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Sammendrag 

Problemområde:  

Denne oppgaven er en masteroppgave i pedagogisk-psykologisk rådgivning i området språk, 

kommunikasjon og læring. Oppgaven tar for seg vansker med matematikk hos barn og unge 

frem til slutten av norsk grunnskolealder. Dette er et område med forhåndsvits lite forskning, 

og hvor det er mye uenighet. Dette er rart ettersom matematikk er en viktig del av alle 

moderne samfunn, og ikke mist viktig i norsk skole og samfunn. Å streve med matematikk 

kan derfor være en stor påkjenning, og det er viktig å øke kunnskapen om dette 

vanskeområdet. Fokuset i oppgaven er på de kognitive aspektene ved matematikkvansker, og 

ekskluderer påvirkninger fra miljø og lignende. Siden matematikkvansker er et for stort 

område å dekke i en så liten oppgave, tar oppgaven tar for seg litteraturen på to områder 

innenfor matematikkvansker, nemlig ikke-symbolske nummersystem og eksekutive 

funksjoner. Jeg har valgt disse fordi dette er områder som utvikler seg før formell opplæring i 

skolen, og som i mindre grad er påvirket av språk. Jeg ønsket å finne ut av hvor det faktisk er 

forskjeller mellom elever med matematikkvansker og typisk-presterende elever, og om noen 

av disse områdene kan brukes som markører for matematiske vansker.  

Mine forskningsspørsmål har vært følgende:  

• Finnes det en vanske i subitizing hos elever med matematikkvansker og hva 

kjennetegner den? Er det forskjeller på subitizing- og telle-området?  

• Finnes det en vanske i ANS hos elever med matematikkvansker og hva kjennetegner 

den?  

• Finnes det vansker i de forskjellige eksekutivfunksjonene hos elever med 

matematikkvansker?  

Metode:  

Denne oppgaven er en litteraturstudie. Jeg har gjennomført systematiske litteratursøk i 

databasene ERIC, PsycInfo, Scopus og Web of Science, og kommet frem til 48 ulike artikler 

som har sett på en eller flere deler av områdene. Fra disse artiklene har jeg hentet ut 

resultatene fra analysene som så på dette, og har i den grad det har fantes også hentet ut 

signifikansnivå og effektstørrelser, selv om dette ofte ikke har vært oppgitt.  
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Resultater:  

Innenfor ikke-symbolske nummersystem ser vi på subitizing og approximate number system 

(ANS). Subitizing handler om evnen til å raskt og nøyaktig kunne identifisere små mengder, 

og deles opp i subitizing-området (1-4 objekter for typisk-presterende voksne og eldre barn) 

og telle-området (5-9 objekter).  ANS er en mer unøyaktig estimering av større mengder. 

Resultatene viser at elever med matematikkvansker har et lavere område for subitizing i 

forhold til normalt-presterende elever, da de kun klarer å bruke subitizing for 1-3 objekter. 

Dersom man setter 1-3 som subitizing-område og ikke 1-4, er det få indikasjoner på 

forskjeller mellom gruppene. Ved større tall i telle-området for subitizing er det noe 

irregularitet i målingene, men det er stor grunn til å tro at disse målingene kan ha blitt påvirket 

av språklige faktorer som kunnskap om nummernavn. Ved ANS er det derimot en forskjell på 

gruppene, og dette kan derfor være en naturlig del av en utredning av matematiske vansker. 

Måling av ANS har en metodisk fordel over måling av subitizing, fordi man kan måle dette 

uten involvering av symbolske faktorer. Dette gjør at vi kan være sikrere på at målingene av 

ANS faktisk måler ANS, og ikke språk eller andre symbolske tredjevariabler. 

Eksekutivfunksjonene jeg har tatt for meg er oppdatering, som er evnen til å overvåke hva 

som blir lagt til og slettet i arbeidsminnet, shifting, evnen til å bytte mellom oppgaver, 

inhibisjon, evnen til å ikke la seg distrahere, og arbeidsminne, evnen til å holde og prosessere 

informasjon i korttidsminne. Ved eksekutivfunksjoner finner man få studier om oppdatering 

og shifting, og det er derfor vanskelig å uttale seg generelt om disse. Sammen med inhibisjon 

og måling av den såkalte sentrale eksekutive funksjonen i Baddeleys modell om arbeidsminne 

(Baddeley & Hitch, 1974, ref i Gilmore et al., 2018), fant jeg en svak generell vanske i disse 

funksjonene. Dersom disse tingene ble målt ved hjelp av tall presterte barna med 

matematikkvansker mye dårligere enn dersom det ble målt med ord. Arbeidsminnet til disse 

elevene viste seg også å være dårligere enn hos barn uten matematikkvansker, og jeg fant 

forskjeller uansett type arbeidsminne. Dette er uten tvil noe som vil påvirke deres 

matematikkprestasjoner, selv om man også her ser at man presterer dårligere ved tall. Det er 

dermed ikke bare arbeidsminne og eksekutivfunksjoner som står som den kognitive grunnen 

til matematikkvansker, men en blanding mellom numeriske prosesser, som for eksempel ANS 

og eksekutivfunksjoner og andre faktorer jeg ikke har sett på i denne oppgaven. Språk og 

symbolsk fungering er eksempler på ting jeg har vist i oppgaven at er viktig for matematisk 

forståelse og som kan være med på å påvirke prestasjonene, men som jeg ikke har sett på her.  
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1 Innledning  

Matematikk og matematiske ferdigheter er en viktig del av hverdagen vår. Vi kjøper ting med 

penger, teller om vi har nok stoler til at de som kommer på middag får hver sin, skriver ned 

nummeret til han kjekke fyren på byen og tar bussen til en avtale kl. 13. Har ditt fotballag 3 

mål og motstanderen 2 når kampen er ferdig, så vet vi at vårt lag vant, og kan feire i vill jubel. 

Det er lett å ta denne kunnskapen for gitt, men det er ikke like enkelt for alle. Allerede før 

man begynner med formell opplæring på barneskolen vil noen barn slite med å forstå 

matematiske prinsipper (Geary, 2015). Når man begynner med formell opplæring i 

matematikk på barneskolen vil mange streve med faget, selv ved hard jobbing og god hjelp.  

 

Matematikk er et viktig fag i skolen og matematiske ferdigheter viktige i dagens samfunn. På 

tross av matematikkfagets viktighet er det forsket lite på matematikkvansker sammenlignet 

med en del andre lærevansker, som for eksempel lese- og skrivevansker. Det er vanskelig å 

vite grunnen til dette, men jeg tør spekulere i hvorvidt det skyldes at matematikk tradisjonelt 

er sett på som et «vanskelig fag», og at det er mer akseptert å slite med dette enn for eksempel 

med å lære seg å lese, noe som igjen har påvirket forskningsfeltet. Populariteten til 

matematikkutvikling som forskningsfelt er heldigvis økende. Gilmore, Göbel, and Inglis 

(2018) fant for eksempel at antall sammendrag i søkemotoren Web of Science ved på søk på 

«mathematical cognition» og «numerical cognition» hadde en markant økning fra 2007 til 

2018, noe som er gode nyheter for oss som interesserer oss for matematikkutvikling og 

matematiske vansker. Å vite mer om matematiske vansker vil ikke bare hjelpe oss å 

identifisere og undervise denne underdiagnostiserte gruppen, men det kan også hjelpe oss å 

legge bedre til rette for alle elever, uavhengig av prestasjonsnivå og typisk utvikling (Caviola 

& Lucangeli, 2015).  

 

Denne oppgaven skal handle om matematiske vansker, og ikke bare om matematisk utvikling. 

Jeg kommer tilbake til ulike definisjoner på matematikkvansker, men i hovedsak mener jeg 

med matematikkvansker at man har mangel på matematisk kompetanse til tross for at den er 

forsøkt tilegnet, vansker med å utføre matematiske oppgaver og mangel på evne til å forstå 

matematiske prinsipper på samme nivå som barn på samme alder. Selv om jeg er klar over 
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påvirkning fra miljø og viktigheten av å se barn i et systemperspektiv ved utredning av 

matematiske vansker, skal jeg i denne oppgaven i hovedsak konsentrere meg om de kognitive 

aspektene rundt matematisk utvikling (Nortvedt & Vogt, 2012). Dette gjør jeg fordi dette er 

sett på som sentrale årsaker til matematikkvansker, og genetiske arvelige påvirkninger er 

viktige for utviklingen av matematiske ferdigheter (Petrill & Kovas, 2016).  

 

Ettersom matematikkvansker er et fagområde det er forsket relativt lite på ønsker jeg å se 

nærmere på litteraturen som finnes, og se på hvorvidt det er enighet i fagfeltet. Jeg har valgt 

meg ut et par områder jeg ønsker å se nærmere på, og problemstillingen min er følgende: 

1. Finnes det hemminger i ikke-symbolske nummersystemer og i eksekutive funksjoner 

hos elever med matematikkvansker?  

For å finne ut av dette skal jeg gå inn i flere underområder. Under ikke-symbolske 

nummersystemer skal jeg se på exact number system, representert ved subitizing, og 

approximate number system. Under eksekutive funksjoner skal jeg se på oppdatering, 

shifting, inhibisjon og forskjellige typer arbeidsminne.  Jeg har valgt ikke-symbolske 

nummersystemer fordi det er typiske kvantitative ferdigheter som er tett knyttet mot 

matematikk. Jeg har også valgt eksekutive funksjoner fordi de er generelle ferdigheter, der 

blant annet arbeidsminne er mye diskutert som viktig i forskningslitteraturen, og det er 

interessant å se på hvordan arbeidsminne og de andre eksekutive funksjonene påvirker 

matematikkferdigheter. Jeg har valgt disse to områdene sammen fordi de begge er ferdigheter 

som opptrer før den formelle opplæringen. Problemstillingen min er relevant fordi det er så 

mye uenighet på fagfeltet om ikke bare hva matematikkvansker er, men hvordan man skal 

hjelpe disse elevene. En dypere forståelse for selve vansken er første skritt for å kunne hjelpe 

denne elevgruppen. Min oppgave vil, til tross for at den kun fokuserer på to små deler av et 

komplekst system som jobber sammen for å regne matematikk, hjelpe på denne forståelsen. I 

et mer praktisk lys ønsket jeg å se på om dette var markører som kan brukes av for eksempel 

pedagogisk-psykologiske rådgivere for å identifisere matematikkvansker. Hvorvidt disse 

markørene i så fall vil være mer hensiktsmessige enn andre markører kan jeg i denne 

oppgaven ikke si noe om.  
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Jeg kommer i denne oppgaven til å se på elever som kun har en spesifikk vanske i 

matematikk, og ikke andre kjente vansker. Altså – elever som ikke har en annen kognitiv 

hemming slik som for eksempel psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller annet som 

påvirker generell fungering. Jeg kommer heller ikke til å gå inn på syndromer som ofte henger 

sammen med matematikkvansker, slik som fragile X og Turnersyndrom (Gilmore et al., 

2018). Jeg har valgt å i stor grad ekskludere forskning som går inn i de biologiske aspektene, 

og som ser på forskjeller i hjernen og hvilken del av hjernen som brukes ved matematikk. 

Dette har jeg gjort fordi jeg ikke har forutsetninger for å tolke resultatene, og fordi det 

egentlig ikke er interessant eller nødvendig i forhold til problemstillingen.  

 

1.2 Oppbygning av oppgaven  

Første kapittel i oppgaven er en enkel innledning til oppgavens innhold, avgrensing og 

problemstilling. I kapittel 2 går jeg gjennom normal kognitiv utvikling av 

matematikkferdigheter. Dette er viktig for å få en forståelse av hva det går utover dersom 

utviklingen svikter. Jeg ser blant annet på symbolsk- og ikke-symbolsk tallforståelse, 

aritmetisk utvikling, påvirkning av språklige faktorer og eksekutive funksjoner. I kapittel 3 ser 

jeg på ulike grunner til matematikkvansker. Her går jeg dypt inn i diagnosen «spesifikke 

vansker i matematikk», og ser på og diskuterer diagnosekriterier og prevalens innenfor denne 

diagnosen. Jeg ser også i dette kapittelet kort på andre grunner til matematikkvansker, og på 

vanlige komorbide tilstander. Kapittel 4 handler om hvorfor elevene strever med matematikk. 

Jeg går inn på hvilke deler av den matematiske utviklingen som potensielt svikter ved en slik 

vanske. Kapittel 5 er metodekapittel. Jeg ser her på forskningsdesign, samt går inn på mitt 

litteratursøk og arbeid med kilder og analyse. I Kapittel 6 ser jeg på litteratur som omhandler 

nummersystemene subitizing og ANS. Jeg presenterer artiklene og funnene mine i to 

omganger, en for subitizing og en for ANS. I tillegg til informasjon i tabell, har jeg også 

skrevet en sammenligning av funnene i artiklene. Kapittel 7 er utformet likt som kapittel 6, og 

jeg ser her på eksekutive funksjoner. Kapittel 8 er en diskusjon av funnene mine, og jeg ser 

her blant annet på resultatene opp mot teoridelen, og på metodiske styrker og svakheter ved 

enkelte og grupper av artiklene. Kapittel 9 er en oppsummering.  
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2 Normalutvikling av matematiske 

ferdigheter 

Det finnes ingen god definisjon på hva matematikk er, men det handler om alt fra aritmetikk 

til algebra og geometri. Forskningen jeg skal ta for seg, har derimot mest sett på aritmetikk, 

som er metoder for å regne med tall. Det er ikke bare én ferdighet man bruker når man holder 

på med matematikk, det er flere som jobber sammen for å løse oppgaver (Gilmore et al., 

2018). Noen av tingene har vi til felles med dyr og utvikles naturlig, mens andre ferdigheter 

må læres og er unikt til mennesket (Gilmore et al., 2018; Hulme & Snowling, 2009). 

Matematikkutviklingen er kompleks affære der ferdigheter og kunnskap bygger på hverandre, 

og man vil ved svikt i kunnskap om én del ofte streve med å lære neste, og man har potensial 

til å utvikle matematiske vansker. Derfor skal vi se på normalutviklingen av matematiske 

evner og kjennetegn ved grunnleggende matematisk kompetanse før vi ser på hva som svikter 

ved matematikkvansker. Kapittelet under er delt opp i underkapitler for ulike deler av 

utviklingen, men disse delene påvirker hverandre og henger tett sammen.  

 

2.1 Ikke-symbolsk tallfølelse 

Vi har alle en grunnleggende forståelse for mengder, og vi trenger ikke telle antall strøssel på 

kakestykket før vi tar det med mest på, og vi ser furt på vennen vår som fikk en større softis 

enn oss, selv om vi betale det samme for den. Vi ser det også fort om den litt slue og gjerrige 

kompisen vår bare gav oss 3 tikroninger tilbake i stedet for de 4 som han skyldte oss. Denne 

mengdeevnen er ikke knyttet til bruken av symboler som tall og språk, og vi kaller den gjerne 

non-symbolic number sense, eller ikke- symbolsk tallfølelse (Gilmore et al., 2018). Det er 

foreslått å dele ikke-symbolsk tallfølelse opp i to systemer, et system for nøyaktig 

gjenkjennelse av små mengder, og et for mer omtrentlige estimat av større mengder (Gilmore 

et al., 2018). Disse systemene heter exact number system og approximate number system 

(ANS).   
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Exact Number System handler om evnen til å kjenne igjen nøyaktige mengder, og herunder 

faller fenomenet subitizing. Subitizing er evnen vi har til å raskt og nøyaktig identifisere små 

mengder (Gilmore et al., 2018; Hulme & Snowling, 2009). Vi er raskere på å identifisere 

objekter hvis det er færre enn fire stykk enn flere enn fire. Subitizing brukes på små mengder, 

og vi snakker ofte om mengder på mellom en og fire objekter for voksne, men enkelte har 

rapportert subitizing for opptil fem objekter, selv om noen kun snakker om opptil tre objekter 

(Gilmore et al., 2018; Hulme & Snowling, 2009). En definisjon på 1-4 er derimot den 

vanligste. Man har funnet tidlige tegn til subitizing hos småbarn, som kan se forskjell på en og 

to kjeks, og man videreutvikler evnen til subitizing for flere objekter ettersom man blir eldre, 

før det stopper på mellom tre og fem objekter. Fenomenet subitizing har, til tross for at det er 

mest forskning på visuelle eksempler, også blitt funnet i auditiv persepsjon og ved berøring 

(Hoopen & Vos, 1979; Plaisier, Tiest, & Kappers, 2009). Det har vært spekulert i hvorvidt 

subitizing egentlig bare er veldig rask telling, eller bare god estimering, men det er foreløpig 

mest evidens for at det er en separat prosess (Gilmore et al., 2018; Piazza, Fumarola, 

Chinello, & Melcher, 2011). Det er foreløpig ikke kjent hva som er de spesifikke 

mekanismene bak subitizing, men forslag er blant annet at det henger sammen med 

visuospatiale prosesser og arbeidsminne (Piazza et al., 2011). Det har vært diskutert hvorvidt 

subitizing skjer ubevisst, mens det er en økende mengde forskning som tilsier at det må være 

en bevisst del i prosessen, blant annet fordi evnen til subitizing ble svekket ved flere 

samtidige oppgaver (Piazza et al., 2011).  

 

Subitizing brukes ikke bare til å identifisere små mengder, men brukes også til å nøyaktig 

identifisere større mengder (Gilmore et al., 2018). Dette gjøres ved at man grupperer 

objektene i klynger. Man bruker subitizing til å identifisere antall objekter i hver klynge, og så 

summerer man sammen klyngene. Dersom det er syv non-stop igjen, vil man da se dem som 

en klynge på tre, og en klynge på fire non-stop. Da trenger man bare å summere tre og fire for 

å nøyaktig identifisere mengden. Dette er lettere dersom objektene allerede ligger gruppert, og 

fungerer best hos voksne og eldre barn som er vant med konseptet addering (Gilmore et al., 

2018). Man bruker gjerne betegnelsen enumerasjon, som betyr å telle antallet i et sett, når 

man snakker om subitizing for tall større enn 3 eller 4, og man snakker gjerne om 

enumerasjon i telle-området for tall mellom 3-4 og 9 (Aunio & Rasanen, 2016). 
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Av og til vil man få behov for å identifisere mengder som er større enn det man klarer å 

summere raskt sammen ved hjelp av subitizing. Dersom vi ikke skal telle, kan vi da ty til 

estimering, selv om dette er unøyaktig. Evnen til å estimere større mengder påvirkes av en 

rekke faktorer, som antall som skulle estimeres, og hvor stor plass det var mellom dem 

(Gilmore et al., 2018). En studie på studenter viste at jo høyere en student skåret på 

standardiserte matematikktest, jo mer nøyaktig var estimeringen av produksjon og persepsjon 

av mengder (Castronovo & Gobel, 2012). En gruppe forskere fant ingen korrelasjon mellom 

individuelle forskjeller i subitizing og større mengdeestimeringsoppgaver, noe som er 

konsistent med at det er forskjellige systemer i hjernen som kontrollerer disse evnene (Piazza 

et al., 2011). Dette er konsistent med en større mengde forskning som støtter opp om to bruk 

av to ulike systemer i hjernen ved eksponering til tall, der et blir brukt ved små, og et ved 

større tall (Hyde & Mou, 2016). Det er også viktig å nevne at både når man begår subitizing 

på klynger og estimering av større mengder, vil dette også være knyttet til den symbolske 

tallforståelsen da man knytter mengdene til symbolske tallord og begreper, selv om den 

underliggende tallfølelsen er ikke-symbolsk.  

 

Det er ikke alltid hensiktsmessig å prøve å nøyaktig identifisere mengder. Noen ganger vil vi 

bare vite hva som er størst, og flest, slik som i eksempelet med å finne kakestykke med mest 

strøssel. Da bruker vi den ikke-symbolske egenskapen approximate number system, eller 

ANS. ANS er altså evnen til en omtrentlig identifisering og sammenligning av mengder 

(Gilmore et al., 2018).  Denne ferdigheten utvikler seg gradvis gjennom barndommen, og 

voksne har generelt høyere presisjon på ANS enn barn. (Gilmore et al., 2018). Det er spesielt 

en rask økning i ferdighetene i 11-16 års alderen (Halberda, Ly, Wilmer, Naiman & Germine, 

2012, ref i Gilmore et al., 2018). Videre er det funnet en arvelighet i evnen til ANS (Braham 

& Libertus, 2017). Man eksemplifiserer og tester gjerne ANS ved å ha prikker i to forskjellige 

farger og i forskjellige mengder på en skjerm, der test-takeren skal finne ut av hvorvidt det er 

den ene eller den andre fargen det er flest prikker av. Testtakeren skal da, uten å telle, 

bestemme seg for hvor det er flest prikker, og denne evnen til å gjøre dette raskt og 

forhåndsvits nøyaktig er regnet som ANS. Man mener at når man oppdager mengder vil man 

konvertere disse til en intern tallinje, en Mental Number Line, hvor man plasserer mengden. 

Det er usikkerhet rundt hvordan denne tallinjen virker og ser ut, med to store hypoteser om at 

den enten er lineær, eller er komprimert og logaritmisk skalert (Gilmore et al., 2018). Ved den 
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siste tenker man at det er større avstand mellom sifferne nærmest null, altså at det er større 

avstand mellom 1 og 2 enn mellom 8 og 9 (Hulme & Snowling, 2009). Det virker også som at 

tallinjen går fra venstre til høyre, med små tall til venstre og store tall til høyre, hos barn som 

ikke har lært å lese og hos voksne som skriver fra venstre mot høyre. Hos voksne som skriver 

fra høyre til venstre virker tallinjen å være motsatt (Gilmore et al., 2018). Den komprimerte 

og logaritmisk skalerte mentale tallinjen står i kontrast til lineære formelle tallinjer, der det er 

lik mengde mellom hvert tall (Geary & Hoard, 2005).  

 

En gruppe forskere utførte studier på en gruppe innfødte i Brazil, hvor språket deres ikke 

inneholdt ord for mengder større enn fire, for å finne ut mer om språkets påvirkning på ANS. 

Resultatene viste blant annet at evnen til å halvere mengder er en del av intuitive ferdigheter 

som blir støttet av ANS, da dette var noe gruppen behersket i lignende grad som barn med 

mer tallrike språk (McCrink, Spelke, Dehaene, & Pica, 2013). Flere studier på samme 

folkegruppe viste at deres ANS-presisjon ble høyere ved læring av et språk med tallord for 

større mengder og opplæring i regnestykker (Piazza, Pica, Izard, Spelke, & Dehaene, 2013).  

Dette funnet impliserer at ikke-symbolsk og symbolsk numerisk tenkning henger sammen og 

påvirker og utvikler hverandre over tid og ved matematisk opplæring (Piazza et al., 2013). 

 

Det er forsket mye på ANS, og med en del motstridende resultater, noe som blant annet 

skyldes metodiske forskjeller (Gilmore et al., 2018). Det er blant annet forsket på forholdet 

mellom tidlige ferdigheter i ANS og senere matematikkprediksjoner. For eksempel fant 

Libertus, Feigenson, and Halberda (2013) at ANS kunne brukes som en stabil predikator for 

matematikkferdigheter seks måneder senere, selv når de kontrollerte for ekspressivt 

vokabular, alder og matematikkferdigheter. Andre forskere har derimot funnet at tallkunnskap 

er en viktigere predikator enn ANS, og at ANS ikke holder mål som en selvstendig predikator 

hos for matematikkprestasjoner hos barn mellom 5-7 år (Gobel, Watson, Lervag, & Hulme, 

2014). Videre er det en diskusjon hvorvidt man kan trene ANS, og med det øke 

matematikkferdigheter. Det er mye kritikk på metodebruken hos undersøkelser som hevder at 

det går an å trene ANS, og en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen fant ingen 

bevis for at dette var mulig (Gilmore et al., 2018; Szucs & Myers, 2017). Det er funnet at 

ANS utvikler seg uavhengig av andre mengderelaterte ferdigheter, som areal, tetthet, lengde 
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og tid (Odic, 2018). Man er ikke sikker på hvorvidt man bruker ANS til å lære seg meningen 

av siffer og tallord, hverken når det kommer til små eller store nummer, selv om det er en del 

korrelasjon mellom ANS og symbolsk matematikk (Hyde & Mou, 2016; Szkudlarek & 

Brannon, 2017). 

 

2.2 Symbolsk tallforståelse og tallkunnskap 

Ferdighetene nevnt tidligere har til felles at de er ikke-symbolske og medfødte evner som 

utvikler seg og presiseres over tid, blant annet ved hjelp av utdannelse og læren av symbolske 

betegnelser. Læren av tallord med tilhørende symbol er altså et viktig skritt for utviklingen av 

matematiske ferdigheter. I dag bruker vi arabiske siffer for å representere tallordene våre, 

mens romertall er et eksempel på andre representasjonsformer. Arabiske siffer har 10 

elementer (0-9) og et prinsipp, at plassen til et siffer har betydning. 7 har ulik verdi i tallet 700 

og i tallet 17 (Aunio & Rasanen, 2016; Gilmore et al., 2018). Når vi lærer oss tall, begynner 

vi med å lære oss tallordene uten å forstå deres betydning. Vi lærer oss vanligvis betydningen 

av ordet «en» rundt 2-3års alderen, men dette betyr ikke at vi med en gang lærer oss hva «to» 

og «tre» betyr. Vi gjennomgår stadier der vi først lærer oss en, mens alle andre mengder er 

mange. Så lærer vi oss opp til to, der alle andre mengder er mange. Etter fire, som vi vanligvis 

lærer oss rundt tre og et halvt års alderen, virker det som det løsner og vi får raskt en 

forståelse for hva tallordene egentlig betyr, og hva vi gjør når vi teller (Gilmore et al., 2018). 

Det er store individuelle forskjeller i når man lærer hvert av disse stegene, og disse blir både 

påvirket av språk- og hjemmemiljø og sosioøkonomisk bakgrunn (Gilmore et al., 2018). En 

artikkel publisert av Benoit, Lehalle, and Jouen (2004) viser at man bruker subitizing som 

base for forståelsen av de første tallordene, og ikke telling, fordi man ser både delene og 

helheten av konseptet samtidig.  

 

En av de viktigste ferdighetene man må ha for å regne matematikk, er telleferdigheter. For å 

kunne telle må man, i tillegg til grunnleggende tallforståelse og kunnskap om tallord og deres 

betydning, ha en forståelse av noen prinsipper. Hvorvidt man har utviklet forståelse for 

prinsippene som er nødvendige for å lære å telle før man blir opplært i telleferdigheter, eller 

om man lærer de mens man lærer å telle har vært under debatt, men nyere forskning viser at 
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dette mest sannsynlig er lærte ferdigheter (Hulme & Snowling, 2009). Prinsippene, slik de ble 

beskrevet at Gelman og Gallistel (1978, ref i Gilmore et al., 2018), handler både om forståelse 

for prosedyre som går på hvordan man gjør noe, og konseptuell forståelse, som handler om 

forståelse for hvorfor man gjør det. Prinsippene for prosedyre handler om at man for det første 

må forstå at hvert objekt man skal telle skal telles- og bare én gang. Dette heter en-til-en 

prinsippet. Videre har vi stabil rekkefølge prinsippet, som sier at tallordene man bruker må 

sies eller brukes i riktig rekkefølge. Rekkefølgen er «en – to – tre», ikke «en – tre - to». 

Videre må man ha en forståelse for at alle samlinger av objekter kan telles. Dette heter 

abstraksjonsprinsippet. Til slutt må forstå at det ikke har noe å si hvilken rekkefølge objektene 

telles i, rekkefølge-irrelevansprinsippet.  Det konseptuelle prinsippet heter 

kardinalitetsprinsippet og handler om at vi må forstå at det siste tallordet man sier når man 

teller, representerer den verdien av ting vi har talt. Var 8 det siste tallordet vi sa når vi talte 

antallet vinflasker i skapet, så har man 8 flasker vin. (Aunio & Rasanen, 2016; Hulme & 

Snowling, 2009). Davidson, Eng, og Barner (2012, ref i Gilmore et al., 2018) foreslår i tillegg 

til dette et ekstra prinsipp, nemlig etterfølgingsprinsippet. Dette handler om at hvert naturlig 

nummer blir fulgt av et annet nummer og at det nummeret er større enn forrige nummer med 

én. Dette prinsippet er ifølge forskerne det siste prinsippet man forstår.  

 

Barn lærer vanligvis arabiske siffer senere enn man lærer betydningen av tallord, og dette er 

en del av formell undervisning. Kunnskap om arabiske tall er en viktig predikator på senere 

aritmetisk kompetanse (Gobel et al., 2014). Vi kan se mange av de samme fenomenene ved 

prosessering av enkeltsiffer som ved enkelte ikke-symbolske mengder. Hos singelsiffer ser vi 

blant annet at det er lettere å finne det største tallet av et par når sifrene er langt fra hverandre, 

altså at man raskere ser at 8 er det største tallet når det er paret med 2, enn når det er paret 

med 7 (Hulme & Snowling, 2009). Dette er kalt «Symolic distance effect» eller «comparison 

distance effect» (Gilmore et al., 2018; Hulme & Snowling, 2009) Dette henger sammen med 

tanken om en mental tallinje. Vi er også raskere på å finne ut hva som er det høyeste tallet når 

det er lave tall, som 2 og 3 enn med høyere tall som mellom 7 og 8. Dette heter «problem size 

effect».   
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Det er ikke nødvendigvis slik at forskning på enkle siffer kan bli generalisert til tall med flere 

siffer. Det finnes også fenomener som er unike for tall med flere siffer, der «unit-decade 

compatibility effect» er spesielt viktig. Dette er et fenomen som gjør det er lettere for oss å 

forstå at 67 er større enn 52, fordi begge sifferne i det første tallet er høyere enn begge i det 

siste. Det tar derimot vanskeligere å skjønne at 62 er større enn 57.  Dette fordi det siste, og i 

denne sammenhengen ubetydelige sifferet 7 i 57, er større enn både 6 og 2 i 62. Vi klarer altså 

ikke å ignorere det ubetydelige sifferet og bruker derfor lengre tid (Gilmore et al., 2018). 

 

Forståelsen av 10-tallssytemet er viktig for utviklingen, og det er viktig at vi skjønner at et 

symbol har forskjellig verdi ettersom hvor det står i en serie med siffer (Aunio & Rasanen, 

2016). Hvor lett det er å forstå påvirkes blant annet av språket, og studier viser at elever med 

øst-asiatisk språkbakgrunn har en fordel i å forstå 10-tallsytemet på grunn av språkets struktur 

i forhold til tallord, fordi tallordene er basert på 10-tallsystemet (Aunio & Rasanen, 2016; 

Gilmore et al., 2018). Elleve på mandarin vil for eksempel bli direkte oversatt til ti-en. 22 vil 

være to-ti-to. Dersom man har et språk som ikke er basert på titallsystemet slik som disse vil 

det være vanskeligere å lære seg systemet enn for de som snakker mandarin. Ordet «tolv» har 

ingen sammenheng med titallsystemet på norsk, og på tysk sier man tre-og-tjue og ikke 

tjuetre, noe som kan påvirke omkodingen mellom tallord og siffer. Videre drar 

mandarinsspråklige nytte av at deres tallord er kortere enn på mange andre språk, og dette 

kommer blant annet til uttrykk ved at de kan holde flere tall i hukommelsen enn for eksempel 

engelskspråklige (Dehaene, 1997). Det at noen språk bytter om på rekkefølgen man sier 

sifrene i forhold til titallsystemet kalles number word inversion (Gilmore et al., 2018). I 

Norge er deler av språket vårt basert på titall, vi sier blant annet fem-ti og seks-ti, og selv om 

vi av og til slumper til med litt number word inversion og sier «tre-og tyve», eller «fem- og 

førr», er språket vårt mer sentrert rundt «riktig» rekkefølge. Omkoding mellom siffer og 

tallord kan også være problematisk fordi vi muntlig ikke sier noe der man skriftlig skriver 

null. Vi sier hundre- og fem for 105, og ikke hundre og null-fem. Nullen i det arabiske tallet 

er likevel essensielt for at vi ikke skal ende opp med å skrive 15, og det skal heller ikke 

skrives 1005 selv om vi sier hundre og fem. De fleste voksne har nær perfekt omkoding 

mellom muntlige og skriftlige siffer, og de fleste engelskspråklige barn mestrer denne 

ferdigheten greit fra 7-9 års alder (Gilmore et al., 2018).  
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2.3 Aritmetisk utvikling 

Når man først har lært seg hva tall er og hva tall betyr, er det på tide å lære seg å regne med 

tallene. Aritmetikk er læren om tallenes egenskaper og metoder for å regne med tall. De mest 

grunnleggende er addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, men også brøkregning og 

andre større operasjoner faller under kategorien (Gilmore et al., 2018; StoreNorskeLeksikon, 

2019). Grunnleggende aritmetiske ferdigheter er nødvendige for å utføre de fleste mer 

komplekse matematiske utregninger. Aritmetikk læres formelt i skolen selv om det finnes 

evidens for en aritmetisk forståelse helt ned i spedbarnsalder. Aritmetisk forståelse er 

omdiskutert, men det er sterke argumenter for en aritmetisk forståelse hos småbarn selv før 

man lærer aritmetikk formelt i skolen (Gilmore et al., 2018). Dette ser vi i en undersøkelse der 

52% av barna på 3 år og 9-11 måneder kunne løse minst en aritmetisk oppgave rett 

(Huttenlocher, Jordan and Levine, 1994, ref i Gilmore et al., 2018). De konkluderte med en 

evne til å løse aritmetiske oppgaver selv om de ikke nødvendigvis hadde tallord og symboler. 

Dette er forenelig med undersøkelsen på den innfødte gruppen i Brazil som kunne halvere 

mengder selv uten tallord for høye tall, noe forskerne tilskrev blant annet ANS (McCrink et 

al., 2013).  

 

Enkel addisjon er den første aritmetiske operasjonen man lærer, og den læres formelt i skolen. 

Man begynner med å addere enkle siffer, og selv dette er en kompleks operasjon. Ofte bruker 

elever forskjellige strategier for å lære å addere, slik som å telle på fingrene. Man kan lage en 

røff inndeling av strategier til bruk av konkreter, mentale strategier og skriftlige strategier. 

Figur 1 er en modell som demonstrer utviklingen av strategivalg ved enkle aritmetiske 

oppgaver, og hvordan bruken av forskjellige strategier påvirker bruk av kognitive ressurser 

(Geary & Hoard, 2005). Man begynner ofte med tellebaserte strategier, og da gjerne ved bruk 

av konkreter. Ved bruk av konkreter til å telle gjennomgår man flere faser. Dersom barnet 

skal regne 3 + 2, vil barnet i første fase kun bruke konkretene til å telle. Barnet vil først telle 

tre fingre, og så telle to fingre til. Etter hvert tar man i bruk mentale strategier for å forenkle 

prosessen, der man etterhvert oppdager etter at man ikke må telle alle tallene, man kan 

begynne på det ene tallet og telle oppover, og det lønner seg å starte på det største tallet 

(Hulme & Snowling, 2009). I figur 1. er disse fasene demonstrert ved telling på fingre som 

konkret med komponentene sum, der elevene teller alle tallene, maks der man starter på små 
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nummer og min der man begynner på det største. Etter hvert vil barnet gå over på verbale 

tellestrategier før det går over til å hente aritmetisk fakta direkte. Ved opphenting av 

aritmetisk fakta vil barna huske svar på ofte brukte addisjoner. Dette kan de bruke sammen 

med strategier for dekomponering, der man bruker aritmetisk fakta man kan fra før som en 

hjelp til å løse nye oppgaver. Man vet for eksempel at 3+3= 6, og kan ta det som 

utgangspunkt når man skal regne 3+4, fordi dette vil være 1 mer enn i forrige svar (Geary & 

Hoard, 2005). Etter hvert vil barna lære skriftlige strategier for hvordan man regner 

vanskeligere aritmetiske oppgaver (Hulme & Snowling, 2009).   

 

Figur 1. Strategibruk fra tellebaserte- til hukommelsesbaserte strategier ved løsning av enkle aritmetiske oppgaver. Kopiert 

fra Geary and Hoard (2005), s. 258. Min oversettelse. 
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Hukommelsesstrategier baserer seg på opphenting av aritmetisk fakta. Det er laget flere 

modeller for hvordan man lagrer og henter opp numerisk og aritmetisk data fra 

langtidsminnet, der blant annet Ashcraft, Sieger og Campbell har kommet opp med sine 

modeller (Gilmore et al., 2018; Hulme & Snowling, 2009). Ashcrafts (1982, 1987, 1992, ref i 

Hulme & Snowling, 2009) modell tenker at aritmetisk fakta er holdt i et assosiasjonsnettverk, 

der man har en todimensjonal tabell. Når man skal addere to tall, finner man det første tallet i 

den ene raden, og det andre tallet i den andre raden, og den ruten som korresponderer for 

begge disse radene inneholder svaret på addisjonen (Mccloskey, Harley, & Sokol, 1991). En 

multiplikasjonstabell, eller gangetabell, er et eksempel på hvordan en slik lagring vil se ut. En 

raskere aktivering for mindre valører innenfor denne modellen virker å forklare den tidligere 

nevnte «problem size effect». Campbell (1995, ref i Hulme & Snowling, 2009) har en mer 

kompleks modell der det er fysiske koder for siffer og som er assosiert med mengdestørrelse.  

Her vil «problem size effect» komme av mindre presisjon for mengdegjenkjenning for høyere 

tall. Sieger (1988, Siegler & Shrager, 1984, ref i Hulme & Snowling) mener at det lagres en 

assosiasjon mellom par med siffer og både korrekte og ukorrekte svar i henhold til frekvensen 

på hvor ofte et par siffer har blitt assosiert med forskjellige svar. Dersom man ofte regner og 

får feil svar vil man ha vanskeligere for å hente riktig informasjon. Her blir «problem size 

effekt» sett på som en ren frekvenseffekt, man møter de små problemene så ofte at de går 

fortere å hente opp igjen. Uansett hvilken modell man bruker er det i hvert fall en enighet om 

at hyppigheten man har gjennomført et aritmetisk problem og dermed regner ut svaret 

påvirker hvor raskt dette lagres i langtidsminnet. 

 

2.4 Eksekutive funksjoner  

En annen faktor som har vist seg å ha sammenheng med matematikkutvikling, og spesielt 

aritmetikk er eksekutive funksjoner (Bull & Lee, 2014; Gilmore et al., 2018). Disse inkluderer 

arbeidsminne, inhibisjon, shifting og oppdatering. Arbeidsminne er evnen til å holde ting i 

korttidsminne, samt prosessere denne informasjonen og kontrollere prosessen ved komplekse 

kognitive oppgaver (LeFevre, DeStefano, Coleman, & Shanahan, 2005; LeFevre et al., 2010). 

Inhibisjon er evnen til å ikke la seg distrahere og undertrykke uønskede reaksjoner, og 

shifting er evnen til å bytte mellom oppgaver (Gilmore et al., 2018). Oppdatering er evnen til 

å overvåke hva som blir lagt til og slettet i arbeidsminnet (Bull & Lee, 2014).  
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Arbeidsminne har blant annet vist seg å være viktig ved matematiske prosesser som telling og 

dekomponering av oppgaver, og ved lagring og opphenting fra langtidsminne. Arbeidsminne 

deles gjerne opp i visuospatialt og verbalt arbeidsminne med en sentral eksekutiv som 

overordnet kontroll etter komponentene til Baddely og Hitch (1974, ref i Gilmore et al, 2018) 

og har blitt identifisert som en viktig predikator for aritmetiske ferdigheter (Gilmore et al., 

2018). Visuospatiale prosesser er prosesser der man ser og tar for seg romlige forhold, som 

former og avstander. Visuospatialt arbeidsminne handler om å kunne prosessere denne 

informasjonen, og blir blant annet målt ved oppgaver der man skal peke på forskjellige 

objekter i samme rekkefølge som instruktøren (LeFevre et al., 2010; Piazza et al., 2011). 

Visuospatialt arbeidsminne viser seg som tidligere nevnt å ha stor korrelasjon med subitizing. 

Korrelasjonen med subitizing antas av disse forskerne å henge sammen ved at de deler en 

felles ressurs i hjernen (Piazza et al., 2011). Verbalt arbeidsminne handler om evnen til å 

prosessere verbal informasjon. Den sentrale eksekutive delen handler om evnen til å fokusere, 

bytte oppgaver og splitte oppmerksomhet mellom alternative stimuli. Det er både gjort funn 

som tilsier at visuospatialt arbeidsminne er viktigst, og at verbalt arbeidsminne er viktigst, 

samt funn som indikerer at prosesser involvert ved visuospatialt arbeidsminne er viktigst for 

yngre barn, mens prosesser involvert i verbalt arbeidsminne er viktigst for eldre barn 

(Gilmore et al., 2018; LeFevre et al., 2010).  

 

Inhibisjon, shifting og oppdatering henger sammen, og kan ikke skilles fra hverandre i 

førskolealder (Bull & Lee, 2014). Etter hvert som man vokser vil ferdighetene utvikle seg, vi 

kan se på disse komponentene hver for seg, uten at dette har gjort forskningen på feltet 

entydig. Forskning på inhibisjon, shifting og oppdatering er fulle av motstridende resultater på 

hva som faktisk har sammenheng med matematikkprestasjoner. Ifølge en analyse av 

gjeldende forskningslitteratur av Bull og Lee (2014) er det generelle funnet er at inhibisjon og 

shifting viser sammenheng med matematikkvansker hvis man ikke ser på oppdatering som 

individuell faktor. Dersom man ser på oppdatering som selvstendig faktor forsvinner 

inhibisjon som predikatorer på matematikkprestasjoner (Bull & Lee, 2014). Dette blir også 

støttet av andre forskere som fant at inhibisjon og shifting ikke var selvstendige predikatorer 

for matematikkferdigheter dersom man hadde oppdatering som selvstendig faktor (Van der 

Ven, Kroesbergen, Boom, & Leseman, 2012) Det er likevel funnet noe evidens for at shifting 
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er en predikator for matematikkprestasjoner. En metaanalyse av effekten av shifting fant en 

korrelasjon (r= 0,26, 95%) mellom shifting og matematikkferdigheter for en vid aldersgruppe 

(Yeniad, Malda, Mesman, van Ijzendoorn, & Pieper, 2013). Det finnes likevel ikke bevis for 

at korrelasjonen ikke skyldes andre effekter av IQ enn shiftingen, og forskerne fant blant 

annet en mye høyere korrelasjon for intelligens enn shifting i den samme undersøkelsen. 

 

2.5 Språk 

Jeg har flere ganger i dette kapittelet nevnt språklig påvirkning på utvikling av 

matematikkferdigheter, og det er ingen tvil om at språk påvirker på både generelt og mer 

spesifikt grunnlag. Generelle språkferdigheter er viktig for de fleste læringsituasjoner der man 

må forstå forklaringer, prosedyrer, oppgaver og instruksjoner, og her vil ikke matte være noen 

unntak. Det vil også være viktig å skjønne matematisk språk, og betydningen av ord som 

«mer» og «lik» (Gilmore et al., 2018). Det har blant annet blitt funnet at elever med lav sosio-

økonomisk bakgrunn og med annet morsmål skårer dårligere i matematikk enn hos medelever 

med høyere sosio-økonomisk bakgrunn og undervisning på deres morsmål. Denne forskjellen 

gikk derimot ned når kravene til språklige ferdigheter ble fjernet (Abedi & Lord, 2001). Vi 

har tidligere sett på hvordan hvilket språk man har påvirker både læringen av titallsystemet og 

hvor mange siffer man kan holde i hjernen, der mandarinspråklige kommer ut som en av de 

store vinnerne (Dehaene, 1997; Gilmore et al., 2018). Dette er ikke den eneste påvirkningen 

språk har på forståelsen av matematikk og den språklige utviklingen. En undersøkelse så på 

forskjellen mellom engelske og franske barn som ble vist addisjonsoppgaver i et dukkeshow. 

Fransk gjør ikke noen språklig forskjell på «en» som tallet 1 og som ubestemt artikkel, på lik 

linje med på norsk, og de franske barna aksepterte lettere feil enn de engelske barna, som har 

en distinksjon mellom tallet «one» og den ubestemte artikkelen «a» (Hodent, Bryant and 

Houde, 2005, ref i Donlan, 2015). Videre så en annen undersøkelse på barn med morsmål der 

språket har en egen bøyningsform for substantiv dersom det er to av objektene i substantivet. 

Altså har man bøyninger for entall, totall (når det er to av noe) og flertall. Dersom en slik 

bøyning hadde vært «-to» på norsk ville bøyningen av «en drink» være «en drink –drinkerto - 

drinker», og om man hadde bestilt «drinkerto» ville bartenderen gitt oss to drinker. 

Undersøkelsen viste at de som hadde morsmål med denne bøyningsformen var mye mer 
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sannsynlig til å forstå setningen «gi meg to» enn barn med morsmål uten denne 

bøyningsformen ved 2-4 års alder (Almoammer et al, 2013, ref i Donlan, 2015).  

 

Vi har tidligere sett at språk er viktig for å lære å telle. Disse påstandene blir styrket av 

undersøkelser som viser at elever med spesifikke språkvansker blant annet strever med 

telling, abstrakt kalkulering og forståelsen av plassverdi i titallsystemet (Donlan, Cowan, 

Newton, & Lloyd, 2007). En undersøkelse av Vukovic and Lesaux (2013) så på hvilke 

aspekter ved lingvistiske ferdigheter som påvirker matematikkferdigheter. De fant at generelle 

verbale ferdigheter så ut til å påvirke den matematiske tenkningen som involverte det 

symbolske nummersystemet. Videre virket fonologiske ferdigheter å være nødvendig for å 

gjennomføre konvensjonelle aritmetiske oppgaver (Vukovic & Lesaux, 2013). Hvorvidt språk 

er en nødvendighet for matematisk regning eller bare gjør det lettere har vært diskutert, men 

det har samlet seg opp data som støtter opp om at tallfølelse finnes uavhengig av språk, som 

diskutert tidligere i kapittelet. En forståelse der språket tilrettelegger for matematisk tenkning 

kan være gunstig. Studiene på det brasilianske urfolket som hadde fungering i ANS selv med 

få tallord, og som fikk økt presisjon i ANS ved å lære seg et språk ved flere tallord, kan 

brukes til å støtte opp om en slik forståelse (McCrink et al., 2013; Piazza et al., 2013). I en 

amerikansk studie fant forfatterne at subitizing var den eneste av de målte ferdighetene som 

ikke korrelerte med språkferdigheter (Purpura & Ganley, 2014). Denne undersøkelsen målte 

ikke ANS, og funnet støtter at det finnes en ikke-lingvistisk tallforståelse.  

 

Når vi snakker om språkets påvirkning på matematikkvansker må vi heller ikke glemme det 

tidligere nevnte aspektet med verbalt arbeidsminne. I tillegg må vi huske på 

langtidshukommelsen, og evnen til å hente aritmetisk fakta. Undersøkelser på dyslektikere 

viste at de hadde dårligere evne til å hente aritmetisk fakta fra langtidsminnet enn friske 

kontroller, og forskerne fant at fonologisk prosessering var relatert til aritmetisk 

faktaopphenting (De Smedt & Boets, 2010). Et annet område der språkaspektet ved 

matematikkutvikling er viktig, er når vi ser på barns løsning av tekstoppgaver, som har en stor 

språklig komponent, i tillegg til at man må ha konseptuell kunnskap for å forstå hva man skal 

gjøre med oppgaven, og kunne utføre denne prosedyren (Purpura & Ganley, 2014).  
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2.6 Kort oppsummering  

For å kort oppsummere hvordan den matematiske utviklingen foregår, kan vi se at utviklingen 

består av mange deler som påvirker hverandre. Vi har medfødte egenskaper, som evnen til 

subitizing og ANS, som vi videreutvikler gjennom vår utforskning med symboler og tallord. 

Et godt eksempel på dette er hvordan man kan bruke evnen til subitizing til å estimere større 

grupper ved å klynge dem sammen og addere dem sammen ved hjelp av symbolske 

virkemidler og aritmetiske prinsipper. Å lære oss tall og betydningen av disse tar tid, og det er 

flere prinsipper som man må kunne for å lære seg å telle. Disse går på både hvordan man gjør 

det, men også på hvorfor, og hva tellingen faktisk betyr. Vi bruker vanligvis arabiske tall, og 

disse må også læres, sammen med 10-tallssytemet og hvordan dette fungerer. I Norge er deler 

av det språklige tallsystemet basert på titallsystemet, vi sier blant annet fem-ti og seks-ti, men 

ikke i like stor grad som for eksempel på mandarin. Vi begynner etter hvert å regne med 

tallene, og aritmetikk er en betegnelse for addisjon, subtraksjon og andre operasjoner man kan 

gjøre med tall. Når man begynner å lære seg å regne begynner man gjerne med addisjon, og 

man bruker ofte konkreter, som fingrene, for å telle seg frem til svaret. Etter hvert tar man i 

bruk mentale og skriftlige strategier, og lagrer aritmetisk og numerisk fakta i 

langtidshukommelsen. Eksekutivfunksjoner har også en rolle når vi lærer oss matematikk, der 

særlig arbeidsminne syntes å være sentralt, selv om andre eksekutive funksjoner kan være 

viktige. Språk er også viktig for flere aspekter ved den matematiske utviklingen.  
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3 Hva er matematikkvansker?  

Det kan være mange grunner til at elever strever med matematikk, og selv de beste 

matematikere har vel hatt tider de ikke forstår tallene, ligningene og konseptene de har foran 

seg. Men der elever strever vesentlig over lengre tid og over flere temaer, der kan man se på 

mulighetene for at det er en matematikkvanske. Det blir hevdet at så mange som 25% av barn 

strever med å tilegne seg matematikk (Kucian, 2016). Det er ikke bare én grunn til at noen 

strever i matematikk, og ting som matematikkangst, sosioøkonomiske forhold, dårlig 

undervisning og spesifikke lærevansker i matematikk kan være forklarende faktorer.  

 

3.1 Spesifikke lærevansker i matematikk 

De kognitive aspektene ved matematikkvansker er et av fenomenene det har vist seg å være 

vanskelig å finne en god og allment akseptert definisjon på (Befring & Tangen, 2012). Bruken 

av forskjellige diagnosekriterier påvirker nødvendigvis hvilken elevmasse vi snakker om, og 

det er derfor nødvendig å gå inn på hva slags kriterier og diagnoser som finnes når vi snaker 

om matematiske vansker (Devine, Soltesz, Nobes, Goswami, & Szucs, 2013). I tillegg gjør 

mangelen på konsensus av diagnosekriteriene at det blir vanskelig med diagnostisering og å 

finne gode intervensjoner (Emerson, 2015). De som sliter minst kaller man gjerne lavt-

presterende. De som sliter mer får gjerne betegnelsen Mathematical Learning Disability, eller 

spesifikke matematikkvansker på norsk. Et annet begrep som blir mye brukt er 

Developmental Dyscalulia, eller dyskalkuli. Dyskalkuli brukes ofte om de som sliter mest 

med matematikk, og blir av og til omtalt som en egen gruppe utenom spesifikke 

matematikkvansker. Begrepene spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli blandes mye i 

forskning og litteratur og er ikke alltid hverken enkelt eller nødvendig å skille mellom(Ostad, 

2010). Hva som er lavt-presterende og hva som er matematikkvansker er det heller ikke en 

allment akseptert enighet om. I følge Geary brukes gjerne spesifikke matematikkvansker om 

elever som skårer under 10. persentil i standardiserte matematikktester over 2 år, og 

lavpresterende fordi som skårer mellom 11. og 25 persentil (Geary, 2013). Dette varierer 

likevel både i forskjellige diagnosemanualer, men også for bruk i forskning der det strides om 

hvilke avskjæringspunkt, eller cutoff, som skal brukes for å ha en matematisk vanske 

(Murphy, Mazzocco, Hanich, & Early, 2007; Ostad, 2010).  
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I diagnosemanualen DSM-5 kommer matematiske vansker under avsnittet om spesifikke 

lærevansker og kalles spesifikke matematikkvansker. Der beskrives matematiske vansker i 

punkt 5 og 6, som  

«5. Difficulties mastering number sense, number facts, or calculation (e.g. has poor 

understanding of number, their magnitude and relationships; counts on fingers to add 

single-digit numbers insted of recalling the math facts as peers do; get lost in the midst 

of arithmetic computation and may switch procedures).  

6. Difficulties with mathematical reasoning (e.g. has severe difficulty applying 

mathematical concepts, facts or procedures to selve quantitative problems.» (American 

Psychiatric Association., 2013) s. 66 

Det står videre at symptomene må ha vært tilstedeværende i mer enn 6 måneder på tross av 

målrettede forsøk på å lette vanskene, samt være godt under det som er forventet av elever på 

samme alder, gjerne mer enn 1,5 standardavvik under på standardiserte tester. Det står videre 

at vanskene ikke skal kunne forklares av intellektuelle hemminger eller andre mentale, 

nevrologiske eller andre vansker (American Psychiatric Association., 2013). DSM-5 har altså 

diskrepans mellom matematiske vansker og generelt evnenivå som kriteria for diagnosen 

«spesifikke matematikkvansker». Boka nevner også begrepet dyskalkuli som en alternativ 

term, som skal forklare vansker med «prosessing numerical information, learning arithmetic 

facts, and performing accurate or fluent calculations»(American Psychiatric Association., 

2013) s. 67. Ved bruk av denne diagnosen skal det presiseres om det finnes andre vansker enn 

disse, slik som vansker med matematisk resonnering eller ordresonnering.  

 

I diagnosemanualen ICD-10 kommer matematikkvansker under kategorien «spesifikke 

utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker», og antas å stamme fra avvik i 

kognitiv bearbeiding som hovedsakelig skyldes biologiske dysfunksjoner (Norge. Statens 

Helsetilsyn. & World Health Organization., 1999). Manglende opplæringsmuligheter eller 

ervervet skade eller sykdom i hjernen er ikke nok til å gi diagnosen alene. I denne 

diagnosemanualen kalles matematikkvansker Spesifikk forstyrrelse i regneferdighet, med 

diagnosekode F81.2. Vanskene forklares som «manglende evne til å mestre grunnleggende 
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regnemetoder som addisjon, subraksjon, multiplikasjon og divisjon» (Norge. Statens 

Helsetilsyn. & World Health Organization., 1999) s. 245). Også her er det krav til at 

diskrepans mellom prestasjoner i matematikk, som må være vesentlig lavere enn det som 

forventes av barn med samme mentale alder, og både generell IQ og lese- og staveferdigheter 

som må være normale. Diagnosemanualen ICD-11 er ventet publisert i løpet av 2019, og tatt i 

bruk i løpet av 2022. Jeg er ikke kjent med hvordan matematikkvansker er beskrevet i ICD-

11, men ettersom den snart kommer ut er innholdet i ICD-10 mindre vektlagt i denne 

oppgaven.   

 

Der både DSM-5 og ICD-10 er diskrepansdiagnoser, finnes det andre måter å diagnostisere 

matematikkvansker på. En måte er å kategorisere alle elever som skårer dårligst på 

standardiserte matematikkprøver som elever med matematikkvansker. Avskjæringspunkt for 

hvem som skal få diagnosen matematikkvansker, og hvem som skal regnes som normale- om 

enn lavt-presterende- er det som sagt ingen enighet om, og det kan gjøre en slik 

diagnostisering vanskelig å få allment akseptert (Ostad, 2010). Videre går det an å lage 

definisjoner basert på karakteristikker av vansken, uten at disse karakteristikkene er ferdig 

utformet (Ostad, 2010).  

 

Mange forskere mener det finnes flere undergrupper av dyskalkuli eller spesifikke 

matematikkvansker, etter hva de mener er hovedårsaken til barnets vansker. Blant andre 

Skagerlund and Traff (2016) mener å ha vist at det finnes to undergrupper. Den ene er en 

generell dyskalkulidiagnose der man strever med ANS og viser problemer med både 

symbolsk og ikke symbolsk tallforståelse og nummerprosessering. Den andre gruppen har en 

aritmetisk fakta-lagringsvanske og strever kun med symbolsk nummerprosessering på grunn 

av mangel på lagring og tilgang av lagrede aritmetiske fakta. Disse to gruppene har altså 

forskjellig kognitiv opprinnelse, og dette burde ifølge forskerne tas hensyn til i forskning på 

matematikkvansker og ved arbeid med barn med slike vansker (Skagerlund & Traff, 2016). 

Disse forskerne er ikke de ensete som har protestert mot tilbørligheten til å betrakte 

matematikkvansker, og selv de med en smalere dyskalkulidiagnose, som en heterogen gruppe 

(Gilmore et al., 2018). For eksempel foreslår Geary and Hoard (2005) prosedyre-, semantisk 

minne- og visuospatial som undergrupper. Prosedyre handler om dårlige prosedyre- og 
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strategiferdigheter, både når det kommer til valg, utførelse og forståelse av de underliggende 

konseptene. Semantisk minne handler om problemer med gjenopphenting av tallfakta og 

visuospatial handler om vansker med spatial fremstilling og tolkning av numerisk og andre 

former for matematisk informasjon. Et eksempel kan være å ikke forstå oppsett av 

matematikkstykker og manglende forståelse av titallsystemet. Også Wilson og Dehaene 

(2007, ref i Gilmore et al., 2018) har en rekke undergrupper. Hverken Geary og Hoard eller 

Wilson og Dehaenes undergrupper har ifølge Gilmore blitt validert, men det viser at 

tankegangen om flere bakgrunner for matematikkvansker ikke står uten støtte. Szucs (2016) 

har også identifisert undergrupper, blant annet enn for problemer med aritmetisk minne, men 

mener man burde la være å fokusere på å lage undergrupper og heller se på det som 

flerdimensjonale strukturer av kognitive funksjoner som påvirker matematikkutviklingen 

forskjellig. Jeg kommer tilbake til de ulike funksjonene som kan ligge til grunn for 

matematikkvansker uavhengig av undergrupper i kapittel fire. 

 

Når det kommer til prevalens for elever med matematikkvansker er det forskjellige estimater, 

blant annet på grunn av forskjeller i diagnosekriteriene. Estimater ligger gjerne på at rundt 

rundt 7% får diagnosen spesifikke matematikkvansker i løpet av skolegangen (Geary, 2013). I 

følge Ostad (Ostad, 2010) har rundt 10% matematikkvansker, mens DSM-5 sier at 

prevalensen for spesifikke lærevansker, herunder både matematiske-, lese- og skrivevansker, 

ligger på 5-15% for barn i skolealder, og gir et usikkert estimat for 4% blant voksne 

(American Psychiatric Association., 2013). I en sammenligning av studier på prevalens 

varierte estimatene mellom 1,3% og 10%, med et gjennomsnitt på 5-6% (Devine et al., 2013). 

Forfatterne pekte her på forskjellen i diagnosekriterier som en av grunnene til forskjeller i 

predikert prevalens, da disse varierte veldig. Der noen brukte diskrepansdiagnoser brukte 

andre kun forskjellige cutoffs på standardiserte tester uten å kontrollere for IQ eller 

leseferdigheter, men uten at det kom frem en klar trend der prevalensen var klart lavest der 

diskrepanskriteriene var brukt (Devine et al., 2013). Forskjellige cutoffs på hva som regnes 

som lavt nok matematikknivå kan være grunnen til at det ikke var tendens til lavere prevalens 

ved diskrepansdiagnose.  
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Når det kommer til kjønnsforskjeller sier DSM-5 at det er flere gutter enn jenter som har 

spesifikke lærevansker, med estimert forhold på mellom 2:1 og 3:1 (American Psychiatric 

Association., 2013), uten å spesifisere hvordan det var for matematikkvansker. En britisk 

undersøkelse fant derimot ut at det ikke er kjønnsforskjeller i matematikkvansker blant 7-10 

åringer (Devine et al., 2013). Forskerne brukte leseferdigheter som kontroll iht. 

diskrepansdiagnosen, og fant at dersom man ikke så på leseferdighetene, men kun på hvilke 

elever som skåret dårlig på matematikk var prevalensen for matematikkvansker lik begge 

kjønn. Dersom man kun brukte diskrepans mellom lese- og matematikkferdigheter som 

kriteria var det en større andel jenter enn gutter som viste tegn til matematikkvansker. Men 

ettersom det kun var diskrepansen mellom ferdighetene som ble brukt som diagnosekriteria 

viste en nærmere analyse av data at dette var på grunn av at flere av jentene var veldig gode 

lesere, og ikke på grunn av lave matematikkferdigheter (Devine et al., 2013). Slike funn viser 

at vi må være forsiktige med å kun bruke diskrepans mellom matematikkferdigheter og lese- 

og skrivevansker som kriteria for en matematikkvanskediagnose.  

 

Hvorvidt man burde bruke diskreprenskriteria i dysleksi er en stor debatt, og man kan kanskje 

spørre seg hvorvidt det er produktivt å bruke denne definisjonen også i dyskalkuli. Det er som 

sagt stor forskjell på hvorvidt man kontrollerer for intellektuelle evner i studier og hvorvidt 

dette diagnosekriteriet brukes aktivt, men elever med matematikkvansker har blitt rapportert å 

ha generelt lavere IQ enn resten av elevmassen. Ifølge en tysk studie skyldes ikke dette at 

elever med matematikkvansker generelt har lavere IQ, men at de blir underestimert på IQ 

tester som WISC fordi så mange av komponentene har matematiske komponenter i seg 

(Lambert & Spinath, 2018). Ifølge studien økte IQ-skåren til elevene med matematikkvansker 

opp en gjennomsnittlig 10 poeng når de fikk et spesialisert intervensjonsprogram i 

matematikk, mens elever i kontrollgruppen ikke fikk signifikant økning i sin IQ-skåre. Disse 

funnene kan brukes til å problematisere bruk av IQ som et objektivt mål av intellektuelle 

ferdigheter når man vet eleven strever med matematikk. En annen undersøkelse fant at elever 

med matematikkvansker strevde med mengdeprosessering uavhengig av intelligens 

(Brankaer, Ghesquiere, & De Smedt, 2014). Altså hadde elevene med lavere intelligens og 

vansker med matematikk de samme vanskene med mengdeprosessering som de med 

intelligens forenelig med diskrepansdiagnose og vansker med matematikk. Dette er enda en 
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grunn til å være skeptisk til å ha diskrepans mellom vanske og generell intelligens som 

diagnosekriterier.  

 

Det er mye evidens i forskning som tyder på at det er en genetisk bakgrunn for 

matematikkvansker, selv om det også er rom for substansiell påvirkning fra miljø (Geary, 

2013; Hulme & Snowling, 2009). Geary (2013) viser blant annet til en undersøkelse som fant 

at familiemedlemmer av barn med spesifikke matematikkvansker hadde ti ganger så høy 

sannsynlighet for å ha matematikkvansker enn hos den generelle populasjonen (Shalev et al., 

2001, ref i Geary, 2013). En portugisisk undersøkelse som så på skolerte og ikke-skolerte 

voksne med matematikkvansker fant at voksne med skolegang hadde signifikant bedre ANS 

enn elever som ikke hadde fått skolegang som barn (Nys et al., 2013).  Det var derimot ikke 

spesifisert hvorfor disse voksne ikke hadde mottatt skolegang, og det kan dermed festes tvil 

med hvor sammenlignbare gruppene er. Dette indikerer fremdeles at selv med en stor genetisk 

påvirkningskraft så kan matematiske evner forbedres ved skolegang og riktig hjelp. Dersom 

vi ser på hvorvidt man ser på matematikk som en genetisk defekt, viser Hulme and Snowling 

(2009) til forskning som indikerer at det ikke er en egen defekt i hjernen, men heller at man er 

på en nedre delen av et spekter i matematiske ferdigheter, et perspektiv som også støttes i 

Gilmore et al. (2018). Dette kan være forenelig med forskernes vansker med å sette et 

avskjæringspunkt på hvor lavt prestasjonsnivå man må ha for å komme under kategorien 

matematikkvansker. Det er heller ikke funnet egne gener som er ansvarlige for dårlig 

matematikkprestasjon, og en nyere studie fant i tillegg at det ikke er forskjeller i den hvite 

substansen i hjernen hos individer med dysleksi og dyskalkuli og hos personer uten disse 

diagnosene (Gilmore et al., 2018; Moreau, Wilson, Mckay, Nihill, & Waldie, 2018). Dette 

stemmer overens med teorien om at det ikke er en defekt, men at man er på den nedre delen 

av et spekter.  

 

3.2 Andre grunner til matematiske vansker  

Dersom man har intellektuelle eller mentale vansker eller skader kan dette gå ut over 

matematikkprestasjonene (Nortvedt & Vogt, 2012). Å komme fra svake sosioøkonomiske kår 

kan påvirke hvordan det går med alle skolefag, og der er ikke matematikken noe unntak. 



24 

 

 

Det finnes andre grunner til vansker med matematikk enn bare spesifikke matematikkvansker, 

og vi kan gjerne dele matematikkvansker opp i domenespesifikke og domenegenerelle 

tilnærminger (Emerson, 2015; Gilmore et al., 2018). Domenespesifikke vansker vil være 

vansker som kun er tilstede for matematikk, og er typiske for elever med spesifikke 

matematikkvansker. og handler blant annet om ikke-symbolsk tallfølelse. Selv hos elever med 

spesifikke matematikkvansker ser man at barna strever med andre enn de spesifikke 

kvantitative tingene. De og andre med matematikkvansker viser også vansker som ses på som 

mer domene-generelle, og elevene sliter typisk med språk, arbeidsminne og andre eksekutive 

og spatiale funksjoner (Gilmore et al., 2018; Landerl, 2015). Dette er funksjoner som vil 

påvirke deres intellektuelle prestasjon uavhengig av deres ferdigheter innen tallforståelse og 

mer matematikkspesifikke vansker. Vansker med eksekutive funksjoner og matematikk ser 

man spesielt hos elever med ADHD som har svikt i disse funksjonene, og man kan blant 

annet se vansker med arbeidsminne hos personer med matematikkangst.  

 

Matematikkangst er når man får en følelse av spenning, engstelse eller frykt som forstyrer 

matematisk evne og ytelse (Ashcraft, 2002). Den matematiske ytelsen blir forstyrret fordi 

frykten påvirker prosessene i arbeidsminnet (Ashcraft, 2002; Moore, McAuley, Allred, & 

Ashcraft, 2015). En studie viste at personer med matematikkangst strevde med telling, men 

ikke med subitizing, og at disse forskjellene stammet fra forskjeller i arbeidsminnekapasitet 

(Maloney, Risko, Ansari, & Fugelsang, 2010).  Det er likevel ikke en lineær sammenheng 

mellom matematikkprestasjoner og matematikkangst; en studie viste at 77% av elevene med 

matematikkangst hadde typiske eller høye matematikkprestasjoner (Devine, Hill, Carey, & 

Szues, 2018). Det er altså ikke slik at man ikke utvikler matematikkangst dersom man er god i 

matematikk, eller bare utvikler det om man presterer dårlig. Matematikkangsten påvirker også 

skole-lignende oppgaver mer enn verbale oppgaver og nummerlinjeoppgaver (Ashkenazi & 

Danan, 2017). 
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3.3 Komorbiditet  

Komorbiditet handler om en sameksistens mellom to sykdommer, vansker eller fenomener 

hos ett individ (Landerl, 2015; Ostad, 2010) . Altså, der flere vansker ofte opptrer sammen, 

selv om de er forskjellige fenomener. Når vi ser på komorbiditet hos elever med 

matematikkvansker, er det naturlig å se på komorbiditet mellom matematikkvansker og lese- 

og skrivevansker, og matematikkangst, selv om det også er stor komorbiditet med ADHD 

(Emerson, 2015; Geary, 2013; Landerl, 2015). Elever med spesifikke språkvansker har høy 

risiko for matematikkvansker på grunn av de språklige komponentene i 

matematikkutviklingen, og det er spesielt vanlig med vansker med nummersekvenskunnskap 

(Donlan, 2015). 

 

Når vi ser på sammenhengen mellom matematikk -vansker og -angst, ser vi at selv om det 

ikke er en lineær sammenheng mellom matematikkangst og matematikkprestasjoner, har 

elever med spesifikke matematikkvansker dobbelt så høy sjanse for å utvikle matetikkangst 

som vanlige elever (Devine et al., 2018). Av elevene med komorbid matematikkangst og 

matematikkvansker var det en høyere andel jenter enn gutter (Devine et al., 2018). 

 

Den mest kjente komorbide tilstanden til matematikkvansker er lese- og skrivevansker. I følge 

Barbaresi et al (2005, ref i Geary, 2013) har mellom 57-64% av individer med spesifikke 

matematikkvansker også en lesevanske, mens Wilson et al. (2015) hevder det er en 

komorbiditet på ca. 40%. Ostad (2010) hevder i sin bok at rundt halvparten av elever med 

matematikkvansker også har rettskrivingsvansker, og at elever med tyngre 

rettskrivingsvansker oftere også har matematikkvansker enn de med lettere vansker. Ostad 

forklarer at en del av grunnen til komorbiditet kan være at det finnes en del språklige 

komponenter i matematikkfaget, hvor for eksempel både ord og tallord er språklige 

representasjoner, og det er derfor ikke unaturlig å ha vansker med begge. Samfallingen kan 

også skyldes at lese- og skrivevansker og matematikkvansker har noen av de samme 

risikofaktorene, ellers kan komorbiditeten komme av andre grunner (Ostad, 2010). Det burde 

med disse høye tallene for komorbiditet mellom lese- og skrivevansker og matematikkvansker 

være rom for forskere å reflektere rundt bruken av lese- og skriveferdigheter som kriteria for å 
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få en matematikkvanskediagnose. Hvis vi bruker diagnosekriteriene til ICD-10, som 

ekskluderer alle med lave lese- og staveferdigheter fra å få diagnosen, vil altså personer med 

komorbide matematikk- og lese- og skrivevansker ikke kunne få diagnosen «spesifikk 

forstyrrelse i regneferdighet» selv om de har normal IQ (Norge. Statens Helsetilsyn. & World 

Health Organization., 1999). Det er også viktig å merke seg at ettersom komorbiditeten er så 

høy mellom disse to vanskene, kan det å ekskludere elever med lese- og skrivevansker fra 

studier om matematikkvansker føre til at man kun studerer halve gruppen av elevene med 

matematikkvansker, og man derfor får atypiske resultater (Ostad, 2010).  

 

3.4 Kort oppsummering  

Det er flere grunner til at elever strever med matematikk annet enn at de er uskolerte eller har 

mottatt dårlig undervisning. Man bruker gjerne diagnosene spesifikke vansker i matematikk 

og dyskalkuli om matematikkvansker, uten at det finnes konsensus om forskjeller mellom 

disse og hvem som skal inkluderes i diagnosene. Diagnosemanualene DSM-5 og ICD-10 

bruker begge diskrepansdiagnoser som diskriminerer på språk eller IQ. Dette på tross av flere 

estimater der omkring halvparten av elevene med matematikkvansker har vansker med språk, 

enten muntlig eller skriftlig, og at elever med matematikkvansker skårer lavere på IQ-tester på 

grunn av de matematiske komponentene i disse testene. På grunn av vanskene med enighet 

om diagnosekriterier er også estimater på prevalens varierende, men en hovedvekt ligger på at 

mellom 5-10% av elever har matematikkvansker. Det er foreslått ulike typer undergrupper av 

matematikkvansker uten at disse har blitt validert, og det er uenighet om hvorvidt det er 

fruktbart å prøve å lage undergrupper. Matematikkvanskene virker å være arvelige men med 

mulighet til påvirkning fra miljøet. Det er også evidens for å tenke på elever med 

matematikkvansker som elever som ligger på nedre enden av et spekter av 

matematikkferdigheter, og ikke som en egen spesifikk defekt. I tillegg til spesifikke 

matematikkvansker kan man også ha vansker med matematikk på grunn av andre faktorer. 

Matematikkangst som påvirker arbeidsminnet, problemer med språk eller problemer med 

arbeidsminne og eksekutive funksjoner kan føre til vansker med matematikk. ADHD, 

språkvansker og lese- og skrivevansker er vanlige komorbide tilstander.   
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4 Matematiske vansker   

Så akkurat hva er det som er går galt når disse elevene skal lære seg matematikk, og vil alle 

som kommer under kategorien matematikkvansker slite med de samme tingene? Det er ikke 

enighet om hva matematikkvansker kommer av og hvilke deler er av matematikkutviklingen 

som er hemmet for at vanskene skal fremtre. Det er derfor forsket på mange forskjellige deler 

av utviklingen, og forskning, lære- og håndbøker ser på forskjellige aspekter når det kommer 

til hva som ligger til grunn for matematiske vansker (Nelson & Powell, 2018). LeFevre et al. 

(2010) spekulerer for eksempel i om elever med matematikkvansker har en spesiell svakhet i 

kvantitative ferdigheter. Andre forfattere inkluderer arbeidsminne og eksekutive funksjoner i 

oversikten over grunner til matematiske vansker. Nelson and Powell (2018) fant blant annet at 

elever med matematikkvansker strever med telleferdigheter, aritmetisk flyt, beregning, 

mengdeberegning og tekstoppgaver, samt arbeidsminne, prosesseringshastighet, fonologisk 

prosessering, lav selvfølelse og matematikkangst. Jeg har som sagt tenkt å fokusere på ikke-

symbolske nummersystemer og eksekutive funksjoner, men jeg ønsker også å gi en generell 

og kort innføring i andre områder man kan slite med. Dette gjør jeg fordi disse aspektene 

hører sammen og det ikke alltid er lett å skille dem fra hverandre, og fordi det er uenighet i 

hvor stor påvirkning de forskjellige aspektene faktisk har.  

 

4.1 Ikke-symbolsk tallfølelse 

Ikke-symbolsk tallfølelse er en av faktorene forskerne ser på når de undersøker hva som 

forårsaker matematikkvansker, og det er en hypotese at det er en svikt i disse 

kjernefunksjonene som forårsaker matematikkvansker (Butterworth, 2010). Ved subitizing 

har man funnet at barn med matematikkvansker har signifikant høyere responstid for 

gjenkjenning av små mengder enn typisk utviklede barn og noen studier har funn som 

indikerer at barna teller i stedet for subitizer for mengder større enn to (Geary, 2013; Gilmore 

et al., 2018). Dette indikerer at elever med matematikkvansker har en forsinkelse i systemet 

som muliggjør subitizing. Dette kan påvirke elevenes evne til å lære seg arabiske nummer 

senere i utviklingen. Eleven vil ha vanskeligere for å forstå hva konseptet bak kvantiteten til 

et tall er når de mister støtten fra forståelsen av tallmengder man får via exact number system 

(Geary, 2013). Det er likevel ikke en enighet i dette, da noen studier også har funnet at elever 
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med matematikkvansker ikke strever med ikke-symbolsk tallfølelse (Rousselle & Noel, 

2007). I følge Desoete and Gregoire (2006), som så på elever med matematikkvansker i 8 

årsalderen strevde 33% av denne elevgruppen med subitizing. Ettersom de ikke fant denne 

vansken hos 67% av gruppen konkluderte de med at subitizing mest sannsynlig ikke er en 

unik forklarende faktor for matematikkvansker.   

 

Også når det kommer til ANS er forskningen motstridende. Noen studier mener å vise at en 

svakhet i utviklingen av ANS hos elever med matematikkvansker, mens andre ikke har funnet 

sammenheng (Gilmore et al., 2018). Forklaringene på dette kan ha med faktorer som både 

alder, diagnosekriterier og undergrupper å gjøre. Noel and Rousselle (2011) foreslo blant 

annet at yngre barn med matematikkvansker ikke strevde med lavere presisjon i ikke-

symbolsk sammenligning fordi de ikke trengte å forholde seg til symbolsk 

nummerprosessering. De mente at eldre barn med matematikkvansker ville slite mer i forhold 

til jevnaldrende fordi de jevnaldrende barna som ikke hadde problemer med forståelse av 

symbolske nummer hadde fått hjelp av symbolsk nummerprosessering for å finjustere ANS. 

Dersom det finnes en vanske kan det tenkes at denne vansken kommer fra en generell defekt i 

estimering, og ikke fordi de strever med mengder i seg selv. Mejias, Mussolin, Rousselle, 

Gregoire, and Noel (2012) motbeviste en slik tankegang i sin studie fordi de ikke fant noen 

forskjell hos elever med matematikkvansker i evnen til generell estimering.  

 

4.2 Symbolsk tallforståelse og tallkunnskap  

Selv om det finnes forskning som styrker hyposenen om en ikke-symbolsk 

tallforståelsesvanske, er det også noe forskning som sier at vanskene ikke er ikke-symbolske, 

men at det er den symbolske forståelsen som er synderen (Noel & Rousselle, 2011). En av de 

viktigste teoriene her er teorien om at det finnes en access deficit, der barna ikke forstår 

sammenhengen mellom tall og mengden tallet representerer (Olsson, Ostergren, & Traff, 

2016; Rousselle & Noel, 2007).  
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Det finnes forskning som støtter opp om at elever med matematikkvansker strever mer enn 

jevnaldrende med å tilordne symbolske nummer på en tallinje. Dersom de får beskjed om å 

finne «20» på en tallinje fra 1-100, vil de havne lenger fra det forespurte nummeret enn 

jevnaldrende (Gilmore et al., 2018). Geary and Hoard (2005) ser på vansker med tallinje som 

et uttrykk for vansker med spatial representasjon. Man bruker en komprimert og logaritmisk 

skalert mental tallinje og ikke den formelle der det er lik mengde plass mellom hvert tall. 

Etter hvert som man blir eldre vil normaltfungerende elever gå over til å klare en mental bruk 

av den formelle tallinjen og dermed prestere godt, mens elever med matematikkvansker vil 

fremdeles bruke den andre tallinjen og skårere dårligere (Geary & Hoard, 2005).  

 

En ting som har vist seg å være ukontroversielt er at denne barnegruppa har problemer med 

sammenligning av symbolske nummer (Gilmore et al., 2018). Dette viser seg blant annet med 

at denne gruppa har økt responstid på denne typen oppgaver i forhold til normaltfungerende 

kontroller (Rousselle & Noel, 2007). Noen studier har funnet forskjeller hos elever med 

matematikkvansker i forhold til normaltfungerende i relasjon til «symbolic distance effect» 

(Rousselle & Noel, 2007), mens andre ikke har funnet dette (Gilmore et al., 2018).  

 

Telleferdigheter er viktig for matematisk prestasjon og elever med matematikkvansker viser 

seg å streve med forståelsen av konseptene for telling (Hulme & Snowling, 2009). Disse 

elevene gjør flere feil enn typisk fungerende barn og er også dårligere på å vurdere at andre 

gjør feil, noe Geary, Bow-Thomas og Yao (1992, ref i Geary & Hoard, 2005) viste som en del 

av en rekke studier med samme prosedyre (se også Geary, Hoard og Hamson, 1999, ref i 

Gilmore et al., 2018; Briars & Siegler, 1984 og Gelman & Meck, 1983 ref i Geary, 2013). 

Barna i studien hadde spesielt vansker med å forstå rekkefølge-irrelevansprinsippet, og virket 

å tro at man måtte telle i rekkefølge fra venstre til høyre. Samtidig viste undersøkelsen av en-

til-en prinsippet at dersom man telte det første objektet to ganger svarte elevene med 

matematikkvansker at man hadde talt riktig, men dersom man telte det siste objektet to ganger 

så svarte elevene at man hadde talt feil. Dette indikerer at det ikke var en-til-en prinsippet man 

hadde misforstått, men at barna heller hadde vansker med å holde informasjon i 

arbeidsminnet. Videre viste en studie at 10-årige barn med matematikkvansker at disse 
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elevene brukte lengre tid på å telle enn sine jevnaldrende kontroller (Passounghi & Siegel, 

2004, ref i Humle & Snowling, 2009).  

 

Transkoding mellom ord og arabiske tall er en annen del av matematikkfaget elever med 

matematikkvansker typisk strever med (Gilmore et al., 2018). Geary, Hoard og Hamson 

(1999, ref i Humle & Snowling, 2009) fant at en del barn med matematikkvansker ikke kunne 

navngi «12» når det var visuelt presentert, eller skrive «13» når det ble auditivt presentert. 

Dette er problematisk da studier har vist at kunnskap om arabiske tall er en sterk predikator 

for videre matematisk prestasjon (Gobel et al., 2014). Det har videre blitt funnet at de sliter 

med å automatisk prosessere nummer, og kan heller velge det fysisk største tallet på oppgaver 

der de skal velge det numerisk største. Dette indikerer at de trenger lengre tid på å hente ut 

betydningen av arabiske tall enn jevnaldrende (Gilmore et al., 2018). Videre sliter 

elevgruppen med å forstå titallssystemet, noe som vi så ble påvirket av spatiale funksjoner. Å 

forstå titallsystemet vil gjøre det mye enklere å foreta mange matematiske operasjoner 

(Gilmore et al., 2018). 

 

4.3 Aritmetisk utvikling  

Vansker ved gjenopphenting av nummerfakta og aritmetisk fakta er et viktig symptom for 

elever med matematikkvansker, som vi blant annet ser ved at det er en av subtypene til 

Skagerlund and Traff (2016). Elever med matematikkvansker strever med å lagre og hente 

opp fakta om nummer og aritmetikk fra langtidshukommelsen (Geary, 2013; Gilmore et al., 

2018). Dette fører til at de må regne ut oppgaver hver gang i stedet for å huske svaret slik som 

elever uten matematikkvansker ville gjort. Dette er mest påfallende ved at de må regne ut 

matestykker som 3 + 5 der jevnaldrende vil huske at svaret er 8. Dette vil gjøre at alle 

regneoppgaver vil ta lengre tid, og vil øke muligheten for feil (Nortvedt & Vogt, 2012). Selv 

om de etter hvert klarer å lære seg noen grunnleggende aritmetisk fakta, skjer dette gjerne på 

et så sent tidspunkt at de ligger betraktelig bak klassekameratene (Gilmore et al., 2018). Det 

er nærliggende å tenke at barna strever med dette fordi de ikke har hatt vanlige muligheter for 

å lære seg og lagre denne informasjonen i langtidsminne, eller at det er vansken med å lære 

seg og lagre denne informasjonen i langtidsminnet som gjør at de har en matematikkvanske 
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(Hulme & Snowling, 2009). I følge Nortvedt and Vogt (2012) vil en redusert minnefunksjon 

føre til at arbeidshukommelsen belastes i større grad enn hos andre elever, og dette vil gå ut 

over evnen til å regne komplekse matematiske oppgaver.  

 

Barn med matematikkvansker har også vist seg å ha dårligere strategibruk (Ostad, 2010). De 

bruker umodne strategier og har lavere repertoar av strategier å ta i bruk når de skal 

gjennomføre en oppgave enn jevnaldrende (Gilmore et al., 2018).  De vil for eksempel kun 

bruke tellebaserte strategier, og ikke gå over på mer effektive minnebaserte strategier. Som vi 

så i figur 1 tar tellebaserte strategier flere kognitive ressurser og øker responstiden når man 

skal utføre aritmetiske oppgaver. Det er naturlig å tenke at det hører sammen med vansken 

med gjenopphenting av aritmetisk fakta, da man ikke kan ta i bruk en strategi man ikke får til 

(Geary, 2013; Geary & Hoard, 2005).   

 

4.4 Eksekutive funksjoner 

Flere eksekutive funksjoner har vist seg å ha korrelasjon med matematikkutvikling, og 

spesielt arbeidsminne har vist seg være en av tingene vi kan se på når vi skal vurdere hva som 

kan forårsake vansker med matematikk (Berninger & Swanson, 2013; Hulme & Snowling, 

2009). Arbeidsminnet er avhengig av flere samhandlende systemer, og kan som nevnt deles 

inn i verbalt og visuospatialt arbeidsminne. Flere undersøkelser viser at det ikke er typisk med 

mangler i det verbale arbeidsminnet hos elever med matematikkvansker, selv om andre mener 

det vil være viktig i prosesser som involverer telling og tekstoppgaver (Geary, 2013; Hulme 

& Snowling, 2009). Det er også usikkert hvorvidt mangler ved det visuospatiale 

arbeidsminnet er typisk (Gilmore et al., 2018; Hulme & Snowling, 2009). Likevel skårer barn 

med matematikkvansker lavere enn andre på tester for kompleks arbeidsminne, noe som kan 

tyde på at det finnes en defekt (Geary, 2013; Hulme & Snowling, 2009). Dersom man har en 

generell svikt i verbalt eller visuospatialt arbeidsminne vil dette påvirke de matematiske 

ferdighetene, uten at dette nødvendigvis er et utstrakt symbom ved spesifikke 

matematikkvansker. Det er også hevdet at andre eksekutive ferdigheter, som inhibisjon, 

updating og shifting, spiller inn ved matematikkvansker (Geary, 2013; Gilmore et al., 2018; 

Hulme & Snowling, 2009) .  
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4.5 Språk 

Språket vår påvirker oss og hvordan vi tenker, og er en vei til god matematisk forståelse. 

Spesielt i forhold til verbalt arbeidsminne er språk en viktig faktor. En undersøkelse viste at 

barn med matematikkvansker strevde mer med oppgaver som involverte verbale faktorer, selv 

om videre analyser viste at elever med kun matematikkvansker hadde bedre resultater enn en 

undergruppe med både matematikkvansker og dysleksi på oppgaver med verbale faktorer 

(Caviola & Lucangeli, 2015).  

 

4.6 Kort oppsummering og veien videre 

Som vi ser er det flere områder man kan streve med dersom man har matematikkvansker. Det 

er uenighet om påvirkningen til mange av områdene på matematiske vansker. Subitizing og 

ANS er to områder det finnes uenighet rundt hvor stor påvirkning det har på 

matematikkvansker, og hvorvidt svikt i disse fører til matematikkvansker, eller hvorvidt det er 

matematikkvanskene som fører til dårligere fungering i disse. Mange strever også med 

overgangen til symboler ved matematikk. Både transkoding mellom den aktuelle mengden og 

arabiske og verbale tall kan være vanskelig, samt å lære seg å telle. Andre symbolske faktorer 

som problemer med å plassere tall på tallinje og sammenligne symbolske tall er områder der 

denne gruppen sliter. Mange strever også med aritmetikken, og da spesielt opphenging av 

aritmetisk fakta. Disse elevene velger umodne strategier som å telle på fingrene for å løse 

enkle oppgaver der jevnaldrende klarer å hente denne informasjonen direkte fra 

langtidsminnet. Det er også en del informasjon som tyder på at eksekutive funksjoner spiller 

inn hos elever med matematikkvansker, til tross for at dette er mer domenegenerelle 

funksjoner. Her er spesielt arbeidsminnet mye forsket på, selv om det ikke er enighet i 

hvorvidt det er verbalt eller visuospatialt arbeidsminne som er viktigst. Språk spiller også inn 

ved matematiske vansker. Både i forhold til språket som symbol, men undersøkelser har vist 

at elever med matematikkvansker strever mer ved verbale spørsmål enn skriftlige.  
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I lys av områdene man sliter med ved matematikkvansker er det to områder jeg ønsker å se 

videre på i denne oppgaven. Disse er som sagt ikke-symbolske nummersystemer og 

eksekutive funksjoner. Disse er begge ferdigheter man ikke lærer i formell opplæring, med 

ulike egenskaper der det er knyttet usikkerhet til hva slags svikt som eventuelt finnes der. Jeg 

har også valgt meg ut noen underdeler som mer viktige. Jeg har for det første valgt meg ut å 

se på ANS og subitizing for ikke-symbolske nummersystemer. Dette er systemer som er 

representanter for kvantitative ferdigheter der språklige faktorer blir mindre viktige. Det er 

flere ferdigheter enn ANS og subitizing som kan måle ikke-symbolsk tallforståelse, men jeg 

har valgt disse bort fordi ANS og subitizing tillegges mest oppmerksomhet i 

forskningsmiljøet. I tillegg ønsker jeg å se på eksekutive funksjoner, fordi det er interessant å 

se på hva som i utgangspunktet blir tenkt på som et domene-generelt område påvirker en 

spesifikk vanske, uten at elevene nødvendigvis strever mye med problemer med eksekutive 

funksjoner på andre områder. Jeg ønsker her å se på spesielt hvorvidt ikke-symbolske 

nummersystem vil kunne være markører for matematikkvansker dersom det finnes en vanske, 

og dette er viktigere nummersystem enn ved eksekutivfunksjoner fordi nummersystem er mer 

spesifikt knyttet til matematikk enn eksekutive funksjoner. Til tross for at språket spiller en 

rolle innenfor matematikkvanskefeltet, har jeg valgt å ikke fokusere på språklige faktorer. Jeg 

har valgt dette fordi sammenhengen mellom språk og matematikkvansker er et komplekst og 

sammenvevd område jeg ikke har plass til å ta for meg ordentlig i følgende oppgave. I den 

anledning har jeg også valgt å ikke se på oppgaver og områder som hører tett sammen med 

språk, slik som tekstoppgaver. Jeg har også valgt å ikke gå inn i symbolsk tallforståelse, og se 

på transkribering, telleferdigheter utenom enumerasjon og så videre. I tillegg har jeg valgt å 

ekskludere aritmetisk-faktagjennopphenting, til tross for at dette er et område mange viser 

store vansker i. I den videre oppgaven skal jeg på bakgrunn av dette bruke følgende 

forskningsspørsmål.  

1. Finnes det en vanske i subitizing hos elever med matematikkvansker og hva 

kjennetegner den? Er det forskjeller på subitizing- og telle-området?  

2. Finnes det en vanske i ANS hos elever med matematikkvansker og hva kjennetegner 

den?  

3. Finnes det vansker i de forskjellige eksekutivfunksjonene hos elever med 

matematikkvansker?  
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5 Metode  

Denne oppgaven har litteraturstudie som metode fordi jeg ønsker å sammenligne eksisterende 

litteratur på feltet. En litteraturstudie legger ekstra press på meg som forfatter fordi den setter 

meg i en posisjon der jeg tar en del valg når det kommer til hvilke artikler jeg inkluderer og 

ekskluderer fra utvalget mitt. Disse valgene kan være annerledes fra hva en annen person med 

samme forskningsfelt ville valgt, og det er derfor viktig at jeg er åpen om hvilke valg jeg har 

tatt. Jeg har derfor viet en god del plass i dette kapittelet for å vise hvordan jeg har gått frem 

med litteratursøk og videre arbeid med kilder. Jeg vil også påpeke at en svakhet ved denne 

typen oppgaver, inkludert min egen, er at jeg har søkt på et begrenset antall begreper for hver 

kategori jeg har sett etter, og det kan ha vært artikler og kilder som har unnsluppet meg som 

kunne ha blitt funnet ved andre søketermer. Til slutt er det alltid en sjanse for at jeg kan 

misforstå og feiltolke konklusjoner og statistikk vist til i artiklene.  

 

5.1 Forskningsdesign  

I tillegg til å forklare litteratursøket mitt skal dette kapittelet først ta for seg noen deler ved 

forskningsmetode som er relevante i forhold til artiklene i resultatdelen min. Studiene jeg skal 

se på er alle studier som skal observere hvordan ting er nå hos definerte grupper, og er ikke-

eksperimentelle studier. Et fåtall av studiene, selv blant de få som egentlig er longitunelle, ser 

på de aspektene jeg er interessert på over tid. Brorparten av studiene jeg skal se på har derfor 

et tverrsnitts-design. Tverrsnitts-design handler om å samle inn data om en definert gruppe på 

ett tidspunkt i tid for å finne informasjon om to eller flere variabler (Bryman, 2016). Denne 

typen design har noen svakheter når det kommer til blant annet indre validitet, og da spesielt i 

forhold til kausalitet, eller årsakssammenhenger. Indre validitet er et lokalt fenomen, og er 

knyttet til den situasjonen undersøkelsen ble foretatt innenfor (Kleven, 2002). I tillegg har 

gruppene i artiklene en annen svakhet, nemlig i forhold til seleksjon.  

 

Problemene når det kommer til seleksjon er følgende. Når man skal sammenligne grupper på 

en variabel, er det ønskelig at det ikke skal være andre store forskjeller mellom vanske- og 

kontrollgruppene som kan påvirke utfallet, for eksempel at den ene gruppen har høyere 
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intelligens enn den andre. Dette er noe man ofte kontrollerer for ved å plassere folk tilfeldig i 

grupper, men ettersom artikler som ser på elever med og uten matematikkvansker trenger en 

gruppe der alle har matematikkvansker, og en gruppe der ingen har det, er ikke dette mulig 

eller ønskelig metode. Dette problemet løses gjerne på en av to måter. Den første måten kalles 

matching, og kan gjøres på to måter, på individ eller gruppenivå. Man finner først to grupper, 

der den ene gruppen har vansker og den andre ikke. På individnivå måler man elever på flere 

variabler, og så matcher en elev fra den ene gruppen med en elev fra den andre gruppen på 

variabler som for eksempel kjønn og intelligens. Man kan også gjøre det på gruppenivå, der 

man finner gjennomsnittet for den ene gruppen, og plasserer personer i den andre gruppen 

som gjør at de variablene man vil kontrollerer for blir så like som mulig. Man har i en slik 

prosess gjerne screenet flere elever enn man tar med i undersøkelsen, fordi ikke alle lar seg 

matche. Det er flere problemer med matching (Kleven, 2002). Det finnes en uendelighet av 

mulige variabler, og vi kan ikke ta med alle. Derfor vet vi ikke om individene og gruppene er 

like på andre kriterier enn dem vi faktisk har målt og matchet. I tillegg kan vi få tilfeldige og 

systematiske målingsfeil, og målte variabler garanterer ikke virkelig likhet (Kleven, 2002). En 

annen måte gjøre gruppene likere på enn matching ved å kontrollere for variablene i analysen, 

og sette variablene som kovariater (Murnane & Willett, 2011). Denne metoden har lignende 

feilmuligheter som matching. Begge disse måtene å utligne forskjeller på har svakheten at 

forskeren selv må bestemme hva man kontrollerer for, og det er muligheter for påvirkning fra 

tredjevariabler. Tredjevariabler er ukjente faktorer som påvirker resultatene og som ikke er 

studert i undersøkelsen. Disse kan forårsake det som kalles spuriøs sammenheng, der målte 

målfaktorer kommer fra en felles ukjent faktor og ikke det man tror man måler (Kleven, 

2002). Dersom man hadde kontrollert for denne eller disse ville resultatet blitt annerledes. 

Hva som kan være tredjevariabler er ikke gitt, og forskerne må bruke sin fagkunnskap og 

kreativitet for å få tak i tredjevariabler (Kleven, 2002). 

 

Når man driver med forskning, er det lett å ville si ikke bare hva som skjer, men hvorfor, og 

man har lett for å trekke kausale slutninger, eller årsaksforklaringer. Man tenker seg at A fører 

til B. Problemet med tversnittstudier, er at vi ikke kan si noe om hvorvidt A fører til B, fordi 

det er en observasjonell studie, og ikke en eksperimentell. Den mangler kvalitetene til den 

eksperimentelle studien, der man selv lager en påvirkning og ser hvordan denne slår ut og 

dermed kan snakke om retning (Bryman, 2016). I tversnittstudier finner man derimot gjerne 
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korrelasjoner som har en statistisk sammenheng. Disse kan være nyttige, og kan blant annet 

benyttes til prediksjoner, men sier ingenting om årsaksforhold der man lurer på om den ene 

variabelen har en viss påvirkning på den andre variabelen. En sammenheng er bare en 

sammenheng.  Dersom man ønsker, kan forskerne argumentere for at noen tolkninger av 

årsakssammenhenger er mer forenelig med data enn andre tolkninger. Man kan ikke påvise at 

en tolkning er riktig, men man kan styrke tilliten til en tolkning ved å vise at mulige 

alternative tolkninger er mindre sannsynlige (Kleven, 2002). Noen variabler er faste og kan i 

utgangspunktet ikke forandres, slik som blant annet kjønn. Vi kan derfor ofte si at det ikke vil 

være mulig med en påvirkning fra en variabel den veien (Bryman, 2016). Vi kan ikke si at 

matematikkferdigheter påvirker kjønnet til en elev, selv om det har blitt påstått en 

sammenheng den andre veien, at kjønnet påvirker matematikkferdighetene.  

 

Fordi det ikke går an å bestemme retning fra et slikt design, har flere forskere brukt design der 

man ser på vanskegruppene med to kontrollgrupper. Den ene gruppen er plukket ut ifra 

kronologisk alder og den andre ut ifra evnematchet alder. Ved evnematchet alder finner man 

den aldersgruppen som presterer like bra på vanskeområdet som vanske-gruppen, og ser 

hvilke egenskaper disse har i forhold. McDonald and Berg (2018) forklarer at dette designet 

kan brukes til å skille svekkelse fra manglende erfaring og svekkelse fra en 

utviklingsforsinkelse. Goswami and Bryant (1989) mener man burde være veldig forsiktig 

med tolkning av resultatene til disse studiene. De mener at resultatene kun vil være relevante 

dersom det er en forskjell mellom vanskegruppen og den aldersmatchede gruppen fordi 

forskjellene ikke kan forklares med forskjeller i erfaring. Dersom det ikke er noen forskjell 

kan dette ifølge forfatterne ikke brukes til noen form for tolkning. Dette er fordi de eldre 

elevene i vanskegruppen kan ha lært seg supplerende teknikker som gjør opp for en eventuell 

vanske. Man kan derfor ikke være sikker på hvorvidt det egentlig er en forskjell mellom 

elevgruppene når man ikke finner positive resultater (Goswami & Bryant, 1989).  

 

5.2 Litteratursøk  

For å finne litteratur har jeg foretatt et systematisk litteratursøk. Alle søk er foretatt i de 

anerkjente søkemotorene The Education Resources Information Center (ERIC), Web of 
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Science, Scopus og PsycInfo. Jeg har i tillegg sett på kildelister i bøker og studier og funnet 

relevant litteratur på den måten. Jeg har foretatt litteratursøket på engelsk fordi de fleste 

forskningsartikler er skrevet på det språket, og fordi temaet ikke er spesifikk til Norge. Jeg har 

lett etter forskningsstudier som belyser temaene jeg har valgt meg ut, og har ekskludert andre 

litteratursammenligninger, kommentarer, bokkapitler og lignende. Siden jeg ønsker å se på 

matematikkvansker og ikke matematikkutvikling generelt, har jeg kun valgt litteratur som ser 

på elever med matematikkvansker som en egen gruppe. Jeg ønsker også å fokusere på barn i 

skolealder, og har satt en grense for studier som ser på elever innenfor aldersgruppen fra 

barnehage og opp til enden av norsk grunnskole. Fordi jeg ønsker oppdatert litteratur har jeg 

satt nedre grense på år 2000 og har inkludert litteratur opp til i dag, med forutsetning av at 

forskningen er fagfellevurdert og publisert i vitenskapelige tidsskrift. Videre har jeg 

ekskludert undersøkelser som tar for seg spesialdeler av befolkningen som ikke er av spesiell 

interesse for oppgaven, for eksempel barn med generelle lærevansker, autisme, psykisk 

utviklingshemming og forskjellige andre syndromer. Jeg har også ekskludert casestudier da 

jeg har ønsket å ha en sammenligning med kontrollgruppe.    

 

Jeg har valgt å dele søkene mine i to deler; en for ikke symbolske nummersystem og 

eneksekutive funksjoner. For ikke-symbolske nummersystem har jeg søkt på «non-symbolic 

number sense», «approximate number system», «exact number system» og «subitizing» 

sammen med «mathematical learning disabilit*» og «dyscalculia». Eksempel på søkestreng 

er: (((mathematics learning disabilit*) OR (dyscalculia)) AND (approximate number 

system)). Totalt antall treff innenfor denne kategorien var 599. Jeg gjennomgikk treffene i to 

faser. Først screenet jeg treffene på tittel og abstrakt, og ekskluderte treff som ikke handlet om 

tema, handlet om ikke-relevante spesialgrupper av befolkningen, ikke hadde egen gruppe med 

matematikkvansker eller av andre grunner ikke passet med inkluderings- og 

ekskluderingskriteriene. De som fremdeles virket interessante leste gikk jeg dypere inn i 

teksten på og vurderte derfra om de fremdeles var relevante for oppgaven. En figur som viser 

hvor mange som ble med videre i alle kategoriene finnes som figur 2.  

 

For eksekutive funksjoner har jeg brukt søketermene «executive function*» «working 

memory», «inhibition», «shifting» og «updating» i kombinasjon med «mathematical learning 
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disabilit*» og «dyscalculia». Søkestrengen med klart flest treff var (((mathematical learning 

disabilit*) OR (dyscalculia)) AND (working memory)) som fikk flere treff enn de andre 

søkestrengene tilsammen. Jeg gjennomgikk denne litteraturen på samme måte som i den 

første kategorien.  

 

En artikkel er tatt med som så på aspekter fra de forskjellige kategoriene, og den er telt en 

gang per kategori i figur 2. Det totale antallet forskjellige artikler brukt i resultatdelen er 

derfor 48 forskjellige artikler.  

 

 

Figur 2 Tabell for antall søketreff og inkluderte studier for hver kategori. 

 

Jeg endte opp med 18 artikler om ikke-symbolske nummersystem, der 9 så på subitizing og 

12 så på ANS, der 3 så på begge deler. De aller fleste hadde ADHD som ekskludering, samt 

at personene inkluderte i studien skulle ha normale visuelle ferdigheter og ingen nevrologiske 

eller psykiatriske diagnoser. Det var noe, men ikke spesielt stor geografisk spredning på 

forskningslitteraturen om ANS og subitizing, med en stor hovedvekt av forskning fra Europa. 

15 var fra Europa (Sverige (n= 3), Belgia (n=4), Tyskland (n=4), Østerrike (n=1), Italia 

(n=1)), 2 var fra det nordamerikanske kontinentet (USA (n=1) og Canada (n=1)), 1 fra Sør-
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Amerika (Brazil) og 2 fra Asia (Israel (n=1), Kina (n=1)). Artiklene var, med unntak av 2 

stykk fra de siste 10 årene selv om søket var etter artikler fra de siste 19 årene. 

 

Artiklene som skulle se på eksekutive funksjoner så noe annerledes ut enn litteraturen om de 

ikke-symbolske nummersystemene. Her endte jeg opp med 31 artikler. Av disse så kun én på 

oppdatering, 3 på shifting og 10 så på inhibisjon. Videre oppgir 2 å se på visuelt 

arbeidsminne, 20 å se på verbalt arbeidsminne (inkludert de som ser på «phonological loop»), 

16 å se på visuospatilat arbeidsminne (inkludert visuo-spatial scetchpad), og 4 oppgir å se på 

arbeidsminne uten å oppgi nærmere type arbeidsminne. I tråd med Baddeleys modell for 

arbeidsminne måler også 10 av artiklene den sentrale eksekutive funksjonen, og 1 artikkel 

oppgir å måle «prosesser involvert i arbeidsminne», noe jeg har tolket som en blanding av 

arbeidsminne og eksekutive funksjoner som i Baddeleys modell.  

 

Den geografiske spredningen i denne gruppen var også i stor grad sentrert rund Europa, med 

21 av artiklene derifra (Belgia (n=5), Italia (n=4), Tyskland (n=3), Spania (n=3), UK/England 

(n=3), Finland (n=1), Sverige (n=1), og én der det ikke var oppgitt hvilket land 

undersøkelsene var fra, men hvor forfatterne var ansatt i universiteter i UK og Italia). I tillegg 

var det 4 fra Asia (Kina=4), og 6 fra Nord-Amerika (USA (n=3), Canada (n=2), Mexico 

(n=1).  

 

5.3 Analysemetode 

For subitizing ønsker jeg å se på hvorvidt elever med matematikkvansker skiller seg fra en 

kontrollgruppe når på målinger av subitizing. Subitizing måles oftest ved hjelp av 

undersøkelser der man viser prikker på en dataskjerm, og man skal enten si verbalt eller 

trykke på et tastatur hvor mange prikker man ser. De aller fleste ser på subitizing i to områder, 

det jeg kommer til å kalle subitizing-området (S-O), som ligger på mellom 1-3 og 1-4 prikker, 

og det man kaller telle- eller enumerasjonsområdet (T-O), som blir definert som mellom 4-5 

og 7-9 prikker. Jeg ønsker å se på forskjeller i reaksjonstid (RT) og feilrate (FR). I noen av 

artiklene er det ikke foretatt en analyse i forskjeller mellom elever med og uten 
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matematikkvansker kun basert på reaksjonstid, men de har oppgitt dette som en slope. Slopen 

forteller hvor lang tid elevene bruker på å svare for hvert tall i det området, for eksempel for 

for 1, 2 og 3. Forskerne er da interessert i å se om det er en økende trend der elevene med 

matematikkvansker bruker mer tid når antallet prikker går opp enn elever uten 

matematikkvansker gjør, altså en forskjell i reaksjonstid pr tall. Når ikke RT og FR er oppgitt 

hver for seg, eller RT kun er oppgitt som en slope er disse tatt med, fordi de måler en form for 

reaksjonstid. Disse artiklene har oftest også oppgitt avskjæringspunkt, som egentlig bare blir 

hvor lang RT man har på den første av tallene i slopen. Da jeg er mer interessert i å se på 

helheten enn det første tallet er dette ikke rapportert i min oppgave.  

 

Når det kommer til ANS har kun noen av artiklene oppgitt RT og FR, mens de fleste har 

oppgitt webers fraction. Webers fraction (w) er en måleenhet for presisjon i ANS.  Skagerlund 

and Traff (2014) forklarer Webers fraction som en målemetode som «indicates increased 

percent correct as a function of the ratios corresponding to the different stimulus bins used in 

the number discrimination task.» (s.9). Denne gir et tall der høyere w gir mer upresis ANS. 

Enkelte forskere ser på dette som et stabilt mål på ANS selv ved ulike målemetoder. Jeg har i 

denne oppgaven valgt å ikke rapportere tall for weber fraction i min omtale om ANS. Dette er 

av to grunner. Den første grunnen er fordi at selv om mange av artiklene i litteraturen min 

rapporterer for weber fraction, er det også en del som ikke rapporterer og analyserer på 

bakgrunn av dette. Jeg kan dermed ikke analysere alle oppgavene på bakgrunn av weber 

fraction. Videre er ikke alle testene av ANS utført på samme måte og med samme 

vanskelighetsgrad, og selv om flere av forskerne benytter seg av samme måleinstrument, som 

for eksempel Panamath, har en del andre forskere andre måleinstrumenter. Dette gjør at 

tallene i webers fraction ikke nødvendigvis er sammenlignbare fra artikkel til artikkel, slik 

som vi blant annet ser i  Skagerlund and Traff (2014) hvor weber fraction blir høyere enn 

forventet og ikke sammenlignbar med andre artikler. En metaanalyse viste også høy variasjon 

i målt ANS også hos friske elever ved bruk av Weber fraction mellom studier, og viste at man 

skal være forsiktig med å bruke webers fraction på tvers av studier og utenfor kontekst 

(Guillaume & Van Rinsveld, 2018). Å måle to grupper som er målt med samme 

måleinstrument i samme kontekst og studies skåre på Webers fraction vil altså være fruktbart, 

det er å bruke dette målet som et objektivt og stabilt mål på tvers av studier som burde 

unngås. Jeg kommer derfor til å se på signifikansnivået av forskjeller mellom gruppene med 
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og uten matematikkvansker, som gjerne er basert på w, og rapportere effektstørrelsen av dette, 

men ikke å se på w utenfor sin artikkel og sin kontekst. Målingen av ANS forgår i hovedsak 

ved hjelp av mengdesammenligningsoppgaver, og hvor man regner ut w på bakgrunn av 

resultatene her.  

 

Eksekutivfunksjon-kapittelet er preget av litteratur med mange forskjellige oppgavetyper og 

som har oppgitt resultater etter forskjellige modeller. Derfor har jeg gjort følgende. Oppgaver 

som skal måle phonlogical loop iht Baddeleys modell er blir regnet som verbalt arbeidsminne 

(VBWM), visuo-spatial scetchpad er satt som visuospatialt arbeidsminne (VSWM) og det 

som skal måle «central executive» er oppgitt som egen, sentral eksekutiv. Videre har jeg valgt 

at dersom artiklene kun oppgir resultatene per oppgave, er resultatene meldt per oppgave. 

Dersom resultatene er oppgitt pr kategori, for eksempel verbalt arbeidsminne eller inhibisjon, 

har jeg valgt å ikke rapportere oppgavetypene i denne kategorien. Dette fordi jeg ønsker å se 

på forskjeller i de forskjellige kategoriene, og ikke ønsker å gå inn på oppgavenivå dersom 

dette ikke er nødvendig.  

 

En del av artiklene har oppgitt effektstørrelse i η2. Der det er tilfellet har jeg oppgitt både η2 

og Cohens d regnet ut ved kalkulatoren på https://www.psychometrica.de/effect_size.html. 

Jeg har også brukt samme kalkulator i enkelte tilfeller for å regne ut d dersom d ikke er 

oppgitt, men de har oppgitt informasjon slik at man kan regne det ut. Mange har oppgitt at 

forskjellen mellom gruppene er signifikant, men har ikke oppgitt effektstørrelse og/eller 

signifikansnivå. Jeg har her valgt å stole på forskernes vurdering av signifikansnivået og tatt 

disse med i resultatdelen, selv om vi gjerne skulle hatt mer informasjon. Dette kommer nok av 

at flere av oppgavene ønsket å se på andre ting enn bare forskjellene i disse gruppene, og 

dermed var disse sammenligningene og analysene av sekundær natur. Når jeg vurderer 

effektstørrelse ser jeg på cohens d, og bruker Cohens tolkning for effektstørrelser, der 0,1-0,3 

regnes som liten effekt, 0,3-0,5 en moderat effekt og over 0,5 som en sterk effekt (Cohen, 

1988). Det er imidlertid viktig å huske på at tolkningen av cohens d ikke vil være statisk, og 

man må ta hensyn til hva man skriver om når man tolker. 

 

https://www.psychometrica.de/effect_size.html
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Dersom annet ikke er oppgitt har alle som fant en signifikant forskjell i IQ kontrollert for 

dette enten ved hjelp av matching, eller som kovariater i analysene. I flere av definisjonene av 

matematikkvansker bruker de forskjellige forfatterne uttrykk som at elevene skal være i 

«normal range» på enkelte punkter. Jeg har i tabellen oppgitt dette som «normale» 

ferdigheter, men ettersom disse forfatterne ikke har oppgitt hva de mener med «normal» må 

vi være oppmerksomme på dette.  
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6 Resultater  

6.1 Studier om ikke-symbolske nummersystem  

6.1.1 Subitizing  

En oversikt over litteraturen og funn for subitizing ligger i Tabell 1. Resultatdelen inneholder 

signifikans og effektstørrelse for prestasjoner for elever med og uten matematikkvansker. For 

å sammenligne artiklene ser vi i tabellen at alle artiklene som så på subitizing ekskluderte 

elever med lese- og skrivevansker. Videre er alle artiklene, med unntak av Ashkenazi et al. 

som er foretatt i Israel, fra Europa.  

 

For å se effektivt kunne se på subitizing må vi dele området i to, og se på subitizing-området 

og telle-området for seg. Vi finner for det første et sprik i hva man setter som subitizing- 

området, fordi noen definerer det som 1-3 og noen som 1-4. Flere av artiklene argumenter for 

at subitizing-området ligger for 1-3 for elever med matematikkvansker, mens elever uten 

matematikkvansker ligger på 1-4 ved høyere aldersgruppe. En av artiklene som viser at vi 

ikke skal ta det for gitt at subitizing-området for elever med matematikkvansker er 1-4, men 

ligger på 1-3 er Olsson et al. (2016). Resultatene til Olsson et al. viste signifikante forskjeller 

mellom gruppene ved subitizing hvis området var satt til 1-3 og ikke hvis det var satt til 1-4, 

noe som kan tyde på at elevene ikke har en vanske i selve subitizingen, men at det er når det 

må telles eller delene regnes sammen at det oppstår problemer. Fischer, Gebhardt, and 

Hartnegg (2008)s analyser viser at både elevene med og uten matematikkvansker gjør det 

dårligere på subitizing når man kommer til 4, men at elevene med matematikkvansker gjør det 

dårligere enn kontrollgruppa. Schleifer and Landerl (2011) fant at ved et utvalg elever uten 

matematikkvansker var det utydelig hvorvidt tallet 4 var en del av subitizing-området eller 

ikke. De fant stigning i reaksjonstid ved tallet 4, men en mer signifikant stigning ved tallet 5. 

Forskerne mente dette var fordi noen av disse elvene brukte subitizing, mens andre fremdeles 

måtte ty til telling. Hos elevene med matematikkvansker derimot var det helt klar stigning i 

reaksjonstid fra tallet 3, og tallet 4 havnet dermed uten tvil i telle-området. 
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Tabell 1. Artikler og resultater subitizing.  

Forfatter  Ser på 

(aspekt

er)  

Subitizin

g-

område/t

elle-

område 

Design  Område Definisjon MD Alders

gruppe  

Antall 

barn 

Resultater  Merknad 

Andersson and 

Ostergren 

(2012) 

RT  1-3/4-8 Aldersmathcede 

kontroller fra 

samme klasse 

Sverige Spesund i (kun) matte 

og >-1,5 SD screening 

mattetest og normal 

lesing 

11-13 

år 

Total: 63, 

MD: 20  

RT:  

S-O kont. for IQ: 

η2=0.15 (d=0,84). 

Kont for IQ og 

nummernavn: η2= 0.07 

(d=0.55).  

T-O: kont for IQ: η2= 

0.10. (d=0,66)  

Kont for IQ og 

nummernavn: ikke 

signifikant  

(ALLE P: p<0.05) 

 

Ashkenazi, 

Mark-Zigdon, 

and Henik 

(2013) 

RT + 

FR  

1-4/5-9 Aldersmathcede 

kontroller 

indiviudelt 

matchet fra 

samme klasse 

Israel 2 år under normal 

prestasjon i matte, 

normal lese og IQ 

3-4 

klasse. 

M:9,5 

år 

Total: 22, 

MD: 11 

FR: S-O: p<0.05, d= 

0,97.  

T-O: p<0.05, d= 1,217  

RT: S-O: ikke sign 

mellom gruppene, men 

MD høyere RT i slope.  

T-O. ikke sign   

Fant en effekt med 

flere feil og økt 

reaksjonstid ved 

tilfeldig/ikke 

kanonisk 

representasjon 

Moeller, 

Neuburger, 

Kaufmann, 

Landerl, and 

Nuerk (2009) 

RT + 

FR 

1-3/4-8 Aldermatchede 

kontroller 

Østerrike   -1 SD under gjsnitt, 

stand testm ingen lese-

skrivevansker og 

normale kognitive 

ferdigheter 

10-11 

år 

Total: 10, 

MD: 2 

FR:  

S-O/T-O: ikke sign.  

RT:  

S-O: "reliably bigger".  

T-O: ikke sign  

Kun to i 

vanskegruppe! Så 

også på 

øyefikseringer  

Ceulemans, 

Titeca, Loeys, 

Hoppenbrouwer

s, Rousseau, 

Desoete (2014) 

RT + 

FR 

1-4/5-9 Aldermatchede 

kontroller 

Belgia  Normal IQ. Matte 

under 25. persentil. 

Lese-skrive over 25 

persentil.  

13-16 

år 

Total: 46,  

MD: 18 

FR:  

S-O: ikke sign,  

T-O: p<0.001.  

RT:  

S-O: ikke sign.  

T-O: p=0.051,  
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Forfatter  Ser på 

(aspekt

er)  

Subitizin

g-

område/t

elle-

område 

Design  Område Definisjon MD Alders

gruppe  

Antall 

barn 

Resultater  Merknad 

Fischer et al. 

(2008) 

RT+FR 1-3/5-8 Aldermatchede 

kontroller 

Tyskland  Under 16. persentil, 

normal lese-skrive og 

IQ > 80 

7-17 år Total: 

375,  

MD:156 

FR/RT:  

S-O: sign ikke oppgitt. 

T-O: 7-8 år: ikke sign  

9-10 år: sign  

11-13 år: sign  

13-17år: ikke sign 

RT og FR ble målt 

sammen som 

prosent riktig + 

reaksjontid og RT 

pr element 

Schleifer and 

Landerl (2011) 

RT+ 

FR  

1-3/4-7 En-til-en 

matching på 

verbal IQ, non-

verbal IQ, visuo-

spatialt 

arbeidsminne og 

oppmerksomhet 

og alder 

Tyskland   -1,5 SD standardisert 

mattetest, IQ<85,  over 

-1,5 SD lesing  

8-10 år  

 

  

Total: 

104,  

MD: 52 

FR: ikke sign  

RT: slopes for RT:  

S-O: ikke sign,  

T-O: sign brattere 

(p<0.0001)  

Slope  

Landerl (2013) RT  1-3/5-7 Aldersmatchede 

kontroller fra 

samme klasserom  

Tyskland   -1 SD aritmetisk test. 

Non-verbal IQ og 

verbalt korttids-minne 

over 1SD under gjsnitt. 

Leseferdigheter over 

2SD under gjnsnitt.  

7,6 -9,6 

år  

Total: 83,  

MD: 41 

RT:  

Slopes for RT: 

S-O: p<0.01, η2= 0,12 

(d= 0,74).  

T-O: ikke sign  

slope 

Skagerlund and 

Traff (2014) 

RT+FR 1-3/5-8 MD gruppe 4kl., 

typiskpresterende 

4 klassinger og 

prestasjonsmatche

t (til MD gruppen) 

2. klassinger 

Sverige Spesund kun matte og -

1,5 SD mattescreening, 

over -1,5 SD lesetest  

8-10 år Total: 82,  

MD: 19, 

TA4:32,  

TA2: 31 

FR: ikke sign.  

RT: ikke sign for MD 

(men TA4 var sign 

raskere enn TA2 

(p=0.036)) 
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Forfatter  Ser på 

(aspekt

er)  

Subitizin

g-

område/t

elle-

område 

Design  Område Definisjon MD Alders

gruppe  

Antall 

barn 

Resultater  Merknad 

Olsson, 

Ostergren, Traff 

(2016) 

RT + 

FR 

1-3 og 1-

4/5-8 

Individuelt 

matchede 

kontroller, basert 

på IQ, kjønn og , 

ikke verbal IQ og 

leseferdigheter (2 

kontroll for:1 

MD) 

Sverige Under 10. persentil. IQ 

over 15. persentil. 

Ingen lesevansker 

10 år  Total: 72,  

MD: 24 

FR: ikke sign.  

RT: slope for RT:  

S-O:  

1-3 prikker: ikke sign.  

1-4 prikker: η2=0,07 

(d=0,55) p=0.03 

T-O: ikke sign 

Fant sign 

forskjeller ved 

sammenligning av 

enkelt-tall, men 

kun på 4 (p=0.03, 

d=0,56), og 5 

(p=0,02, d=0,59).  

 

Forkortelser: MD: elever med matematikkvansker, TA: typisk-presterende, LA: Lavt-presterende, FR: feilrate, RT: reaksjonstid, S-O: subitizing-område. T-

O: telle-området. Sign: signifikans 
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For feilrate i subitizing-området fant vi at seks av artiklene målte dette. Av disse var det bare 

én, Ashkenazi et al. (2013), som fant dette. Resten fant ingen signifikante forskjeller mellom 

gruppene ved feilrate, og de fleste meldte om veldig lave feilrater på dette området for alle 

elevgrupper.  

 

Reaksjonstiden for subitizing ble målt i alle studiene med unntak av Fischer (2008), men på 

forskjellig måte og med forskjellig resultat. Andersson and Ostergren (2012) fant en fant en 

forskjell ved å sammenligne de to gruppenes reaksjonstid, kun i selskap med Moeller et al. 

(2009). Ashkenazi et al. (2013) fant ikke forskjell ved kun å sammenligne gruppenes 

reaksjonstid, men fant en forskjell i slope, og en forskjell i slope fant også Landerl (2013). 

Olsson et a (2016) fant som sagt en signifikant forskjell ved 1-4 prikker, men ikke 1-3 som de 

selv definerte som subitizing-området etter å ha sett resultatene. De siste 4 fant ikke 

signifikante forskjeller i reaksjonstid for denne gruppa på noen måte.  

 

For telle-området er resultatene noe annerledes. For det første fant Fischer et al (2008), som 

så på feilrate og reaksjonstid sammen, en signifikant forskjell i telle-området for noen 

alderstrinn. Det var seks studier som så på ren feilrate, der to fant en signifikant forskjell 

mellom gruppene, og resten ikke fant noen forskjell. Igjen så alle studiene på reaksjonstid. 

Bare én fant en ren forskjell i en ren sammenligning (Ceulemans et al., 2014). Én fant 

forskjeller i slopes (Schleifer & Landerl, 2011) og Andersson and Ostergren (2012) fant 

forskjell mellom gruppene dersom man kun kontrollerte for IQ. Undersøkelsen hadde også en 

oppgave med navngiving av nummernavn, og ved kontroll for dette og IQ fant de ingen 

forskjell mellom gruppene på reaksjonstid. Resten fant ingen signifikante forskjeller i 

reaksjonstid.  

 

Noen av artiklene hadde interessante funn i sammenheng med subitizing som ikke fikk plass i 

tabellen. Det ene funnet finner vi hos Moeller et al. (2009), som så på øyebevegelsen hos to 

elever med matematikkvansker og en kontrollgruppe for å se om dette kunne gi lys på 

hvorvidt elever med matematikkvansker hadde en vanske i subitizing. Målet var å se om 

elevenes øyebevegelser kunne vise om elevene for eksempel talte i stedet for å drive med 
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subitizing. De fant at i tillegg til lengre reaksjonstid for tall i subitizing-området, så hadde 

disse elevene flere øyefikseringer enn kontrollgruppa, noe forskerne mente indikerte at barna 

tydde til telling på i hvert fall enkelte av oppgavene. I telle-området fant forskerne forskjeller i 

antall øye-fikseringer. Disse var ikke like hos de to elevene med matematikkvansker. Det ene 

barnet hadde et høyt antall øye-fikseringer for høye tall, der antallet fikseringer ofte var 

høyere enn antallet prikker. Dette indikerer flere korrigerende øyebevegelser under en 

telleprosess. For det andre barnet med matematikkvansker var ikke forskjellen fra 

kontrollgruppa i antall øye-fikseringer, men i lengden på hver fiksering som var høyere enn 

hos kontrollgruppa. Dette indikerer ifølge forfatterne at barnet trengte ekstra tid for å kode 

kardinaliteten av prikkene og få tilgang til en mengderepresentasjon.  

 

Et av de mer spennende funnene ikke rapportert i tabellen er funnet av Ashkenazi et al. 

(2013). De fant at både elevene med matematikkvansker og kontrollgruppen var dårligere på 

subitizing dersom tallene var i et tilfeldig mønster, i forhold til ett satt mønster (kanonisk, 

eng= canonical) lik på en terning. Elevene med matematikkvansker hadde likevel generelt 

begrenset effekt av å ha prikkene i mønster i forhold til kontrollgruppen, noe som tyder på at 

vanskegruppen strevde med implisitt mønstergjenkjenning. Forfatterne argumenterer for at 

mønstergjenkjenning er en viktig del av subitizing, og mener at denne defekten blant annet 

kan knyttes til det domene-generelle visuospatiale arbeidsminnet.   

 

6.1.2 Approximate number system 

Litteraturen for å se på ANS var litt annerledes enn litteraturen for Subitizing, og er fremstilt 

med hovedresultater i Tabell 2. For det første hadde den en bedre geografisk spredning. 

Videre var ikke denne litteraturen like rask på å sende vekk elever som også hadde lese- og 

skrivevansker. Pinheiro-Chagas et al. (2014) ekskluderer for eksempel denne elevgruppen, 

men både Piazza et al. (2010) og Szardenings, Kuhn, Ranger, and Holling (2018) lot dem 

bevisst være med.
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Tabell 2. Artikler og resultater ANS.  

Forfatter  Ser på 

(aspekte

r) 

Design  Område Definisjon MD Aldersgrup

pe  

Antall barn Resultater  Merknad   

Landerl (2013) Ikke 

oppgitt 

Aldersmatchede 

kontroller fra samme 

klasserom 

Tyskland   -1 SD aritmetisk 

test. Non-verbal IQ 

og verbalt 

kortidsminne over 

1SD under gjsnitt. 

Leseferdigheter over 

2SD under gjnsnitt.  

7,6 -9,6 år  Total: 83, 

MD: 41 

η2= 0,12 (d= 0,74) 

p=0.03,  

 

 

 

  

Skagerlund and 

Traff (2014) 

FR + w  MD gruppe 4kl., 

typiskpresterende 4 

klassinger og 

prestasjonsmatchet (til 

MD gruppen) 2 

klassinger 

Sverige Spesund kun matte 

og -1,5 SD 

mattescreening, over 

-1,5 SD lesetest  

8-10 år Total: 82, 

MD: 19, 

TA4:32, 

TA2: 31 

FR:  

ikke sign.  

W:  

MD vs TA4: d=1,18, 

p<0.001.  

MD vs TA2: d= 0,57, 

p=0.052  

Oppgitt sign regnet 

med Mann-Witney 

U. Kontrollert for 

ikke-verbal IQ 

Olsson, 

Ostergren, Traff 

(2016) 

FR + 

RT+ w 

Individuelt matchede 

kontroller, basert på IQ, 

kjønn og , ikke verbal IQ 

og leseferdigheter (2:1) 

Sverige Under 10. persentil. 

IQ over 15. 

persentil. Ingen 

lesevansker 

10 år  Total: 72, 

MD: 24 

FR:  

η2= 0,13 (d= 0,77) 

p=0.002  

W:  

η2= 0,10 (d=67) 

P=0.006.  

RT: ikke sign  

 

Desoete, 

Ceulemans, De 

Weerdt, and 

Pieters (2012) 

FR Aldersmatchede 

kontroller 

Belgia  Under 10. persentil. 

LA: 10-25. persentil.  

5-6 år og 7-8 

år 

Total: 395, 

MD: 16, LA: 

64 

FR:  

5-6 år: sign.  

7-8 år: ikke sign 

 

Szardenings et 

al. (2018) 

FR +RT 

+w 

Aldermatchede 

kontroller 

Tyskland  Under 16. persentil. 

IQ> 85 

gjsnitt 9, 25 

år 2-4 

klasse.  

Total: 353, 

MD: 81 

FR:  

ikke sign.  

W:  

Ikke sign.  

RT:  

d=-0,6 p<0.01 

Diffusion model  
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Forfatter  Ser på 

(aspekte

r) 

Design  Område Definisjon MD Aldersgrup

pe  

Antall barn Resultater  Merknad   

Mazzocco, 

Feigenson, and 

Halberda 

(2011) 

w aldermatchede 

kontroller, subset av 

longitunell studie 

USA Under 10. persentil. 

LA: 11-25. persentil. 

TA: 25-95. persentil 

og HA: over 95 

persentil. ' 

14-15 år  Total: 71, 

MD: 10, LA: 

9, HA: 15 

W:  

MD vs: LA: d= 1,30,  

MD vs. TA: d= 1,29  

MD vs HA: 1,84. 

ps<0.005 

Så også på 

sammenheng ikke-

symbolsk ANS og 

språk 

 

  

De Smedt and 

Gilmore (2011) 

FR + RT Aldersmatchede 

kontroller i samme 

klasse  

Belgia  Under 16. persentil. 

LA: 16-25. persentil 

Gjsnitt 6 år, 

8 mnd 

Total: 82, 

MD: 20, LA: 

21 

RT:  

ikke sign.  

FR:  

ikke sign  

MD var kun sign 

tregere på 

symbolsk 

mengdesammenlig

ning  

Bugden and 

Ansari (2016) 

FR + w  Aldermatchede 

kontroller 

Canada stabilt lave 

matteferdigheter 

over 4 år (minst ca 1 

SD under normal). 

IQ >70 

9-13 år Total: 30. 

MD: 15 

FR: 

η2= 0,23 (d=1,1) 

p=0.008.  

Kongurente forsøk: 

ikke sign (p=0.06)  

Ikke- kongurente: 

d=1,51 p=0.004  

W:  

η2= 0,18 (d=0,94), 

p=0.02.  

Kongrurente forsøk: 

ikke sign.  

Ikke-kongurente 

forsøk: d=1,41, 

p=0.013  

Kongurente: ikke 

størrelsekontrollert. 

Vil være større 

areal med en farge 

(prikkene like 

store) Ikke-

kongurente: like 

mye areal for hver 

farge (så fargen 

med færrest prikker 

hadde større 

prikker) 
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Forfatter  Ser på 

(aspekte

r) 

Design  Område Definisjon MD Aldersgrup

pe  

Antall barn Resultater  Merknad   

Pinheiro-

Chagas, Wood, 

Knops, 

Krinzinger, 

Lonnemann, 

Starling-Alves, 

Willmes, Haase 

(2014) 

w Aldermatchede 

kontroller 

Brasil Under 25 persentil 

stadardisert test. 

Over 25 persentil 

staving. IQ<85 

10 år Total: 202, 

MD: 40 

W:  

η2= 0,037 (d= 0,39), 

p<0.01  

Kontrollert for IQ 

og staving.  

Målte også ikke-

symbolsk 

estimering og ikke-

symbolsk addering. 

Piazza, 

Facoetti, 

Trussardi, 

Berteletti, 

Conte, 

Lucangeli, 

Dehaene, Zorzi  

(2010) 

RT + w Alder og IQ mathcede 

kontroller 

Italia klinisk diagnose. 

NB! Inkluderer 

dysleksi  

Tre 

aldersgruppe

: BHG (3.8-

6,2 år), 

voksne (22-

33år) og 

skolealder 

(8-12 år) 

Skole: Total: 

49, MD: 23. 

Bhg: 26. 

Voksne: 20 

RT:  

skolealder: ikke sign  

W:  

Skolealder: sign 

(p=0.003). Skolealder 

MD vs BHG: ikke sign  

Skolealder MD vs 

BHG: 

sammenlignet med 

barn 5 år yngre. 

Indikerer 5 års 

forsinkelse i ANS 

hos MD. 

Rousselle and 

Noel (2007) 

RT + FR Alder, skole og 

kjønnmathcede 

kontroller 

Belgia  Under 15. persentil, 

lærervurdering. IQ 

over stadardisert 

skåre 7.  

2 klasse Total: 90, 

MD: 29. 

MD/RD: 16 

RT:  

ikke sign.  

FR:  

ikke sign  

RT: kontrollert for 

alder og 

prossesseringshasti

ghet . FR: 

kontrollert for alder 

og generell feilrate 

Wong, Ho, and 

Tang (2017) 

 

 

 

 

 

 

  

FR +w Aldersmatchede 

kontroller 

Kina   Under 10. persentil 

LA: 11-25. persentil  

8 år 

 

 

 

 

 

 

  

Total: 141, 

MD: 13, LA: 

20 

FR:  

TA vs MD: sign 

(p=0.012).  

LA vs MD: ikke sign  

W:  

TA vs MD : sign 

(ps<0.001)  

LA vs MD: sign 

(ps<0.001)  

 

MD: elever med matematikkvansker, TA: typisk-presterende, LA: Lavt-presterende, FR: feilrate, RT: reaksjonstid, W: Webers fraction. Sign: signifikans 
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Artiklene har sett på mål for reaksjonstid, feilrate og webers fraction. Landerl (2013) hadde 

ikke oppgitt hva slags mål som ble brukt i sammenligningen mellom gruppene, men fant en 

signifikant og moderat- høy effekt. For de som så på feilrate for seg selv, var det til sammen 

åtte artikler. Av disse fant fire noen form for signifikant forskjell, men resten ikke fant dette. 

Her er det verd å merke seg at Desoete et al. (2012) fant en forskjell i gruppene med og uten 

matematikkvansker for elever på 5-6 år, men ikke for elever på 7-8 år. De som fant forskjeller 

i feilrate meldte om moderate- til høye effektstørrelser og lave p-verdier (alle p≤0.012). Fem 

undersøkelser så på ren reaksjonstid, der kun én fant en signifikant forskjell (Szardenings et 

al., 2018). Seks undersøkelser så på forskjell mellom gruppene med og uten 

matematikkvansker ved måling av ANS-presisjon ved webers fraction. Alle disse meldte om 

signifikante forskjeller mellom gruppene. Effektstørrelsen varierte fra liten (d=0,39) til stor 

(d=1,29) ved sammenligning mot typisk-presterende, og forskjellen var spesielt høy mot høyt-

presterende elever (d=1,84).  

 

De fleste har målt med den tradisjonelle mengdesammenligningsmetoden hvor man skal velge 

hvorvidt det er flest gule eller blå prikker, eller hvor man velger om det er flest prikker i 

boksen på høyre eller venstre side. Rousselle and Noel (2007) hadde også en litt annen 

metode, da de hadde «brikker» (eng=sticks), altså avlange bokser i stedet for prikker. 

Pinheiro-Chagas et al. (2014) benyttet i tillegg til tradisjonelle 

mengesammenligningsoppgaver også oppgaver som målte ikke-symbolsk estimering, der man 

fikk se et antall prikker og skulle estimere antall og svare verbalt. I tillegg målte de ikke-

symbolsk addering, der man så prikker i to omganger gå ned i en boks som skjulte dem på 

dataskjermen, og man skulle estimere hvor mange prikker var i boksen ved å velge fra flere 

bokser med prikker. Forskerne fant at på vanlig ANS- måling og ved ikke-symbolsk addering 

presterte elevene med matematikkvansker signifikant dårligere. At elevene med 

matematikkvansker ikke gjorde det dårligere på ikke-symbolsk estimering er interessant, da 

mange av forfatterne melder om at elevene med matematikkvansker skårer dårligere på 

forhold som involverer språk og siffer, altså symbolske forhold. Dette gjaldt blant annet De 

Smedt and Gilmore (2011) som fant signifikante forskjeller for symbolsk 

nummersammenligning men ikke for ikke-symbolsk.  
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Bugden and Ansari (2016) fant forskjeller mellom kongruente og ikke-kongruente prikker i 

sin undersøkelse, der det ikke var en forskjell mellom elever med og uten matematikkvansker 

på de kongruente oppgavene der prikkene hadde lik størrelse. Det var kun på oppgavene der 

prikkene var ikke-kongruente hvor de fant en signifikant forskjell mellom gruppene. Dette sto 

i kontrast til Wong et al. (2017) som ikke fant forskjeller i prestasjonen til noen grupper på 

hverken kongruente eller ikke kongruente oppgaver.  

 

6.2 Studier om eksekutive funksjoner 

Artiklene på eksekutive funksjoner og funnene er summert opp i Tabell 3. Jeg har valgt å ikke 

dele tabellen opp på samme måte som for ikke-symbolske nummersystemer fordi så mange av 

artiklene så på flere deler av eksekutivfunksjonene. Litteraturen besto som sagt mye av 

forskning fra Europa, og var i stor grad av nyere dato, da kun 9 av 31 artikler var 10 år gamle 

eller eldre. De yngste barna som ble forsket på var 6 år, og de eldste var 15-16 år, og 

aldersgruppen 9-11 år er spesielt sterkt representert. Flere av forskerne har valgt å se på elever 

med bare matematikkvansker, og elever med både matematikkvansker og komorbide lese- og 

skrivevansker hvor for seg som to grupper. Flere har her enn i forskningen på ikke-symbolske 

nummersystemer valgt å inkludere elver med lese- og skrivevansker fra den «vanlige» 

matematikkvanske-gruppen. En artikkel har også valgt å inkludere elever med ADHD-

symptomer i matematikkvansker gruppa, og en annen har valgt å se på ADHD og 

matematikkvansker sammen som egen gruppe. En stor del av artiklene har valgt å se på 

arbeidsminne i lys av Baddeleys modell for arbeidsminne. Når det kommer til de ulike delene 

for arbeidsminne kommer jeg til å gå igjennom dette ettersom hva forfatterne mener de har 

målt. Dette er med unntak av at dersom forfatterne har brukt Baddeleys modell for 

arbeidsminne har jeg plassert de ulike delene som jeg har forklart i metode-delen.  
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Tabell 3. Artikler og resultater eksekutive funksjoner.  

Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Chan and Ho 

(2010) 

VBWM, 

Visual WM, 

Alder, IQ og 

SØS matchede 

kontroller  

Kina Klinisk MLD eller under 

mellom 20. og 25 persentil 

standardisert test. IQ>85 

7-8 år og 

9-11 år  

Total: 168, 

MD: 84 (av 

disse 28 

MD/RD) 

VBWM:  

MD vs TA: η2= 0,12 (d=0,74) p<0.01.  

MD/RD vs TA: η2= 0,12 (d=0,74) p<0.001.  

Visual WM:  

MD vs TA: ikke sign  

MD/RD vs TA: η2 = 0,05 (d=0,46) p<0.05.  

Zhang and 

Wu (2011) 

IN: QI, 

CWST, OI 

(RT+FR) 

Alder og 

kjønnsmatche

de kontroller 

1:1 

Kina Under 10. persentil, IQ>80 3-5. 

klasse  

(ca 8-11 

år) 

Total: 58, 

MD: 19, 

MD/RD: 10 

IN:  

RT:  

MDvsTA: QI:sign  CWST: ikke sign, OI: ikke 

sign.   

MD/RDvsTA: ingen sign.  

FR:  

MD: QI: ikke sign CWST: sign. OI: sign.  

MD/RD: ikke sign QI: CWST: sign OI: ikke sign. 

(alle p<0.05) 
QI: Quantity inhibition CWST:Color-word stroop task OI: Object inhibition   

Szucs, 

Devine, 

Soltesz, 

Nobes, and 

Gabriel (2013) 

VBWM, 

VSWM:  

Alder, ikke-

verbal IQ, 

verbal IQ og 

SØS 

UK Under 16. persentil, 

normal lese, skrive, IQ 

Gjsnitt: 9 

år 

Total: 24, 

MD: 12 

VBWM:  

ikke sign.  

VSWM:  

sign (p<0.05)  

Bugden and 

Ansari (2016) 

VBWM, 

VSWM:  

Aldermatched

e kontroller 

Canada Minst -1SD i matte. stabilt 

lave matteferdigheter over 

4 år. IQ >70 

9-13 år Total: 30. 

MD: 15 

VBWM: 

d=1,59 (p=0,0001)  

VSWM:  

d=0,71 (p=0,062).  

D'Amico and 

Passolunghi 

(2009) 

IN, VBWM Alders og 

kjønn 

matchede 

kontroller 

Italia Under 30 persentil. 

Normal vokalular, 

ikkeverbal IQ, 

leseforståelse.  

10 år  Total: 24 MD: 

12 

IN:  

sign.  

VBWM:  

sign  

Begge fremdeles sign selv om man kontrollerte for leseforståelse. 
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Schuchardt, 

Maehler, and 

Hasselhorn 

(2008) 

Begge 

fremdeles 

sign selv om 

man 

kontrollerte 

for 

leseforståels

e. 

Aldermatched

e kontroller 

Tyskland  Under 16. persentil. IQ> 

80, diskrepans 1.2SD 

mellom IQ og  testresultaer 

stand tester 

7-10 år  Total: 97. 

MD: 17, 

MD/RD: 20 

(RD: 30)   

VBWM:  

MD: ikke sign,  

MD/RD: ikke sign.  

VSWM:  

MD: η2= 0,2, (d=1), p<0.01. (LoS: η2=0,064; 

CBS: ikke sign; CBC: η2=0,125; MSS: η2=0,085, 

MSC: η2= 0,125. alle p<0.015) 

MD/RD: ikke sign. 

Central excutive:  

MD: ikke sign,  

MD/RD: ikke sign 

LoS: location span, CBS: corsi-block-simple. CBC: corsi block complez. MSS: matrix span simple. 

MSC: matrix block compex 

X. C. Wang, 

Georgiou, Li, 

and 

Tavouktsoglo

u (2018) 

IN: SH:, 

WM: BDS, 

LS 

Aldersmatche

de kontroller 

Kina  MD: Under 20. persentil, 

over 35 persntil lesing: 

MD/RD: under 20 

persentil begge. IQ> 85. 

kontroller over 35 persentil 

matte og lese  

gjsnitt 10 

år 

Total: 84, 

MD: 23, 

MD/RD: 30 

IN:  

MD: sign MD/RD: sign   

MD vs MD/RD: ikke sign  

SH:  

MD: sign MD/RD: sign  

MD vs MD/RD: sign. (MD bedre)  

WM:  

MD: sign, MD/RD: sign p<0.01,  

MDvsMD/RD: ikke sign  

BDS: digit span backwards, LS: listening span. Ved kontroll for prosseseringshastighet: IN:  TA vs MD: 

ikke sign, TA og MD vs MD/RD: sign. SH: TA vs MD/RD: sign. TA vs MD: ikke sign. WM: TA vs 

MD: LS: sign, BDS: ikke sign. MD vs MD/RD: ikke sign 

Mammarella, 

Caviola, 

Giofre, and 

Szucs (2018) 

VSWM: 

visuell, 

spatial-

sekvensiell 

og spatial-

samtidig 

arbeidsminn

e   

Alder, kjønn, 

vokabular og 

leseavkodings

matchede 

kontroller  

Ikke 

oppgitt 

(Italia/UK)  

MD: under 10. persentil på 

minst to aspekter ved 

mattetest og under 16. 

persentil totalt, diskrepans 

verbalIQ og matte, normal 

leseavkoding. LA: Under 

20. persentil på to, og 

under 30. persentil totalt. 

Diskrepans verbalIQ og 

matte, normal lese 

9-10 år  Total: 72, 

MD: 24, LA: 

24 

VSWM:  

Visuelt arbeidsminne:  

MD vs TA: sign, p<0.05. 

LA vs TA: ikke sign. 

MA vs LA: ikke sign.  

Spatial-samtidig arbeidsminne:  

MD vs TA: sign,  

LA vs TA: sign.  

MD vs LA: ikke sign.  

Spatial-sekvensielt arbeidsminne:  

MD vs TA: sign,  

LA vs TA: sign.  

MD vs LA: ikke sign.  
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Pelegrina, 

Capodieci, 

Carretti, and 

Cornoldi 

(2015) 

UP: ord og 

nummeropp

datering.  

Alder og ikke-

verbal IQ 

matchede 

kontroller 

Spania MD: under -1SD i 

matematikk, , over -0,5 SD 

i leseflyt og leseforståelse 

9 år  Total: 56, 

MD: 18, (RD: 

18) 

UP:  

Word updating:  

ikke sign (p>0,24).  

Number updating:  

Sign (p=0.048)  
Moll, Gobel, 

Gooch, 

Landerl, and 

Snowling 

(2016) 

VBWM, 

VSWM  

Aldersmatche

de kontroller 

England Klinisk diagnose, eller 

dårlig på deres test + 

skolehistorie. NB! ADHD 

symptomer ikke 

ekskludert!  

6-11 år  Total: 99, MD 

15, MD/RD: 

19, (RD: 21) 

VBWM:  

MD: d=-0,26  MD/RD: d=1,01 .  

VSWM:  

MD: ds=0,68,  MD/RD: ds=1,18  

Alle p<0.05 

Ved kontroll for oppmerksomhet: MD ikke sign ved VBWM, men ved VSWM var fremdeles effekt av MD: η2=0,11 (d=0,7) p<0.01 

De Weerdt, 

Desoete, and 

Roeyers 

(2013b) 

VBWM: 

DR, WLR, 

VSWM: 

BR, CE : 

BDR, 

BWLR, 

BBR, LR, 

SS  

Aldermatched

e kontroller 

Belgia  MD: Under 11. persentil 

på minst en stand 

mattetest,  MD/RD: 

kriterier MD + under 11. 

persentil på en stave-eller 

lesetest.IQ>80 

8-12 år  Total: 112, 

MD: 22, 

MD/RD: 28 

(RD: 17)  

VBWM:  

DR: η2=0,09, (d=0,63) p<0.01,  

WLR: ikke sign.  

VSWM: 

BR: ikke sign. 

CE:  

BDR: η2=0,07, (d=0,55) p<0.01,  

BWLR: η2=0,07, (d=0,55) p<0.01.  

BBR: ikke sign.  

LR: η2=0,05, (d=0,46) p<0.05.  

SS: η2=0.05, (d=0,46) p<0.05 

DR: digit recall. WLR: word list recall. BR: block recall. BDR: backward word recall. BBR: backward block recall. LR: listening recall. SS: spatial span. Så 

på både MD og MD/RD sammen i analysen (MD vs. no-MD).  
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Geary, Hoard, 

Byrd-Craven, 

Nugent, and 

Numtee 

(2007) 

VBWM, 

VSWM, CE 

Aldermatched

e kontroller 

USA IQ mellom 80 og 130. 

Under 15. persentil på to 

testinger i forskjellige 

alder. LA: mellom 23. og 

39. persentil.  

6 år Total: 105, 

MD: 15, LA: 

44 

VBWM:  

MD&LAvsTA: ikke sign.  

MDvsTA: (ds=1,3)  

MDvsLA: (ds= 1,1)  

VSWM:  

MD&LAvsTA: ikke sign.  

MDvsTA: ds=1,3,  

MDvsLA: ds=-0,9.  

Central executive:  

MDvsTA: d=1,7,  

MDvsLA: d= 1,2.  

LAvsTA: ikke sign (p<0.05)  

(Der p ikke oppgitt p<0,01)  

Klescze-wski, 

Brandenbug, 

Fischbach, 

Schuchardt, 

Grube, 

Hasselhorn og 

Büttner 

(2018) 

VBWM, 

VSWM, CE 

Alder, IQ, lese 

og 

staveferdighet

s matchede 

kontroller 

Tyskland  Matte under 16. persentil. 

Lese og stave over 16. 

persentil IQ> 70.  

9 år  Total: 151, 

MD: 80 

VBWM:  

sign p<0.001  

VSWM:  

sign p<0.001  

CE:  

sign p<0.001 

Maehler and 

Schuchardt 

(2016) 

VBWM, 

VSWM, CE 

Aldersmatche

de kontroller 

Tyskland  MD: Under vanlige skårer, 

1,2 SD diskrepans IQ og 

skårer. ADHD: ikke 

klinisk diagnose, 

spørreskjema foreldre og 

lærer (ikke medisinert) 

Alle: IQ>80 

2 og 4 

klasse, 

gjsnitt 9 

år 

Total: 172, 

MD: 18. 

MD/ADHD: 

21, RD: 31, 

RD/ADHD: 

37, ADHD: 34  

VBWM:  

MD: ikke sign,  

MD/ADHD: ikke sign (p<0.05).  

VSWM:  

MD: ηp2=0,067, (d=0,54) p=0.049.  

MD/ADHD: ikke sign.  

CE:  

MD: ikke sign.  

MD/ADHD: ikke sign (p<0.05)  
CE var sign for ren ADHD. 
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Iglesias-

Sarmiento and 

Deano (2011) 

IN, VBWM, 

CE 

Aldersmatche

de kontroller 

Spania Under 11. persentil. LA: 

11-25. persentil.  

8-13 år  Total: 114, 

MD: 21. LA: 

33 

IN:  

MD: sign. (p=0.05).  

LAvsTA: ikke sign. (p>0.10)  

MDvsLA: ikke sign. (p>0.10)  

VBWM:  

MD: sign (p<0.0005),  

LAvsTA: sign (p<0.05)  

CE:  

MD: sign,  

LAvsTA: sign (p<0.05)  

IN: Forfatterne kaller det ikke inhibition, men måler "attention". Inkl som IN for bruker en av samme oppgave/mål som bla Wang et al. (2018), (expressive 

attention, DN CAS) og  "Color-word stroop" hos Zhang & Wu (2011) som begge kaller det "inhibition", samt bruker lignende oppgavetyper i andre format 

som forfatterne nevnt over. NB! ingen kontroll for IQ hverken i matching eller i analyser 

Iglesias-

Sarmiento and 

Deano (2016) 

IN, VBWM, 

CE 

Aldersmatche

de kontroller 

Spania Under 11. persentil. LA: 

11-25. persentil.  

8-13 år  Total: 165, 

MD: 27, LA: 

39 

IN:  

MD: ds=0,41, p<0.05,  

LAvsTA: ds=0,33, p<0.05)  

MDvsLA: ikke sign.  

VBWM:  

MD: ds=0,8, p<0.001,  

LAvsTA: ds=0,46, p<0.001.  

CE:  

MD: ds=0,47, p<0.001,  

LAvsTA: ds=0,41, p<0.001 

MDvsLA: ikke sign 

Se merknad IN i Iglesias-Sariento 2011. NB! Ingen kontroll for IQ i hverken matching eller i 

analyser 

Morsanyi, van 

Bers, 

O'Connor, and 

McCormack 

(2018) 

IN, WM 

(rekkefølge )  

Alder, kjønn, 

IQ og 

leseferdigheter  

UK  1 SD under gjsnitt matte i 

minst 2 år. Gjsnittlig 

engelsk-test (morsmål) og 

diskrepans IQ og matte 

(eller leseferdigheter og 

matte) 7 standardiserte 

poeng ca 0,5SD.   

9 år  Total: 40, 

MD: 20 

IN:  

ikke sign. (p=0.207, ηp2=0,048).  

WM: 

Order working memory task: d=0,88, p=0.008) 

Fant andre utviklingsbaner for VSWM enn hos kontroll (var utvikling hos MD fra tredje til femte klasse, hos TA stoppet utviklingen i fjerde klasse.) 



59 

 

Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Kyttala (2008) VSWM: 

passive og 

aktive vswm 

oppgaver  

Aldersmatche

de kontroller 

Finland  MD: Nedre 25% av 

matteprøve og 

leseferdigheter over 35. 

persentil. MD/RD: nedre 

25% alle screeninger   

15-16 år  Total: 45, 

MD: 15, 

MD/RD: 15 

VSWM:  

Passive: 

VPT: MD: ikke sign. MD/RD: sign.  

CB: MD: ikke sign. MD/RD: ikke sign. 

LH: MD: sign. MD/RD: sign.  

Aktive:  

BVRT: MD: ikke sign. MD/RD: ikke sign. (Men: 

flere rotasjonfeil MDvsMD/RD: sign og 

MDvsTA: sign )  

SM: MD/RD: sign + flere feil (η2=0,14, p<0.05) 
VPT: Visual patterns test. CB: corsi block test. LH: little houses tasks. BVRT: benton visual retention 

test. SM: selective matrix task. 

Attout and 

Majerus 

(2015) 

VBWM: 

element vs 

rekkefølge  

Individuelt 

matchede på 

alder, kjønn, 

ikke-verbal 

resonnering, 

reseptivt 

vokabular og 

leseferdigheter  

Belgia  Formell diagnose. 

Kalkulert minst 12 

måneder under 

kronogogisk alder i 

matematikkprestasjoner + 

minst -2SD mattetest. 

IQ>85 

8-12 år  Total: 32, 

MD: 16 

VBWM:  

Order/rekkefølge: η2= 0,47 (d=1,88), p<0,001.  

Element/Item: ikke sign (η2=0,09, p>0.05).  

Forfatterene mener det er sannsynlighet for sign ved element/item task ved større utvalg 

 

Censabella 

and Noel 

(2008) 

IN (RT+FR) Alder, kjønn, 

leseferdigheter

, klasse 

matchede 

kontroller 

Belgia  Mer enn to års forsinkelse i 

matematikk.   Lesing over 

30. persentil. IQ>85 

10 år  Total: 54, 

MD: 27 

IN:  

RT:  

CWST: ikke sign (ηp2=0,02, ps>0,4) 

FT: ikke sign  

FR:  

CWST: ikke sign (ηp2= 0,001, p>0,8)  

FR: n/a 

 

LS: Sentence truth: ikke sign, Span score: sign 

(p<0.05) Intrusion errors : ikke sign.  CWST: color-word stroop task. FT: flanker task. LS: listening span . Span score: WM, intrusion errors: 

IN 
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

D'Amico and 

Guarnera 

(2005) 

VBWM: 

DSFT, 

BWST, 

NWRT, 

VSWM: 

CBST, MT, 

CE LS, 

DSB, 

MVCT 

Alder, kjønn 

matchede 

kontroller  

Italia Under 10. persentil på 

minst 5 av 10 deltester 

matematikk. Normale 

leseferdigheter.  

4-5 

klasse, 

gjsnitt 9 

år  

Total: 28, 

MD: 14 

VBWM:  

DSFT: d= 1,35, p<0.001  

BWST: ikke sign.  

NWRT: ikke sign  

VSWM:  

MT: d=1,7, p<0.001,  

CBST: d= 1,26, p<0,005  

CE:  

LS: d=1,35, p<0.005,  

MVT: d=0,83, p<0.05,  

MCT: d=0,76, p<0.05,  

DSB: d=1,12, p<0,005 

DSFT: Digit span forwards task. BWST: bisyllabic word span task NWRT: non-word repetition task. 

CBST: corsi block span task, MT: matrix task. LS: listen span. DSB: digit span backwards, MVT: 

making verbal trails. MCT: making color trails. 

Passolunghi 

and Siegel 

(2004) 

VBWM: 

LS, LSC, 

VSWM: 

CST WM 

(CE?): 

DSB, WSB 

alder, kjønn, 

vokabular 

matchede 

kontroller  

Italia  Under 30. persentil + 

lærervurdering (fleste 

under 25. persentil). Ingen 

lesevanske  

9 år  Total: 49, 

MD: 22 

VBWM: 

LS: FR: sign p=0.038. Listening span reccall: sign 

p<0.03.  

LSC: sign p<0.004  

VSWM:  

CST: sign p=0.008.  

WM (CE?):  

DSB: sign p<0.05  

WSB: ikke sign  

LS: listening span task, LSC: Listening span completion task, CST: counting span task, DSB: digit span backwards. WSB: word span backwards 

Andersson 

(2010) 

SH, 

VBWM, 

VSWM  

Aldersmatche

de kontroller 

Sverige   Spesund i matte. 

leseferdigheter maks -

1,5SD fra gjsnittet.  

9-13 år  Total: 249, 

Antall i MD, 

RD og 

MD/RD ikke 

oppgitt 

SH:  

MD: ikke sign.  

MD/RD: η2=0,06 (d=0,5) p<0.05.  

VBWM:  

MD: ikke sign.  

MD/RD: ikke sign.  

VSWM:  

MD: sign  

MD/RD: sign (group effect: η2=0,07 (d= 0,55) 

p<0.05)   
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Geary, Hoard, 

Byrd-Craven, 

and DeSoto 

(2004) 

Visuelt WM Aldersmatche

de kontroller 

USA Under 30. persentil. IQ 

mellom 80 og 120.   

6-11 år  Total: 149, 

MD: 58 

Visual WM:  

sign, p<0.05. 

sign konstant over alle klassetrinn 

Utvikling visuelt WM: 1 år forsinket hos 

MDvsTA.  

McDonald 

and Berg 

(2018) 

IN: QDI, 

CWI SH: 

CTD, CTL  

VBWM: 

ADS, SC 

VSWM: 

VM, MnD 

Aldersmatche

de kontroller 

og evne-

matchede 

kontroller, 

matchet 1:2 (1 

MD, 1 TAA, 1 

TAE) 

Canada Under 25. persentil matte, 

over 30. persentil lesing. 

IQ mellom 90 og 120 

6-11 år  Total: 60. 

MD: 20, TAE: 

20 

IN:  

QDI: MDvsTA: d=0,53, p<0.001. MDvsTAE: 

ikke sign.  

CWI: MDvsTA: ikke sign. MDvsTAE: ikke sign. 

SH:  

CTD: MDvs TA: d=1,44, p<0.001. MDvsTAE: 

ikke sign.  

CTL: MDvsTA: d=1,43, p<0.001. MDvsTAE: 

ikke sign.  

VBWM:  

ADS: MDvsTA: ikke sign. MDvsTAE: d=0,84, 

p=0.028.  

SC: MDvsTA: ikke sign.  

MDvsTAE: ikke sign.  

VSWM:  

VM: MDvsTA: d=0,96, p=0.008. MDvsTAE: 

ikke sign.  

MnD: MDvsTA: d=1,24, p=0.028. MDvsTAE: 

ikke sign  

TAE: typisk presterende evnematchet (yngre). CTD: colored trails digit tasks. CTL: color trail letters 

task. QDI: quantity-digit inhibiiton. CWI: color-word inhibition. ADS: auditory digit sequence task. SC: 

semantic categorization task. VM: visual matrix task. MnD: mapping and directons. Nb: CWI: 

TAvsTAE: p<0.002, d=1,02. 

Rosselli, 

Matute, Pinto, 

and Ardila 

(2006) 

WM: DB, 

SR 

Aldermatched

e kontroller 

Mexico   MD: 2SD under gjsnitt 

matte. IQ>90. Over -2SD 

lesetest MD/RD: 2SD 

under gjennomsnitt matte 

og lese. IQ>90 

11-12 år  Total: 50. MD 

og MD/RD: 

30 (oppdeling 

av MD og 

MD/RDD ikke 

oppgitt  

WM:  

DB: MD og MD/RD: η2= 0,32. d=1,37  p=0.001.  

MDvsMD/RD: ikke sign.  

SR: MD og MD/RD: η2= 0,2, d=1 p=0.005. 

MDvsMD/RD: ikke sign.  

DB: digits backwards, SR: sentence repetition 
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Vanbinst, 

Ghesquiere, 

and De Smedt 

(2014) 

VBWM, 

VSWM, CE 

Aldersmatche

de kontroller i 

samme klasse 

Belgia  under 25. persentil matte     7-11 år  Total: 28, 

MD: 14 

VBWM: 

 d=0,89, p< 0.05. 

VSWM: ikke sign.  

CE: ikke sign   

Barna hadde IQ mellom 79 og 119 

De Weerdt, 

Desoete, and 

Roeyers 

(2013a) 

IN (RT+FR) Aldersmatche

de kontroller 

Belgia  Klinisk diagnose, under 

10. persentil på en 

standardisert mattetest. 

MD/RD: klinisk diagnose, 

under 10. persentil på 

matte og en lesetest 

8-12 år  Total: 112, 

MD: 22, 

MD/RD: 28 

(RD: 17)  

IN: 

FR:  

IAN: MD: ikke sign. MD/RD: ikke sign.  

AN: MD: sign, MD/RD: sign.  

RT:  

IAN: MD: ikke sign. MD/RD: ikke sign.  

AN: MD: ikke sign. MD/RD: sign 

(alle p ikke oppgitt p<0.05) 

IAN: ikke-alfanumeriske oppgaver. AN: alfanumeriske oppgaver. FR måler inhibisjon mens RT kun måler reaksjonstid. 

L. C. Wang, 

Tasi, and 

Yang (2012) 

IN  Alder, kjønn 

og IQ 

matchede 

kontroller  

Kina 

(Taiwan) 

Under 15. persentil matte. 

Over 15. persentil lesing 

IQ>90.  

10-11 år  Total: 135, 

MD: 45, (RD): 

45 

IN:  

Graph inhibition: MD: sign.  

Number inhibition: MD: sign.  

Word inhibition: MD: ikke sign.  

Alle p<0.01 

Passolunghi 

(2011) 

WM: LS. 

VBWM  

Alder, 

skolenivå, 

kjønn, og 

vokabulær 

matchede 

kontroller  

Italia  Under 25. persentil 

standardisert mattetest, 

lærervurdering, ikke 

lesevansker. Normal verbal 

IQ.  

9-10 år  Total: 36, 

MD: 18 

WM:  

LS: Sign, (target words d=1,41, p<0.001. series: 

d=0,74, p<0.05. intrusions: d=0,68, p<0.05).  

VBWM: 

ikke sign  

LS: listening span task. 
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Forfatter  Ser på og 

oppgavetyp

er 

Design  Område Definisjon MD Aldersgr

uppe  

Antall barn Resultater  

Geary, Hoard, 

Nugent, and 

Bailey (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VBWM, 

VSWM  CE 

Aldersmtache

de kontroller 

USA Regnet ut ved hjelp av en 

modell med slope og 

intercept. MD: lavt 

startpunkt og treg vekst. 

LA: vanlig startpunkt men 

treg vekst. TA: vanlig 

startpunkt og vanlig vekst i 

matematikkferdigheter 

6-11år  Total: 177, 

MD: 16, LA: 

29 

VBWM:  

1. klasse: MDvsTA: sign. MDvsLA: sign. 

LAvsTA: ikke sign.  

5. klasse: MDvsTA: sign. MDvsLA: sign. 

LAvsTA: ikke sign.  

VSWM:  

1. klasse: MDvsTA: Sign. MDvsLA: sign. 

LAvsTA: sign.  

5. klasse: MDvsTA: sign. MDvsLA: ikke sign. 

LAvsTA: sign   

CE:  

1. klasse: MDvsTA: sign. MDvsLA: sign. 

LAvsTA: sign.  

5. klasse: MAvsTA: sign. MAvsLA: sign. 

LAvsTA: sign.  

NB! Ikke kontrollert for IQ (TA hadde høyere verbal IQ enn både LA og MD, og TA høyere ikke-verbal IQ enn MD 

Forkortelser: MD: elever med matematikkvansker. RD: elever med lese og skrivevansker. MD/RD: elever med både matematikkvansker og lese og 

skrivevansker, TA: typisk-presterende, LA: Lavt-presterende, FR: feilrate, RT: reaksjonstid,. Sign: signifikans. WBWM: verbalt arbeidsminne. VSWM: 

visuospatialt arbeidsminne. IN: inhibisjon. SH: shifting, UP: updating. CE: sentrale eksekutive: WM: arbeidsminne. 
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6.2.1 Oppdatering 

Det var ikke alle delene av eksekutivfunksjonene det var så mange artikler om. Det var kun én 

artikkel som eksplisitt så på oppdatering, og artikkelen fant at det kun var en forskjell dersom 

man så på oppdatering ved nummer, og ikke på ord-oppdatering (Pelegrina et al. 2015).  

 

6.2.2 Shifting  

Shifting var en annen med få studier på, med kun 3 studier, og de var ikke helt samkjørte i 

resultatene sine. Når det kom til elevene med kun matematikkvansker, var det litt forskjeller. 

Wang et al. (2018) fant en signifikant forskjell mellom disse elevene og typisk-presterende. 

McDonald and Berg (2018) fant også en signifikant forskjell for elever med 

matematikkvansker mot typiskpresterende aldersmatchede elever, og kunne i tillegg vise til 

høye effektstørrelser og lave p-verdier. De fant derimot ingen forskjell hos elevene med 

matematikkvansker og de evnematchede yngre elevene. Andersson (2010) skilte seg ut fra de 

to andre og fant ikke signifikante forskjell for elevene med kun matematikkvansker når det 

kom til shifting. Hos elever som hadde vansker med både matematikk og hadde komorbide 

lese- og skrivevansker, så både Wang et al. (2018) og Andersson (2010) på forskjeller hos 

elevene, og begge fant vansker. Hos Wang var i tillegg den komorbide gruppen signifikant 

dårligere enn gruppen med kun matematikkvansker.  

 

6.2.3 Inhibisjon  

En av delene av eksekutivfunksjonene det var mer forskning på, var inhibisjon. Blant dem 

som så på inhibisjon som helhet, altså slo sammen resultatene fra alle oppgavene om 

inhibisjon til et mål. fant man fem artikler. Fire av disse fem artiklene fant en forskjell, med 

Morsanyi et al. (2018) som den eneste som ikke fant en signifikant forskjell. Av de resterende 

studiene om inhibisjon viste begge studiene av Iglesias-Sarmiento og Deano (2011& 2016) 

signifikante forskjeller blant elevene med matematikkvansker (prestasjoner under 

11.persentil), men sprikte på hvorvidt også de lavt-presterende elevene viste signifikante 

forskjeller til typisk-presterende (prestasjoner mellom 11-25.persentil). Dette gjorde de ikke i 
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2011, men gjorde i 2016, selv om den var med en liten effektstørrelse. Ingen av disse to 

artiklene fant signifikante forskjeller på elever med matematikkvansker og lavt-presterende 

elever.  

 

Blant de andre fem artiklene ser vi at McDonald og Berg (2018) sammenlignet elever med 

matematikkvansker med både aldersmatchede, men også med yngre evnematchede elever. De 

fant ingen signifikante forskjeller mellom elevene med matematikkvansker og de 

evnemacthede kontrollene på noen av oppgavene. De fant en forskjell med de aldersmatchede 

på oppgaven som inneholdt tall, men ikke noen forskjell på inhibisjonsoppgaven som ikke 

inneholdt tall. McDonald og Berg er ikke de eneste som fant en forskjell i signifikans når det 

kom til hvorvidt nummer var involvert i inhibisjonsoppgaven. Når de så på feilrate, som var 

det de mente målte inhibisjon, fant De Weerdt et al. (2013a) at både elevene med 

matematikkvansker og elevene med både matematikkvansker og lese- og skrivevansker viste 

en signifikant forskjell på de alfanumeriske oppgavene, altså oppgavene som inneholdt både 

tall og bokstaver, og ikke på oppgavene som ikke inneholdt tall og bokstaver. L. C. Wang et 

al. (2012) fant forskjeller på oppgaver som målte «graph»-inhibisjon og nummerinhibisjon, 

men ikke på ordinhibisjon. Graf-inhibisjon var til opplysning ikke numerisk. Selv om man 

hos Censabella and Noel (2008) også ikke fant forskjeller på color-word testen som blant 

annet ble brukt til å måle ordinhibisjon, fant Zhang and Wu (2011) signifikante forskjeller på 

denne testen på feilrate, men ikke reaksjonstid. Det samme fant de hos elever som også hadde 

lese- og skrivevansker. Censabella og Noel (2008) var sammen med Morsanyi et al. (2018) de 

eneste studiene som ikke fant noen som helst form for feil i inhibisjonen hos elever med 

matematikkvansker, og det kan være verd å merke seg at ingen av disse utførte numeriske 

inhibisjonsoppgaver. 

 

6.2.4 Generelt arbeidsminne 

Det var fire artikler som oppgav å se på arbeidsminne uten å gå nærmere inn på hvilken type. 

Passolunghi (2011) fant signifikante forskjeller i arbeidsminne med høye effektstørrelser og 

Morsanyi et al. (2018) fant en forskjell med høy effektstørrelse for arbeidsminne som så på 

rekkefølge, i en «order working memory task». Rosselli et al. (2006) fant signifikante 
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forskjeller og svært høye effektstørrelser på begge oppgavetypene de prøvde ut, med en litt 

høyere effektstørrelse på den numeriske enn den verbale oppgaven. De fant videre ingen 

signifikant forskjell mellom elever med kun matematikkvansker og elever som også hadde 

lese- og skrivevansker. X. C. Wang et al. (2018) så på arbeidsminne og fant signifikante 

forskjeller mellom både elever med matematikkvansker og typisk-presterende og elever med 

komorbide lese- og skrivevansker og typisk-presterende. De fant ikke signifikante forskjeller 

mellom de to vanske-gruppene. 

 

6.2.5 Visuelt arbeidsminne 

To artikler oppgav å se på visuelt arbeidsminne. Geary et al. (2004) fant en signifikant 

forskjell som var konstant over alle klassetrinnene de undersøkte, og som tilsvarte ca. et års 

forsinkelse i forhold til typisk-presterende. Geary et al. (2004) fant dette til tross for en ganske 

romslig tolking av matematikkvansker på under 30. persentil, men deres undersøkelse 

ekskluderte ikke elever med lese- og skrivevansker fra matematikkvanske-gruppa. Chan and 

Ho (2010) fant ikke forskjeller mellom typisk-presterende og med kun matematikkvansker, 

men fant små i grensen til moderate forskjeller hos elever med både matematikkvansker og 

lese- og skrivevansker. I tillegg til disse så en annen artikkel på visuelt arbeidsminne som en 

underkategori av visuospatialt arbeidsminne, og fant at signifikante forskjeller for elever med 

matematikkvansker, men ikke for lav-presterende elever (Mammarella et al., 2018). 

 

6.2.6 Verbalt arbeidsminne  

Når det kommer til verbalt arbeidsminne så var resultatene sprikende. Det var tolv studier 

som sammenlignet alle målene for verbalt arbeidsminne samlet. Av disse fant syv signifikante 

forskjeller, og fem ikke. Når det kom til effektstørrelse viste flere til en høy effektstørrelse 

(Bugden & Ansari, 2016; Chan & Ho, 2010; Vanbinst et al., 2014), mens Moll et al. (2016) 

kun fant en liten effekt for elever med matematikkvansker, men en høy for elever som også 

hadde lese- og skrivevansker. Ingen av de som rapporterte høy effektstørrelse hadde 

ekskludert elever med komorbide lese- og skrivevansker fra matematikkvanskegruppen sin. 

Blant de som ikke fant forskjeller kan vi nevne at Maehler and Schuchardt (2016) ikke fant 
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forskjeller selv for komorbide matematikkvansker og ADHD gruppen, og at de to artiklene 

som så på både matematikkvansker og komorbide lese- og skrivevansker ikke fant 

signifikante forskjeller i forhold til normalt-presterende hos noen av gruppene.  

 

Blant de andre artiklene som så på verbalt arbeidsminne så flere på elever med 

matematikkvansker mot lavt-presterende. Geary et al. (2012) fant signifikante forskjeller i 

verbalt arbeidsminne mellom disse gruppene, der elevene med matematikkvansker gjorde det 

signifikant dårligere enn både lavt- og typisk presterende uansett alderstrinn i undersøkelsen. 

Dette ligner på resultatene Geary et al. (2007) fikk da de fant at elever med 

matematikkvansker var signifikant dårligere enn både lavt- og typisk presterende elever, med 

høy effektstørrelse. Iglesias-Sarmiento and Deano (2011) fant derimot signifikante forskjeller 

mellom lavt- og typisk presterende i tillegg til signifikante forskjeller hos elever med 

matematikkvansker og typisk-presterende. McDonald and Berg (2018) fant ingen forskjeller 

mellom elver med matematikkvansker og hverken alders- eller evnematchede kontroller på 

oppgaven med semantiske aspekter. På oppgaven med nummer i fant de imidlertid at det var 

en forskjell mellom de evnematchede elevene og elevene med matematikkvansker, og ikke 

hos de aldersmatchede.  

 

Det var flere av artiklene som kun sammenlignet på oppgavetype. Av disse kan vi se at 

Passolunghi and Siegel (2004) fant en signifikant forskjell hos begge oppgavene de målte, der 

ingen involverte tall. Hos De Weerdt et al. (2013b) fant de ikke en signifikant forskjell på 

oppgaven hvor man skulle huske lister ord, men fant en forskjell på oppgaven der man skulle 

huske lister med tall. D'Amico and Guarnera (2005) fant også en signifikant forskjell når det 

var tall involvert, men ikke når det var ord og non-ord. Til slutt viste en undersøkelse at det 

var en forskjell på elevene når de skulle huske objekter i en spesiell rekkefølge, men ikke 

dersom de kun skulle huske hvilke objekter som var med (Attout & Majerus, 2015). 

Forfatterne påpekte likevel at skårene på den siste oppgaven nærmet seg signifikant, og at de 

trolig hadde blitt signifikante ved et større utvalg.  

 



68 

 

6.2.7 Visuospatialt arbeidsminne  

Innenfor visuospatialt arbeidsminne så seks artikler på visuospatialt arbeidsminne som en 

helhet, hvor fire fant signifikante forskjeller. Bugden and Ansari (2016) kunne som eneste 

med oppgitt effektstørrelse oppgi en moderat effekt. Videre så tre artikler på både elever med 

matematikkvansker og elever med komorbide lese- og skrivevansker, der to fant en 

signifikant for både den rene matematikkvanske-gruppa og den komorbide gruppa. Moll et al. 

(2016) fant en høy effekt for den komorbide gruppa, og en moderat effekt for den rene 

matematikkvanske-gruppa. Schuchardt et al. (2008) fant signifikante forskjeller for elever 

med kun matematikkvansker med stor effektstørrelse når de så på oppgavene samlet, men ved 

nærmere øyesyn var én av oppgavene ikke signifikant, nemlig «corsi-block simple» 

oppgaven. For elevene med komorbide lese- og skrivevansker var det ikke signifikante 

forskjeller.  

 

Et annet interessant funn på visuospatialt arbeidsminne er at Maehler and Schuchardt (2016) 

fant en forskjell for elevene med matematikkvansker, men ikke for elever med komorbide 

matematikkvansker og ADHD. To artikler ser også på lavt-presterende elever. Geary et al. 

(2007) fant ingen forskjell mellom både elever med matematikkvansker og lavt-presterende 

mot typisk-presterende elever, men fant en forskjell mellom både typisk- og lavt-presterende. 

Videre fant Geary et al. (2012) en forskjell i signifikans etter alder. De fant en signifikant 

forskjell mellom elever med matematikkvansker og mellom lavt-presterende og normalt-

presterende for begge alderstrinn, men fant en signifikant forskjell mellom elever med 

matematikkvansker og lavt-presterende i førsteklasse som de ikke fant når elvene var kommet 

i femte klasse. Hos McDonald and Berg (2018) var det forskjeller mellom elevene med 

matematikkvansker og de aldersmatchede, men ingen forskjeller med de evnematchede på 

begge oppgavetypene. D'Amico and Guarnera (2005) målte to forskjellige oppgavetyper hver 

for seg, og fant signifikante forskjeller på begge, med høy effektstørrelse.  

 

Mammarella et al. (2018) så på flere undergrupper av visuospatialt arbeidsminne, der gruppen 

med matematikkvansker hadde signifikant forskjell på alle, og det ikke var signifikante 

forskjeller mellom matematikkvanske-gruppa og de lavt-presterende i noen undergrupper. Det 

var imidlertid forskjell for de lavt-presterende elvene, der det var signifikant forskjell mellom 
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dem og typisk-presterende ikke spatialt-samtidig og spatialt-sekvensielt, men ikke i visuelt 

arbeidsminne. Kyttala (2008) delte det visuospatiale arbeidsminnet i passivt og aktivt, og fikk 

noen signifikante, og noen ikke-signifikante funn på begge typene.  

 

6.2.8 Sentral eksekutiv  

Det siste området som er berørt i resultatdelen er den sentrale eksekutive funksjonen i henhold 

til Braddeleys modell. Denne fant vi i 10 artikler. Fire av disse fant bare signifikante 

resultater, og tre fant kun ikke-signifikante, der den ene også målte for elever med komorbide 

lese- og skrivevansker. I tillegg fant De Weerdt et al. (2013b) moderate og signifikante 

resultater for fire av de fem målene for sentrale eksekutive. Begge de siste artiklene fant 

signifikante resultater for elever med matematikkvansker, men fikk litt forskjellige resultater 

for lavt-presterende elever. Iglesias-Sarmiento and Deano (2016) fant signifikante forskjeller 

mellom lavt- og typiskpresterende elever, men ikke mellom elever med matematikkvansker 

og lavt-presterende, mens Geary et al. (2007) fikk ett motsatt resultat med ikke-signifikante 

forskjeller mellom lavt- og typisk presterende, men signifikante forskjeller mellom elever 

med matematikkvansker og lavt-presterende. Her er det verd å merke seg at de som kommer 

under «lavt-presterende» hos Geary ligger mye høyere i prestasjon (23.-39. persentil) enn 

elevene som regnes som lavt-presterende hos Iglesias-Sarmiento (11.-25. persentil). I tillegg 

til de ti artiklene ønsket Passolunghi and Siegel (2004) å måle prosesser involvert i 

arbeidsminne, og dette vil nok egentlig gå innunder eksekutive funksjoner. De fant disse 

prosessene signifikant for oppgaven med tall, men ikke oppgaven med ord. 
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7 Diskusjon  

7.1 Ikke-symbolske nummersystem   

7.1.1 Subitizing 

Resultatene om subitizing er preget av noe uenighet og en del enighet i hvorvidt elever med 

matematikkvansker har et problem i subitizing, og hvilke deler av subitizing man strever med. 

Mange finner forskjeller mellom elever med matematikkvansker og typisk-presterende, men i 

litt forskjellig form.  

 

En av tingene som var relativt samkjørt hos forfatterne var hvordan elever med 

matematikkvansker har ett subitizing-område som potensielt er mindre enn hos sine typisk-

presterende jevnaldrende (Fischer et al., 2008; Olsson et al., 2016; Schleifer & Landerl, 

2011). Alle disse artiklene fant at elevene med matematikkvansker strevde mer enn typisk-

presterende når man kom til tallet fire, og konkluderte med 1-3 som subitizing-område for 

denne elevgruppen. Alle artiklene om subitizing unntatt Ashkenazi et al. (2013) meldte om 

ikke-signifikante forskjeller mellom gruppene på feilrate, men Ashkenazi har 1-4 som 

subitizing-område. Det er derfor naturlig å legge mindre vekt på Ashkenazis funn, da den ikke 

måler det samme som de andre artiklene måler, selv om det er interessant at Ashkenazi fant 

nok feil til å få en signifikant effekt med høy effektstørrelse innenfor feilrate, da feilratene har 

vært små uavhengig av området i alle artiklene. Det er likevel naturlig å konkludere med at 

den samlede litteraturen finner ingen forskjeller i feilrate mellom elever med 

matematikkvansker og typisk-presterende elever. Når det kommer til reaksjonstid ser vi at 

kun to finner forskjeller i reaksjonstid når man sammenligner gruppene, der den ene av disse 

er undersøkelsen til Moeller et al. (2009). Moellers undersøkelses validitet lider ved slike 

sammenligninger fordi det kun er to elever i vanskegruppen, og det kan ikke kategoriseres 

som noe annet enn et veldig begrenset utvalg. To finner forskjeller når de ser på slopen, noe 

som viser en høyere økning i tid når tallet blir høyere. Forskjellene på slopen kan være 

forenelig med en teori der elever med matematikkvansker er tregere på å utvikle subitizing-

området, fordi det er ved høyere tall forskjellene blir store. Konklusjonen fra den samlede 

litteraturen virker derfor å være at det finnes uregelmessigheter, men hovedparten av 
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litteraturen ikke finner signifikante forskjeller hos elever med matematikkvansker dersom 

subitizing-området er 1-3.  

 

Selv om jeg vil slå litt tvil om validiteten til Moeller et al (2009) i deres sammenligning av 

forskjeller i reaksjonstid på grunn av lavt antall deltagere, er det verd å se nærmere på hva 

denne forskjellen var. De to barna med matematikkvansker hadde som sagt forskjellige måter 

de skilte seg ut fra kontrollgruppa når det kom til øye-fikseringer. At måten de skilte seg fra 

kontrollgruppen var heterogent kan bety at det finnes flere typer svikt for denne elevgruppen, 

der noen tyr til telling og noen ikke har tilgang eller forståelse for mengderepresentasjon. 

Større undersøkelser på dette med flere barn i vanskegruppen vil være klargjørende for 

hvordan man skal tolke disse funnene, og det viser at man må være åpne for at det kan finnes 

flere bakgrunner for vansker med subitizing.  

 

I telle-området så vi at det var flere som fant enn økning i feilrate hos elever med 

matematikkvansker, selv om flesteparten her også ikke fant forskjeller. Også ved reaksjonstid 

var det få som fant forskjeller. At Andersson and Ostergren (2012) ikke fant forskjeller hvis 

de kontrollerte for nummernavn, men fant forskjeller dersom de ikke kontrollerte for dette, er 

et interessant funn. Artiklene som fant forskjeller hadde ikke kontrollert for dette, og ettersom 

mange elever med matematikkvansker strever med symbolske betegnelser, slik som 

nummernavn, er det slett ikke sikkert at det er vansken med subitizing som har ført til 

forskjeller. Nummernavn er som kjent en viktig predikator for videre matematikkprestasjoner 

(Gobel et al., 2014). Dette kan også støtte access-deficit hypotesen dersom det er manglende 

evne til å hente symbolsk representasjon som er grunnlaget for dårlige prestasjoner hos elever 

med matematikkvansker.  At Andersson and Ostergren (2012) fant at effekten av subitizing 

ble oppretthold også når man kontrollerte for kunnskap om nummernavn i subitizing-området 

er derimot verd å nevne. Vi må heller ikke glemme at det kan være en svikt i subitizing som 

fører til at det er vanskeligere for denne elevgruppen å lære seg nummernavn (Geary, 2013). 

 

Når det kommer til hva som kjennetegner en eventuell vanske i subitizing ser vi at Ashkenazi 

et al. (2013) fant at elevene med matematikkvansker ikke hadde like stor effekt av å ha 
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kanoniske prikker, altså prikker som var i et satt mønster, som typisk-presterende. Forfatterne 

av denne undersøkelsen mener at sett sammen med Moeller et al. (2009)s studie kan man 

legge frem argumenter for at elever med matematikkvansker har vanske i å kjenne igjen 

mønster på bakgrunn av mengden øyebevegelser. Hvorvidt dette skyldes domenespesifikke 

vansker med rask enumerasjon, domene-generelle visuospatiale arbeidsminnevansker, visuelt 

korttidsminne eller andre grunner ble ikke konkludert med i artikkelen. Perspektivet er likevel 

interessant, spesielt da de indikerer at subitizing hører sammen med visuospatialt 

arbeidsminne.  

 

7.1.2 ANS 

Litteraturen om ANS hos elever med og uten matematikkvansker var ganske synkron når det 

kom til hvorvidt det var forskjeller mellom vanskegruppa og typisk-presterende. For å være 

nøyaktig var det kun to av tolv som ikke fant noen som helst form for vanske, nemlig 

Rousselle og Noel (2007) og De Smedt and Gilmore (2011). Dette er begge undersøkelser 

som ser på forholdsvis unge barn, begge helt i begynnelsen av småskolen. Ifølge Mazzocco et 

al. (2011) har artikkelen til Rousselle og Noel en metodisk svakhet i hvordan de måler og 

tolker ANS, da de ikke sammenligner gruppene på bakgrunn av Webers fraction, men heller 

måler gruppene basert på «grovere» målemetoder. Hverken Rousselle and Noel (2007) eller 

De Smedt og Gilmore (2011) måler forskjeller ved hjelp av Webers fraction, og det er bare tre 

andre artikler som ikke har brukt eller har oppgitt å ha brukt Webers fraction (Desoete et al., 

2012; Landerl, 2013; Skagerlund & Traff, 2014). At alle som ikke fant forskjeller ikke bruker 

webers fraction kan i stedet for å være en metodisk svakhet slik Mazzoccos undersøkelse 

påstår, heller bety at webers fraction er for sensitiv og at det forekommer falske positive 

resulater når man bruker den. Dette blir imidlertid mindre sannsynlig når vi ser at også andre 

studier har unnlatt å bruke webers fraction og fremdeles har funnet signifikante forskjeller. 

Dette underbygger at webers fraction er en god metode for måling av ANS, og at det heller er 

de Rousselle og Noel, og De Smedt og Gilmores målinger som er for lite sensitive. 

 

Mazzocco et al. (2011) var interessert i å finne ut av sammenhengen mellom ANS og verbale 

og symbolske faktorer. De brukte lignende metode som Pinheiro-Chagas et al. (2014). for 
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ikke-symbolsk estimering for å få til dette. Barna fikk se mellom ni og femten prikker i 200 

ms og ble bedt om å gi et verbalt svar på hvor mange de trodde det var. Antallet prikker var 

valgt fordi det var utenfor telle-området for subitizing, og det ble bare vist i 200 ms for å 

unngå telling. I motsetning til Pinheiro-Chagas et al. fant Mazzocco et al. en signifikant 

forskjell mellom elever med- og uten matematikkvansker på denne oppgaven. En av grunnene 

til forskjellene i funnene til de to forskergruppene kan være at man i studien til Pinheiro-

Chagas et al. har satt kriteriet på matematikkvansker som prestasjoner under 25. persentil, 

som er mye høyere enn Mazzocco et als. 10. persentil. Faktisk var det en signifikant forskjell 

mellom elevene diagnostisert som matematikkvansker hos Mazzocco, og de han hadde 

klassifisert som lavt-presterende, som lå på 11.- 25 persentil, og som hadde kommet under 

matematikkvansker i Pinheiro-Chagas et als. analyse. Det er tydelig derfor kun de svakeste 

som strever med dette. Mazzoccos et als. analyse har også den styrken at denne kontrollerer 

for faktorer som ofte blir sagt å ligge til grunn for matematikkvansker, altså domenegenerelle 

ferdigheter som ikkeord-lesing, eksekutive funksjoner, visuelt minne og visuel persepsjon. 

Den signifikante forskjellen til Mazzoccos viser at disse elevene enten strever med estimering 

generelt eller med å sette ord og symboler til estimeringen, eller begge deler.  

 

Det kan også være at forskjellen funnet av Mazzocco et al. (2011) kommer fordi man ved 

denne oppgaven må oppgi nummernavn, noe som har vist seg som en viktig predikator for 

fremtidige matematikkprestasjoner (Gobel et al., 2014). Dette stemmer overens med at vi i 

Desoete et al. (2012) sin artikkel rapporterte at ANS predikerte aritmetiske prestasjoner i 

førsteklasse, men ikke i andre klasse. De mente dette var fordi man går fra et skifte fra bruk 

av ANS i ung alder til å være mer avhengig av symbolske systemer, herunder kunnskap om 

nummernavn, med økt vanskelighetsgrad i matematikken. Selv om man i høyere alders- og 

klassetrinn kanskje er mer avhengig av symbolske faktorer, er det spennende å se på hva som 

skjer med presisjonen i ANS på forskjellige tidspunkt. Piazza et al. (2010) fant at barna med 

matematikkvansker ikke økte i ANS-presisjon ved høyere alder slik som typisk-presterende 

barn. De fant at barna lå hele 5 år bak forventet progresjon for ANS. Også Pinheiro-Chagas et 

al. (2014) fant at disse elevene ikke utviklet seg på lik linje med sine typisk-presterende 

jevnaldrende. De fant også en stagnering i ANS-presisjon. Dette stemmer godt med 

Skagerlund and Traff (2014) som fant at fjerdeklassingene med matematikkvansker ikke bare 

skåret signifikant lavere mot typisk-presterende elver i fjerde klasse, men også signifikant 
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lavere enn de typisk-presterende elevene i andreklasse som var matchet på matematisk 

prestasjon. Siden Skagerlund og Traff (2014) her fikk et positivt resultat på forskjellene 

mellom vanske-gruppen og de evnematchede yngre elevene kan vi ifølge Goswami and 

Bryant (1989) tolke dette resultatet . Det positive resultatet tyder på en vanske i utviklingen av 

denne evnen hos elevgruppen, og tyder på at dette ikke skyldes manglende erfaring. Det burde 

påpekes at selv om forskerne kalte resultatet signifikant var signifikansnivået på p=0.052, og 

egentlig er rett utenfor det som regnes som et signifikant resultat. Vi burde derfor tolke disse 

resultatene med varsomhet.  

 

Resultatene i dette delkapittelet tyder på at det er en svikt i ANS hos elever med 

matematikkvansker, og at ANS kan være så mye som fem år forsinket hos denne elevgruppen. 

Selv om dette ikke er det eneste problemet til elever med matematikkvansker, da andre ting 

predikerer prestasjoner mer, vil det være et solid kjennetegn for denne elevgruppen. At det er 

en signifikant forskjell mellom lavt-presterende og vanskegruppen hos begge studiene som 

undersøkte disse gruppene separat er et annet argument for at dette er et kjennetegn for elever 

med matematikkvansker (Mazzocco et al., 2011; Wong et al., 2017). Dette kan derfor brukes i 

en diagnostisering dersom man tolker resultatene med varsomhet.  

 

7.1.3 Metode  

Artiklene om subitizing og ANS burde ses i forhold til noen metodiske betraktninger. Ingen 

av artiklene i subitizing-delen har sett på elever med komorbide matematikkvansker og lese- 

og skrivevansker. Som nevnt av Ostad (2010) har kanskje så mange som 50% av elevene med 

matematikkvansker også komorbide lese og skrivevansker. Ved å ekskludere disse vet vi ikke 

noe om hvordan en komorbid lese- og skrivevanske vil se ut i forhold til subitizing, og om det 

finnes en forskjell mellom disse to gruppene. I motsetning til artiklene om subitizing har 

artiklene om ANS i større grad latt disse være med i hovedgruppen. Ettersom så få har sett på 

elever med kun matematikkvansker, vet i denne gangen mindre om hvordan elever med kun 

matematikkvansker presterer på denne oppgavetypen.  
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Vi kan ikke komme utenfor at målingene for subitizing i en viss grad er påvirket av 

symbolske faktorer, da man angir svarene enten verbalt eller ved å presse på taster markert 

med arabiske symboler. Det kan komme støy i målingene både når man tenker på evnen til å 

knytte mengder til symboler, og ved at elevene ikke er gode på hva tallene heter, slik vi så at 

effekten til subitizing i telle-området ble borte når det ble kontrollert for nummernavn 

(Andersson & Ostergren, 2012). Ettersom den samme undersøkelsen fant forskjeller også i 

subitizing-området, selv om man kontrollerte for kunnskap om nummernavn, trenger vi nok 

ikke konkludere med at støyen fra de symbolske faktorene er grunnen til alle forskjellene på 

området. Vi må likevel ikke legge fra oss at symbolske påvirkninger kan føre til noe støy i 

målingene. En av de positive faktorene med måling av ANS, er at dette måles med en 

oppgavetype der symbolske faktorer ikke spiller inn, man ikke får støy fra symbolske faktorer 

på samme måte som det er mulighet for i målingene av subitizing, med unntak selvfølgelig av 

målingene til Mazzocco et al (2011), som tidligere nevnt.  

 

 Selv om vi finner en vanske med ANS i vanske-gruppen vår, betyr dette ikke at vi kan si noe 

om retningen på vanskene, og kan ikke si at vansker med matematikk skyldes vansker i ANS. 

Dette kan vi ikke si noe om på grunn av forskningsdesignet til artiklene, der alle kun kan 

bevise korrelasjon, og ikke kausalitet. Vi har heller ingen informasjon om hvorfor elever med 

matematikkvansker ikke har like stort subitizing-område.  

 

7.1.4 Oppsummering ikke-symbolske nummersystem 

Oppsummert kan vi si at man kan se en forsinkelse i utviklingen av subitizing, der elevene 

foretar subitizing ved et lavere antall tall. Vi kan ikke si hvorvidt denne skylder eller skyldes 

vansker med matematikk basert på resultatene våre. Ellers er det uregelmessigheter ved 

subitizing i telle-området, men vi kan ikke konkludere med at vi har funnet en vanske der. Vi 

kan også si at det finnes en vanske ved ANS, selv om det er usikkert hvor mye den påvirker 

matematikkprestasjonene ved høyere alderstrinn. Måling av ANS har en metodisk fordel over 

måling av subitizing, da målinger med subitizing i større grad kan bli påvirket av symbolske 

faktorer. Det vil nok ikke være aktuelt å se på subitizing som markør for matematiske 

vansker, men det kan være hensiktsmessig å måle elevenes ANS.  
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7.2 Eksekutivfunksjoner  

7.2.1 Oppdatering, shifting og inhibisjon  

Ettersom det kun var én artikkel som så på oppdatering er det vanskelig å trekke store 

konklusjoner basert på den, men vi trenger ikke skyve vekk resultatene likevel. Det var 

spesielt interessant at det kun var signifikant forskjell på den delen som omhandlet tall 

(Pelegrina et al., 2015). Resultatene i studiene på shifting viser at noen finner signifikante 

forskjeller, og at disse potensielt blir større dersom man har både lese- og skrivevansker og 

matematikkvansker. Ettersom det er så få studier er det også her vanskelig å trekke 

konklusjoner.  

 

I studiene på inhibisjon var det kun to artikler av ti som ikke fant noen form for signifikante 

forskjeller for denne gruppen, noe som er en god indikator på at det faktisk finnes en forskjell. 

Også her kunne vi se en effekt av nummer i resultatene. I likhet med Pelegrina et al (2015), 

fant tre av disse studiene forskjeller dersom oppgavene involverte tall, men ikke dersom de 

var basert på ord (De Weerdt et al., 2013a; McDonald & Berg, 2018; L. C. Wang et al., 2012). 

Disse funnene kan bety noen forskjellige ting. For det første kan det være en svikt i numerisk 

inhibisjon og oppdatering som er med å føre til matematikkvansker. Det kan også være at 

svikten i andre numeriske prosesser fører til elevene strever mer med alle oppgaver med tall, 

og at man ved måling av inhibisjon med tall egentlig bare måler fungeringen med tall. Slike 

numeriske prosesser kan være alt fra medfødte prosesser som ANS, men også symbolske 

vansker. I tillegg kan vi ikke legge fra oss muligheten av påvirkningen av matematisk angst, 

da deltagerne ikke har blitt målt for dette. Denne angsten vil da slå ut over de numeriske 

oppgavene og ikke de med ord. Det er likevel slik at noen har funnet vansker med inhibisjon 

på oppgaver som ikke omhandler nummer for denne elevgruppen, og det kan derfor være at 

det finnes en grunnleggende svikt i inhibisjonen som kanskje blir forsterket av de numeriske 

faktorene.  
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7.2.2 Arbeidsminne  

Av de som ikke oppgav hvilken type arbeidsminne de målte, fant alle signifikante forskjeller 

mellom gruppene, og disse resultatene var ikke alene. Generelt for alle de resterende målene 

for arbeidsminne, enten det er verbal, visuospatial eller visuelt, var at noen fant forskjell, 

mens noen ikke gjorde det, men det var generelt flest som fant en forskjell. Det var ingen 

forskjell i hvilke aldersgrupper som gav forskjeller på verbalt, visuospatialt eller visuelt som 

kunne forklare forskjellene ved for eksempel modning. Dette ser vi blant annet hvis vi ser på 

Kyttala (2008) studie, som så på de desidert eldste barna i 15-16 års alderen. Her fant 

forfatteren ikke-signifikante forskjeller på noen av oppgavetypene, men også en del der det 

var signifikante forskjeller selv ved et så høyt alderstrinn. Geary et al. (2012) så på to 

forskjellige alderstrinn, første og femte klasse, og her er den eneste forskjellen at det ikke 

lenger er en signifikant forskjell mellom vanske-gruppen og de lavt-presterende elevene. Om 

dette er fordi elevene med matematikkvansker har blitt bedre eller de lavt-presterende 

dårligere vet vi ikke. Vi kan altså ikke konkludere med at forskjeller i alder og modning 

påvirker hvilken type arbeidsminne som gir signifikante forskjeller.  

 

Et annet interessant funn finner vi hos Geary et al. (2007). De fant at dersom man så på elever 

med matematikkvansker og lavt-presterende sammen mot de typisk-presterende, var det ikke 

signifikante forskjeller. Dersom man kun så på elevene med matematikkvansker mot de 

typisk-presterende, var det forskjeller. Dette gjaldt på både verbalt og visuospatialt 

arbeidsminne. Man kan bruke dette til å argumentere for et spekter, der elevene med 

matematikkvansker gjør det dårligst på arbeidsminne, og hvor man gjør det bedre i 

matematikk jo bedre arbeidsminneferdighetene er. Dette vil være et sterkt argument for en 

vanske i arbeidsminne for elever med matematikkvansker. Også ved verbalt arbeidsminne 

finner vi forskjeller i oppgavetyper der man gjerne finner flere forskjeller og større 

effektstørrelser når tall er involvert i oppgavene.  

 

Det er lett å tenke at dersom man ønsker å øke den matematiske prestasjonen, kan man gjøre 

dette ved å øke trene arbeidsminnet. En stor metaanalyse kom imidlertid frem til at å trene 

arbeidsminnet ikke gav noen effekt på aritmetisk prestasjon (Melby-Lervag, Redick, & 

Hulme, 2016).  
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7.2.3 Sentrale eksekutive  

Hos artiklene som så på den sentrale eksekutive funksjonen, fant hele syv av ti noen 

signifikante forskjeller hos elever med matematikkvansker. Det var mer når man så på 

hvorvidt det var en forskjell mellom lavt-presterende og typisk-presterende, hvor de to 

artiklene som så på dette hadde forskjeller. Dersom vi ser nærmere på de to artiklene ser vi at 

Geary et al. (2007) definisjon av «lavt-presterende» er noe uvanlig. Å plassere en person som 

presterer i 38. eller 39. persentil som «lavt-presterende» er ikke annet enn rart, og når de 

begynner kategorien på 23. persentil, som er i slutten av de 25. persentil som er satt av alle 

andre artikler i mitt utvalg som ser på lavt-presterende, virker det hele ganske uvanlig. 

Resultatene kan i hvert fall ikke brukes til å sammenlignes med resultatene til Iglesias-

Sarmiento and Deano (2016), som i utgangspunktet så på det samme. Det disse to resultatene 

samlet derimot kan gjøre, er å være med å styrke antagelsen om at personer på under 25 

persentil også strever mye med disse tingene, mens det går bedre for de over 23. persentil, og 

at dette derfor er et greit cut-off sted for elever med vansker med matematikk.  

 

7.2.4 Metode  

Også i eksekutivfunksjonene har forfatterne vært mindre opptatt av å skille elever med 

matematikkvansker fra elever med komorbide lese- og skrivevanske, og vi har også her en 

heterogen gruppe.  Ved eksekutive funksjoner er man i en litt annen situasjon enn ved ikke-

symbolske nummersystem når det kommer til retningsproblematikken med vanskene, da det 

ikke er foreslått hypoteser som sier at en økning i matematikkprestasjoner vil føre til en 

økning i eksekutive funksjoner. Man legger her til grunn at det er eksekutive funksjoner som 

fører til nedsatt matematikkevne, og ikke motsatt. Dette vil da være med unntak om de 

målingene som er gjort ved numeriske tall, der man presterer dårligere. Det kan her være at 

det er andre faktorer som påvirker eksekutivfunksjonene, men bare påvirker når det kommer 

til tall.  
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7.2.5 Oppsummering eksekutive funksjoner  

Det finnes forskjeller i eksekutive funksjoner hos elever med og uten matematikkvansker. 

Disse kommer frem blant annet i arbeidsminnet, og vi finner noen forskjeller i alle typer 

arbeidsminne. Mange av oppgavene som måler de sentrale eksekutive funksjonene er like 

eller ganske like oppgavene som brukes til å måle oppdatering, inhibisjon og shifting. Det er 

derfor naturlig å sette disse litt sammen, og dette styrker tanken om en vanske i disse 

eksekutive funksjonene, og det var her tendenser til at elevene med matematikkvansker 

underpresterte ved tall. Det kan selvfølgelig tenkes at det finnes en egen «talldel» av 

arbeidsminnet der elever med matematikkvansker sliter, men det er nok mer naturlig å tenke 

seg at disse målingene er som der på grunn av ekstern påvirkning fra en svikt i tallforståelsen 

som har blitt plukket opp i en slik måling. Selv om vi ekskluderte numeriske oppgaver viste 

noen oppgaver problemer med sentrale eksekutiven og de andre eksekutivfunksjonene 

uansett, så det finnes nok en generell svakhet i prestasjonene.  

 

7.3 Generelt om metode  

Det er et par metodiske faktorer som er generelle for begge kategoriene som jeg ønsker å få 

nevnt. For det første er målingen av matematikkprestasjoner for diagnostisering av 

matematikkvansker kun målt ved ett tidspunkt hos nesten alle studiene. Dette gjør at blant 

annet diagnostiseringen av matematikkvansker ofte mindre pålitelig. Dette henger selvfølgelig 

sammen med faktorer som gjennomførbarhet og økonomi ved studiene, men det er viktig å 

tenke på. Noen av studiene har fått lærervurderinger for å gjøre opp for dette, men det er 

fremdeles ikke like valid som en lengre utredning. At noen har fått en klinisk diagnose burde 

gjøre det sikrere at man har fått en måling av riktig elevgruppe, for ellers kan slike faktorer 

påvirke resultatet.  

 

Det er veldig varierende hva de forskjellige studiene kontrollerer for, og dette må vi være obs 

på i forhold til hva som dermed blir målt, og man kan få tredjevariabler man ikke er klar over. 

Videre må vi ikke glemme den tidligere nevnte studien som sa at elever med 

matematikkvansker skårer dårligere på intelligenstester på grunn av deres svakhet i matte og 

hvordan matematikk blir inkludert i disse testene (Lambert & Spinath, 2018). Dersom man da 
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kontrollerer for IQ, kan det være at man setter disse mot feil gruppe kontrollelever, noe som 

vil kunne påvirke resultatene. En styrke ved studiene er at med unntak av artiklene til Iglesias-

Sarmiento og Deano (2011&2016), har alle artiklene kontrollert for IQ enten ved matching 

eller i analysene.  

 

En videre metodisk svakhet hos mange av artiklene er at det er generelt svært få som oppgir 

effektstørrelser. Dette skyldes nok at mange av artiklene har et annet hovedfokus enn den 

informasjonen jeg har vært ute etter. Men ettersom de faktisk har oppgitt en analyse av disse 

forholdene er det en svakhet at effektstørrelse ikke er gitt.   
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8 Oppsummerende konklusjon 

Formålet med denne oppgaven har vært å ha en systematisk gjennomgang av litteraturen om 

ikke-symbolske nummersystem og eksekutivfunksjoner hos elever med og uten matematiske 

vansker. Resultatene av oppgaven kan brukes til en bedre teoretisk forståelse av området, men 

har også praktisk betydning, for eksempel for en pedagogisk-psykologisk rådgiver som skal 

vurdere om elever sliter med matematiske vansker. Jeg skal under kort oppsummere dette.  

 

Ved de ikke-symbolske nummersystemene ser vi at det er forskjeller mellom resultatene i 

subitizing og ANS. Subitizing har vist seg å ikke være en god markør for matematisk vansker. 

Vanskene vi finner ved subitizing utrykkes ved at elever med matematikkvansker har et lavere 

område for subitizing. Ettersom man utvikler subitizing over tid gjennom barndommen, vil 

også mange barn uten matematikkvansker ha et lavere subitizing-område enn andre 

jevnaldrende barn, uten at dette utløser vansker for disse elevene (Schleifer & Landerl, 2011). 

Også i telle-område kan vi ikke konkludere med en vanske, og subitizing som markør vil 

derfor ikke være hensiktsmessig. Ved ANS er derimot historien annerledes, da vi finner en 

tydelig vanske hos denne elevgruppa. ANS har vist seg å være mindre viktig for 

matematikkprestasjoner enn andre faktorer ved eldre klassetrinn, men ettersom utviklingen til 

ANS hos elever med matematikkvansker er så mye lavere enn hos jevnaldrende barn, kan den 

være en fin markør å lete etter. Ved eksekutivfunksjoner ser vi at det er en forskjell i 

arbeidsminne, og at man strever i de andre eksekutive funksjonene. Dette kommer spesielt til 

syne når man måler disse med tall. Dette er noe å være obs på i praksis, og er noe man kan se 

på under en utredning. Dersom eleven skårer svakt på disse målene, og man ser at man strever 

spesielt med de delene som omhandler tall, kan dette være en markør på matematikkvansker.  

 

På grunn av metodiske forhold nevnt ovenfor kan jeg i denne oppgaven ikke vise til kausale 

forhold, men det betyr ikke at de ikke finnes. Ved oppgaven min har jeg vist hvordan elever 

med matematikkvansker skiller seg fra typisk-fungerende barn, noe som er viktig å ta med seg 

videre ny forskning.  
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