Med et gjennomsnitt på 5,16 korrekte svar av 14 mulige på 

relasjonelle ferdigheter, og 9,78 av av 28 mulige på telleferdigheter. På oppgavenivå viste 

resultatene igjen at det var størst forskjeller mellom lavtpresterende og normaltpresterende  

på oppgaver tilknyttet aritmetiske grunnferdigheter. Her var avstanden så stor som over 60 % 
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flere korrekte svar blant normaltpresterende på alle addisjonsoppgavene, sammenliknet med 

lavtpresterende. De oppgavene hvor det var minst forskjeller mellom de to gruppene, var på 

oppgaver på området relasjonelle ferdigheter. Disse oppgavene målte ferdigheter i beregning 

og sammenlikning av tall, det minste tallet.  

 

Tilslutt i kapittel 4 ble t-test for uavhengig utvalg to-halet test og test for effektstørrelse 

presentert i lys av kjønnsforskjeller mellom lavtpresterende gutter og lavtpresterende jenter.  

Her kom det frem at det var en signifikant forskjell mellom disse to gruppene i ferdigheter 

tilknyttet aritmetiske grunnferdigheter, hvor jentene presterte bedre enn guttene. Dette var 

også den eneste signifikante forskjellen som ble funnet mellom disse to gruppene. Det ble 

også presentert funn av kjønnsforskjeller i gruppen normaltpresterende og hele utvalget. Hvor 

resultatene viste at det var signifikante kjønnsforskjeller på alle områdene i gruppen 

normaltpresterende. Hvor guttene presterte noe bedre enn jentene. For hele utvalget ble det 

påvist kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter på relasjonelle ferdigheter, hvor guttene 

presterte noe bedre enn jentene. Det var også gjennomgående større standardavvik på 

guttenes prestasjoner sammenliknet med jentes. Det var bare på området aritmetiske 

grunnferdigheter for lavtpresterende, at jentene (1,72) hadde et større standardavvik enn 

guttene (1,46).  
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5  Drøfting av resultater  
 

I dette kapittelet vil problemstillingene og resultatene fra undersøkelsen, drøftes ved bruk av 

Cook og Campbells (Cook et al.,1979) validitetssystem. Her vil de ulike validitetsaspektene 

drøftes opp mot undersøkelsens trusler i funnene som er blitt gjort. Reliabiliteten vil også 

inngå i denne delen, hvor undersøkelsens målinger og pålitelighet vil bli vurdert. Videre vil 

resultatene fra undersøkelsen diskuteres i sammenheng med teori og empiri, som er presentert 

tidligere i oppgaven. De begrensninger som er tilknyttet denne masteroppgaven vil også 

diskuteres og drøftes her. Avslutningsvis presenteres undersøkelsens funn opp mot de 

konsekvenser dette har for den pedagogiske praksisen ute i feltet og et innblikk i hvilke 

undersøkelser som kan gjøres videre.  

 

Denne studien har hatt som formål å se på kjerneferdigheter for lavtpresterende 

førsteklassinger. Følgende forskningsspørsmål har gitt utgangspunkt for undersøkelsens 

oppbygning:  

 

Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende førsteklassinger i matematikk ? 

 

Underproblemstillinger:  

 

1. Hvilke kjerneferdigheter utgjør størst forskjell mellom lavtpresterende og 

normaltpresterende førsteklassinger i matematikk? 

 

2. I hvilken grad er det kjønnsforskjeller for lavtpresterende og normaltpresterende 

førsteklassinger i matematikk? 

 

 

5.1   Undersøkelsens validitet og reliabilitet  
Gjennom Cook og Campbells validitetssystem (Cook et al., 1979) blir drøftingen innledet 

med fokus på de fire typene for validitet; statistisk validitet, begrepsvaliditet, indre og ytre 

validitet.  Reliabiliteten vil så presenteres og belyses.  

 



	  53	  

5.1.1   Statistisk validitet 
Statistisk validitet innebærer om de resultatene som fremkommer er statistisk signifikante og 

korrelerer, og i hvilken grad de korrelerer (Shadish et al., 2002). Videre handler den 

statistiske signifikansen om at resultatene ikke er tilfeldig, men at det kan konkluderes med 

en sammeheng. I denne studien dreier den statistiske validiteten seg om de t-tester som er 

gjort for å se på forskjellen mellom gruppene lavtpresterende og normaltpresterende. Både 

gjennom å se på kjønnsforskjeller, men også gjennom analyser av de to gruppenes 

prestasjoner på ferdighets- og oppgavenivå. Disse er blitt analysert gjennom t-test for 

uavhengig utvalg to-halet test. Denne viste at det er en signifikans på .05-nivå mellom 

lavtpresterende- gutter og jenter i aritmetiske grunnferdigheter, hvor jentene presterte bedre 

enn guttene. Med en effektstørrelse på Cohen’s d = 1.00. Som anses som en stor effekt (Ellis, 

2010). Et vanlig krav ut fra en nullhypotese signifikanstesting er at resultatet er statistisk 

signifikant hvis p <.05, slik som denne testen viser (Shadish et al., 2002). Et slikt resultat kan 

tolkes på to måter. Det kan konkluderes med at det er en kjønnsforskjell mellom 

lavtpresterende- gutter og jenter i ferdigheter tilknyttet aritmetiske grunnferdigheter, men da 

med en fare om å begå en Type I-feil. Eller så kan det konkluderes med at denne forskjellen 

skyldes tilfeldigheter, med da en risiko for at det begås en Type II-feil (Shadish et al., 2002).  

I følge resultatene er det 95 % sannsynlighet for at det er en kjønnsforskjell mellom gutter og 

jenter i aritmetiske grunnferdigheter som ikke kan skyldes tilfeldigheter. Det vil i denne 

sammenhengen vurderes muligheten for å begå en Type I-feil, hvor det feilaktig konkluderes 

med en signifikant sammenheng mellom variablene (Shadish et al., 2002).  

 

For testing av kjønnsforskjeller blant lavtpresterende gutter og jenter på variablene; 

relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og hele screeningen, viste resultatene en ikke-

signifikant forskjell mellom kjønn. To-halet t-test viste en signifikans på henholdsvis .47, .36 

og .29 for disse tre variablene. Som vil si at det er 47%, 36 % og 29% sjanse for at vi tar feil 

om vi konkluderer med at forskjellene mellom lavtpresterende gutter og jenter i relasjonelle 

ferdigheter, telleferdigheter og på hele screeningen skyldes kjønn. I dette tilfellet på det 

vurderes muligheten for å begå en Type-II-feil hvor det konkluderes med at det ikke er en 

sammenheng mellom kjønn, når det i virkeligheten er det (Shadish et al., 2002).   

 

I testingen for kjønnsforskjeller blant normaltpresterende gutter og jenter, viste to-halet t-test 

signifikante forskjeller mellom gutter og jenter på alle ferdighetsområder og på variabelen 
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hele screeningen, hvor guttene presterte bedre på alle områder. Signifikansen på alle testene 

er også innenfor  p < .05, som Shadish et al. (2002) beskriver som et statistisk signifikant 

resultat. På området relasjonelle ferdigheter viser signifikansen p = .000, som vil si at det er 

100 % sannsynlig at det er kjønnsforskjeller i relasjonelle ferdigheter som ikke skyldes en 

tilfeldighet. Under området telleferdigheter er signifikansen p = .040, som betyr at det er 96 

% sannsynlig at denne kjønnsforskjellen ikke skyldes tilfeldigheter. Test på området 

aritmetiske grunnferdigheter viste en signifikans på p = .004, som tilsier at det er 99,6% 

sannsynlighet for at forskjellen mellom normaltpresterende gutter og jenter, ikke skyldes en 

tilfeldighet. På det siste området, hele screeningen, viste to-halet t-test en signifikans på p < 

.001. Dette betyr at det er 99,9% sikkert at kjønnsforskjellen mellom normaltpresterende 

gutter og jenter på området hele screeningen, ikke kommer av en tilfeldighet. På alle 

målinger som er presentert i dette avsnittet må det vurderes for muligheten til å begå Type 1-

feil, hvor det konkluderes feilaktig at forskjellene skyldes kjønn (Shadish et al., 2002).  Disse 

kjønnsforskjellene er likevel ikke kontrollert for en tredjevariabel som også kan ha 

innvirkning på forskjellen, eksempelvis gjennom IQ, arbeidsminne eller språklige 

ferdigheter. Dette kunne bidratt til å styrke eller svekke antakelsen om kjønnsforskjeller der 

dette er blitt påvist, og derfor også øke sjansen for å unngå Type 1-feil. Dette svekker den 

statistiske validiteten i undersøkelsen.   

 

Statistisk styrke er en funksjon av flere ulike faktorer, som gjør at det er flere faktorer som 

kan påvirke den (Lund, 2002). En av disse faktorene er utvalgsstørrelsen, og lavt utvalg kan 

skape dårlig statistisk styrke. I denne undersøkelsen anses utvalgsstørrelsen som 

tilfredsstillende med et totalt 365 informanter. 95 av disse presterte under 25. persentil, og ble 

identifisert som lavtpresterende i matematikk.  

 

Elementer som kan være med på å redusere den statistiske styrken av en undersøkelse er 

blant annet testenes reliabilitet (Shadish et al., 2002). Resultatene fra reliabilitetstesten og 

dens pålitelighet vil presenteres senere i kapittelet.  

 

5.1.2   Indre validitet 
Indre validitet er tar for seg hvorvidt en sammenheng mellom to variabler er kausal eller om 

det er andre forhold som kan ha påvirket resultatet (Shadish et al., 2002) Som nevnt tidligere, 

er denne undersøkelsen bygget opp som en deskriptiv studie med et ikke-eksperimentelt 
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design. Dette vil si at studien tar for seg å beskrive tingenes tilstand slik den er, uten å skulle 

påvirke den direkte. Det er likevel vanskelig å trekke konklusjoner om et årsaksforhold i 

ikke-eksperimentelle undersøkelser. Fordi det i statistiske sammenhenger alltid vil være flere 

mulige kausalrelasjoner (Shadish et al., 2002). Det som kommer frem av kjønnsforskjeller i 

aritmetiske grunnferdigheter mellom lavtpresterende jenter og gutter, kan teoretisk også 

skyldes mange andre årsaker enn kjønnsforskjeller. For å styrke denne antakelsen om at det 

er kjønnsforskjeller som utgjør forskjellen i aritmetiske grunnferdigheter kan andre 

årsaksforklaringer benyttes. Med flere tolkninger som kan forkastes grunnet dens 

usannsynlighet, jo sterkere vil den mest sannsynlige tolkningen fremstå (Kleven, 2002b). Det 

samme gjelder også funn av kjønnsforskjeller mellom normaltpresterende gutter og jenter på 

alle ferdighetsområder og for variabelen hele screeningen.  

 

I denne undersøkelsen er vanskelig å finne støtte til at gutter eller jenter skal prestere bedre i 

de ulike ferdighetene som er inkludert i screeningen (ThinkMath, 2017). Forskning viser til at 

forskjeller kan oppstå, men at det ikke med sikkerhet kan konkluderes med at verken gutter 

eller jenter er bedre i matematikk de første årene på skolen. Det er dermed mer sannsynlig at 

forskjellene som kommer frem i denne undersøkelsen skyldes tilfeldigheter eller andre 

forhold. Det kan ikke utelukkes at normaltpresterende gutter i denne undersøkelsen har bedre 

utviklede matematiske ferdigheter enn jenter. På samme måte som at lavtpresterende jenter i 

denne undersøkelsen er bedre på addisjon enn lavtpresterende gutter. Det er likevel ikke 

mulig å slå fast at dette skyldes kjønn, men kan ha være påvirket av andre faktorer. For å 

kunne si at den indre validiteten på undersøkelsen er god, må det kunne vises til en statistisk 

signifikant sammenheng mellom de ulike operasjonaliserte variablene og årsaken. Som i 

denne undersøkelsen er kjønn. Hvorvidt dette er eksisterende før virkning, som her vil være 

utviklingen av de matematiske evnene, uten at andre forklaringer på denne sammenhengen 

kan betegnes som sannsynlige (Shadish et al., 2002). I denne studien er det vanskelig å si noe 

om årsak og virkning, ettersom det er et ikke-eksperimentelt design. Ikke-eksperimentelt 

observasjonsdesign blir ofte vurdert til å ha en svak indre validitet, fordi det ikke tar sikte på 

å teste årsak/virkning direkte, slik som gjøres i eksperimentelt design (Kleven, 2002b). 

Informantenes intelligens , minne og språk kan være tredjevariabler som kan ha forårsaket de 

signifikante kjønnsforskjellene, men som ikke kommer til syne fordi det ikke er kontrollert 

for. Dette må sies å svekke undersøkelsens indre validitet.  
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Det ble ikke funnet noen signifikante kjønnsforskjeller mellom gruppen lavtpresterende 

gutter og jenter på områdene relasjonelle ferdigheter, telleferdigheter og hele screeningen. 

Dette blir derfor heller ikke diskutert som en del av den indre validiteten, ettersom det da er 

større sannsynlighet for at det er andre faktorer enn kjønn som er grunnlaget for forskjellen i 

prestasjon.  

 

5.1.3   Begrepsvaliditet 
Begrepsvaliditet omhandler graden av samsvar mellom den operasjonelle definisjonen og den 

teoretiske definisjonen av et begrep. Nærmere bestemt om det ønskes at måles, faktisk blir 

målt (Kleven 2002a, Shadish et al., 2002). I en slik undersøkelsen som denne er 

begrepsvaliditet en viktig del av diskusjonen, ettersom operasjonaliseringen sjeldent gir rene 

representasjoner på teoretiske begreper, og begrepsforvirring vil være en trussel mot en 

undersøkelses begrepsvaliditet (Shadish et al., 2002). I denne studien gjelder 

operasjonaliseringen for variablene Lavtpresterende, Relasjonelle ferdigheter, Telleferdighet 

og Aritmetiske grunnferdigheter. Alle ferdighetsområdene er operasjonalisert med resultater 

fra testen ThinkMath (2017).  Lavtpresterende er operasjonalisert på bakgrunn tidligere teori 

og kuttpunkt, som sier at elever som presterer på eller under 25. persentil på 

kartleggingsprøver anses til å være lavtpresterende (Geary, 2013a). At lavtpresterende er 

operasjonalisert som et begrep på de som presterer under et gitt kuttpunkt kan være en trussel 

mot begrepsvaliditeten, etter som det i andre undersøkelser brukes andre termer for å 

beskrive de som presterer lavt i matematikk. Learning disabled in mathematics (Geary, 

Hamson & Hoard, 1999) eller mathematical disabilities (MD) (Geary, Hamson & Hoard, 

2000). Dette betyr likevel ikke at lavtpresterende i denne undersøkelsen har 

matematikkvansker, men at de heller har vanskeligheter i tilegnelse av 

matematikkferdigheter. Forskning bruker gjerne også intelligenstester når det skal 

diagnostiseres med matematikkvansker (Geary, 2004). Hvor det i senere år har blitt enighet 

blant forskere at en skåre på over 15. persentil på intelligenstester, men med en skåre på eller 

under 10. persentil på standardiserte matematikktester, i løpet av to sammenhengende 

akademiske år, er typisk for å konkludere med matematikkvansker (Geary, 2012; Geary, 

2013a).  

 

For hver operasjonalisering av et begrep, vil dette også innebære en underrepresentasjon av 

det man faktisk ønsker å måle. På samme måte som at man måler noe som ikke er en del av 
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operasjonaliseringen, som igjen gjør at de slutninger som gjøres kan bli unøyaktige (Shadish 

et al., 2002). Derfor vil testens validitet være grunnlaget for validiteten av de slutninger som 

gjøres. I denne undersøkelsen er alt av grunnlag for analyser, hentet fra testen ThinkMath 

(2017), som er en ikke-standardisert test og vil derfor opptre som truende mot undersøkelsens 

begrepsvaliditet (Lund, 2002).  

 

Et problem som rammer alle ferdighetsområdene, er at disse operasjonalisert og plukket ut av 

et større testbatteri utviklet av PhD-prosjektet. PhD-prosjektet har hatt som formål å gjøre en 

bred kartlegging av barnas tidlige matematiske utvikling, samt å gjennomføre kontroll for 

andre variabler som intelligens og språk. De ulike testene er derfor ikke ment for å undersøke 

enkelte ferdighetsområder i matematikk, men heller se på den helhetlige matematikk-

kunnskapen. I denne undersøkelsen ble screeningen ThinkMath (2017) analysert og delt i 

ferdighetsområder, men i PhD-prosjektet var denne screeningen ment som et mål på de 

samlede tidlige matematiske ferdighetene. Derfor vil også de operasjonaliserte 

ferdighetsområdene i screeningen bare inneholde deler av det teoretiske begrepet, og bare gi 

et omtrentlig innblikk i utvalgets kunnskaper knyttet til de ulike ferdighetene.   

 

En annen trussel mot denne undersøkelsen er når en test krever ferdigheter utover det som 

skal måles (Kleven, 2002a). I dette tilfellet kreves det språklig kommunikasjon og 

lytteforståelse til alle screeningens oppgave, etter som det er testleder som til enhver oppgave 

forteller elevene hvordan oppgavene skal utføres gjennom muntlige instruksjoner. Noe som 

kan være uheldig dersom informanten har språkvansker eller er generelt uoppmerksom og 

ukonsentrert, og derfor heller ikke får med seg instruksjonene, eller tolker de instruksjoner 

som blir gjort på en feil måte.   

 

5.1.4   Ytre validitet 
Ytre validitet sier noe om de slutninger som blir gjort ut fra et representativ kan generaliseres 

til resten av populasjonen. Altså om den observerte sammenhengen samsvarer med den 

kausale sammenhengen (Shadish et al., 2002). En god ytre validitet forekommer når 

slutningene om kausale forhold kan generaliseres til en større kontekst, eller til andre 

sammenhenger. Altså om den også gjør seg gjeldene til variasjoner i personer, situasjoner, 

behandling- og målevariabler (Shadish et al., 2002). Trusler mot ytre validitet vil være at de 

slutninger som blir gjort ut fra undersøkelsen ikke kan generaliseres til resten av 
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populasjonen. I denne sammenhengen vil det være vanskelig å konkludere med at de 

resultatene som kom frem fra denne undersøkelsen også gjelder for førsteklassinger andre 

steder, ettersom dette avhenger av mange faktorer. Eksempelvis hvor mye det jobbes med 

matematikkferdigheter hjemme, hva som læres i barnehagen og hva det fokuseres på i skolen. 

Individene i denne undersøkelsen er også en relativt ensartet gruppe, som dermed gjør at 

resultatene ikke vil la seg generalisere til å gjelde andre persontyper (Lund, 2002).  

Den ytre validiteten av undersøkelsen vurderes samlet sett som relativt god, men det må ses i 

sammenheng med at utvalget ikke tilfeldig trukket, og vil derfor heller ikke være 

representativt.  

 

Settingen som testene har foregått i, er en klar trussel mot den ytre validiteten (Shadish et al, 

2002). Det kan ikke utelukkes at settingen har påvirket resultatene på undersøkelsen, og at i 

en annen setting kunne resultatene sett annerledes ut. Resultatene peker på flere 

kjønnsforskjeller, utenom at disse er mer enn marginale. Det er derfor vanskelig å se at denne 

trusselen har gitt store negative virkning på undersøkelsens ytre validitet, ettersom tidligere 

empiri støtter at små forskjeller mellom gutter og jenter kan oppstå (Lindberg et al., 2010).  

 

5.1.5   Reliabilitet 
Reliabilitet omhandler påliteligheten av de målinger som er gjort. I hvilken grad man kan ha 

fått tilfeldige målinger. Tilfeldige målefeil vil ikke da alltid bety at tilfeldigheter har skapt 

målefeil, men at målingen opptrer tilfeldig (Shadish et al., 2002). Undersøkelser med lav 

reliabilitet vil som nevnt tidligere, også svekke den statistiske styrken (Shadish et al., 2002). 

Det ble gjennomført reliabilitetstest av de tre ferdighetsområdene som var inkludert i 

screeningen, samt reliabilitetstest for hele screeningen. Verdiene var på .792 for relasjonelle 

ferdigheter, .898 for telleferdigheter, .901 for aritmetiske grunnferdigheter og .941 for hele 

screeningen. Resultatene viser alpha-verdier som kan sies å være godt innenfor det som 

betegnes som høy reliabilitet med pålitelige målinger. Dette vil igjen si at det er en 

tilfredsstillende interkorrelasjon mellom oppgavene (Gall et al., 2003).  

 

Tilfeldige målefeil eller svakheter i målingene kan også være forårsaket av at elevene ikke 

har vært tilfreds eller utrygge i testsituasjonen. Svakheter kan også oppstå ved en utrygg eller 

upresis testleder, eller ved at det er blitt notert feil inn i skåringsskjema i ettertid av testingen. 

Elevene kan oppleve testsituasjonen som utrygt eller ubehagelig ved at de skal prestere og 
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utføre oppgaver sammen med en voksen som de ikke har noe forhold til eller kjenner. Dette 

kan igjen gjøre at elevene ikke presterer på sitt faktiske-nivå og at resultatene blir påvirket av 

dette. Noe som vil kunne påvirke undersøkelsens pålitelighet og reliabilitet, men også påvirke 

undersøkelsens statistiske validitet (Shadish et al., 2002).  

 

5.2   Resultater i lys av tidligere empiri 
Det vil nå redegjøres for de resultatene som er kommet frem i lys av tidligere empiri og i 

sammenheng med undersøkelsens problemstilling. Drøftingen vil så oppsummeres hvor det 

konkluderes hvilke funn som er blitt gjort. Tilslutt vil eventuelle pedagogiske konsekvenser 

og fremtidige undersøkelser bli diskutert og belyst.   

  

5.2.1   Kjerneferdigheter for hele screeningen 
Gjennom den deskriptive statistikken for hele screeningen presentert tidligere, kom det frem 

at resultatene til lavtpresterende skiller seg ut negativt på ferdighetsområdet testet for 

aritmetiske grunnferdigheter. Barn utvikler ferdigheter i grunnleggende aritmetikk allerede i 

barnehagen, gjennom telling kan de utføre enkle addisjon- og subtraksjonsoppgaver 

(Mononen, 2014). I den samme undersøkelsen av Mononen (2014) ble det funnet at barn i 

alderen fem til seks år utvikler strategier for å utføre enkle del – del problemer. De vil telle 

begge delene, for så å telle alt. Denne strategien er det også mulig å benytte i 

addisjonsoppgavene i denne screeningen, noe som kan bety at lavtpresterende ennå ikke har 

utviklet denne ferdigheten, eller at forståelsen for addisjon og subtraksjon ikke er utviklet. 

Mazzocco (2007) fant i sin undersøkelse at barn med matematikkvansker ofte har store 

vansker med de aritmetiske grunnferdighetene. Det er da spesielt knyttet til at de som strever 

med matematikk har vansker med å utvikle effektive måter og strategier for å hente fram 

svaret på aritmetiske oppgaver (Ostad, 2010). Dette kan også være en forklaring på at det er 

på dette området lavtpresterende strever mest, ved at oppgavene krever kunnskaper 

lavtpresterende ikke innehar eller enda ikke har utviklet (Aunio & Räsänen, 2010). Ettersom 

telleferdigheter har en klar sammenheng med senere aritmetiske ferdigheter (Aunio & 

Niemivirta, 2010), må disse ses i sammenheng. Lavtpresterende viste forståelse for deler av 

oppgavene i telleferdigheter, men var langt svakere enn normaltpresterende. Det vites ikke i 

hvilken grad førsteklassingene har jobbet med addisjon og subtraksjon på skolen, 

undersøkelsen kan heller ikke si noe om hvordan dette er blitt jobbet med i barnehagen, ei 

heller i hjemmet. Noe som også kan være en faktor som er avgjørende for de gitte resultatene. 
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På området telleferdigheter er det også store sprik mellom gruppen lavtpresterende og 

normaltpresterende. Telleferdigheter er ferdigheter knyttet til forståelse av tallord og 

tallsymboler, ferdigheter i tallordssekvenser og opptelling (Aunio & Räsänen, 2015). Som 

beskrevet i avsnittet før, har svake telleferdigheter sammenheng med svake aritmetiske 

grunnferdigheter (Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll & Van Luit, 2014; Aunio & 

Niemivirta, 2010). Dette kan forklare hvorfor lavtpresterende viser størst vansker på disse to 

ferdighetene, med at det er en klar sammenheng mellom svake telleferdigheter og svake 

aritmetiske grunnferdigheter. Flere forskere har også pekt på at svake telleferdigheter har 

sammenheng med matematikkvansker (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; 

Jordan et al., 2007; Toll & Van Luit, 2014). Det fremgår en klar forskjell på gruppene 

lavpresterende og normaltpresterende på dette området, med en forskjell på 41 % i 

gjennomsnitt antall korrekte svar. Dette vitner om at lavtpresterende i denne undersøkelsen 

ikke har utviklet sine telleferdigheter, og kan med dette være i fare for å ha/ utvikle 

matematikkvansker.  

 

Det er på området relasjonelle ferdigheter at lavtpresterende skårer best i antall korrekte svar. 

Relasjonelle ferdigheter omhandler flere ferdigheter i det å forstå de mengdemessige 

relasjonene mellom elementene som fremstilles i en oppgave (Aunio & Räsänen, 2015). I 

screeningen som er blitt brukt i denne oppgaven er det ferdigheter knyttet til beregning, 

sammenlikning av tall – det minste tallet og sammenlikning av tall – det største tallet. I 

oppgaver sammenlikning av det minste og største tallet,  kreves det at eleven forstår de 

logiske prinsippene knyttet til å forstå hva det vil si at et tall er større, mindre eller like stort 

som et annet tall. Det krever også forståelse av plassverdisystemet og titallssystemet. Hvor 

eleven forstår at tall har ulik verdi ettersom hvilken plass de står i. Og i dette tilfellet en 

forståelse for tallene en og ti i titallsystemet (Aunio & Räsänen, 2015).  I oppgavene i 

beregning, må eleven kunne gjøre en til en korrespondanse, ved at de teller samtidig som de 

peker. Dette krever også en presis peketelling (Aunio & Räsänen, 2015).  

 

5.2.2   Kjerneferdigheter på oppgavenivå 
Gjennom resultatene som kom frem tidligere, ble det prosentvis lagt frem hvilke oppgaver 

lavtpresterende og normaltpresterende hadde lavest og høyest gjennomsnittsskåre. Disse 

resultatene vil bli nå bli analysert på oppgavenivå.  
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Her ser vi at det er på oppgaver knyttet til relasjonelle ferdigheter hvor prosentandelen flest 

korrekte svar er. Disse oppgavene er som nevnt tidligere koblet til beregning av tall opp til 

seks, og sammenlikning av tallene 5-6-9, hvor eleven skulle finne det minste tallet. Dette 

vitner om at lavtpresterende førsteklassinger har ferdigheter i matematisk-logiske prinsippene 

ved å forstå hva det betyr at et tall er like stort, mindre enn eller større enn, et annet tall. Det 

krever også at barnet kan sammenlikne tall, klassifisere tall og kunne tallrekken (Aunio & 

Räsänen, 2015). Tallene som inngår i oppgavene er innenfor en ramme på 1-9. Dette vil si at 

elevene har utviklet forståelse for tallrekken mellom 1-9 hvor de også kan klassifisere disse 

tallene fra hvilket som er lavest og hvilket som er størst. De kan også sammenlikne tallene i 

oppgaven ved at de vet verdien til hvert av tallene. På oppgavene som krevde samme 

ferdigheter, men med høyere tall, var resultatene til lavtpresterende betydelig svakere.  

 

Lavtpresterende viser også relativt god forståelse for ordenstall på to av oppgavene innenfor 

ferdighetsområdet telleferdigheter. For å mestre disse oppgavene må elevene besitte flere 

ferdigheter innenfor telleferdigheter. De må primært ha utviklet forståelse for 

tallordssekvenser. Dette er evnen til i dette tilfellet å telle fremover. Når denne ferdighetene 

utvikles videre, omhandler også tallordssekvenser ferdigheter i å telle bakover, telle i par, 

femmere og tiere (Aunio & Räsänen, 2015; Mononen, 2014). Resultatene viser at 

lavtpresterende ikke har utviklet tallordssekvensene videre enn telling fremover, og skårer 

mellom 6%-36% gjennomsnittlig korrekte svar på de seks oppgavene som tester denne 

ferdigheten. Videre må også lavtpresterende ha utviklet ferdigheter i opptelling for å ha en 

forståelse av ordenstall. Dette ved at de kan telle objektene som oppgaven krever og utføre en 

til en korrespondanse (Aunio & Räsänen, 2015). Disse oppgavene krever også at 

lavtpresterende har utviklet kunnskaper innenfor konseptuell forståelse og prosessmessig 

forståelse. Hvor den konseptuelle forståelsen knyttes til å forstå telleprinsippene, som 

kardinalitet (det siste tallet som telles, oppgir mengden) og som nevnt, en til en 

korrespondanse (Desoete et al., 2009; Mononen, 2014). Den prosessmessige forståelsen 

omhandler det å kunne utføre selve handlingen å telle. Ved at de objektene som inngår i 

oppgaven, telles presist (Desoete et al., 2009; Mononen, 2014). Disse ferdighetene er sentrale 

for å videre kunne utføre aritmetiske oppgaver. Ved at de automatiseres tallordssekvenser, 

kan elevene telle fremover på addisjonsoppgaver og bakover på subtraksjonsoppgaver.  

 

Resultatene viste at den største forskjellen mellom gruppene lavtpresterende og 

normaltpresterende var på oppgave 46, som er en addisjonsoppgave innenfor aritmetiske 
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grunnferdigheter. Likevel viser også resultatene at det er store forskjeller mellom 

lavtpresterende og normaltpresterende på alle addisjonsoppgavene. Ser vi på oppgavene 51 – 

56, ser vi at lavtpresterende nesten ikke har noen korrekte svar, og skårer 0% i gjennomsnitt 

på tre av oppgavene. Alle disse oppgavene tester ferdigheter i subtraksjon. Dette kan som 

nevnt tidligere antas å være forårsaket av at lavtpresterende ikke har utviklet sin forståelse for 

addisjon og subtraksjon, slik som Aunio & Räsänen (2015) beskriver denne ferdigheten i sin 

modell. Dette underbygger også funnene på området telleferdigheter, hvor lavtpresterendes 

resultater viste at de hadde utviklet en enkel forståelse for ordenstall, som er ferdigheter som 

brukes i aritmetiske oppgaver (Aunio & Räsänen, 2015). Normaltpresterende viser i 

motsetning at de har utviklet forståelse for aritmetiske grunnferdigheter og kan foreta 

problemløsninger ved å hente frem lagret aritmetiske fakta fra langtidsminnet (Geary, 2000; 

Geary, 2004 & Mononen, 2014). Aunio og Niemivirta (2010) viser som nevnt til at svake 

telleferdigheter har sammenheng med aritmetiske ferdigheter, som støtter teorien at 

lavtpresterende til dels skårer svakt på telleferdigheter, men enda svakere på aritmetiske 

grunnferdigheter. Dette støttes av undersøkelsen gjort av Mazzocco (2007), som har funnet at 

barn med matematikkvansker ofte har store vansker med de aritmetiske grunnferdighetene. 

Lavtpresterende gjorde det noe bedre på addisjonsoppgaver, enn hva de gjorde på 

subtraksjonsoppgaver. Vanskene med å utføre subtraksjonsoppgaver kan også ha en 

sammenheng med at det ikke er blitt jobbet med dette på skolen før screeningen ble 

gjennomført, eller at normaltprestende har jobbet mer med dette i barnehagen eller hjemme. 

Det kan også ha en sammenheng med at normaltpresterende har utviklet en bedre forståelse 

for tallordssekvenser hvor de kan telle bakover fra et gitt tall. Ettersom lavtpresterende hadde 

vansker på oppgaver som testet tallordssekvenser med telling bakover, er det i tråd med teori 

som sier at de da også vil ha vansker med å gjennomføre subtraksjonsoppgaver (Aunio & 

Räsänen, 2015). Dette er også i tråd med forskning på telleferdigeheter, som har funnet at 

svake telleferdigheter knyttet til tallordssekvenser, opptelling og tallsymboler har vist klar 

sammenheng til svake aritmetiske grunnferdigheter på barneskolen, som igjen kan føre til 

matematikkvansker (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll 

& Van Luit, 2014). 

 

5.2.3   Kjønnsforskjeller i kjerneferdigheter 
Resultatene viser at det ikke var noen signifikante forskjeller, utenom på området aritmetiske 

grunnferdigheter. Her viser t-test for uavhengig utvalg med to-halet test en signifikans på 
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.036 og er dermed signifikant på .05 nivå, som igjen betyr at det er 95% sjanse for at vi tar 

feil om dette sies å skyldes en tilfeldighet. Cohen´s d viste en effektstørrelse på = 1.00, som 

kan klassifiseres som en stor effekt (Ellis, 2010). Sett i lys av tidligere teori er det flere 

undersøkelser som har funnet kjønnsforskjeller i enkel aritmetikk, hvor jentene presterte 

bedre enn guttene (Halpern et al., 2007; Wei et al., 2015). Dette vil si at resultatene som er 

kommet frem i denne undersøkelsen støttes av tidligere teori. Det kan likevel ikke 

konkluderes med at lavtpresterende jenter er mye bedre enn lavtpresterende gutter på 

aritmetiske grunnferdigheter, ettersom de bare svarer korrekt på 1,47 av 10 oppgaver i snitt. 

Et så lavt resultat kan bare sies å bekrefte at lavtpresterende gutter og jenter strever med 

aritmetiske grunnferdigheter, og denne forskjellen kan som presentert i validiteten, skyldes 

andre faktorer som denne undersøkelsen ikke har tatt høyde for.  

 

Resultatene for gruppen normaltpresterende viste med t-test for uavhengig utvalg med to-

halet test, at det var signifikante forskjeller mellom gutter og jenter på alle ferdighetsområder 

inkludert variabelen hele screeningen. Dette er interessant med tanke på tidligere 

undersøkelser som er gjort på kjønnsforskjeller i matematikk blant barn. Dette resultatet 

strider mot funnene gjort i undersøkelsen til Halpern et al., (2007), som viste at jenter 

presterer bedre enn guttene de første årene på skolen. Den samme undersøkelsen sier også at 

denne forskjellen går i favør av guttene når oppgavene blir mer avansert. På samme måte fant 

Aunio et al. (2006) i sin undersøkelse en signifikant kjønnsforskjell mellom gutter og jenter i 

tallforståelse i alderen fire til sju år, hvor jentene gjorde det bedre enn guttene. Dette strider 

igjen mot de funnene som er gjort i denne undersøkelsen. Det er også gjort tidligere funn som 

støtter resultatene fra denne undersøkelsen. Studien til Jordan et al. (2006) fant 

kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter i barnehagen. Hvor guttene prestere bedre i 

ferdigheter tilknyttet tallforståelse, ikke-verbal kalkulering og estimering. Selv om dette er en 

undersøkelse fra barnehagen, kan den også sies å ha en sammenheng med denne 

undersøkelsen, ettersom testene ble gjort tidlig i 1. klasse. Likevel er som redegjort i 

validiteten, flere faktorer som kan forklare disse signifikante kjønnsforskjellene som kommer 

frem i t-test. Resultatene fra denne undesøkelsen viste også et større standardavvik for 

guttene på alle områdene det ble testet for. Som betyr at guttene er mer representert både 

blant de sterkeste, men også blant de svakeste. Dette støtter undersøkelsen til Halpern et al. 

(2007) som fant en bredere variasjon i kvantitative evner hos gutter sammenliknet med jenter. 

Dette fører til at flere gutter enn jenter er representert blant de svake med svakere kvantitative 

evner, men også blant de sterke i matematikk, med sterke kvantitative evne 
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5.3   Oppsummering  
Basert på de funnene som er blitt gjort i undersøkelsen og i henhold til studiets 

problemstilling, kan man konkludere med at lavtpresterende i matematikk har utviklet best 

kjerneferdigheter i relasjonelle ferdigheter, selv om de bare i gjennomsnitt har 37 % av 

oppgavene korrekte. Det er også flere i denne gruppen som viser mangler på disse 

ferdighetene, ved å ikke klare noen av oppgave. I henhold til undersøkelsens problemstilling; 

”Hvilke kjerneferdigheter har lavtpresterende førsteklassinger?”, er på dette området de har 

flest korrekte svar, og hvor avstanden til normaltpresterende er minst. Innenfor de 

relasjonelle ferdighetene ser vi på oppgavenivå at det er beregning av tall opp til seks, og 

sammenlikning av tall mellom 5-9, hvor lavtpresterende oppnår høyest skåre. Dette viser at 

de fleste lavtpresterende har utviklet ferdigheter i matematisk-logiske prinsipper, ved å forstå 

hva det vil si at et tall er like stort, større enn eller mindre enn et annet tall. Det viser også at 

de har utviklet ferdigheter i sammenlikning av tall, klassifisering av tall og tallrekken (Aunio 

& Räsänen, 2015).  

 

På området telleferdigheter presterer lavtpresterende på et moderat nivå, med et gjennomsnitt 

på 9,78 av 28 mulige korrekte svar. Dette vil si et snitt på 35 % oppgaver korrekte. Det er 

likevel stor avstand til gruppen normaltpresterende som i snitt har 21,36 korrekte svar. På 

bakgrunn av denne avstand er det vanskelig å konkludere med at lavtpresterende har utviklet 

god forståelse av telleferdigheter, men sett i sammenheng med prosentandelen korrekte svar 

på ferdighetsområdet relasjonelle ferdigheter (37 % av oppgavene korrekte), er resultatet 

nesten det samme. På to av oppgavene får lavtpresterende en relativt god skåre, med 67% og 

68% gjennomsnittlig korrekte svar. Dette er på oppgaver som tester ferdigheter i ordenstall.  

 

Det er på området aritmetiske grunnferdigheter hvor det er størst sprik mellom 

lavtpresterende og normaltpresterende førsteklassinger i matematikk. Det er også på dette 

området hvor lavtpresterende viser størst svakhet i utviklingen av ferdigheter, med bare 1,05 

korrekte svar i snitt. Som omgjort i prosent betyr 9% korrekte svar. Det er på oppgavene i 

addisjon hvor den største forskjellen mellom lavtpresterende og normaltpresterende vises, 

som betyr at lavtpresterende ikke har utviklet forståelse av forståelse av addisjon med 

tallsymboler, noe mange av normaltpresterende har. På oppgavene i subtraksjon har 

lavtpresterende nesten ingen korrekte svar, og skårer 0% i gjennomsnitt på tre av oppgavene.  
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Det ble funnet signifikante forskjeller mellom lavtpresterende gutter og lavtpresterende jenter 

på området aritmetiske grunnferdigheter. Det ble likevel ikke funnet noen kjønnsforskjeller 

på hele screeningen i seg selv. Dette støttes i tidligere forskning, hvor det er blitt funnet små 

kjønnsforskjeller i enkel aritmetikk, i fordel av jentene (Halpern et al., 2007; Wei et al., 

2015). Selv om det kan sies å være i tråd med tidligere undersøkelser, hvor det vanskelig å si 

at det er kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter i matematikk, men at enkelte forskjeller 

kan opptre avhengig av hva det testes for, tidspunkt for test og i hvilken kontekst analysene 

blir utført (Halpern et al., 2007). På samme måte som Lindberg et al., (2010) forklarer at 

kjønnsforskjellene er små og går i enkelte tilfeller i favør gutter, og andre ganger i favør av 

jenter. Det ble funnet kjønnsforskjeller mellom normaltpresterende gutter og jenter på alle 

ferdighetsområder, og variabelen hele screeningen. Tidligere forskning gir varierende 

resultater, avhengig av hva det testes for og hvilke variabler som inngår i testingen. Det er 

likevel lite forskning som gir støtte til at gutter presterer bedre enn jenter i matematikk, det 

første året på skolen. Om dette skyldes en tilfeldighet eller andre bakenforliggende faktorer 

som en tredjevariabel, vil ikke en undersøkelse med et slikt design som denne, ha 

forutsetninger for å si noe om. Intelligens og språk er to variabler som kunne gitt en videre 

indikasjon på om disse forskjellene faktisk skyldes kjønn. Det er likevel interessant at 

resultatene peker mot kjønnsforskjeller hvor normaltpresterende gutter presterer bedre enn 

normaltpresterende jenter.  

 

5.3.1   Pedagogiske konsekvenser 
Forskning på barn og matematikkvansker viser en klar sammenheng med tidlige 

matematikkferdigheter, og videreutviklingen av disse ferdighetene. Barn som presterer lavt 

allerede i barnehagen, vil uten støtte eller hjelp fortsette å prestere lavt også på barneskole 

(Jordan et al., 2006; Jordan et al., 2009). Dette forteller om viktigheten av barnehagens 

pedagogiske praksis. Allerede i barnehagen kan telleferdighetene til barnet gi en indikasjon 

på videreutvikling av de matematiske ferdighetene (Aunio & Niemivirta, 2010), ettersom  

svake telleferdigheter knyttet til tallordssekvenser, opptelling og tallsymboler har vist klar 

sammenheng til svake aritmetiske grunnferdigheter på barneskolen, som igjen kan føre til 

matematikkvansker (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll 

& Van Luit, 2014). Forskning viser også at de tidlige matematiske ferdighetene varier stort, 

allerede før skolestart (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009). Med dette som 

teoretisk støtte , bygger det opp om viktigheten av tidlig innsats. Resultatene fra denne 
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undersøkelsen viste at lavtpresterende skårte best på relasjonelle ferdigheter. På 

telleferdigheter oppnådde lavtpresterende et moderat resultat, men gjennomsnittet var svakt 

sammenliknet med normaltpresterende. Det er på de aritmetiske grunnferdighetene hvor 

lavtpresterende viser størst vansker. Forståelse av tall og telling vil fortsatt være det viktigste 

fokuset i tidlig innsats, ettersom det er dette forskningen predikerer som avgjørende for 

videre utvikling av matematikkferdigheter. Det er derfor viktig at barn får kjennskap til dette 

allerede før de begynner på skolen, slik at de ikke strever med dette ved skolestart. 

Barnehager har derfor et spesielt ansvar for å legge til rette og skape arenaer hvor barn kan 

utvikle sine matematiske ferdigheter. For at dette skal skje, har politikere også et stort ansvar 

ved å vise til og skape retningslinjer allerede i barnehagen, for viktigheten av å tilegne barna 

kunnskaper i matematikk.  

 

Spesielt viktig er det at en institutt som Pedagogisk Psykologisk Tjeneste er oppdatert på 

forskningen, og vet hvilke tiltak som skal settes inn når et barnehagebarn eller en elev strever 

med matematikk. Deres anbefalinger og rolle som veileder bør til enhver tid være forankret i 

nyere forskning både på matematikkvanskers fremtoning, men også ved forståelse av sentrale 

ferdigheter i barnas utvikling.  

 

Dette viser også til viktigheten av gode kartleggingsverktøy og screeninger både i Norge, 

men også resten av verden, som kan fange opp og identifisere de som strever med 

matematikk allerede i barnehagen eller ved skolestart. Dette forutsetter en dyp forståelse av 

ulike matematikkferdigheter, strategier og kunnskaper om hva som er avgjørende for adekvat 

matematikkutvikling (Gersten et al., 2005). Spesielt er det viktig at kartleggingsverktøy 

bygger på operasjonaliserte definisjoner av tallforståelse, ettersom dette er en så viktig 

ferdighet i for barn som skal videreutvikle sine matematikkferdigheter (Gersten et al., 2005). 

Dette krever også at pedagogene i barnehagen og barneskolen har bred kunnskap om barns 

utvikling av matematikkferdigheter og hvilke ferdigheter som er sentrale for videre læring. 

De bør også kunne gjennomføre effektive tiltak for å forbedre barnets matematikkferdigheter, 

når de er i faresonen for å utvikle en vanske. 
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5.3.2   Fremtidige undersøkelser  
Denne undersøkelsen har tatt sikte på å kartlegge lavtpresterende førsteklassingers 

kjerneferdigheter i matematikk. Det som er kommet frem bekrefter i stor grad det tidligere 

forskning har vist, altså at svake telleferdigheter har sammenheng med matematikkvansker 

(Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; Jordan et al., 2007; Toll & Van Luit 2014). 

Videre viser svake telleferdigheter en sammeheng med senere aritmetiske ferdigheter (Aunio 

& Niemivirta, 2010). I denne undersøkelsen viser resultatene at lavtpresterende ikke har 

utviklet forståelse for addisjon og subtraksjon. I en eventuell senere forskning kunne det vært 

interessant å utført en longitudinell undersøkelse av samme informantgruppe, for å se på om 

disse vanskene vedvarer gjennom de tidlige skoleårene, og dermed også støtter teorien om at 

svake telleferdigheter har sammenheng med svake aritmetiske ferdigheter (Aunio & 

Niemivirta, 2010). Samt også støtter undersøkelser gjort av Mazzocco (2007) som fant at 

barn med matematikkvansker ofte har store vansker med de aritmetiske grunnferdighetene. 

Det kunne også blitt forsket på et større utvalg i flere steder av landet, for å se om disse 

resultatene er noe som kan generaliseres til populasjonen. Dette ville gitt et klart svar på at 

det må jobbes mer med barns telleferdigheter i tidlig alder, slik at de er forberedt på de 

oppgaver som vil møte de på skolen. Det kunne også vært interessant og sett videre på 

kjønnsforskjeller blant normaltpresterende førsteklassinger, og i hvilken grad dette faktisk 

skyldes kjønn eller om det er andre variabler som påvirker resultatet. Med et utvalg som var 

tilfeldig trukket og med kontroll av tredjevariabel kunne eventuelle kjønnsforskjeller også 

generaliseres til målpopulasjonen.  
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