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Sammendrag  
Tilpasset opplæring er et sentralt og lovfestet prinsipp i den norske skole (Opplæringslova, 

1998). Å gi tilpasset opplæring forutsetter at man har kunnskap om individuelle forskjeller 

som påvirker læring. I litteraturen skilles det mellom to hovedkategorier kognitive 

årsaksforklaringer til faglig prestasjon; domene-spesifikke og domene-generelle 

årsaksforklaringer. Domene-spesifikke årsaksforklaringer referer til ferdigheter spesielt 

knyttet opp mot prestasjon i et enkelt fagområde, mens domene-generelle årsaksforklaringer 

referer til kognitive årsaksforklaringer som påvirker prestasjon på tvers av fagområder.  

Tidligere forskning viser sammenhenger mellom ulike eksekutive funksjoner og faglige 

skoleprestasjoner (Alloway & Alloway, 2010; Hawes, Moss, Caswell, Seo, & Ansari, 2019). 

På bakgrunn av ulikheter i utvalgsstørrelse, alder og store variasjoner i hvordan de eksekutive 

funksjoner måles, er det ikke mulig å trekke noen sterke konklusjoner om hvorvidt eksekutive 

funksjoner påvirker barns læring og faglig prestasjoner.  

 
Det er på bakgrunn av tidligere teori og empiri, samt tilgjengelig datamateriale fra NumLit 

prosjektet at det er utarbeidet følgende problemstilling og forskningsspørsmål:  

Problemstilling er som følger: I hvilken grad er det sammenheng mellom eksekutive 

funksjoner og faglige prestasjoner hos norske 1. klassinger? 

Forskningsspørsmålene som skal besvares gjennom statistiske analyser er: I hvilken grad kan 

eksekutive funksjoner forklare unik variasjon i leseflyt og regneflyt på 1. trinn? Er 

fellesvarians mellom leseflyt og regneflyt delt med varians i arbeidshukommelse og eksekutive 

funksjoner? 

Metode  
Denne studien er har en kvantitativ metodetilnærming og et ikke-eksperimentelt design. Det 

er en deskriptiv studie som har som hensikt å forklare virkeligheten slik den er uten 

kontrollert manipulering av variabler. Masterstudien er en tverrsnittstudie ved at dataen er 

hentet fra kun ett måletidspunkt. Testene som ble brukt for å kartlegge de eksekutive 

funksjonene er NEPSY Inhibition og en digitalisert versjon av Tower of London. For å 

kartlegge arbeidshukommelse er testene Listening Recall og Backwards Digit Span brukt. 
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 De faglige prestasjonene, henholdsvis leseflyt og regneflyt er kartlagt med Test of Word 

Reading Effiency (TOWRE) og Addition og Subtrakction fluency fra TOBANS. 

Kontrollvariablene som brukes i denne studien er mål på nonverbal intelligens målt med 

Ravens Progressive Matrices, prosesseringshastighet, vokabular og alder.   

Masteroppgaven er skrevet i tilknytning til forskningsprosjektet Num-Lit ved Universitetet i 

Oslo. All data som er brukt i oppgaven er hentet fra dette prosjektet. Av det totale utvalget på 

244 barn i NumLit prosjektet er det tatt utgangpunkt i 148 barn i denne masterstudien.  

Analyser  
Datamaterialet er analyser ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Det er gjennomført 

deskriptive analyse, korrelasjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse. I studien er de to 

avhengige variablene leseflyt og regneflyt. De uavhengige variablene i studien er ulike mål på 

eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse. Det er kontrollert for non-verbal intelligens, 

prosesseringshastighet, alder og vokabular.  

Resultater  
Resultater fra korrelasjonsanalyse viser tydelige sammenhenger mellom eksekutive 

funksjoner, arbeidshukommelse, leseflyt og regneflyt. Sammenhengen er fortsatt tilstede etter 

kontrollert for non-verbal intelligens, prosesseringshastighet, alder og vokabular. Resultatene 

viser at arbeidsminne forklarer 11% av variasjonen i leseflyt og 6,6% av variasjonen i 

regneflyt. De eksekutive funksjonene inhibisjon og kognitiv fleksibilitet forklarer samlet 7,7% 

av variasjonen i regneflyt og 9,9% av variasjonen i leseflyt.  

Videre viser analysene at leseflyt og regneflyt deler 20,7 % felles varians. Resultatene fra 

analysen tilknyttet det andre forskningsspørsmålet indikerer at 8,8 % av fellesvariansen 

mellom leseflyt og regneflyt (20,7%) er også delt med varians i arbeidshukommelse. Videre 

viser resultatene at 10,3% av fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt (20,7%) er delt med 

varians med eksekutive funksjoner.  

Samlet støtter disse funnene en rekke tidligere forskning som viser en sammenheng med 

eksekutive funksjoner og faglige prestasjoner. Eksekutive funksjoner har et forklaringsbidrag 

til unik variasjon i leseflyt og regneflyt hos 1. klasse elevene i denne studien. Også 

arbeidshukommelse har unik forklaringsverdi for regneflyt og leseflyt.  
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1 Innledning 

1.1 Tematisk bakgrunn og oppgavens formål  
Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole jfr. Opplæringslova § 1-3 (1998). Det 

lovfestede prinsippet tilpasset opplæring referer i praksis til de tiltak skolen setter inn for å 

sikre at alle elever får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Kunnskap om hvilke 

faktorer som kan virke inn på læring og læringsutbytte er essensielt for å få til en god tilpasset 

opplæring for alle barn. Allerede fra 1. klasse er det store variasjoner i hvor godt elevene 

presterer faglig. Hvert barn utvikler seg i ulikt tempo, og dersom et barn ikke følger den 

normale utviklingskurven på et eller flere områder behøver det ikke nødvendigvis være grunn 

til bekymring. På en annen side er det viktig med tidlig tilpasset opplæring ut fra den enkelte 

elevs forutsetninger og behov. Dette for å unngå nederlag i læring og utvikling, som igjen kan 

få følger for senere skolefaglige prestasjoner og mestringsfølelse. Forskning på kognitive 

underliggende faktorer som kan påvirke læring er viktig for en bredere forståelse for hvorfor 

noen barn sliter tidlig med å tilegne seg faglige skoleferdigheter. Eksekutive funksjoner kan 

defineres som et paraplybegrep for en rekke kognitive funksjoner involvert i målrettet atferd 

og tanker, som er spesielt viktig for selvregulering, planlegging og gjennomføring av 

oppgaver. (Best & Miller, 2010). Arbeidshukommelse, planleggingsferdighet, inhibisjon og 

kognitiv fleksibilitet er sentrale kognitive kjernekomponenter i eksekutive funksjoner.  

På forskningsfeltet har det de senere tiår blitt en økende interesse for å forstå eksekutive 

funksjoners rolle og påvirkning i forhold til elevers fungering og prestasjoner i 

skolehverdagen. Det teoretiske grunnlaget for forholdet mellom eksekutive funksjoner og 

akademisk prestasjon de første skoleårene anses som noe uklart og en rekke forskere 

beskriver nødvendigheten for mer forskning nettopp på dette området. (Röthlisberger, 

Neuenschwander, Cimeli, & Roebers, 2013) 
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En samlet vurdering av tidligere forskning skissert i denne studien indikerer at av de ulike 

kjernekomponentene av eksekutive funksjoner, vurderes en svakt utviklet arbeidshukommelse 

å være den største trusselen mot faglig nederlag. En noe mer usikker forståelse er det for 

sammenhengen mellom andre eksekutive funksjoner og faglige prestasjoner. Denne oppgaven 

har på bakgrunn av dette valgt å fokusere på arbeidshukommelse og de to andre målene på 

eksekutive funksjoner, inhibisjonsferdighet og planleggingsferdighet, som separate 

komponenter. Hensikten med dette er for å undersøke hvorvidt eksekutive funksjoner målt 

med inhibisjon og planlegging viser en sammenheng med faglige prestasjoner på 1. trinn, 

uavhengig av arbeidshukommelse. 

Det overordnede målet med oppgaven er å bidra til å utvikle en bredere forståelse for 

eksekutive funksjoners rolle i barns læring. Et mål er også å fokusere på en utvikling av en 

bredere forståelse og en bevisstgjøring rundt kognitive underliggende faktorer som påvirker 

læring. Denne studien har ved hjelp av statistiske analyseverktøy og teori svart på følgende 

problemstilling og forskningsspørsmål:  

I hvilken grad er det sammenheng mellom eksekutive funksjoner og faglige prestasjoner hos 

norske 1. klassinger? 

Følgende forskningsspørsmål skal besvares gjennom statistiske analyser:  

I hvilken grad kan eksekutive funksjoner forklare unik variasjon i leseflyt og regneflyt på 1. 

trinn?  

Er felles variansen mellom leseflyt og regneflyt delt med varians i arbeidshukommelse og 

eksekutive funksjoner? 
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1.2 Oppgavens oppbygning  
Kapittel 1: Dette kapittelet beskriver bakgrunn for valg av temaet eksekutive funksjoner, 

temaets relevans for det spesialpedagogiske feltet, problemstilling og forskningsspørsmål, 

samt en kort begrepsavklaring   

Kapittel 2: Dette kapittelet er en redegjørelse for det teoretiske og empiriske grunnlaget av 

eksekutive funksjoner. Kjernekomponenter, psykrometrisk måling og utvikling vil beskrives, 

og forholdet mellom eksekutive funksjoner, arbeidshukommelse og intelligens kort 

diskuteres. Delkapittel 2.2 beskriver oppgavens to tilnærminger til årsaksforklaringer for 

faglige prestasjoner. Delkapittelet 2.3 skal legge det teoretiske grunnlaget for leseflyt og 

regneflyt. Her presenteres de to begrepene regneflyt og leseflyt, samt utviklingen av disse 

ferdighetene. Avslutningsvis vil kapittelet beskrive tidligere forskning som har undersøkt 

sammenhengen mellom leseferdigheter, regneferdigheter og eksekutive funksjoner.  

Kapittel 3: Dette kapittelet beskriver de brukte metoder, utvalg og datainnsamling. I dette 

kapittelet vil alle brukte variabler og kartleggingsverktøy beskrives. I delkapittel 3.5 vil en 

beskrive generell validitet og reliabilitetskriterier, samt trusler mot validitet og reliabilitet i 

kvantitativ forskning. Avslutningsvis i delkapitlene 3.6 og 3.7 beskrives forskningsetiske 

hensyn og valgt analysetilnærming.  

Kapittel 4: Dette kapittelet viser resultatene fra deskriptiv analyse. Variablenes 

normalfordeling presenteres ved hjelp av histogrammer og beskrives. Videre følger en 

beskrivelse av de to analysene bivariat korrelasjonsanalyse og hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse, samt resultater fra disse analysene.  

Kapittel 5: Dette kapittelet inneholder en vurdering av studiens validitet og reliabilitet. I 

delkapittel 5.5 vil resultatene sees i lys av tidligere teori og empiri. En vurdering av 

eksekutive funksjoners praktiske overføringsverdi og spesialpedagogiske relevans blir drøftet 

avslutningsvis. 

Kapittel 6: Dette kapittelet tar for seg en oppsummering av studien. Vurderinger rundt fremtid 

forskning nevnes avslutningsvis.   
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1.3 Begrepsavklaring  
Begreper i oppgavens problemstilling vil her kort defineres. Andre viktige begreper og 

fagbegreper som brukes i teksten vil bli definert første gang de brukes. Enkelte begreper som 

brukes i denne masterstudien eksisterer ikke i det norske vokabularet, og i de tilfeller vil det 

engelske begrepet brukes. Enkelte begreper som brukes i denne oppgaven mangler en 

konsensus knyttes til en universell definisjon. For de begreper dette gjelder, vil flere 

definisjoner presenteres.   

1.3.1 Eksekutive funksjoner  
Eksekutive funksjoner er et paraplybegrep for en rekke kognitive prosesser underlagt aktivitet 

i de fremre hjerneområder og relaterte subkortikale områder. Prosesser assosiert med 

eksekutive funksjoner er mange, men hovedelementene inkluderer forventing, målvalg, 

planlegging, initiativ til aktivitet, selvregulering, mental fleksibilitet, å kunne tilpasse 

oppmerksomhet og effektiv anvendelse av tilbakemeldinger. (V. Anderson, 2002) 

Resultatene i denne studien kommer fra det operasjonaliserte begrepet eksekutive funksjoner. 

Operasjonalisering er en prosess hvor målet er å gjøre en latent variabel eller fenomen om til 

målbare variabler. Latente variabler referer til psykologiske fenomener som ikke er direkte 

observerbare. I hvilken grad resultatet også har gyldighet for det teoretiske definerte begrepet, 

er en vurdering av hvilken begrepsvaliditet operasjonaliseringen har. Empiriske 

forskningsresultater slik som presentert her gjelder altså i første omgang slik de er 

operasjonelt definert gjennom de indikatorer som er benyttet. (Lund, 2002). Det er i 

litteraturen diskutert hvorvidt det operasjonaliserte begrepet eksekutive funksjoner har en 

relevans i forhold til praktisk overføringsverdi. Denne diskusjonen vil gis nærmere forklaring 

i oppgavens teoretiske del og diskusjon (Delkapittel 5.7 Spesialpedagogisk relevans) 

1.3.2 Fagprestasjoner 
Fagprestasjoner vil være avhengig av hvilket klassetrinn man undersøker og dermed trinnets 

kompetansemål. Fagprestasjoner på 1. trinn, som brukt i denne studien, handler i stor grad om 

lavere ordens ferdigheter i lesing og matematikk. Elevens matematikkferdigheter og 

leseferdigheter er i denne studien målt ved bruk av tester som måler elevens regneflyt og 

leseflyt. En ferdighet som gjøres med flyt karakteriseres av automatikk, hurtighet og 

nøyaktighet. 
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2 Teoretisk og empirisk bakgrunn  
 Denne oppgavens hovedtema er eksekutive funksjoner, og dette vil dermed vektlegges i det 

teoretiske delen av oppgaven. Eksekutive funksjoner er et komplekst fenomen og ulike 

aspekter av fenomenet vil dermed beskrives. Det teoretiske grunnlaget av eksekutive 

funksjoner innebærer beskrivelser av kjernekomponenter, utvikling og målinger av eksekutive 

funksjoner. Sammenhengen mellom intelligens, arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner 

vil også kort presenteres.  Videre vil eksekutive funksjoners betydning for faglige prestasjoner 

på bakgrunn av tidligere empiri og eksekutiv atferd beskrives.  

Teorikapittelet skal også beskrive årsaksforklaringer til faglige prestasjoner, og utvikling av 

ferdighetene leseflyt og regneflyt. Tidligere forskning på eksekutive funksjoners bidrag til 

ulike spesifikke ferdigheter innenfor lesing og matematikkprestasjon vil presenteres 

avslutningsvis.  

2.1 Eksekutive funksjoner  
Menneskelig atferd styres av instinkter, reflekser, følelser og impulser, men også av de mål 

man ønsker å oppnå. Målrettet atferd kan i enkelte tilfeller vike fra de automatiske responser 

og instinkter man har, og i de tilfeller er det nødvendig med målrettet regulering av tanker og 

handlinger. Slik regulering er underligget de eksekutive funksjonene (Nelson, James, 

Chevalier, Clark, & Espy, 2016). De eksekutive funksjonene muliggjør menneskets tilpasning 

til nye situasjoner og krav.  De spiller også en viktig rolle i situasjoner som krever at man skal 

ta avgjørelser og planlegge. Evnen til selvregulering og skille mellom relevant og irrelevant 

informasjon under en målrettet aktivitet er også sammenhengende de eksekutive funksjonene 

(Diamond, 2016). I følge Fleischer, Bergseth, and From (2017) kan eksekutive funksjoner i 

praksis observeres i fire trinn og kjennetegnes av atferd som er sterkt knyttet til målrettethet. 

Først og fremst forutsetter prosessen at man får en ide. Videre kreves det effektiv målrettet 

atferd ved at man planlegger utførelsen av ideen, for så utføring av planen gjennom 

målrettede handlinger hvor en tar hensyn til egne behov og situasjonens krav. Siste trinn 

består av vurdering av utførelsen underveis og til slutt, samt foreta eventuelle justeringer. I 

denne prosessen involveres ulike eksekutive prosesser som initiativ, planlegging, utførelse, 

vurdering og kontroll av impulser. 
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Eksekutive funksjoner er i hovedsak knyttet til nevralt nettverk i hjernens frontallapp 

(pannelapp), og da spesielt i de fremre områder; Prefrontal cortex (Best & Miller, 2010; 

Diamond, 2016). Man ble først oppmerksom på de eksekutive funksjoner i forbindelse med 

undersøkelser av personer med hjerneskade. I de tilfeller hvor hjerneskaden involverte 

personenes frontallapp eller dens nettverk, så man at personene hadde utfordringer med å ta 

initiativ og utføre sammensatte målrettede handlinger (Fleischer et al., 2017). Teknologiske 

fremskritt i nyere tid har gjort det mulig å utvikle metoder som forhøyer nivåer på 

forskningen. Metoder som functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI),  Magnetic 

Resonance (MR) og Positron-emisjonstomografi (PET). Disse kan enkelt forklart gi detaljerte 

bilder av hjernen.  Bilder av hjernen og hjerneaktivitet gir en bedre forståelse av ulike 

kognitive prosesser og hjernes nettverk (Chung, Weyandt, & Swentosky, 2014). Nyere 

undersøkelser viser at eksekutive funksjoner er avhengig av flere ulike deler av hjernen enn 

tidligere antatt. Forsking viser at eksekutive funksjoner er et resultat av komplekse 

interaksjoner mellom mange ulike områder i hjernen. I tillegg til å være tydelig lenket til 

aktivitet i Prefrontal cortex, er prosessene også avhengig av andre ulike distribuerte nettverk i 

subkortikale hjerneområder. Skader på baner mellom Prefrontal cortex og andre bakre 

hjerneområder som parietal- og oksipitallappen, kan også gi svikt eller reduksjon av 

eksekutive funksjoner (Collette, Hogge, Salmon, & Van Der Linden, 2006). 

Selve begrepet eksekutive funksjoner ble etablert i nevro-psykologisk litteratur på 

begynnelsen av 80-tallet. Til tross for at begrepet var etablert, manglet det en fullstendig 

definisjon og frem til tidlig 2000-tallet hadde forskerne på feltet foreslått over 30 ulike 

definisjoner for begrepet eksekutive funksjoner (Goldstein, Naglieri, Princiotta, & Otero, 

2014). I tillegg til utfordringer knyttet til definisjonen, har det vært svært varierende praksis i 

forhold til hvordan begrepet har blitt operasjonalisert og målt (Karr et al., 2018). 

Forskningslitteraturen gjenspeiler også i dag en manglende konsensus knyttet til universell 

definisjon av eksekutive funksjoner (Carlson, Faja, & Beck, 2016). I løpet av det siste tiåret 

har det blitt økende interesse for definering og måling av eksekutive funksjoner både knyttet 

til forskningsfeltet og i det kliniske området (Karr et al., 2018). En bred definisjon beskriver 

eksekutive funksjoner som et paraplybegrep for ulike kognitive ferdigheter, heretter kalt 

kjernekomponenter, som trengs for fleksibel, situasjonsadekvat og målrettet atferd (Best & 

Miller, 2010; Van der Ven, Kroesbergen, Boom, & Leseman, 2012). 



7 
 

Til tross for økende grad av forskning på feltet er det fortsatt omdiskutert hvor mange 

kjernekomponenter som inngår i paraplybegrepet eksekutive funksjoner, men de fleste 

forskere opererer med et sted mellom 3-5 kjernekomponenter (Fleischer et al., 2017). I denne 

masterstudien er det inkludert mål på planleggingsferdighet, inhibisjon og arbeidsminne. De 

to førstnevnte kjernekomponentene er begge kun målt med en test og det er dermed ikke 

forsvarlig å undersøke de to komponentenes bidrag til leseflyt og regneflyt som uavhengige 

komponenter. I den forbindelse utgjør de to deltestene et samlet mål på eksekutive funksjoner. 

Mål på arbeidshukommelse er ikke inkludert som en kjernekomponent i samlebegrepet 

eksekutive funksjoner.  

I litteraturen blir arbeidsminne/updating, inhibisjon og shifting ofte referert til som 

kjernekomponenter av eksekutive funksjoner. Arbeidsminne er de strukturer og prosesser som 

brukes for midlertidig lagring og manipulering av informasjon. Inhibisjon referer til evnen til 

å selektivt rette oppmerksomheten mot relevant informasjon, samt undertrykke en automatisk 

respons og motstå fristelser. Shifting, også kalt kognitiv fleksibilitet, referer til hvor enkelt 

man kan tilpasse seg og skifte mellom ulike sett av regler og oppgaver (Bjorklund, 2013). I 

tillegg til de tre nevnte sub-komponentene blir resonnering, problemløsning og planlegging 

ofte beskrevet som komplekse eksekutive funksjoner som bygger på kjernekomponentene. 

(Diamond, 2016).  Ferdighetene organisering, impulskontroll, motivasjon, empati blir også av 

enkelte beskrevet som kjernekomponenter av eksekutive funksjoner (Garner, 2009). 

I tillegg til uenigheter knyttet til antall kjernekomponenter, er det også uenigheter knyttet til 

strukturen av disse. Uenighetene går ut på hvor vidt de ulike funksjonene er organisert som en 

enhet eller om en skal skille mellom ulike kjernekomponentene som uavhengige komponenter 

med en underliggende felles styringsfunksjon (Bell & Cuevas, 2016; Best & Miller, 2010). 

Nevropsykologiske undersøkelser av personer med ervervede hjerneskader, da spesielt i 

prefrontal cortex, har identifisert flere ulike profiler av eksekutive vansker, som videre tyder 

på at eksekutive funksjoner består av ulike atskilte komponenter. En dominerende modell for 

strukturen av eksekutive funksjoner hos voksne individer ble utarbeidet av Miyake et al. 

(2000) som støttet antagelsen om tre separate, men korrelerende kjernekomponenter. I studien 

ble det foretatt faktoranalyse, som er en statistisk analysemetode utviklet innen psykologien. 

Denne metoden søker å finne frem til faktorer som kan forklare resultater fra ulike tester. 

Denne type metode er et godt verktøy for analyse av strukturen av eksekutive funksjoner 

(Nelson et al., 2016).  
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Miyake et al. (2000) viste til i sin forskning at variablene inhibisjon, updating og shifting er 

tre separate eksekutive funksjoner, men likevel henger sammen og er en del av en større 

enhet. Denne tre-dimensjonsmodellen har fått en generell aksept på forskningsfeltet.  

 

2.1.1 Kjernekomponenter i eksekutive funksjoner  

Arbeidshukommelse 

Det blir diskutert hvor vidt arbeidsminne bør beskrives som en av kjernekomponentene i 

eksekutive funksjoner eller som en relatert, men uavhengig komponent av eksekutive 

funksjoner. Enkelte forskere beskriver derimot arbeidsminne sammen med kognitiv 

fleksibilitet, inhibisjon og oppmerksomhet som kjernekomponenter for eksekutive funksjoner. 

(Diamond, 2016) Andre forskere begrenser eksekutive funksjoners funksjon i forhold til 

arbeidsminne til å være en oppdateringsfunksjon av informasjonsstrøm til arbeidsminne. Den 

definisjonen anser arbeidshukommelse som en prosess uavhengig, men relatert til eksekutive 

funksjoner. (Miyake et al., 2000) 

 

Arbeidsminne er et system ansvarlig for prosessering og midlertidig lagring av informasjon 

ved gjennomføring av kognitive oppgaver (LeFevre, Wells, & Sowinski). De to begrepene 

korttidsminnet og arbeidsminne brukes ofte synonymt, men de representerer ulike systemer. 

Korttidsminnet fungerer som en midlertidig og passiv lagring av informasjon. Et eksempel på 

en prosess som avhenger av korttidshukommelsen er kapasiteten til å huske et telefonnummer 

i tidsintervallet det tar fra det leses, til det plottes i telefonen og ringes (Vergauwe & Cowan, 

2015). Til forskjell fra korttidshukommelsen som kan defineres som evnen til å lagre 

informasjon i noen sekunder, har arbeidsminne en funksjonell rolle som blant annet 

kombinerer lagring, manipulering og behandling av informasjon. Spesielt for 

arbeidshukommelse er at funksjonen muliggjør midlertidig lagring av informasjon samtidig 

som en det foregår en selektiv prosessering av annen ekstern informasjon. Om en skal huske 

et telefonnummer i situasjoner hvor man ikke gjør andre aktiviteter, bruker man 

korttidshukommelsen. Om man derimot samtidig som man forsøker å huske et telefonnummer 

ser på TV, vil en kunne si at prosessen var avhengig av arbeidsminne (Vergauwe & Cowan, 

2015).  
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Det er utarbeidet en rekke modeller av arbeidsminne. Det er utarbeidet en innflytelsesrik 

arbeidsminnemodell av A. D. Baddeley and Hitch (1974). Modellen ble utarbeidet som en 

videreutvikling av teorien om korttidsminne. A. Baddeley (2000) beskriver arbeidsminne som 

en multikomponent-modell bestående av fire ulike komponenter; fonologisk sløyfe, visuo-

spatial skisseblokk, sentral eksekutive og episodisk buffer. Den fonologiske sløyfen er 

ansvarlig for midlertidig lagring og vedlikehold av språkbasert og fonologisk informasjon. 

Visuell og spatial informasjon blir midlertidig lagret og bearbeidet i den visuo-spatiale 

skisseblokken. Modellen har siden 1974 blitt videreutviklet da flere funn ikke lot seg forklare 

av den opprinnelige arbeidsminnemodellen.  

 

Arbeidsminnemodellen hadde blant annet ingen forklaring på hvordan informasjon trekkes fra 

begge slavesystemene til langtidsminne, for så å holdes i en integrert form. Slavesystem anses 

å være midlertidige lagre for spesifikk informasjon (fonologisk/verbal informasjon og 

visuospatial/visuell informasjon.) I år 2000 ble det lagt et nytt slavesystem; den episodiske 

bufferen. Den episodiske bufferen anses som å være ansvarlig for å integrere informasjon fra 

den fonologiske sløyfen og visuo-spatiale skisseblokk med langtidsminnet. (A. Baddeley, 

2000) Videre er den visuo-spatiale skisseblokken kritisert av Vergauwe and Cowan (2015) for 

å være utarbeidet på bakgrunn av teoretisk nødvendighet fremfor empirisk bevis på systemets 

faktiske eksistens.   

 

Sentralt i arbeidsminnemodellen er den sentrale eksekutiven. Denne fungerer som en 

overordnet kontrollfunksjon som er ansvarlig for å holde og regulere oppmerksomheten til de 

ulike slavesystemene. Den sentrale eksekutiven regnes å være et prosesseringssystem med 

begrenset kapasitet som er ansvarlig for å regulere og koordinere informasjon i arbeidsminnet, 

samt gjeninnhente relevant informasjon fra langtidshukommelsen og koordinere ulike 

kognitive aktiviteter. (S. E. Gathercole, Pickering, Knight, & Stegmann, 2004)  Den sentrale 

eksekutiven er ansvarlig for inhibisjon, planlegging, strategi og oppgavebytting, 

oppmerksomhet, kontroll av informasjonsprosessering, kontroll av fonologiske loop, den 

visuo-spatiale skisseblokk og den episodiske bufferen. I følge LeFevre et al. overlapper de 

prosesser som er sentralt i sentrale eksekutiven med prosesser i eksekutive funksjoner. I den 

forbindelse bruker LeFevre et al. begrepet eksekutiv oppmerksomhet for å beskrive 
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komponentene av arbeidsminnets sentrale eksekutive og eksekutive funksjoner, men i følge 

A. Baddeley (2000) er den sentrale eksekutiven ikke det samme som eksekutive funksjoner.  

Arbeidsminnemodellen til A. D. Baddeley and Hitch (1974) er en anerkjent og mye brukt 

innen forskningen, men den har også blitt kritisert. Modellen beskriver arbeidsminne som en 

multi-komponent system med domene-spesifikke lagringssystemer for ulik typer informasjon. 

Vergauwe and Cowan (2015) beskriver derimot arbeidshukommelsen som et domene-generelt 

lagringssystem som fungerer på samme måte uavhengig av type informasjon som skal lagres 

og manipuleres. Ved en domene-generell tilnærmingsmåte til arbeidsminne vil midlertidig 

lagring av for eksempel visuelt fremstilt farger og verbale tall huskes på samme tid. Lagring 

av den type informasjon vil kompliseres ved en domene-spesiell tilnærming, da tall vil lagres 

i den fonologiske sløyfen, mens farger vil lagres i visuo-spatiale skisseblokk, dette fordi den 

domene-spesifikke tilnærmingen beskriver komponentene til arbeidsminnet som separate og 

som arbeider uavhengig av hverandre. (Vergauwe & Cowan, 2015) 

 

Den domene-generelle tilnærmingen til arbeidsminne beskriver at oppmerksomhet er 

avgjørende for arbeidsminnefunksjonen. Den episodiske bufferen kan binde sammen ulike 

typer informasjon og virke som en funksjon liknende oppmerksomhet i Cowans modell 

(Vergauwe & Cowan, 2015), men i følge Cowan, Saults, Blume, and Gauthier (2014) er det 

teoretiske og empiriske fundamentet for en slik funksjon for vag til å ha teoretisk verdi.  

 

Updating/oppdatering til arbeidsminne 

Updating, heretter kalt oppdatering, er i følge Miyake et. al. (2000) en prosess som 

manipulerer og koder innkommet relevant informasjon for oppgaven eller situasjonen.  Videre 

tilpasses informasjonen i arbeidsminnet ved å erstatte gammel informasjon med ny og mer 

relevant informasjon. Oppdateringsfunksjonen er mer komplisert enn enkel manipulering og 

passiv lagring av oppgave- og situasjonsrelevant informasjon, fordi oppdatering innebærer 

aktivt lagring av informasjon i arbeidsminne. Ulike forskere bruker begrepet oppdatering om 

den delen av eksekutive funksjoner som jobber med arbeidsminne ved å oppdatere 

informasjonen, mens andre forskere bruker begrepet synonymt med arbeidsminne.   
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Inhibisjon 

Inhibisjon er evnen til å bevisst undertrykke en automatisk eller lært respons til fordel for en 

annen respons som er tilpasset oppgaven eller utfordringen man skal gjennomføre (Wiebe & 

Karbach, 2018)  Inhibisjon kan måles ved tester som krever at barnet undertrykker en 

automatisk respons til fordel for en annen, ofte unaturlig, respons. På slike type oppgaver 

krever det at barnet ikke bare undertrykker en automatisk respons, men også produserer en 

tilpasset respons som strider med de kognitive responser barnet naturlig vil gjøre. (Carlson & 

Moses, 2001) Inhibisjon anses å være en svært viktig funksjon som muliggjør utvikling av de 

andre kjernekomponentene. Inhibisjon støtter også de andre eksekutive funksjonene i deres 

prosesser. (L. Altemeier, Jones, Abbott, & Berninger, 2006) 

 

Diamond (2016) beskriver en bred definisjon av inhibisjon som også inkluderer inhibisjon av 

oppmerksomhet og inhibisjon av atferd. Kontroll av inhibisjon vil i følge Diamond (2012) 

gjøre det mulig å fokusere ved å kontrollere oppmerksomhet, tanker og følelser som er 

tilpasset ulike situasjoner. Inhibisjon av oppmerksomhet referer til evnen til selektiv og 

fokusert oppmerksomhet. Dette krever undertrykking av oppmerksomhet til distraksjoner i 

omgivelsene slik at man mestrer å holde fokus på det som er ønskelig. I tillegg til å holde 

oppmerksomheten rettet mot oppgaven, samt blokkere for automatiske følelser og tanker, vil 

også inhibisjonskontroll i følge Diamond (2016(Diamond, 2016) også kontrollere atferd ved 

motoriske og verbale responser. Den operasjonaliserte definisjonen av inhibisjon av atferd 

måles ved undersøkelse av barnets evne til å utsette eller undertrykke atferd knyttet til en 

automatisk og impulsiv respons. Barnets evne til å vente med den automatiske responsen 

bedres med alderen. (Carlson & Moses, 2001)  

Shifting/Kognitiv fleksibilitet 

Shifting regnes som en av kjernekomponentene i eksekutive funksjoner (Diamond, 2016). 

Shifting kalles også kognitiv fleksibilitet, begrepene shifting og kognitiv fleksibilitet brukes 

om hverandre, og betegnelsen kognitiv fleksibilitet vil benyttes videre i denne oppgaven. 

Kognitiv fleksibilitet referer til evnen til å bytte frem og tilbake mellom ulike oppgaver, 

operasjoner og mentale forestillinger eller regler (Griffin, McCardle, & Freund, 2016). 

Kognitiv fleksibilitet kan beskrives som en prosess som involverer en mental frakopling av en 

irrelevant oppgave og en mental aktiv påkobling til en annen relevant oppgave (Miyake et al., 

2000). 
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Kognitiv fleksibilitet er avhengig av både arbeidshukommelse og inhibisjonsferdigheter. For å 

spontant skifte tankegang eller gjøremåte må man aktivere og holde ny informasjon i 

arbeidsminne, samtidig som det tidligere gjøremåten eller informasjonen må undertrykkes. 

(Diamond, 2016). Kognitiv fleksibilitet handler om valg av metode for å løse en oppgave eller 

et problem, samt tilpasninger når situasjonen endres (Diamond, 2012). 

Kognitiv fleksibilitet utvikles noe senere enn arbeidsminne og inhibisjonsferdigheter, dermed 

vil faktoranalyse av barns eksekutive funksjoner ha en større sannsynlig for å finne to-

faktormodell med kun arbeidsminne og inhibisjonskontroll (Diamond, 2016). 

 

2.1.2  Komplekse eksekutive funksjoner  
Komplekse eksekutive funksjoner referer til eksekutive funksjoner som er sammensatte, 

avanserte og involverer flere ulike kognitive prosesser. De komplekse eksekutive funksjonene 

er underbygget kjerneferdighetene og krever ofte en kombinasjon og koordinering av ulike 

kjerneferdigheter. Planlegging, problemløsning og resonnering refereres i litteraturen ofte til 

som de komplekse eksekutive funksjoner. 

Planleggingsevne regnes som en kompleks eksekutiv funksjon som kombinerer alle 

kjerneferdighetene. (Miyake et al., 2000) Denne ferdigheten regnes som viktig i de oppgaver 

hvor en selv skal vurdere og bedømme hvordan oppgaven skal løses.  

Planleggingsevne kartlegges ofte ved bruk av testene Tower of Hanoi eller Tower of London, 

som begge tester personens evne til å planlegge og se for seg flere trekk fremover for å kunne 

løse oppgaven. I denne studien brukes en digitalisert versjon av Tower of London for å 

kartlegge variabelen planlegging. I hvor stor grad elevene faktisk gjennomfører nøye 

planlegging for å løse oppgaven er uklar, spesielt når oppgaven administreres uten 

spesifisering eller informasjon om hvilke strategier som bør brukes. Strategien som brukes for 

å løse de ulike brettene krever omfattende grad av målrettet atferd og krever at barnet lager 

seg delmål underveis for å oppnå hovedmålet. (Miyake et al., 2000) 

Miyake et al. (2000) fant i sin forskning at prestasjon på planleggingsevne målt med Tower of 

Hanoi også avhenger av inhibisjonsferdigheter. Den komplekse eksekutive funksjonen 

problemløsningsferdigheter kan defineres som evnen til å vurdere hvordan nye også ukjente 

oppgaver skal løses.   (Collins, Koechlin, & O'Doherty, 2012; Diamond, 2016) 



13 
 

2.1.3 Utvikling av eksekutive funksjoner 
De første leveårene av barns liv har vist seg å være svært viktig for utvikling av eksekutive 

funksjoner (Best & Miller, 2010). Utvikling av eksekutive funksjoner foregår frem til slutten 

av ungdomsårene, men den største utviklingen skjer i førskoleårene. (Nelson et al., 2016). 

Sammenliknet med andre områder i hjernen modnes Prefrontal cortex, som i stor grad er 

knyttet til de eksekutive funksjonene, noe senere i livsløpet (Best & Miller, 2010). 

I løpet av de 6 første årene skjer det en rask utvikling i eksekutive funksjoner og utvikling av 

kjernekomponenter begynner allerede i spedbarnsalder (Diamond, 2016). Det forekommer en 

kraftig bedring av evnen til impulshemming og fokusert oppmerksomhet i perioden når barnet 

er 3-5 år, med en kraftig innspurt ved 4 års alder. Inhibisjon vurderes av mange forskere som 

den grunnleggende av kjernekomponentene av eksekutive funksjoner som muliggjør utvikling 

av de andre kjernekomponentene (L. Altemeier et al., 2006). Forskning har vist at 

inhibisjonskontroll har en sterk sammenheng med arbeidsminne (Miyake et al., 2000). 

Kognitiv fleksibilitet utvikles noe senere enn de to andre kjernekomponentene (Diamond, 

2016). Kognitiv fleksibilitet, målrettet atferd og informasjonsprosessering når et kritisk punkt 

i utviklingen mellom 7 og 9 års alder, og fortsetter å utvikles frem til 12 års alderen (Fleischer 

et al., 2017). 

  

Generell kognitiv utvikling er påvirket av et samspill mellom arv og miljø (Fleischer et al., 

2017). Barn utvikler eksekutive funksjoner i ulikt tempo (Bell & Cuevas, 2016; Diamond, 

2016). Det vil være variasjon i hvor godt utviklede eksekutive funksjoner elevene har i det de 

begynner formell skolegang. Utviklingen av eksekutive funksjoner i førskoleårene spiller en 

kritisk rolle i kognitiv og sosial utvikling. 

 

Nyere studier viser at de eksekutive funksjonene hos førskolebarn i større grad er organisert 

som en helhet, fremfor adskilte kjernekomponenter med felles styringsfunksjon (Lee, Bull, & 

Ho, 2013).  I likhet med generell kognitiv utvikling hvor det forekommer en differensiering 

av de ulike kognitive funksjonene, skjer det også en differensiering mellom de ulike 

eksekutive funksjonene i utviklingsforløpet. Ulike studier varierer om de tar utgangspunkt i 

en struktur av eksekutive funksjoner som en en-faktormodell, to-faktormodell eller tre-

faktormodell. Modeller tar ofte utgangspunkt i arbeidsminne og inhibisjon som en faktor for 

barn i 3-5 års alder (Simanowski & Krajewski, 2019).  
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2.1.4 Måling av eksekutive funksjoner  
Som tidligere nevnt er begrepet eksekutive funksjoner sammensatt og omdiskutert. Dette fører 

til at forskere på feltet bruker ulike definisjoner av begrepet (Bell & Cuevas, 2016). Videre er 

det noe varierende praksis for hvordan de eksekutive funksjonene blir testet. Ulike studier vil 

kunne vise sprikende funn som resultat av den manglede konsensus knyttet til en universell 

definisjon av begrepet. Det er opp til hver enkelt forsker hvilken definisjon som legges til 

grunn for forskningen (Van der Ven et al., 2012), noe som fører til at forskningen på feltet 

varierer i både metode og funn.   

 

Forskning viser noe sprikende funn knyttet til hvor vidt eksekutive funksjoner, samt hvilke 

kjernekomponenter, som kan virke inn på elevens faglige fungering. I tillegg til 

definisjonsproblematikken kan en av årsakene til de sprikende funnene være knyttet til 

ulikheter i forsøksgruppens alder. Dette kan være problematisk for den økende graden av 

differensiering av kjernekomponenter og den betydelige utviklingen i førskoleårene. Ulikheter 

i forsøksgruppens alder og hurtig utvikling av eksekutive funksjoner vanskeliggjør 

sammenlikninger av elevgrupper på tvers av alderstrinn (Nguyen & Duncan, 2019). 

Litteraturen er preget av en sprikende og inkonsistent forståelse av eksekutive funksjoners 

rolle knyttet til andre kognitive aspekter og ulike mestringsområder. En av årsakene til 

sprikende funn i forskningen er utfordringer med å etablere eksekutive funksjoner som et rent 

målbart psykrometrisk fenomen. Dette problemet refereres i litteraturen til task-impurity 

problematikken (Miyake et al., 2000).  De fleste tester som måler de eksekutive funksjonene 

krever i tillegg ulike andre kognitive prosesser. Gjennomføring av eksekutive oppgaver krever 

en kombinasjon av eksekutive og ikke-eksekutive kognitive ferdigheter, for eksempel verbal 

og visuell prosesseringshastighet. Målene på eksekutive oppgaver vil derfor ikke være «rene» 

mål på eksekutive funksjoner. I tillegg krever eksekutive oppgaver at barnet har kunnskaper 

uavhengige av eksekutiv og kognitive ferdigheter. Slike ferdigheter er for eksempel kunnskap 

om ulike farger og ulike mønster, slik som krevd i deltestene Inhibisjon og Tower i denne 

studien (Carlson et al., 2016). 

Det blir imidlertid også hevdet at en rekke kognitive tester vil innebære komponenter av 

eksekutive funksjoner. For en rekke tester er det dermed umulig å ekskludere eksekutive 

funksjoners bidrag til gjennomføring. For eksempel vil de fleste psykrometriske tester kreve 

en viss grad av planlegging, strategi og inhibering. (Hunter & Sparrow, 2012) 
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Videre er eksekutive funksjonene ofte målt med oppgaver som krever hurtig 

prosesseringshastighet (Rey - Mermet, Gade, Souza, Von Bastian, & Oberauer, 2019). Slike 

oppgaver tar ikke hensyn til at det finnes individuelle forskjeller i prosesseringshastighet eller 

at noen foretrekker hurtighet fremfor nøyaktighet, mens andre foretrekker nøyaktighet fremfor 

hurtighet i problemløsning.  

Eksekutive funksjoner innebærer stor grad kognitiv kompleksitet. For å måle disse 

funksjonene kreves det bruk av flere ulike mål og tester. I de tilfeller hvor de eksekutive 

funksjonene deles inn og hver kjernekomponent eller kompleks eksekutiv funksjon skal 

undersøkes alene bør det være flere tester for å kartlegge hver eksekutiv funksjon. På grunn 

av task-impurity tematikken kan ikke eksekutive funksjoner måles i isolasjon med en enkel 

måling (Van der Ven et al., 2012). 

I førskoleårene skjer det en betydelig utvikling av de eksekutive funksjonene. Det største 

utviklingsspranget foregår frem til barnet er rundt 8 år. I perioden frem til det vil de 

eksekutive funksjonene være svært alderssensitive. Organiseringen av de eksekutive 

funksjonene er trolig organisert som en helhet med felles underliggende styringsfunksjon, 

men med en økende differensiering ettersom barnet utvikles og modnes. Dette vanskeliggjør 

også sammenlikninger av forskningsresultater på feltet. 

En annen metodologisk utfordring som oppstår ved forskning av eksekutive funksjoner er at 

psykometriske målinger av eksekutive funksjoner ofte mangler vurdering av barnets 

eksekutive atferd. Mål av eksekutiv atferd kan fungere som et supplement til den kliniske 

testingen for å gi et tydeligere bilde av individuelle eksekutive funksjoner. Ulike 

spørreskjemaer til foreldre og lærere kan også brukes for å kartlegge barnets eksekutive atferd 

og selvregulering (Carlson et al., 2016). I individuelle utredningsprosesser er blant annet 

spørreskjemaene BREIF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) og  5-15 Nordisk 

skjema for utredning av barns utvikling og atferd brukt for innhenting av informasjon om 

barnets eksekutive funksjoner, emosjonell fungering og atferd. BREIF vil beskrives 

ytterligere senere i oppgaven. 
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Ved forskning på eksekutive funksjoner er det viktig å være bevisst kompleksiteten det 

medfører både knyttet til manglende konsensus knyttet til definisjon av begrepet, men også til 

kompleksitet knyttet til måling av de eksekutive funksjonene. I den forbindelse er det viktig å 

formidle hvilke målinger som brukes og hvilken definisjon en legger til grunn for 

forskningen. Definisjonen som ligger til grunn for denne oppgaven beskriver eksekutive 

funksjoner i samsvar med faktoranalysen og tre-dimensjonsmodellen til Miyake (2000).  

I følge Bull and Lee (2014) har de fleste studier som har funnet en korrelasjon med inhibisjon 

og kognitiv fleksibilitet tatt det for gitt at det de ulike kjernekomponentene av eksekutive 

funksjoner er organisert som ulike separate komponenter, uten å kontrollere dette. En slik 

differensiering kan være usikker. Ulike eksekutive oppgaver kan være mer avhengig av en 

kjernekomponent av eksekutive funksjoner enn andre, men alle komponentene er koblet 

sammen med felles underliggende eksekutive prosesser. Videre kan differensiering av de 

ulike kjernekomponentene være problematisk da noe forskning vist at alle 

kjernekomponentene krever updating-ferdigheter (Bull & Lee, 2014). 

 

2.1.5 Eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse  
På bakgrunn av usikkerheten knyttet til arbeidsminnets rolle i eksekutive funksjoner, er 

arbeidsminne tatt med som en egen variabel uavhengig av variabelen eksekutive funksjoner. 

Denne oppgavens analyser tar dermed utgangpunkt i eksekutive funksjoner og 

arbeidshukommelse som to separate komponenter. Dette er noe motstridende i forhold til en 

stor del av forskning på dette feltet behandler arbeidshukommelse som en av 

kjernekomponentene av eksekutive funksjoner. Eksekutive funksjoner beskrives ofte som 

primærkilde til individuelle forskjeller i arbeidshukommelse og flytende intelligens (Rey - 

Mermet et al., 2019). 

 

Det noe mangelfulle empiriske grunnlaget for et entydig bilde av sammenhengen mellom 

eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse kommer også av utfordringer knyttet til 

målinger av de latente variablene. Innenfor forskningsfeltet brukes det også ulike metoder, 

målingsverktøy og ulike operasjonaliseringer av de latente fenomenene.  
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Eksekutive oppgaver forutsetter ofte at barnet har en adekvat responstid, mens 

arbeidshukommelse og flytende intelligens ofte måles ved tester som krever en større grad av 

nøyaktighet innenfor et begrenset tidsaspekt, og dermed mindre krav til responstid.  

Individuelle forskjeller i responstid er et resultat av personens prosesseringshastighet.  Rey - 

Mermet et al. (2019) er kritiske til en rekke eksekutive oppgaver som brukes, da personens 

resultat på testen påvirkes av individuelle forskjeller i prosesseringshastighet. 

Prosesseringshastighet har blitt funnet å korrelere med arbeidshukommelse og flytende 

intelligens, som videre kan forklare den observerte korrelasjonen mellom eksekutive 

funksjoner, arbeidshukommelse og flytende intelligens. Rey - Mermet et al. (2019) tar 

utgangpunkt i tester av eksekutive funksjoner med fokus på å måle nøyaktighet innenfor en 

begrenset tidsperiode. Bakgrunnen for en slik metodetilnærming var å kartlegge både barnets 

prosesseringshastighet og prosesseringsnøyaktighet i eksekutive tester. Resultatene i studien 

viser at arbeidshukommelse og flytende intelligens korrelerer, men at de to latente variablene 

ikke var relatert til de andre målene på eksekutive funksjoner. Dette var til tross for at 

teoretisk sett var sannsynligheten for å finne korrelasjoner var maksimert ved at alle testene 

var målt i samme skala (nøyaktighet). Studien støttet dermed ikke hypotesen om at eksekutive 

funksjoner har en sammenheng med flytende intelligens og arbeidshukommelse.   

 

Flere studier indikerer at arbeidshukommelse ikke er synonymt med de andre eksekutive 

funksjonene.  Lehto, Juujärvi, Kooistra, and Pulkkinen (2003) fant i deres longitudinelle 

studie med barn fra 8 til 13 år at mål på arbeidshukommelse gjentagende har en svak 

korrelasjon til mål for planlegging, målt med Tower of London.  

2.1.6 Eksekutive funksjoner og intelligens  
Forskning har vist at generell intelligens spiller en viktig rolle i elevers faglige prestasjon  

(Deary, Strand, Smith, & Fernandes, 2007). Generell intelligens kan deles inn i non-verbal og 

verbal intelligens, hvor verbal intelligens er avhengig av språklige ferdigheter, mens 

førstnevnte handler om kunnskap som kan måles uavhengig av språk (Geary & Vanmarle, 

2016). Intelligens kan videre deles inn i flytende intelligens og krystallisert intelligens. 

Flytende intelligens referer til komplekse mentale ferdigheter, slik som evnen til 

problemløsning. Krystallisert intelligens referer til de intellektuelle ferdigheter og 

kunnskap personen har utviklet gjennom sin levetid.  
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Den krystalliserte intelligensen er påvirket av kapasitet i den flytende intelligensen, samt 

kultur, opplæring og erfaringer (Friedman et al., 2006). De før-akademiske ferdigheter 

barnet har tilegnet seg før formell skolegang er knyttet til krystallisert intelligens (S. E. 

Gathercole et al., 2004). 

Sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og intelligens er ikke ferdig utforsket, og 

forskningen viser noe inkonsistente funn. Nevropsykologiske funn viser at den flytende 

intelligensen er sensitiv for frontale skader, og slike funn har påvirket retningen til 

forskningen på den normale populasjonen. Aktivitet i hjernens frontallapper, er som 

tidligere nevnt, knyttet til funksjon i eksekutive funksjoner. Blant annet J. Duncan, 

Burgess, and Emslie (1995) identifiserte tendenser i deres forskning at pasienter med 

skader på frontale områder av hjernen viste redusert flytende intelligens. En rekke 

nevropsykologiske studier som undersøker sammenhengen mellom eksekutive funksjoner 

og intelligens har i stor grad fokusert på den flytende intelligensen, mens sammenhengen 

mellom krystallisert intelligens og eksekutive funksjoner har blitt gitt mindre fokus. 

Derimot vil krystallisert intelligens, tidligere ervervet kunnskap, ikke nødvendigvis 

påvirkes av skader på hjernens frontale områder i like stor grad sammenliknet med 

flytende intelligens (Friedman et al., 2006). 

I følge Diamond (2016) og  Collins et al. (2012) er de komplekse eksekutive funksjonene 

resonering og problemløsning synonymt med flytende intelligens. Nyere forskning av Rey - 

Mermet et al. (2019) undersøkte sammenhengen mellom eksekutive funksjoner, flytende 

intelligens og arbeidsminnekapasitet. Eksekutive funksjoner ble målt ved bruk av eksekutive 

oppgaver som krevde stor grad av nøyaktighet i løpet av en begrenset og individuelt tilpasset, 

tidsperiode. Dette var for å forsikre at ikke individuelle forskjeller i prosesseringshastighet 

skulle påvirke resultatene. Studien fant ingen sammenheng mellom de tre variablene flytende 

intelligens, arbeidsminnekapasitet og eksekutive funksjoner. Derimot ble det identifisert en 

sammenheng mellom kun flytende intelligens og arbeidsminnekapasitet. Sammenhengen 

mellom arbeidsminne og intelligens støttes også at forskningen av  Friedman et al. (2006), 

som viser til at oppdatering av arbeidsminne er tydelig relatert til intelligens hos voksne, 

friske personer. Derimot fant studien ikke statistiske sammenhenger mellom flytende 

intelligens og inhibisjon eller kognitiv fleksibilitet.  
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Forskning av Godoy, Dias, and Seabra (2014) identifiserte en tendens i datamaterialet at de 

elevene som presterte godt på tester med hensikt å måle flytende intelligens, skåret bedre på 

tester med hensikt å måle elevens eksekutive funksjoner. Til tross for den observerte 

tendensen, kunne ikke en spesifikk statistisk korrelasjon mellom generell intelligens og 

eksekutive funksjoner identifiseres. 

Det er derimot vanskeligere å skille arbeidshukommelse fra generell intelligens og enkelte 

forskere referer til arbeidshukommelse og flytende intelligens som samme konsept. 

Arbeidshukommelse anses å være et viktig element for generell intelligens (Stevens, 2005). 

WPPSI//WISC/WAIS er anerkjente kartleggingsverktøy som brukes ved kartlegging av en 

persons generelle evnenivå. Testen beskriver arbeidshukommelse som en av de kognitive 

indeksene som brukes for å regne ut personens generelle evnenivå. Intelligensteori og 

forskning på intellektuelle ferdigheter har vært preget av debatter angående nettopp 

arbeidshukommelsens rolle knyttet til intelligens (Ackerman, Beier, & Boyle, 2005). 

2.1.7 Eksekutiv atferd 
Barn med eksekutiv dysfunksjon kan oppfattes som apatiske, umotiverte og mangel på 

respons, men de kan også oppfattes som impulsive og krangler mye (P. Anderson, 2002).  

Barn som har utfordringer knyttet til oppmerksomhet er ofte barn og unge som kan beskrives 

som rampete, umotiverte, egenrådige, hyperaktive, dumdristige eller som en dagdrømmer. 

Barn som har utfordringer knyttet til kognitiv fleksibilitet/shifting vil kunne ha vanskeligheter 

med å være fleksible, og kan blir oppfattet som fastlåste og rigide. For personer med svak 

kognitiv fleksibilitet kan det kan være problematisk om det skjer endringer i planer og 

situasjoner som krever tilpasning. Vansker med oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet i 

kombinasjon svekket arbeidsminne kan få konsekvenser for barnas læringsprosesser. Barnet 

kan også fremstå som uorganisert, manglede overblikk og ha vansker med å finne effektive 

strategier for å nå mål (Fleischer et al., 2017).  

 

En rekke forskning har undersøkt forholdet mellom ulike utviklingsforstyrrelser, diagnoser og 

eksekutive funksjoner. Det er viktig å presisere at ikke svake eksekutive funksjoner generelt 

ikke er knyttet til en utviklingsforstyrrelse eller spesielle diagnoser, men ulike diagnoser kan 

være knyttet til svakt utviklede eksekutive funksjoner. Ulike utviklingsforstyrrelser kan 

ramme de eksekutive funksjonene ulikt. 
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Utredningsarbeid av enkeltindividers eksekutive funksjoner er knyttet til en bred 

funksjonsundersøkelse, hvor blant annet observasjon i ulike kontekster og spørreskjemaer er 

en viktig del. BRIEF er et spørreskjema for lærere og foreldre utviklet for å identifisere 

atferdstrekk relatert til eksekutiv dysfunksjon hos personer mellom 2 og 90 år. BRIEF består 

av problemorienterte rangeringsskalaer. Testen måler inhibisjonskontroll, kognitiv og 

atferdsrelatert fleksibilitet, emosjonell regulering, selvkontroll i sosiale kontekster, 

initiativtaking, vurdering av personens arbeidshukommelse, planlegging og organisering av 

kognisjon og problemløsning, organisering av materialet og omgivelsene, beherske 

problemløsning og nøyaktighet ved oppgavegjennomføring (Roth, Isquith, & Gioia, 2014). 

 

Svakt utviklede eksekutive funksjoner har spesielt blitt identifisert i utviklingsforstyrrelsene 

ADHD og autismespekterdiagnose (Antshel, Hier, & Barkley, 2014; Chen et al., 2016). 

Sammenhengen mellom de to nevnte utviklingsforstyrrelsene og eksekutive funksjoner er 

egne meget omfattende forskningsfelt med flere motsigende teorier, dette er utenfor denne 

oppgavens relevans og vil dermed kun kort nevnes.  

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en utviklingsforstyrrelse som 

kjennetegnes av symptomer på oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og motorisk uro.  

Personer med ADHD kan vise varierende grad av symptomer og ulik grad av 

funksjonsnedsettelse fra symptomene. ADHD er en nevrologisk basert vanske, nærmere 

beskrevet som en dysfunksjon i frontallappen/pannelappen spesielt knyttet til delen Prefrontal 

cortex (Martínez et al., 2016). Frontallappen er som tidligere nevnt svært sentral for 

eksekutive funksjoner. Assossiasjonene mellom ADHD og prefrontale avvik og likhetstrekk 

knyttet til atferd mellom personer med eksekutiv dysfunksjon på bakgrunn av hjeneskader og 

ADHD, støtter antagelsen om assossiasjonen mellom eksekutiv funksjonsnedsettelse og 

ADHD (Clark, Prior, & Kinsella, 2002). 

 

Atferdsymptomer på ADHD er dimensjoner av eksekutiv atferd og fungering (Antshel et al., 

2014). Det er viktig å presisere at denne forståelsen av sammenhengen mellom ADHD og 

eksekutive funksjoner er ikke entydig på forskningsfeltet. Enkelte forskere mener at 

eksekutive dysfunksjoner ikke alene er årsaken knyttet til ADHD (Nigg, Willcutt, Doyle, & 

Sonuga-Barke, 2005).   
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ADHD er også relatert til andre kognitive vansker. Spesifikke lærevansker er nevrologisk 

baserte vansker som påvirker den kognitive prosessen som er viktig for læring. 

Komorbiditeten mellom spesifikke lærevansker og ADHD er høy, men sammenhengen 

ADHD og akademiske vansker uavhengig av spesifikke vansker er også høy (Wiznitzer, 

2006). 

 

Også de psykiatriske diagnosene depresjon og schizofreni har et bredt vanskespekter og en av 

vanskene er forbudet med redusert eksekutiv funksjon (Elliott, 2003). 

 

2.2 Årsaksforklaringer til faglige prestasjoner 
Barns tidlige prestasjoner i matematikk og lesing er påvirket av et komplekst samspill mellom 

flere ulike faktorer. I teorien skiller man mellom to hovedkategorier av kognitive 

årsaksforklaringer til faglig prestasjon; domene-generelle og domene-spesielle 

årsaksforklaringer (Bull, Espy, & Wiebe, 2008). Denne masterstudien undersøker hvorvidt 

eksekutive funksjoner kan beskrives som en domene-generell årsaksforklaring for akademisk 

prestasjon på 1. trinn.  

De domene-spesielle årsaksforklaringene har en tilnærming akademisk prestasjon med 

bakgrunn i ferdigheter son kan knyttes direkte til de ulike fagområdene. Forskning har vist at 

barns tidlige akademiske prestasjoner er i stor grad påvirket av de før-akademiske domene-

spesielle ferdigheter barnet har i det de starter formell skolegang. Om barnet har utviklet 

grunnleggende spesifikke ferdigheter knyttet til ulike akademiske områder, vil barnet ha et 

fortrinn i forhold til faglig utvikling og prestasjon i det de begynner formell skolegang (G. J. 

Duncan et al., 2007). De grunnleggende før-akademiske ferdighetene utvikles over tid 

gjennom læringsmuligheter og erfaringer i hjemmet, barnehagen og andre sosiale settinger 

(Bull et al., 2008). Barnets læringsmuligheter og utviklede før-akademiske ferdigheter er 

viktig for formell læring, men også barnets kognitive kapasitet for læring er en svært viktig 

del av enhver læringsprosess (S. E. Gathercole et al., 2004). 
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Tidligere har forskning i stod grad fokusert på de domene-spesielle årsaksforklaringene for 

akademisk prestasjon, men flere nyere studier har begynt å fokusere på forholdet mellom 

domene-generelle ferdigheter og akademisk prestasjon. Domene-generelle årsaksforklaringer 

tar utgangpunkt i generelle kognitive evner som påvirker læring og prestasjon på tvers av 

fagområder og kan beskrives som barnets kognitive kapasitet for læring. Domene-generelle 

årsaksforklaringer er ikke knyttet til en spesiell ferdighet, men påvirker akademisk utvikling 

generelt. Kognitive studier kan gi verdifull informasjon om underliggende vansker som kan 

føre til vansker med å utvikle matematiske ferdigheter og lese- og skriveferdigheter (Bull et 

al., 2008). Domene-generelle ferdigheter som påvirker læring og akademisk prestasjon på 

tvers av fagområder er blant annet intelligens (Deary et al., 2007), arbeidshukommelse (S. 

Gathercole & Pickering, 2000), prosesseringshastighet (Willcutt et al., 2013) og 

språkferdigheter (Rogde, Melby-Lervåg, & Lervåg, 2016). 

 

2.3 Regneflyt og leseflyt 
Flyt er kombinasjon av nøyaktighetet og hurtighet knyttet til ulike oppgaver og ferdigheter. 

For at en ferdighet skal kunne gjøres med flyt, må prosessen være automatisert. Prosesser 

regnes å være automatisert når de kan gjennomføres med autonomi, hurtighet, med redusert 

bevissthet og uten store anstrengelser (Kuhn, Schwanenflugel, & Meisinger, 2010). Kognitive 

prosesseringsmodeller indikerer at personer har en begrenset kognitiv kapasitet vil 

vanskeliggjøre gjennomføring av flere typer oppgaver samtidig, med mindre enkelte av 

oppgavene kan gjennomføres med flyt. Oppgaver som kan gjennomføres med flyt vil kreve 

mindre tid, kognitive ressurser, arbeidsminne og oppmerksomhet, som bidrar til at de 

resterende kognitive ressursene brukes til forståelse (Calhoon, Emerson, Flores, & Houchins, 

2007).  

God regneflyt kjennetegnes ved evnen til å svare korrekt på matematiske problemer innenfor 

en begrenset tid. Svak regneflyt har negative konsekvenser for den matematiske forståelsen 

(Calhoon et al., 2007). Da komplekse oppgaver krever mye kognitive ressurser og 

oppmerksomhet, vil personer med automatisert aritmetisk regneflyt ha mer kognitiv kapasitet 

igjen til andre aspekter og forståelse av oppgaven (LeFevre et al.). 
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Leseferdigheter på 1. trinn utgjør i stor grad ordavkoding av enkeltord, som legger grunnlaget 

for senere komplekse leseferdigheter. Nøyaktighet, automatisering og prosodi er ulike 

komponenter av leseflyt. Leseflyt avhenger av at avkoding er automatisert. Ved automatiserte 

leseferdigheter vil hurtigheten og nøyaktigheten i lesingen økes. Svak leseflyt får 

konsekvenser for forståelse og læring, da en stor grad av de tilgjengelige kognitive ressursene 

brukes til avkoding (Ramos-Christian, Schleser, & Varn, 2008).. Laberge and Samuels (1974) 

modell er en anerkjent teoretisk modell indikerer at leseflyt er et godt mål på generell 

leseferdighet. Modellen beskriver hvordan en rekke ferdigheter og prosesser involveres og 

koordineres i en begrenset tidsramme i komplekse oppgaver, slik som flytoppgaver. Hvis hver 

av de involverte prosessene krever kognitive ressurser vil gjennomføring av slike komplekse 

ferdigheter da være umulig.  Om nok involverte prosesser kan gjennomføres med automatikk 

vil den kognitive kapasiteten ikke overskrides, som videre muliggjør vellykket gjennomføring 

av komplekse ferdigheter (Laberge & Samuels, 1974). 

Variabelen for leseflyt i denne studien er kartlagt ved hjelp av mål på ordleseflyt, som er et 

mål på hvor nøyaktig og hurtig elevene leser enkeltord. Resultatene gjør det mulig å 

sammenlikne prestasjoner, samt undersøke barnets utviklede leseflyt (Fuchs, Fuchs, Hosp, & 

Jenkins, 2001). 

2.3.1 Utvikling av regneferdigheter 
Longitudinelle studier viser at matematikkferdigheter har en sammenheng med senere utfall 

på ulike livsaspekter, bland annet sosioøkonomisk status og helse (G. J. Duncan et al., 2007). 

Med dette er det viktig å utarbeide en bedre og bredere forståelse for faktorer som bidrar til 

individuelle forskjeller i utvikling og ferdigheter i matematikk. De matematiske ferdighetene 

som forventes at elevene skal mestre i 1. trinn er i hovedsak telling, aritmetikk og enkle 

tekstoppgaver (Utdanningsdirektoratet, 2013a). 

 

Det finnes ikke egne kompetansemål for 1. trinn, men etter 2. trinn skal elevene mestre lavere 

ordens ferdigheter. I forhold til kategorien tall er kompetansemålene a) kunne til 100, dele 

opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100, dele 

tosifrede tall b) bruke tallinjen for beregninger og vise tallstørrelser c) gjør overslag over 

mengder, telle opp, sammenlikne tall og utrykke størrelser på ulike måter d) utvikle, bruke, 

samtale om varierte regnestrategier e) kjenne igjen, samtale om, videreføre strukturer i enkle 
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tallmønster (Utdanningsdirektoratet, 2013a). I tillegg skal eleven mestre ulike ferdigheter 

innenfor geometri, måling og statistikk (Saabye, Fors, & Pedlex, 2017). 

 

Regneflyt er en prosess som i stor grad er avhengig av de grunnleggende ferdighetene i 

matematikk. Fagfeltet mangler en universell konsensus for de ulike prosesser som er de mest 

avgjørende for den matematiske utviklingen. Det er et bredt spekter av ferdigheter som er 

viktige for matematikkutvikling, relatert til både domene-generelle ferdigheter og domene-

spesielle ferdigheter (Cragg, Keeble, Richardson, Roome, & Gilmore, 2017; Van der Ven et 

al., 2012). Identifiserte domene-generelle ferdigheter som er viktig for utvikling og 

matematikkprestasjon er blant annet språk, visuospatiale ferdigheter og arbeidsminne (Cragg 

et al., 2017).  Domene-spesielle årsaksforklaringer til matematisk utvikling og matematisk 

prestasjon kan kategoriseres i fire hovedkategorier. (Aunio & Räsänen, 2016)  a) Først og 

fremst forutsetter god matematikkutvikling at barnet har en adekvat symbolsk og ikke-

symbolsk tallforståelse. En bred tilnærming til begrepet tallforståelse er beskrevet som 

kvantitative evner utviklet før formell skolegang, slik som telling, mengdeforståelse, 

estimering. b) Videre er en forutsetning for matematikkprestasjon og utvikling at barnet har 

forståelse for matematiske relasjoner som plassverdisystemet og titallssystemet. Dette referer 

til forståelsen for tidlige logiske prinsipper, aritmetiske prinsipper, matematiske symboler, 

plassverdi og titallssystemet. c) Telleferdigheter innebærer kunnskap om tallsymbol, 

rekkefølge, telling av konkrete objekter, og er viktige byggeklosser for matematisk utvikling.  

(Kuhn et al., 2010). d) Grunnleggende regneferdigheter, som innebærer kunnskap om 

aritmetiske kombinasjoner, addisjon og subtraksjonsferdigheter med tallsymboler er også 

sentrale spesifikke ferdigheter for matematikkutvikling (Bull et al., 2008). 

2.3.2 Utvikling av leseferdigheter 
Det finnes ikke spesifiserte kompetansemål for 1. trinn, men etter 2. trinn skal eleven, i 

forhold til kompetansemål for skriftlig kommunikasjon, blant annet a) mestre å vise forståelse 

for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk b) Trekke 

lyder sammen til ord, lese store og små trykte bokstaver, c) lese tekster med sammenheng og 

forståelse (Utdanningsdirektoratet, 2013b). I forhold til utvikling av leseferdigheter regnes 

tidlig bokstavkunnskap, fonologisk bevissthet og skriveferdigheter for å være knyttet til 

domene-spesielle årsaksforklaringer som legger grunnlaget for effektiv leseutvikling.  
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Ehri (2005) skiller mellom fire ulike faser man går igjennom for å bli en ortografisk leser med 

automatiserte avkodningsferdigheter:  

Før-alfabetisk fase: I den før-alfabetiske fasen har ikke barnet tilegnet seg kunnskap om det 

alfabetiske system og former dermed ikke bokstav-lyd koblinger for å lese ord. Om de leser 

ord, er det ved hjelp av logografisk avkoding, som tar utgangpunkt i visuelle holdepunkter og 

kjennetegn. Det er på denne måten mange barn mestrer å gjenkjenne sitt eget navn og logoer.  

Delvis alfabetisk fase: I den delvis alfabetiske fasen har barnet utviklet noen grafem-fonem 

korrespondanser, det vil si at de har lært seg noen bokstaver og/eller bokstavlyder og bruker 

dette for å lese ord. Denne fasen er preget av inkonsistent bruk av lesing ved bruk av 

bokstavnavn og lesing ved hjelp av utviklede grafem-fonem korrespondanser. Lesingen kan 

også preges av varierende bruk av lesing ved hjelp av stavelser eller fonemiske holdepunkter.  

Enkelte ord kan de også kjenne igjen på form, men ikke nødvendigvis kjenne til 

bokstavlydene.   

Full- alfabetisk fase: I den alfabetiske fasen har barnet utviklet full grafem-fonem 

korrespondanse, det vil si at en har kjennskap til alle bokstavene og tilhørende bokstavlyd. I 

denne fasen mestrer barnet å avkode ordet og non-ord og barnet begynner tilegnelsen av 

sight-words, som referer til ord som kan hentes direkte fra minnet og behøver ikke avkodes.  

Forsterket alfabetisk fase: I denne fasen er avkodingen automatisert og har barnet tilegnet 

seg et leksikon med ord som kan leses uten å lese hver bokstavlyd. Her vil fonologisk og 

ortografisk lesestrategi brukes om hverandre. Denne fasen betegnes som den mest effektive 

lesestrategien da barnet har tilegnet seg en rekke sight-words.    
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2.3.3 Eksekutive funksjoner og leseferdigheter 
Individuelle forskjeller i eksekutive funksjoner er relatert til individuelle forskjeller i lese og 

skriveferdigheter de første fire skoleårene (L. E. Altemeier, Abbott, & Berninger, 2008). 

Arbeidsminne kan være viktig tidlig i leseopplæringen både for utvikling av effektiv 

avkoding, men senere også for god leseforståelse.  Arbeidshukommelse anses å være viktig 

for å holde et fonem i minnet samtidig som barnet lyderer ut resten av ordet. Arbeidsminne 

kan spille en viktig rolle når barnet skal lese en hel tekst som krever at man henter frem 

ordenes mening i minnet samtidig som man holder tidligere leste ords mening i minnet.  For 

leseforståelsen ved lesing av hel tekst eller setninger spiller arbeidsminne en viktig rolle. 

Arbeidshukommelse gjør det mulig å huske betydningen av tidligere leste ord og samtidig 

inkludere nye ord og betydninger og dermed oppnå leseforståelse (Kieffer, Vukovic, & Berry, 

2013). 

Inhibisjon kan påvirke minnet ved både avkoding og retrieval strategier. En retrival-strategi er 

en effektiv strategi som ikke krever bruk av hjelpeteknikker.  Effektiv retrieval av fonologiske 

koder for bokstaver og bokstavsekvenser kan påvirkes av ens evne til å undertrykke irrelevant 

informasjon og raskt søke og retrieve den riktige responsen (L. E. Altemeier et al., 2008). 

Longitudinell forskning av elever fra 1. trinn til 4. trinn viste at eksekutive funksjoner 

predikerte leseferdigheter på 4 trinn. Inhibisjon viste et statistisk signifikant bidrag til 

prestasjon på både leseflyt, både knyttet til nøyaktighet og hurtighet på 2., 3., og 4. trinn. 

Inhibisjon forklare en svakere prosentandelen av variasjon i leseforståelse (L. E. Altemeier et 

al., 2008). 

Siegel, Ryan, and Siegel (1989) sammenliknet en elevgruppe med spesifikke lese og 

skrivevansker/dysleksi med normalpresterende elever, og fant at den førstnevnte elevgruppen 

viste svakere ferdigheter knyttet til mål på oppdateringsfunksjonen av eksekutive funksjoner 

sammenliknet med normaltpresterende.  Begrepet normaltpresterende er en betengense som 

beskriver gruppen som på testen skårer over en viss persentil. Kuttpunktet fra 25. persentil er 

mye brukt. Elevene som presterer under 25. persentil anses å være lavtpresterende (Geary, 

2013). 
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2.3.4 Eksekutive funksjoner og matematikk 
Ulike komponenter av eksekutive funksjoner ser ut til å spille en viktig rolle ved 

matematikktilegnelse og prestasjon (Hawes et al., 2019). Det er spesielt økende konsensus 

knyttet til arbeidsminnets rolle i matematisk utvikling og prestasjon. Midlertidig lagring og 

manipulering av informasjon er viktig for komplekse oppgaver slik som blant annet 

forståelse, læring og resonnering (A. Baddeley, 2000) og ulik forskning har vist en klar 

sammenheng mellom arbeidsminne og matematikkferdigheter. De fleste barn med spesifikke 

matematikkvansker vil ofte vise lavere arbeidsminnekapasitet sammenliknet med 

normaltpresterende i matematikk (Geary, Hoard, Byrd-Craven, & DeSoto, 2004; Swanson & 

Graesser, 2011). Barn med en større kapasitet den sentrale eksekutiven i arbeidsminne hadde 

også en høyere skåre på matematikkprestasjon og kognisjon sammenliknet med elever med 

mindre kapasitet i sentrale eksekutiven (Bull et al., 2008). 

Matematikk på alle nivåer krever at personen aktivt resonnerer for å komme til riktig svar. 

Problemløsningsprosessen krever at personen holder informasjon i arbeidsminne, selektivt 

rette oppmerksomheten mot enkeltdelene i oppgaven og inhibere automatisk respons til den 

fremtredende eller seneste gjennomførte problemløsningsstrategien (Blair & Razza, 2007). 

Forskning viser et klart forhold mellom arbeidsminne og matematikkprestasjon, derimot er 

forholdene mellom matematikkprestasjon og inhibisjon og kognitiv fleksibilitet noe uklart 

(Bull & Lee, 2014; Cragg et al., 2017). En mulig forklaring for dette er at inhibisjon og 

kognitiv fleksibilitet bidrar til unik varians når de studeres som predikatorer i studier som ikke 

inkluderer arbeidsminne, men når arbeidsminne inkluderes i analysen forklarer arbeidsminne 

variansen i prestasjonen. En annen forklaring for resultatene er at inhibisjon og kognitiv 

fleksibilitet i mindre grad enn arbeidsminne, bidrar til prestasjon i matematikk. De to 

antagelsene ble støttet gjennom faktoranalyse som indikerer at kognitiv fleksibilitet eller 

inhibisjon ikke alene predikerer matematikkprestasjon, mens visuo-spatial og verbalt 

arbeidsminne predikerte matematikkprestasjon (Cragg et al., 2017). 
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Bull and Scerif (2001) viser til i sin forskning at matematikkferdigheter på 1. trinn, testet ved 

7 års alder har en tydelig korrelasjon med inhibisjonskontroll og arbeidshukommelse. Hvor av 

de sterkeste korrelasjonene var mellom arbeidsminne og matematikkferdigheter.  

Bull and Scerif (2001) hevder i sin studie med at barn med svake matematikkferdigheter viser 

vansker på oppgaver som krever evnen til inhibere dominerende, men irrelevant, informasjon. 

(Bull & Scerif, 2001). Derimot viser annen forskning at barn med matematikkvansker ikke 

skiller seg fra kontrollgruppen på oppgaver som måler kun inhibisjon. (van Der Sluis, de 

Jong, & Leij, 2004). Forskningen viste ingen signifikante forskjeller mellom 

inhibisjonsferdigheter hos barn med matematikkvansker og barn som ikke har 

matematikkvansker. I følge Censabella and Noël (2007) er inhibisjon av irrelevant 

informasjon viktig for gjennomføring av tekstoppgaver i matematikk, men at inhibisjon ikke 

nødvendigvis er like sentralt for gjennomføring av aritmetiske oppgaver.  
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3 Design og metode  
Dette kapittelet vil ta for seg denne studiens forskningsdesign, utvalg, datainnsamling og 

analysemetode. Videre vil en presentasjon av studiens variabler vil presenteres. Generelle 

validitetskriterier og etiske hensyn vil også beskrives i dette kapittelet.  

3.1 Forskningsdesign 
Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og 

tidlige faglige skoleferdigheter hos norske 1. klassinger.  For å besvare problemstillingen det 

blitt brukt en kvantitativ metode, hvor det er brukt ulike psykrometriske tester for å kartlegge 

barna i utvalget. Barna er ikke blitt påvirket av noen form for intervensjon på testtidspunktet, 

det gir studien et ikke-eksperimentelt design. Det er en deskriptiv studie ved at den beskriver 

virkeligheten slik den er, uten kontrollert manipulering av variabler. Vurdering av 

årsaksforhold forutsetter manipulering av variabler, det er derfor ikke mulig å si sikkert noe 

om årsak-virkning i ikke-eksperimentelle studier (Lund, 2007). 

 

En utfordring ved ikke-eksperimentelle studier er tredjevariabelproblemet, som referer til hvor 

en observert korrelasjon mellom to variabler skyldes innvirkning fra en eller flere 

bakenforliggende årsaker (tredjevariabler). I den forbindelse er det avgjørende at forskeren 

har gjort en grundig jobb med å finne eventuelle tredjevariabler. I arbeidet med å minimere et 

tredjevariabelproblem i denne studien er de enkelte ferdigheter som kan knyttes til domene-

generelle årsaksforklaringene tatt med som kontrollvariabler. Henholdsvis mål på flytende 

intelligens, vokabular, prosesseringshastighet og alder. 

 

3.2 Utvalg  
Denne studien er knyttet til det longitudinelle forskningsprosjektet Development of numeracy 

and literacy in children (NumLit) ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

Det er til sammen 244 barn med i prosjektet. Prosjektet skal følge utviklingen til barna fra de 

er 5 til de er 18 år. Prosjektet startet i 2017 da barna var 5 år og gikk siste året i barnehagen. 

Alle barna i utvalget er enspråklige med norsk som morsmål og har ingen store identifiserte 

lære- eller språkvansker.  
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Barna er tilknyttet skoler i Akershus fylke, henholdsvis Lørenskog, Skedsmo og Oppegård 

kommune. Kommunene ble valgt ut da de vurderes av forskergruppen i NumLit til å være 

representative for den norske befolkningen, med tanke på sosioøkonomisk status og 

utdanning. 

 

3.3 Innsamling av data 
Elevene ble kartlagt med et alderstilpasset testbatteri som inneholder deler av standardiserte 

og normerte tester, samt testmateriell spesielt utviklet for NumLit prosjektet. Testene ble 

administrert av masterstudenter i spesialpedagogikk og psykologi på Universitetet i Oslo. 

Testingen foregikk fra desember 2018 til april 2019. Studentene fikk på forhånd nøye 

opplæring i administrering og skåring av de ulike testene. Kartleggingen var delt inn i tre 

testrunder, hvor hver testrunde varte i gjennomsnitt 50 minutter. Det ble skapt en 

forutsigbarhet og trygghet for barnet ved at det var alltid den samme forskningsassistenten 

som testet barnet alle rundene. Barna fikk tildelt diplomer og klistermerker for hver testrunde. 

Testresultatene ble levert inn til forskergruppen for kvalitetssikring før de kunne undersøkes. 

Testingen foregikk i et 5 måneders periode, fra desember 2018 til april 2019. Datamaterialet 

ble gjennomgått og ferdigstilt i mai 2019.  

 

3.4 Variabler og kartleggingsverktøy  
I dette kapittelet vil det presenteres en oversikt over de ulike variablene som er brukt i denne 

studien. De uavhengige variablene i denne studien er eksekutive funksjoner og 

arbeidshukommelse. Studiens avhengige variabler er mål på leseflyt og regneflyt. 

Kontrollvariabler er non-verbal intelligens, vokabular, prosesseringshastighet og alder.  

Som vist i teorikapittelet viser forskning en sammenheng mellom arbeidshukommelse og 

faglige prestasjoner. Mindre tydelig er sammenhengen mellom de resterende eksekutive 

funksjonene og ulike faglige prestasjoner. I denne oppgavens analyse er dermed 

arbeidshukommelsens effekt behandlet som uavhengig fra de andre målte eksekutive 

funksjonene. Dette er for å tydeligere kartlegge de andre eksekutive funksjonenes 

sammenheng med faglige prestasjoner. 
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3.4.1 Kartlegging av eksekutive funksjoner  
På grunn av den svært hurtige utviklingen som skjer i førskoleårene og tidlig skolegang må 

testene som brukes for å kartlegge eksekutive funksjoner ha tilpasset vanskelighetsgrad ut i 

fra gruppens nivå. Den må være alderstilpasset slik at det mulig for de yngste elevene å 

mestre. På denne måten vil man unngå gulveffekt, som er en tendens i en variabel hvor testen 

er for vanskelig for gruppens nivå. Testene bør også være utfordrende slik at man unngår 

takeffekt. Takeffekt kan oppstå i variabler hvor testen er for vanskelig i forhold til gruppens 

nivå.  I forbindelse med alderssensitiviteten knyttet til eksekutive funksjoners utvikling, vil 

denne studien ta med alder som en kontrollvariabel. Følgende er deltester som brukes for å 

kartlegge variabelen eksekutive funksjoner: 

Kartlegging av variabelen Inhibition 

For å kartlegge inhibisjon ble elevene testet med deltesten NEPSY inhibition fra den nevro-

psykologiske kartleggingsverktøyet NEPSY-II. NEPSY står for A developmental 

neuropsycological assesment. Testbatteriet brukes for å kartlegge kognitiv fungering av barn 

og unge i alderen 3 til 16 år. Deltesten Inhibisjon er utviklet for å teste barnets evne til å 

inhibere fra automatiserte svar for å uttrykke et alternativt svar. Inhibisjonsferdigheter er 

involvert i alle kjernekomponenter og regnes å være det «reneste» målet av eksekutive 

funksjoner (Rey - Mermet et al., 2019). 

 

Testen Inhibisjon som brukes i denne masteroppgaven er todelt, hvor barnet i første del skal 

gjengi ulike avbildede sirkler og rektangler i rekkefølgen de er organisert. Deretter skal barnet 

si sirkel der det er avbildet en firkant og firkant der det er avbildet en sirkel. 

Andre del av oppgaven bygger på samme prinsipp som førstnevnte, men har piler som enten 

peker opp eller ned. Skåringer av tidsbruk og korrekthet blir behandlet som separate mål.  

Denne typen oppgave er en mye brukt eksekutiv oppgave. Slike type oppgaver defineres i 

litteraturen som en konflikt-oppgave. Konfliktoppgaver krever at barnet har en målrettet 

atferd som strider mot en i utgangspunktet ønsket respons (Carlson et al., 2016). 

I analysearbeidet er inhibisjon omgjort til to variabler: inhibisjonskontroll (inhibisjonserror) 

og inhibisjonstid. Inhibisjonskontroll referer til et mål på hvor elevens grad av korrekthet i 

oppgaven, mens inhibisjonstid referer til elevens tidsbruk i oppgaven.  
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Kartlegging av variabelen Tower of London 

Deltesten Tower of London ble opprinnelig utviklet som en del av første utgaven av NEPSY. 

Oppgaven er ment å teste planleggingsvene ved at barnet må planlegge en strategi for hvordan 

brikkene skal flyttes rundt for å oppnå riktig svar med et begrenset antall mulige flytt i løpet 

av en begrenset tidsperiode. For å mestre dette kreves det at barnet visualiserer flere flytt frem 

i tid. Planleggingsevne regnes som evnen til å planlegge en handling for å løse en oppgave 

eller gjennomføre en målrettet handling. Planleggingsevne er i følge (Miyake et al., 2000) en 

kompleks eksekutiv funksjon som  involverer flere ulike kognitive prosesser.  

 

 
 

 

 

3.4.2 Kartlegging av arbeidshukommelse  
Arbeidsminne blir kartlagt med testene Backward Digit Span og Listening Recall. I deltesten 

Backward Digit Span skal barnet huske ulike oppleste tall for så si dem i omvendt rekkefølge 

enn det som ble opplest. Denne testen gir et godt bilde av barnets verbale arbeidsminne.  

Listening recall er en test hvor barnet skal vurdere sannhetgraden, samt gjenta siste ord av 

ulike setninger som blir lest høyt for barnet.  
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3.4.3 Kartlegging av variabelen regneflyt  
Regneflyt og nøyaktighet ble kartlagt med deltester fra Test of Basic Arithmetic and 

Numeracy Skills (TOBANS) TOBANS består av fire deltester, der de to første er Dot-

comparison og Digit Comparison. Disse testene måler ikke-symbolske og symbolske 

sammenlikningsferdigheter.  De to første testene er tidsbegrenset til 30 sekunder per del. 

Videre består TOBANS av to deltester som måler addisjonsflyt og nøyaktighet og 

subtraksjonsflyt og nøyaktighet, i henholdsvis et minutt per del. De to deltestene addisjonsflyt 

og subtraksjonsflyt utgjør variabelen regneflyt.  

3.4.4 Kartlegging av variabelen leseflyt 
For mål av leseflyt brukes den norske versjonen av Test of Word Reading Efficiency 

(TOWRE). Testen er todelt, hvor første del består av to lister med vanlige korte eller 

høyfrekvente ord, mens andre del består av to lister med non-ord. På hver av de fire listene får 

barnet 45 sekunder til å lese så mange ord riktig og hurtig som de klarer. Ordene som leses 

riktig skåres med ett poeng, og ordene som leses feil eller ikke leses, skåres med 0 poeng. 

Resultatene legges sammen og gir en indikasjon på barnets leseflyt. 

 

3.4.5 Kartlegging av kontrollvariabler  
Kontrollvariabelen alder vil ikke bli beskrevet 

Kartlegging av variabelen nonverbal intelligens 

I denne studien er et mål på flytende, non-verbal intelligens inkludert som 

kontrollvariabel, som kartlegges ved gjennomføring av testen The Raven Coloured 

Progressive Matrices. Testen gjennomføres på data ved at barnet trykker på eller peker på den 

biten som passer inn i mønsteret som blir vist på skjermen. Testen har ingen tidsbegrensing, 

men avsluttes etter flere feilsvar på rad. 
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Kartlegging av variabelen vokabular 

Vokabular ble kartlagt med den norske oversettelsen av British Picture Vocabulary Scale 

(BPVS 2), som er den britiske versjonen av den amerikanske Peabody Picture Vocabulary 

Test (PPVT). Testen er oversatt og normert og standardisert for norske forhold ved Institutt 

for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (Lyster, 2010). Testen er elektronisk og ulike ord 

blir lest opp og vises sammen med fire ulike bilder. Barnet skal trykke eller peke på ordet 

bildet som representerer ordets mening. Testen kartlegger reseptivt ordforråd og ordforståelse. 

Kartlegging av variabelen prosesseringshastighet 

Målene for de avhengige variablene leseflyt og regneflyt er tidsbegrenset som krever at barnet 

mester å gjennomføre oppgavene hurtig.  For en hurtig gjennomføring prosesseringshastighet 

en sentral underliggende kognitiv funksjon. Også deltestene Inhibisjon og Tower er 

tidsbegrenset og forutsetter hurtig prosessering. Prosesseringshastighet er synonymt med 

informasjonsbearbeiding. Noe av kritikken som har vært på forskningen av eksekutive 

funksjoner er et at eksekutive funksjoner ofte måles med oppgaver som krever hurtig 

prosesseringshastighet. Personer kan variere i prosesseringshastighet uten at det nødvendigvis 

har en implikasjon på eksekutiv fungering (Rey - Mermet et al., 2019). For å redusere risikoen 

for at prosesseringshastighet blir en latent faktor med forklaringsverdi for de observerte 

tendensene i denne studien, er mål på prosesseringshastighet tatt med som kontrollvariabel.  

Prosesseringshastighet er målt i denne studien med via prosessering av hurtig diskriminering 

av visuell informasjon, hvor eleven skulle krysse over en rekke utvalgte kjente avbildede 

objekter.  
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3.5  Validitet og reliabilitet  
Reliabilitet sier noe om hvorvidt en måling er stabile. I en test med god reliabilitet er 

testresultatene like om man gjennomfører testen igjen under same testbetingelser. Relabilitet 

kan også måles ved indre konsistens innad i en variabel, slik som gjennomført i denne 

masterstudien. Graden av reliabilitet uttrykkes som en reliabilitetskoeffisient.  

Validitet sier noe om gyldigheten til de slutninger man trekker i en studie. En variabel er valid 

når den måler det den er designet for å måle.  For å vurdere denne studiens validitet er det tatt 

utgangspunkt i Cook og Campbell validitetssystem. Systemet inkluderer fire typer validitet; 

indre, ytre, statistisk og begrepsvaliditet. En vurdering av ulike trusler mot validiteten skal 

også vurderes i dette kapittelet (Lund, 2007). 

3.5.1 Indre validitet 
Indre validitet handler hvorvidt man kan trekke en holdbar slutning om at sammenhengen 

eller tendensen er kausal. En kausal sammenheng referer til årsakssammenheng, altså at et 

fenomen/variabel er årsak til den andre. Et kontrollert eksperiment med strenge krav til 

randomisering, eksperimentell kontroll og manipulering av uavhengig variabel, er det beste 

grunnlaget for å trekke gyldige slutninger om årsakssammenheng. Manipulering av variabel 

er en forutsetning for å kunne fordele personer tilfeldig på forsøksbetingelser, som videre er 

en forutsetning for å oppnå full eksperimentell kontroll.  Denne metoden kan ofte være 

vanskelig å gjennomføre i pedagogisk og psykologisk forskning (Lund, 2007). Kausale 

slutninger er ikke mulig å trekke i ikke-eksperimentelle studier og slike studier vil da kunne 

ha lavere indre validitet sammenliknet med ekte eksperimentelle design. Det forskeren kan 

gjøre i forhold til å styrke den indre validiteten er å vurdere alternative tolkninger av resultatet 

og vise til at alternative tolkninger er lite sannsynlige. (Lund, 2007).  

Til tross for at man ikke på bakgrunn av ikke-eksperimentelle kan si noe om kausalitet, er 

likevel denne type forskning svært verdifull. Forskningen kan si noe om samvariasjonen 

mellom ulike variabler, som videre gir et bidrag for en bredere forståelse for et eller flere 

fenomener.   
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Det kan være vanskelig å avgjøre hva som er årsak og hva som er virkning. Slike 

retningsproblemer regnes som en trussel mot den indre validiteten. En feilkilde som ofte 

oppstår i pedagogisk og psykologisk forskning er re-test effekten. Denne effekten skyldes av 

at forsøkspersonen har lært noe spesifikt av første måling som vil påvirke resultatene på neste 

måling.  

3.5.2 Statistisk validitet  
Statistisk validitet forutsetter at sammenhengen eller tendensen mellom uavhengig og 

avhengig variabel er rimelig sterk, altså om den er statistisk signifikant. Cook og Campbell 

betrakter statistisk validitet som en forutsetning for de andre kvalitetskravene. (Lund, 2007) 

Den statistiske signifikansen skal være sterk nok til å ha teoretisk betydning, og må ikke 

skyldes systematiske feilslutninger, brudd på statistiske forutsetninger eller lav statistisk 

styrke. Trusler mot statistisk validitet øker sannsynligheten for feilslutninger, henholdsvis 

type 1 feil og type 2 feil. Type 1 feil oppstår ved forkasting av en sann null-hypotese, det vil 

si at man konkluderer med at det statistisk sett ikke finnes sammenheng mellom de ulike 

variablene, til tross for at det er en sammenheng. Ved Type 2 feil antar man at det er en 

sammenheng mellom ulike variabler til tross for at den ikke eksisterer. Type 2 feil 

forekommer når gyldige konklusjoner om sammenheng trekkes på ugyldig grunnlag. 

Brudd på statistiske forutsetninger kan øke sannsynligheten for både Type 1 og Type 2 feil. 

Budd på statistisk styrke omfatter brudd på forutsetningene om normalitet, lik varians og 

uavhengighet av observasjoner. Disse punktene diskuteres nærmere i metodekapittelet.  

Statistisk styrke kan defineres som sannsynligheten for å gjøre den korrekte slutningen å 

forkaste en gal nullhypotese. Denne type trusselen øker sannsynligheten for Type 2 feil. Den 

statistiske styrken vil reduseres med mindre utvalg, strengere signifikansnivå, større 

populasjonsvarians, mindre differanse mellom gjennomsnitt på 

populasjonsnivå/effektstørrelse, bruk av tohalet istedenfor enhalet test.  

Dårlig test eller målingsrelabilitet reduserer den statistiske styrken og er også en trussel mot 

statistisk validitet og begrepsvaliditeten. En test kan ikke måle et begrep på en valid måte 

dersom relabiliteten er dårlig.. Det er sentralt faktum at alle forskningsresultater vil være et 

resultat av faktisk skåre og målefeil (Field, 2009). Målefeil kan kategoriseres som 

systematiske og usystematiske. Systematiske målefeil kan være motivasjon, testinnhold og 
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bias hos testadministrator. Usystematiske målefeil kan for eksempel være testperson eller 

testleders dagsform, miljøbetingelser eller eventuelle feil hos testadministrator. betydelige 

målefeil vil være en trussel mot statistisk validitet.  

 

Andre trusler som kan svekke den statistiske styrken er mindre utgang, strengere 

signifikansnivå og større populasjonsvarians. Også brudd på matematiske forutsetninger til 

analysemetodene er en trussel mot den statiske validiteten. 

3.5.3 Begrepsvaliditet  
Begrepsvaliditet handler om grad av samsvar mellom begrepet slik det er definert og slik det 

blir operasjonalisert, altså hvor vidt de operasjonaliserte variablene måler de begrepene man 

ønsker å undersøke. Det er et prinsipielt problem innenfor psykologisk og pedagogisk 

forskning at de fleste begrepene vi er interessert i å forske på ikke lar seg operasjonalisere, 

men fordi empirisk forskning ellers ville vært umulig så gjør vi det likevel. Med dette er det 

svært viktig å være klar over at alle målinger har en usikker begrepsvaliditet (Lund, 2007) 

Kvantitativ forskning på eksekutive funksjoner er preget av stor kompleksitet da det mangler 

en felles konsensus knyttet til en felles definisjon, noe som gjør det vanskeligere å 

operasjonalisere og dermed måle (Miyake & Friedman, 2012; Miyake et al., 2000). 

Eksekutive funksjoner referer også til et bredt spekter av kognitive funksjoner som 

kompliserer definering og operasjonalisering. I de tilfeller et begrep er sammensatt, slik at 

måleinstrumentet omfatter flere deltester, er det rimelig å forvente at elementer innenfor 

samme delområde korrelerer med hverandre. I denne studien er variabelen eksekutive 

funksjoner kartlagt med flere ulike tester. I utgangspunktet vil det styrke begrepsvaliditeten 

dersom det er en høy korrelasjon mellom de ulike testene og  sett i sammenheng med tre-

dimensjonsmodellen til Miyake et al. (2000) har de ulike kjernekomponentene tydelig 

sammenheng med hverandre. De ulike kjernekomponentene av eksekutive funksjonene er 

ifølge teorien organisert i større grad som en enhet hos yngre barn. Overlappingen minsker 

med barnets alder og utvikling. Det er derfor rimelig å forvente at de ulike deltestene på 

eksekutive funksjonene på denne studien har høy korrelasjon.  
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3.5.4 Ytre validitet 
Ytre validitet handler om muligheten til og hvor langt man kan generalisere resultatene ut 

over den aktuelle undersøkelsen. For at studien skal ha god ytre validitet bør utvalget være 

mest mulig representativt for populasjonen, situasjonen og tiden den skal generaliseres til. 

(Lund, 2007). Trusler mot den ytre validiteten er forhold som vanskeliggjør generalisering. 

En skiller mellom over-generalisering, som referer til hvor bredt man kan generalisere, og til-

generalisering, som gjelder slutninger til bestemte individpopulasjoner, situasjoner og tider. 

En trussel mot den ytre validiteten er interaksjon mellom uavhengig variabel og individer, 

situasjoner og tider, jo større variasjonen er, jo mer usikker er over-generalisering.  

Om gruppen som undersøkes ikke er representativ ved at den er for ensartet gruppe, vil være 

en annen trussel mot ytre validitet og over-generalisering. Det er da risiko for at gruppen er så 

spesiell at de kausale resultatene ikke lar seg generalisere til andre persontyper.    

Den siste trusselen mot validitet referert til i Cook og Campbells validitetssystem er ikke 

representativt individutvalg, som referer til at generalisering til en bestemt populasjon er 

usikker fordi forsøkspersonene ikke er representative for populasjonen. Et representativt 

individutvalg kan sikres ved tilfeldig utvalg av forsøkspersoner.  

 

3.6 Forskningsetiske hensyn 
Forskning skal alltid føres i samsvar med etiske retningslinjer og et forskningsprosjekt skal 

ikke settes i gang uten at det er gjennomført etiske vurderinger av det. Om 

forskningsprosjektet ikke tilfredsstiller de etiske retningslinjene skal prosjektet heller ikke 

gjennomføres, da hensynet til forsøkspersoners velferd skal alltid gå foran vitenskapens og 

forskningens interesser (Ruyter, 2003). I tillegg til overordnede retningslinjer i 

menneskerettighetserklæringen og barnekonvensjonen, skal forskningen følge retningslinjer 

knyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 

(NESH, 2016). NumLit-prosjektet, som denne masterstudien er en del av er godkjent av 

personvernombudet ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). 
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I spesialpedagogisk forskning inngår ofte sårbare grupper eller personer. Sårbare grupper kan 

i denne sammenheng defineres som personer som har karakteristikker som er lett 

identifiserbare, personer som av ulike grunner har nedsatt evne til fritt samtykke, personer 

som har opplevd traumer som kan forverres ved forskning. Barn kan i mange tilfeller regnes 

som en sårbar gruppe, blant annet ved at de ikke selv kan foreta et fritt og informert 

samtykke. Fritt samtykke betyr at det er avgitt samtykke uten ytre press eller begrensinger av 

personlig handlefrihet (Dalen, 2011). At samtykket er informert betyr at forskeren har gitt 

tilstrekkelig informasjon om hva forskningsprosjektet innebærer, samt at informantene har 

mulighet til å trekke seg fra studiet uten at det vil få konsekvenser for dem. NESH (2016) 

under punkt 9 står det beskrevet at et etisk problem som er spesielt relevant innenfor 

spesialpedagogisk forskning er kravet om fritt og informert samtykke i de tilfeller 

forsøkspersonene har redusert eller manglende evne til å ivareta sine egne interesser. Utsatte 

og svakstilte personer og grupper er ikke alltid like godt rustet til å beskytte sine interesser 

overfor forskeren I NESH (2016), under punkt 21 er det beskrevet at det er viktig at forskeren 

ikke tar for gitt at vanlige prosedyrer for informasjon og fritt samtykke sikrer at individene 

har selvmedbestemmelse eller at de beskytter dem mot urimelige belastninger. I disse 

tilfellene er det viktig at de som innhenter samtykkekompetanse har klinisk kompetanse til å 

håndtere situasjonen og at det legges klinisk skjønn til grunn ved innhenting av samtykke 

(Ruyter, 2003). I dette prosjektet har foreldre mottatt samtykkeskriv som de har godkjent på 

barnas vegne.  Videre kan forskningsassistentene, som alle er masterstudenter i 

spesialpedagogikk og pyskologi, antas å ha god kunnskap om barn og kommunikasjon med 

barn. 

Enkeltpersoner og grupper vil enkelt kunne identifiseres i et lite land som Norge. Om de 

undersøkte personene og gruppene tilhører en minoritet eller en liten gruppe med spesielle 

karakteristikker øker sjansene for identifisering (Dalen, 2011). Dette beskrives i punkt 9 i 

NESH (2016), hvor det står det skrevet at forskeren har ansvar for å hindre bruk og 

formidling av informasjon som kan skade enkeltpersonene det forskes på. 

Forskningsmaterialet anonymiseres og det stilles strenge krav som skal hindre at 

forsøkspersonene er identifiserbare.  

Lagring av personopplysninger og innhentet datamateriale skal ikke lagres lengre enn det som 

er nødvendig for å gjennomføre formålet med studien. I NESH (2016). I NumLit prosjektet er 

det utviklet gode interne rutiner for datasikkerhet og lagring av personvernopplysninger. 
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Materialet lagres på eksterne sikrede harddisker og slettet innen juli 2032 (utgangen av 

barnets siste år på videregående). Lydopptakene fra testsituasjonene slettes etter at 

informasjonen er blitt kodet og senest 6 måneder etter at kartleggingen er gjennomført. Alle 

opplysningene behandles konfidensielt og skolen vil ikke få tilgang til 

kartleggingsinformasjonen for de enkelte elevene.  

 

3.7 Analyser  
Denne studien bygger på en induktiv metode. Felles for alle slutninger som gjøres fra utvalg 

til populasjon er at de er induktive. En slik tilnærming tar utgangpunkt i at 

enkeltobservasjoner ikke kan vise om en hypotese er sann eller usann, men kan utgjøre 

evidens og støtte for hypotesens sannhetgrad. Målet er ikke sikker og absolutt kunnskap, men 

ideer om relativ styrke og pålitelighet uttrykt i sannsynligheter. Et hvert nytt enkelttilfelle som 

stemmer overens med hypotesen, vurderes å støtte og bekrefte den. (Lund, 2002)På grunnlag 

av verifiseringer eller falsifiseringer av hypoteser, vil det forekomme en stadig forbedring av 

teorien  (Befring, 1994). Målet med forskningen er bidrag til kunnskap og teoriutvikling om 

eksekutive funksjoner. Utgangspunktet for denne metoden er tidligere forskning og teori, også 

problemstillingen har sitt utspring fra teorien.  

Det innhentede datamaterialet ble analysert ved hjelp av statistikkprogrammet IMB SPSS. I 

dette kapittelet skal studiens deskriptive analyser presenteres. Vurdering av deltestenes 

fordeling og eventuelle avvik er gjennomført i deskriptive analyse, henholdsvis ved å 

undersøke deltestenes kurtosis, skjevhet, gjennomsnitt og standardavvik. Vurdering av 

deltestenes relabilitet er vurdert med reliabilitetskoeffisienten Chronbach’s alpha. Deretter ble 

det gjennomført bivariate korrelasjonsanalyse for å videre vurdering av dataen. 

Avslutningsvis ble det gjennomført en hierarkisk multippel regresjonsanalyse som legger 

grunnlaget for besvarelsen på problemstilling og forskningsspørsmålene.  
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4 Resultater  
Dette kapittelet tar for seg resultater av de statistiske analysene. Etter forarbeidet knyttet til 

klargjøring ble det gjennomført deskriptive analyser som her inkluderer vurdering av 

gjennomsnitt, standardavvik, skjevhetsverdi, kurtosisverdi og relabilitet. Dette kapittelet skal 

beskrive de nevnte verdiene for alle variablene. Det er også inkludert en visuell fremstilling 

av variablenes normalfordelingskurve. Videre i dette kapittelet skal formålet med 

korrelasjonsanalyse og tilhørende resultater kort beskrives. Avslutningsvis skal studiens 

resultater på regresjonsanalysene kort presenteres.   

4.1.1 Forberedelse til dataanalyse 
Før dataen kunne analyseres ble ufullstendige caser som manglet en eller flere mål på ulike 

variabler, ekskludert fra videre analyse. Det totale datasettet bestod av 187 barn, hvor 36 barn 

ble ekskludert og de resterende 148 ble brukt til videre analyse.  

Testbatteriet som brukes for å kartlegge regneflyt i denne studien er hentet fra testen 

TOBANS, som totalt inneholder fire deltester. De to deltestene TOBANS digit-comparison 

og dot-comparison måler barnets tallforståelse og mengdeforståelse. Digit comparison 

korrelerte med addisjonsflyt på ,379 og ,403 på subtraksjonsflyt. Dot-comparison korrelerte 

med addisjon på ,271 og subtraksjon på ,291. For å få et mål på regneflyt ble de to deltestene 

Dot-Comparison og Digit-Comparison ekskludert fra videre analyse. Korrelasjon mellom 

subtraksjon og addisjon viste en statistisk signifikant korrelasjon på ,669. De to deltestene 

vurderes å ha en høy signifikant korrelasjon, som muliggjør sammenslåing av de to variablene 

for et mål på regneflyt.  

På deltesten TOWRE skal barnet lese flere non-ord, samt vanlige ord. Resultatene på de fire 

deltestene på TOWRE ble slått sammen og utgjør til sammen variabelen leseflyt. Den laveste 

korrelasjonen mellom de ulike deltestene innad i TOWRE var på ,831. En sammenslåing av 

de fire deltestene var dermed statistisk forsvarlig.  

Videre ble tydelige avvikende observasjoner/outliers fjernet eller bearbeidet i de variabler det 

gjaldt.  

For å gjøre fordelingen til enkelte av variablene mer normalfordelte ble det gjort ulike 

transformasjoner. Ved transformasjoner gjør man det samme med hver skåre innad i 
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variabelen for å korrigere for problemer med distribusjonen. Transformasjoner gjør den 

samme endringen med alle skårene og forholdet mellom variablene vil dermed ikke forandres 

(Field, 2009). 

Log og kvadratrot transformasjoner brukes ofte for å redusere positiv skjevhet i et datasett. 

Square Root transformasjon (SQRT) kan blant annet brukes om data som har noe 

positiv/høyre skjevhet eller om datamaterialet har mange svake verdier. Square root 

transformasjon er svakere enn log transformasjon. Square Root transformasjon ble gjort på 

variabelen leseflyt, regneflyt og inhibisjonskontroll. En LOG transformasjon kan også brukes 

hvis dataen har en positiv skjevhet (Field, 2009). Dette ble gjort på variabelen inhibisjonstid. 

Det gjenstod en tydelig avvikende observasjon i variabelen inhibisjonskontroll som ble 

Winsorizisert til 99 persentil. 

 

4.2 Deskriptive analyser 
Deskriptiv analyse beskriver fordeling av de enkelte variablene. Denne viser også eventuelle 

avvik fra normalfordelingen. I de påfølgende histogrammer av variablenes normalfordeling er 

det visualisert en perfekt normalfordeling i hver variabel. Denne blir fremstilt ved en svart 

linje gjennom variabelens fordeling. Det er to måter en distribusjon kan avvike fra 

normalfordelingen, den kan enten være spiss eller usymmetrisk.  Skewness (skjevhet) og 

kurtosis er statistiske mål som brukes for å beskrive distribusjonen. Skjevhet er et mål som 

sier noe om fordelingen av data er symmetrisk. Skjevhet sammenlikner fordeling i den ene 

enden av skalaen(halen) med den andre enden. En positiv skjevetsverdi tilsvarer en 

opphopning i fordelingen i høyre hale, mens negativ verdi viser en opphopning i venstre hale. 

Kurtosisverdier beskriver ekstreme verdier i begge ytterpunkt uavhengig av hverandre, 

sammenliknet med resten av distribusjonen. Kurtosisverdier sier noe om topper i fordelingen. 

Distribusjonen kan enten være høy med korte tykke haler eller for flat med lange tynne haler. 

Positive kutosisverdier tilsvarer en spiss fordeling, mens negative verdier beskriver en flatere 

fordeling. Grensen for akseptable kutosisverdier og skewnessverdier er innenfor +/- 1 (Field, 

2009).  Jo større avstand kurtosis har fra 0, jo større sannsynlighet er det for at populasjonen 

ikke er normalt distribuert. En skjevhetsverdi på 0, viser en perfekt symmetrisk 

fordelingskurve. 
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En usymmetrisk fordeling kan oppstå i de tilfeller hvor oppgavene er for vanskeligere for en 

større andel enn det som er forventet ved normalfordeling.  I de situasjoner vil den samlede 

dataen få en gulveffekt.  Om oppgavene er for enkle for et større antall enn forventet ut i fra 

normalfordelingen vil man kunne få en takeffekt.  

Cronbach’s alpha er et mål på indre konsistens som er et mye brukt mål på reliabilitet. Den 

indre konsistensen sier noe om hvor godt de enkelte testdelene eller tekstoppgavene korrelerer 

med hverandre.. Relabilitetskoeffisientene har tallverdier fra 0 til 1. Desto nærmere verdiene 

er 1, desto bedre er relabiliteten i variabelen. Verdier for reliabilitetskoeffisienter regnes som 

gode når de ligger på .80 eller høyere (Field, 2009). I følge De Vaus (2014) regnes 

reliabiliteten å være god når Chronbach’s alfa er over .70. Generelt vil reliabiliteten reduseres 

med en reduksjon i størrelsen på utvalget og antall enkeltinthems i variabelen. Alle verdier på 

Chronbach’s alfa i denne studien er over .70 og tatt utvalgets størrelse i betraktning, regnes 

reliabiliteten for de utregnede deltestene å være god.  
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N referer til Number som her referer til antall elever, som på norsk beskrives som antall. M 

referer til Mean, som til norsk oversettes til gjennomsnitt. Std. Deviation beskriver 

variabelens standravvvik, som er et mål på hvor spredt verdiene er i den enkelte variabelen. Et 

lavt standardavvik betyr at en stor del av dataen befinner seg nært gjennomsnittet. (Cetinkaya-

Rundel, Diez, & Barr, 2013).  

4.2.1 Vurdering av variabelen Inhibisjonskontroll 
 

 

 

Variabelen inhibisjonskontroll kartlegges som en del av eksekutive funksjoner. Variabelen 

har et gjennomsnitt på 3,37, og standardavvik på 1,1. Som vist i tabellen er fordelingen 

relativt normalfordelt, men skjevhetsverdien på ,25, som tyder på en noe høyreskjev 

fordeling. Variabelen har en kurtosisverdi på ,74 som indikerer en spiss fordeling. Testen 

består ikke av enkelttester og Chronbach´s alfa er derfor ikke utregnet.  
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4.2.2 Vurdering av variabelen inhibisjonstid  
 

 

 

 

Gjennomsnittet for variabelen inhibisjonstid er på 5,2 og har et standardavvik på ,22. 

Skjevhetsverdien i fordelingen er på ,252 og som vist i tabellen er fordelingen noe høyreskjev.  

Kurtosisverdien er på 1,90 og indikerer en spiss fordeling. Dette er over akseptabel 

grenseverdi for kurtosisverdier. Fordelingen har en akseptabel skjevhetsverdi og kurven er 

relativt normalfordelt.  
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4.2.3 Vurdering av variabelen Tower Of London  
 

 

 

Variabelen Tower og London kartlegges som en del av eksekutive funksjoner. Denne 

variabelen har et gjennomsnitt på 10,7 og et standardavvik på 2,95. Som vist i histogrammet 

har fordelingen avvik fra normalfordelingen. Med en skjevheten på  -1,05, vil dette indikere 

en tydelig høyreskjev fordeling. Testen har en gulveffekt som tyder på at dette var en svært 

vanskelig test for mange av barna. Kurtosisverdien er på 1,79, som indikerer en svært spiss 

fordeling. Deltesten Tower of London har en Chronbach’s alfa på 0,71, hvilket vil indikerer at 

testen har en akseptabelt høy reliabilitet.  
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4.2.4 Vurdering av variabelen Backwards Digit Span  
 

 

Variabelen Digit Span Backwards kartlegges som en del av arbeidshukommelse. Denne 

deltesten er en av de to deltestene som brukes i denne studien som mål på 

arbeidshukommelse. Testen har et gjennomsnitt på 9,28 og standardavvik på 2,96.  

Som vist i tabellen er fordelingen for denne variabelen relativt normalfordelt. 

Skjevhetsverdien er her ,44, som indikerer er noe høyreskjev fordeling. Kurtosisverdien er på 

-,05, som tyder på at ikke fordelingen er veken spesielt spiss eller flat.   

Backwards Digit Span har en Chronbach´s alfa på 0,80, som indikerer at testen har en god 

relabilitet.  
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4.2.5 Vurdering av variabelen Listening recall  
 

 

 

Variabelen Listening recall er det andre målet som brukes i denne studien for å kartlegge 

elevens arbeidshukommelse. Gjennomsnittsverdien for denne variabelen er 11,51 og 

standardavviket er på 3,77. Som det fremkommer i tabellen avviker resultatet noe fra 

normalfordelingen. Skjevhetsverdien på -,935 indikerer en venstreskjev fordeling. Med en 

kurtosisverdi på 1,78 er fordelingen svært spiss.  
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4.2.6 Vurdering av variabelen regneflyt  
 

 

 

Variabelen regneflyt inneholder deltestene TOBANS addisjon og TOBANS subtraksjon. Det 

er kontrollert ved bruk av Pearson r og Spearman’s rho korrelasjonsanalyse at de to deltestene 

har en statistisk korrelasjon på 0.01 nivå. Variabelen regneflyt har et gjennomsnitt på 3,86 og 

et standardavvik på ,89.  

Som vist i tabellen er fordelingen relativt normalfordelt. Skjevhetsverdien for variabelen er på 

,17, som indikerer en noe høyreskjev fordeling. Kurtosisverdien er på -,21, som indikerer en 

noe spiss fordeling.  

 

 

 

 



50 
 

4.2.7 Vurdering av variabelen leseflyt 
 

 

De fire deltestene på TOWRE er slått sammen til variabelen leseflyt. Det er kontrollert at data 

fra testene innad i variabelen korrelerer med hverandre. Det er kontrollert med Pearsons og 

Spearman´s rho som viste signifikante korrelasjoner mellom alle deltester på 0.01 nivå.   

Variabelen leseflyt har et gjennomsnitt på 8,38 og et standardavvik på 2,3. Skjevheten i 

fordelingen er på 0,568 og Kurtosisverdien er på 1,23. Fordelingen er relativt normalfordelt, 

men har en spiss topp. 
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4.2.8 Vurdering av variabelen vokabular  
 

 

Fordelingen av variabelen vokabular er målt med BPVS. Denne testen brukes som 

kontrollvariabel i denne studien. Gjennomsnittet er på 77,59 og standardavvik er på 12,22. 

Skjevheten i denne variabelen er på ,395 som indikerer en noe høyreskrev fordeling. Med 

kurtosisverdi på ,056 er ikke fordelingen spesielt flat.  
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4.2.9 Vurdering av variabelen non-verbal intelligens  
 

 

 

Variabelen non-verbal flytende intelligens er brukt som kontrollvariabel i denne studien. 

Gjennomsnittet for deltesten er på 22,6 og standardavviket er på 4,72. Resultatene inikerer at 

fordelingen er relativt normalfordelt, og har en skjevhetsverdi på ,13 og en kurtosisverdi -,11. 

Fordelingen er altså ikke spesielt skjev eller spiss.  

 

 

 

 

 

 



53 
 

4.2.10  Vurdering av variabelen prosesseringshastighet  
 

 

 

Variabelen prosesseringshastighet inkluderes i denne studien som kontrollvariabel. De to 

uavhengig variablene er begge tester som er tidsbegrenset, og barnets prosesseringshastighet 

er da en naturlig kontrollvariabel.  

Variabelen avviker fra normalfordelingen med en skjevhetsverdi på -,92. Som tabellen viser 

er fordelingen svært venstreskjev og har en takeffekt. Variabelens kurtosisverdi er på ,11 og 

fordelingen er ikke spesielt spiss.  

 

 

 

 



54 
 

4.3 Bivariat korrelasjonsanalyse 
Korrelasjon brukes når målet er å undersøke forholdet mellom to variabler (Tabachnick & 

Fidell, 2014) En korrelasjonsanalyse gir ikke informasjon om årsaksforholdet til de 

undersøkte variablene. Årsaksforhold vil si hvilken retning variablene påvirker hverandre, 

altså hvilken variabel som påvirker den andre. En korrelasjonsanalyse tar heller ikke stilling 

til eventuelle tredjevariabler som påvirker korrelasjonen. 

Man kan ikke med sikkerhet vurdere kausalitet mellom to variabler på bakgrunn av en 

korrelasjonsanalyse, men metoden måler styrken på relasjonen mellom variabler. 

Korrelasjonsanalyse mellom to variabler kan ende opp med tre utfall; positiv, negativ eller 

ingen korrelasjon. En positiv korrelasjon indikerer at økning i den ene variabelen fører til 

økning i den andre variabelen. Negativ korrelasjon tyder på at en reduksjon i en variabel fører 

til økning i den andre. To variabler kan også vise ingen korrelasjon, som indikerer at de har 

ingen felles forklaringsverdi.  Korrelasjonsanalyser gir korrelasjonskoeffisienter, tallfestede 

verdier mellom -1 og +1, hvor korrelasjonskoeffisient på -/+ 1 viser en perfekt korrelasjon. 

Korrelasjonskoeffisient med nullverdi indikerer at det ikke finnes noen korrelasjon mellom de 

undersøkte variablene. En  korrelasjon på .10 tilsvarer svak korrelasjon, .30 tilsvarer moderat 

korrelasjon, mens en korrelasjon på .50 tilsvarer sterk korrelasjon (Field, 2009). 

Det finnes to typer korrelasjonsanalyser; bivariat og partiale. En partial korrelasjon ser på 

forholdet mellom to variabler samtidig som det kontrolleres for effekt av en eller flere andre 

variabler. Denne studien bruker en bivariat korrelasjonsanalyse, som kun undersøker 

korrelasjonen mellom to variabler uten kontroll for effekt av tredjevariabler. Pearsons’s r 

korrelasjonskoeffisient og Spearmans’s p (rho) er to typer bivariate korrelasjonskoeffesienter. 

For normalfordelte distribusjoner brukes korrelasjonskoeffesienten Pearson r. For variabler 

som avviker fra normalfordelingen brukes Spearman’s rho korrelasjonskoeffisient. De 

deskriptive analysene i denne studien viser at variablene i varierende grad er normalt fordelte, 

og i denne studien er derfor begge korrelasjonskoeffisientene gjennomført.  
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Sannsynligheten for at vi tar feil ved forkasting av nullhypotese uttrykkes med en tallfestet p-

verdi. P-verdi sier noe om sannsynligheten for de observerte tendensene, gitt at nullhypotesen 

er sann. Nullhypotese tar utgangpunkt i at det ikke finnes en sammenheng mellom avhengig 

og uavhengig variabler. Denne studien tar utgangpunkt i forhåndsbestemt p-verdi på 0.05. Om 

p-verdien på analysene er lavere enn 0.05 kan nullhypotesen forkastes, og den alternative 

hypotesen om at det virkelig eksister en sammenheng, består. P-verdier under 0.05 i denne 

studien beskrives som statistisk signifikante (Field, 2009). 

 

4.4 Resultater bivariat korrelasjonsanalyse 
Påfølgende side inneholder en tabell med korrelasjonsanalyser. Resultatene som er statistisk 

signifikante på 01. nivå er merket med **, mens resultater som er statistisk signifikante på 05. 

nivå er merket med *. Øverst i tabellen er korrelasjonsanalyser gjennomført med Spearman’s 

Rho, hvor resultatene fra korrelasjonsanalysen er skrevet i svart. Nederst i tabellen, skrevet i 

blått, er resultatene fra korrelasjonsanalyse med Pearsons r. Pearsons r analyse og Spearman’s 

rho viser like tendenser for korrelasjoner, men da variablene i varierende grad er 

normalfordelte beskrives kun resultater fra Spearman’s Rho i videre analyse. 
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En korrelasjonskoeffisient sier ikke noe hvor mye som er felles varians mellom to variabler. 

Om man skal uttale seg om hvor mye felles det er mellom to variabler, må man regne ut 

kvadraten av korrelasjonskoeffisienten (R). Kvadraten av korrelasjonskoeffisienten (r2) 

referer til hvor stor del av variansen i en variabel er delt av den andre variabelen. Denne 

verdien kan videre regnes om til prosent som da vil beskrive prosentandelen av variansen som 

er felles varians for de to variablene mens resterende prosentandel må forklares av andre 

variabler.(Field, 2009).  

Korrelasjoner mellom Inhibisjon og Tower 

De ulike mål på eksekutive funksjoner viser noe varierende korrelasjoner med hverandre. 

Inhibisjonstid korrelerer med inhibisjonskontroll på .098 som tilsvarer 0,9 % felles varians. 

Deltesten Tower viser en svak korrelasjon med målet på inhibisjonskontroll på -.077. 

korrelasjonen indikerer at de to deltestene deler 0,6% felles varians. Tower viser videre en 

svak korrelasjon med inhibisjonstid på -.067, som tilsvarer en felles varians på 0,4%. 

Korrelasjoner mellom deltestene Digit Span Backwards og Listening recall 

De to deltestene har signifikant korrelasjon på 01. nivå. Korrelasjonskoeffisienten er på .351 

som indikerer at variablene deler 12% felles varians. De to deltestene er ment å måle elevens 

arbeidshukommelse.  

Korrelasjoner mellom leseflyt, arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner 

Variabelen leseflyt har statistisk signifikante korrelasjoner på .01 nivå med de to deltestene 

som kartlegger arbeidsminnet. Leseflyt korrelerer med Listening Recall med .220 (4,8% felles 

varians) og Digit Span Backwards på .378.(14% felles varians) For deltestene som brukes i 

denne studien for å måle elevens eksekutive funksjoner korrelerer leseflyt med inhibisjonstid 

med -.282 (8% felles varians), inhibisjonskontroll -.308 (9% felles varians) og Tower på .209.   

(4% felles varians). Korrelasjonen mellom leseflyt og Tower er signifikant på .05. nivå.  

Korrelasjonene med inhibisjonskontroll og inhibisjonstid er signifikante på .01. nivå og ved at 

korrelasjonene er negative indikerer de at færre feil og kortere tid på inhibisjonsoppgaven er 

assosiert med høyere skåre på leseflyt. 
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Korrelasjoner mellom regneflyt, arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner 

I denne oppgaven har ikke regneflyt statistiske korrelasjoner med variabelen Tower med 

Spearman’s Rho. De to variablene korrelerer med .151 som tilsvarer 2,3% felles varians. 

Derimot korrelerer regneflyt med inhibisjonskontroll og inhibisjonstid på 01. nivå. 

Inhibisjonskontroll og regneflyt korrelerer med -.171 som tilsvarer 2,9 % felles varians og 

inhibisjonstid på -.309 som tilsvarer 9,5 % felles varians.  

 

4.5 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 
Regresjonsanalyse er en statistisk metode som brukes for å undersøke hvor vidt en variabel 

predikerer en annen variabel. Multippel regresjonsanalyse er en statistisk analysemetode som 

undersøker sammenhengen mellom en avhengig variabel/resultatvariabel og flere uavhengige 

variabler. (Tabachnick & Fidell, 2014) Det kontrolleres også om identifiserte sammenhenger 

fortsatt er tilstede etter at kontrollvariabler er inkludert i analysen.  

Ved hierarkisk multippel regresjon blir variabler inkludert i analysen i selvvalgt rekkefølge, 

basert på vurderinger om variablenes forklaringsverdi. Variabler man vet predikerer 

utkommet bør inkluderes i modellen først, og videre i rekkefølge ut ifra variabelens 

forklaringsverdi (Field, 2009). På denne måten får først én avhengig variabel forklare hva den 

kan av variansen i uavhengig variabel(X1) før supplerende avhengige variabler (X2) får 

forklare hva den kan av det som ikke allerede er forklart av X1. (Lund, 2002). Formålet med 

denne metoden er å komme frem til den kombinasjonen av variabler som kan gi en mest 

mulig presis prediksjon av avhengig variabel.  

Om resultatene fra regresjonsanalysen er statistisk signifikante brukes resultatene til å 

predikere skårer på avhengig variabel med bakgrunn av uavhengig variabel. Et generelt mål 

med regresjonsanalyse er å identifisere færrest mulig uavhengig variabler for å predikere 

avhengig variabel, hvor hver uavhengig variabel predikerer uavhengig av andre variabler. 

Regresjonen vil være best når hver uavhengig variabel er korrelert med avhengig variabel, 

men ikke korrelert med de andre uavhengig variablene. Regresjonsanalyser gjør det mulig å 

undersøke sammenhengen mellom kun en avhengig variabel med flere uavhengige variabler 

etter kontrollert for tredjevariabler.  
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Da det i denne studien er to avhengige variabler/resultatvariabler er det gjennomført flere 

uavhengige regresjonsanalyser for hver avhengig variabel. De avhengige variablene er leseflyt 

og regneflyt. De uavhengige variablene i denne studien er eksekutive funksjoner og 

arbeidshukommelse. Studiens tredjevariabler/kontrollvariabler er nonverbal intelligens, 

prosesseringshastighet, vokabular og alder.  

4.5.1 Forutsetninger for regresjonsanalyse  
For å vellykket kunne trekke konklusjoner om en populasjon, basert på regresjonsanalyse fra 

et utvalg må en rekke kriterier være oppfylt, og enkelte skal beskrives her. En grunnleggende 

forutsetning for regresjonsanalyse er at variabler skal være i intervallskala er oppfylt i denne 

studien. Kriteriet om ikke-null varians referer til at de avhengige variablene skal ha noe 

variasjon i verdiene, er også innfridd. 

Linearitet referer til at forholdet som måles mellom uavhengige variabler og avhengig 

variabler bør være lineært. Det vil begrense generaliserbarheten om man tar utgangpunkt i et 

ikke-lineært forhold ved bruk av en lineær modell. Kravet om homoskedastisitet referer til at 

det på hvert nivå i analysen bør variansen av residualer være konstant og ha lik varians. 

Spredningen av residuales skal være relativt konstant (Tabachnick & Fidell, 2014). 

Kollinaritet referer til grad av fellesvarians mellom variabler. I regresjonsanalyse ønsker man 

å unngå multikolinearitet, som referer til en tilstand hvor to eller flere uavhengige variabler er 

veldig nært lineært relatert. En måte å identifisere multikolinaritet er å studere korrelasjonene 

mellom de uavhengige variablene. Jo sterkere korrelasjon desto sterkere er 

multikollineariteten. En regresjon vil være best når hver uavhengig variabel er korrelert med 

avhengig variabel, men ikke korrelert med de andre uavhengig variablene. Et generelt mål 

med regresjonsanalyse er å identifisere færrest mulig uavhengig variabler for å predikere 

avhengig variabel, hvor hver uavhengig variabel predikerer uavhengig av andre variabler. 

Dette gir en presis prediksjon. Generelt vil det være urimelig å forvente en samvariasjon lik 0, 

i studier som undersøker psykologiske fenomener, da de fleste slike faktorer samkorrelerer til 

en viss grad (Field, 2009). I denne studien er vurdering av multikolinearitet vurdert på 

bakgrunn av korrelasjonsanalysen, som viser at ingen av korrelasjonene overskrider grensen 
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for hva som regnes som høy korrelasjon, .80. Multikolinearitet kan også undersøkes ved bruk 

av VIF analyse i regresjonen (Tabachnick & Fidell, 2014). 

Forklaringsvariablene skal være uavhengig og ikke korrelere med eksterne variabler som ikke 

er inkludert i analysen. Om eksterne variabler korrelerer med uavhengig variabel i studien vil 

konklusjonen som trekkes i regresjonsanalysen ikke være til å stole på, da det eksisterer andre 

variabler som kan predikere utfallet like godt (Field, 2009). I praksis er det vanskelig å være 

helt sikker på at man har valgt ut alle variablene som er relevante for utfallet. En grundig 

gjennomgang av teorien kan bidra til at man minimerer risikoen for eventuelle glemte 

eksterne variabler.  

 

4.6  Regresjonsanalyse forskningsspørsmål 1  
Studiens første forskningsspørsmål er som følger:  

I hvilken grad kan eksekutive funksjoner forklare unik variasjon i leseflyt og regneflyt på 1. 

trinn?  

Hypotesen for dette forskningsspørsmålet tar utgangpunkt i at eksekutive funksjoner forklarer 

unik variasjon i leseferdigheter og matematikkferdigheter på 1. trinn. En nullhypotese vil 

dermed ta utgangpunkt i at det ikke eksisterer noen sammenheng mellom uavhengige og 

avhengige variabler.  

For å besvare det første forskningsspørsmålet er det gjennomført fire regresjonsanalyser, en to 

for hver uavhengig variabel og to for hver avhengig variabel.  De avhengige variablene er 

som nevnt regneflyt og leseflyt. Uavhengig variabler er arbeidshukommelse og eksekutive 

funksjoner. I tillegg er kontrollvariablene vokabular, intelligens, prosesseringshastighet og 

alder inkludert i alle regresjonsanalysene. 

Kontrollvariablene intelligens og alder er satt inn i analysen på første steg. I modellens andre 

steg ble variabelen vokabular (BPVS) inkludert. Videre i tredje steg ble 

prosesseringshastighet inkludert. I det siste steget i de hierarkiske multippel 

regresjonsanalysene ble uavhengig variabel eksekutive funksjoner/arbeidsminne inkludert. 

Alle tre mål på eksekutive funksjoner (Inhibisjonskontroll, Inhibisjonstid og Tower)  
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ble inkludert i det samme og siste steget.  Samme prinsipp gjaldt for de to deltestene Digit 

Span Backwards og Listening Recall. Rekkefølgen på kontrollvariabler og uavhengige 

variabler er lik for alle regresjonsanalysene.   

Leseflyt og eksekutive funksjoner:  
Regresjonsanalysen med leseflyt som avhengig variabel og eksekutive funksjoner som 

uavhengig variabel.  

 

 

Denne modellen viser at eksekutive funksjoner kartlagt med Tower of London og Inhibition 

bidrar signifikant til forklaring av variasjonen av leseflyt hos norske 1. klassinger etter 

kontrollert for alder, vokabular og intelligens.  

Modellen viser at etter kontrollert for vokabular, alder, intelligens og prosesseringshastighet 

forklarer eksekutive funksjoner samlet 9,9% av variasjonen i leseflyt. Dette er signifikante 

resultater (p=.001.) Samlet forklarer modellen 18,2% av variansen i leseflyt.  
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Leseflyt og arbeidshukommelse: 
Regresjonsanalysen med leseflyt som avhengig variabel og arbeidshukommelse som 

uavhengig variabel.  

 

 

 

Regresjonsanalysen viser at arbeidshukommelse har et statistisk signifikant bidrag til 

variasjonen i leseflyt. Arbeidsminne alene forklarer 11% av variansen i leseflyt. P-verdi < 

.001. Arbeidshukommelse sammen med kontrollvariablene forklarer 19,3% av variansen i 

leseflyt. Prosesseringshastighet forklarer alene 1,4% av variansen i leseflyt. Vokabular og 

alder forklarer 4% av variansen i leseflyt. Kontrollvariablene har ikke et signifikant bidrag til 

variansen i leseflyt. Til sammen forklarer kontrollvariablene 5,7% av variasjonen i leseflyt. 
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Regneflyt og eksekutive funksjoner  
Regresjonsanalysen med regneflyt som avhengig variabel og eksekutive funksjoner som 

uavhengig variabel.  

 

 

 

Modellen viser at eksekutive funksjoner bidrar signifikant til forklaring av variasjon av 

regneflyt hos norske 1. klassinger. Regresjonsanalysen viser at eksekutive funksjoner 

forklarer alene 7,7% av variansen i regneflyt. P-verdi = .004. Sammen med kontrollvariablene 

non-verbal intelligens, alder, vokabular og prosesseringshastighet, forklarer modellen 18,1% 

av variansen i regneflyt. Kontrollvariabelen prosesseringshastighet forklarer alene 12 % av 

variasjonen i leseflyt.  
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Regneflyt og arbeidshukommelse 

Regresjonsanalysen med regneflyt som avhengig variabel og arbeidshukommelse som 

uavhengig variabel.  

  

 

 

Modellen viser at arbeidsminne forklarer alene 6,6% av variansen i regneflyt. Sammen med 

kontrollvariablene forklarer modellen 21 % av variansen i regneflyt. Prosesseringshastighet 

har et signifikant bidrag til regneflyt med. Prosesseringshastighet alene forklarer 8,8% av 

variansen i regneflyt. P-verdi < .001. Kontrollvariablene alder og vokabular har ikke en 

statistisk signifikant forklaringsverdi for regneflyt, p-verdi = .771 

Alle fire regresjonsanalysene som er knyttet til det første forskningsspørsmålet er statistisk 

signifikante. Det vil si at eksekutive funksjoner og arbeidsminne viser statistisk signifikante 

sammenhenger med leseflyt og regneflyt på 0.05 nivå. Sammenhengen mellom leseflyt, 

arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner er statistisk signifikante på 01. nivå. Vi kan 

dermed forkaste nullhypotesene om at det ikke er sammenhenger mellom de valgte uavhengig 

variablene og de avhengige variablene i denne studien. En samlet vurdering av 

regresjonsanalysene indikerer viser at eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse kan være 

med på å forklare variansen i både regneflyt og leseflyt. 
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4.7 Regresjonsanalyse for forskningsspørsmål 2 
Det andre forskningsspørsmålet er som følger: 

Er fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt delt med varians i arbeidshukommelse og 

eksekutive funksjoner? 

For å besvare det andre forskningsspørsmålet er følgende analyser gjennomført: a) 

Regresjonsanalyse for å finne total delt varians mellom leseflyt og regneflyt. b) Videre finne 

unik varians forklart av den samme uavhengige variabelen(regneflyt) etter at det er kontrollert 

for arbeidsminne/eksekutive funksjoner c) Subtrahere r square-verdi til 

arbeidsminne/eksekutive funksjoner fra fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt. Dette for 

å finne hvor mye felles varians i leseflyt og regneflyt som deles av varians i 

arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner. Avhengig variabel i analysen er regneflyt, 

mens uavhengige variabler er eksekutive funksjoner/arbeidshukommelse og leseflyt.  

I den første regresjonsanalyse er regneflyt inkludert som uavhengig variabel og leseflyt 

avhengig variabel. Denne regresjonsanalysen undersøker fellesvarians mellom leseflyt og 

regneflyt. 

 

 
Resultatene fra regresjonsanalysen som undersøker sammenhengen mellom leseflyt og 

regneflyt viser at de to variablene deler 20,7% felles varians. 

I den neste regresjonsanalysene er avhengig variabel regneflyt, men de uavhengige variablene 

er eksekutive funksjoner og leseflyt. I den andre regresjonsanalysen er også regneflyt 

avhengig variabel, mens arbeidshukommelse og leseflyt er uavhengige variabler.  
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Leseflyt og regneflyt deler 20,7 % felles varians. Av prosentandelen fellesvarians (20,7%) 

deles 8,8% av variansen med varians i arbeidshukommelse. Videre viser analysene at av 

fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt, er 10,3% også delt varians med eksekutive 

funksjoner. 

 

4.8 Oppsummering av analyser  
Deskriptive analyser og vurdering av variablene er presentert i form av en tabell og en 

vurdering av de enkelte variablene er foretatt. Variabelens gjennomsnitt, standardavvik, 

skjevhet, kurtosis og reliabilitet målt med relabilitetskoeffisienten Chronbach’s alfa er 

vurdert. I disse analysene kom det frem at enkelte av variablene avviket fra 

normalfordelingen. Ved videre korrelasjonsanalyse ble det dermed Spearman’s Rho brukt for 

vurdering av variablenes korrelasjon. Videre ble datamaterialet analyser ved hjelp av 

multippel regresjonsanalyse med utgangpunkt i forskningsspørsmålene.  

Studiens først forskningsspørsmål er: I hvilken grad kan eksekutive funksjoner forklare unik 

variasjon i leseflyt og regneflyt på 1. trinn? Dette forskningsspørsmål undersøker eksekutive 

funksjoner og arbeidshukommelses unike varians til leseflyt og regneflyt. Studiens andre 

forskningsspørsmål er: Er fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt delt med varians i 

arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner? Det andre forskningsspørsmålet undersøker 



67 
 

hvor stor prosentandel av fellesvarians mellom leseflyt og regneflyt som også er varians i 

arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner. 

Det første forskningsspørsmålet undersøker eksekutive funksjoners unike varians til leseflyt 

og regneflyt. Det andre forskningsspørsmålet derimot undersøker hvor stor prosentandel av 

fellesvarians mellom leseflyt og regneflyt som også er varians i arbeidshukommelse og 

eksekutive funksjoner. Unik varians er spesifikk varians for en variabel, mens felles varians 

referer til variansen som er felles med andre variabler.  

Analysene viste at eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse har signifikant unik 

forklaringsverdi for leseflyt og regneflyt. Analyser viser videre at leseflyt og regneflyt deler 

20,7% felles varians. Samtlige regresjonsanalyser ble gjennomført for å besvare det andre 

forskningsspørsmålet. Resultatene fra analysen indikerer at 8,8 % av fellesvariansen mellom 

leseflyt og regneflyt er også delt med varians i arbeidshukommelse. Videre viser resultatene at 

10,3% av fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt er delt med varians i eksekutive 

funksjoner.  
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5 Diskusjon av resultater 
I dette kapittelet skal studiens validitet drøftes i henhold til Cook & Campells 

validitetssystem. Også studiens reliabilitet vil diskuteres i dette kapittelet. Videre vil studiens 

resultater diskuteres i lys av tidligere teori og empiri. Det gjøres en vurdering av eksekutive 

funksjoner som et målbart fenomen før oppgaven avslutningsvis vil vurdere 

spesialpedagogisk relevans og mulig videre forskning.  

Denne studien har til hensikt å besvare følgende forskningsspørsmål:  

I hvilken grad kan eksekutive funksjoner forklare unik variasjon i leseflyt og regneflyt på 1. 

trinn?  

Er fellesvariansen mellom leseflyt og regneflyt delt med varians i arbeidshukommelse og 

eksekutive funksjoner? 

5.1 Studiens statiske validitet 
Statistisk validitet handler om hvor vidt sammenhengen mellom uavhengige og avhengige 

variabler er statistisk signifikant. Statistiske signifikante resultater er avgjørende for at studien 

skal ha teoretisk betydning.  

Svak test og målingsreliabilitet er en trussel mot validiteten, da statistisk styrke vil kunne 

svekkes av dårlig reliabilitet. Testrelabiliteten i denne studien ble undersøkt ved målinger av 

den indre konsistensen til variablene som inneholdt enkeltithems. Relabiliteten ble vurdert på 

bakgrunn av reliabilitetskoeffisienten Chronbach’s alfa. Som tidligere vist i tabell for 

deskriptive analyser, har deltesten Tower of London en relabilitet på 0,71. De to deltestene 

som representerer arbeidshukommelse er Listening recall og Digit Span Backwards. Disse har 

en høy indre konsistent på henholdsvis 0,85 og 0,80. Kontrollvariablene Raven for nonverbal 

intelligens og BPVS for vokabular har en alfa på 0,80 og 0,92. Resultatene fra denne analysen 

indikerer at alle de målte deltestene har en god relabilitet. Det vurderes dermed at den indre 

konsistensen av testene ikke er en trussel for den statistiske validiteten i denne studien.  

Derimot bør alfaverdiene tolkes med forsiktighet da denne type reliabilitetsanalyse som 

gjennomført i denne studien er sensitiv for antall items i testen. Desto flere items det er, desto 

høyere vil alfa-verdien bli (Field, 2009). 
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En trussel mot relabiliteten er systematiske målefeil. Systematiske feil kan oppstå om det 

uidentifiserte feil i testbatteriet eller at testleder gjør feil under administreringen, som fører til 

at verdiene blir feil. (Lund, 2017) Generelt vil gjennomføring av tester hvor testleder spiller 

en viktig rolle øke sjansen for systematiske målefeil. Testlederne i prosjektet er alle 

masterstudenter fra spesialpedagogikk og psykologistudiet, og kan vurderes å ha relativt god 

kompetanse i forhold til kommunikasjon med barn. Testlederne har også fått god opplæring i 

testbatteriet. Til tross for kompetente testledere og god opplæring, kan det oppstå feil og 

unøyaktigheter som øker faren for målefeil. For eksempel kan testleders underbevisste 

kroppsspråk, stemmeleie og ansiktsuttrykk i enkelte tilfeller kunne påvirke barnets 

gjennomføring og resultat. Enkelte av testene er digitale og dermed mindre avhengige av 

testleder, noe som forenkler både administrering og skåring. For å minimere truslene for 

skårefeil ble alle skåringer gjennomgått av en ekstern person. Testene Tower of London, 

Nepsy Inhibisjon, Listening Recall og Backwards Digit Span og BPVS er standardiserte 

tester, hvilket betyr at alle som gjennomfører testen får de samme testbetingelsene i form av 

like instrukser. Dette forutsetter at testleder følger den medfølgte testinstruksen. Listening 

Recall og Backwards Digit Span er ikke standardisert i Norge, og de medfølgte 

testinstruksjonene er på engelsk, og her kan det kan ha forekommet ulike oversettelser fra de 

ulike testlederne.  

Til tross for grundig opplæring i tekstmaterialet er det vanskelig å sikre at det ikke er 

individuelle forskjeller i testledernes administrering av testene. Ved en samlet vurdering 

regner ikke testadministrering og testskåring som en validitetstrussel i denne studien.  

Brudd på matematiske forutsetninger er en trussel mot den statistiske validiteten. Før 

analysearbeidet ble variablene som er brukt nøye vurdert og observerte feil ble korrigert. 

Forut for regresjonsanalysen ble forutsetninger for regresjonsanalysen vurdert. Etter en 

gjennomgang av ulike forutsetningene, ble det konkludert med at det var tilstrekkelig 

grunnlag for å gjennomføre en regresjonsanalyse.  

 I regresjonsanalysene i denne studien er variablene for arbeidsminne og eksekutive 

funksjoner behandlet separat. I lys av tidligere teori som beskriver arbeidshukommelse som 

en del av eksekutive funksjoner, kan den valgte analysetilnærmingen i denne studien være 

problematisk. Man kan ikke på bakgrunn av denne studien si noe om forklaringsverdien 

eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse samlet har for leseflyt og regneflyt. Resultatene 

representerer forklaringsverdien for hver av de to kognitive funksjonene separat.  
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En trussel mot den statistiske validiteten er påvirkning fra eventuelle tredjevariabler. En kan 

med sikkerhet ikke utelukke at variablene i denne studien ikke er påvirket av eksterne 

tredjevariabler. Spesielt knyttet til uenigheten rundt eksekutive funksjoners 

kjernekomponenter og dets organisering er det umulig å utelukke påvirkning av eventuelle 

andre variabler. På bakgrunn av tidligere teori og empiri er det forsøkt å minimere 

sannsynligheten for eventuell påvirkning av tredjevariabler, ved å inkludere flere 

kontrollvariabler.  

En samlet vurdering av den statistiske styrken anses å være tilfredsstillende. Man kan anta at 

de observerte statistiske tendensene mellom variablene virkelig eksisterer og ikke er et preget 

av Type 1 eller Type 2 feil. Videre er de observerte resultatene av slik statistisk signifikans at 

de kan anses å ha teoretisk betydning.  

5.2  Studiens ytre validitet  
Ytre validitet handler om muligheten til å generalisere, samt hvor representative resultatene er 

for populasjonen (Lund, 2017). Utvalget som er inkludert i denne studien skal generaliseres til 

den generelle populasjonen, som i denne studien er elever på 1. trinn i norsk skole. 

Forsøkspersonene som er med i studien er etnisk norske og enspråklige. Ingen av elevene har 

på testtidspunktet identifiserte lærevansker.  Derimot er prosentandelen elever med 

lærevansker betydelig lavere på 1. trinn sammenliknet med høyere trinn, og sannsynligheten 

for at en prosentandel av barna i denne studien har uidentifiserte lærevansker er tilstede. 

Utvalget spiller en stor rolle for den ytre validiteten. Et tilfeldig randomisert utvalg er det 

beste grunnlaget for generalisering. Ved et tilfeldig utvalg regner man med at utvalget 

representerer normal variasjon i populasjonen. (Lund, 2007) Elevene som er med i denne 

studien oppfylte kriteriene for deltagelse og er tilfeldig valgt ut innenfor kommunene som var 

med i studien. De utvalgte kommunene ble trukket ut da disse etter vurderinger regnes som 

representative for den generelle populasjonen med tanke på utdanning og sosioøkonomisk 

status.  
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Et lite utvalg kan begrense muligheten for overføring av resultatene til en større populasjon. 

Analysen for denne masterstudien tar utgangspunkt i 148 elever. Det tilsvarer en 

tilfredsstillende utvalgsstørrelse for dette formålet og for undersøkelse med relativt få 

variabler.  Elevene som var med i denne studien hadde gått på skolen i en 6-8 måneders 

periode ved testtidspunktet. Elevene var fra flere ulike skoler. Generelt sett vil kvaliteten på 

undervisningen barna har tilgang til variere fra lærer til lærer, og i fra skole til skole. All 

undervisning i norsk skole skal ta utgangpunkt i at elevene skal nå ulike kompetansemål for 

ulike klassetrinn. Det at alle skolene gjennomfører en obligatorisk kartleggingsprøve på 

bakgrunn av kompetansemålene i lesing fra 1. trinn er med på å sikre lik mulighet til 

opplæring for alle elever. Dette minsker også påvirkning for eventuelle tredjevariabel knyttet 

til undervisningskvalitet. Dette er igjen med på å styrke generaliserbarheten i denne studien.  

Deltagelse i forskning er en frivillig prosess og i NumLit studien er samtykkeerklæring 

undertegnet av foreldrene på vegne av barna. Man kan derimot ikke være sikker på at ikke 

foreldrenes bakgrunn og holdninger til prosessen har hatt konsekvenser for graden av 

randomisering av utvalget. Det er vanskelig å si noe om hvorvidt foreldre som ga samtykke til 

forskningen skiller seg fra de foreldre som ikke ga samtykke, og dermed har skapt en 

seleksjonsskjevhet.  

Lav statistisk styrke eller brudd på matematiske forutsetninger vil også kunne påvirke den 

ytre validiteten ved at overføringsverdien. Denne studien vurderes å ha en god statistisk 

validitet og dette punktet anses derfor ikke som en trussel her.  

Tid-generalisering referer til vurderinger om eventuelle langtidseffekter av de observerte 

tendensene vil opprettholdes over tid. (Lund, 2007) Vurdering av tid-generalisering i denne 

studien vurderes til å være begrenset til for den aldersgruppen som er inkludert i studien. 

Dette fordi har en høy utviklingskurve i denne perioden.  

Ved en vurdering av hvor langt man kan generalisere, vil det være sannsynlig å tenke at ikke 

generaliserbarheten strekker seg over flere aldersgrupper enn den som brukt i denne studien, 

da det i denne perioden av barnas liv forekommer en hurtig utvikling på flere områder, blant 

annet faglig utvikling og kognitiv utvikling. Resultatene kan med forsiktighet overføres til 

den generelle populasjonen av etnisk norske 1. klassinger. En samlet konklusjon av studiens 

ytre validitet vurderes til å være tilfredsstillende.  
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5.3 Studiens begrepsvaliditet 
En test har god begrepsvaliditet når den måler det den er ment å måle, og bare det.  Den 

empiriske vurderingen av begrepsvaliditeten er en vurdering av hvorvidt de relasjoner en 

finner i empirien stemmer overens med de relasjoner en teoretisk ville forvente å finne. 

(Lund, 2007) Kompleksiteten forbundet med målinger av psykologiske fenomener, slik som 

brukt i denne studien, er knyttet til at slike fenomener ikke er observerbare og er dermed ikke 

direkte målbare. For å gjøre psykologiske fenomener målbare må de operasjonaliseres. 

Eksekutive funksjoner, arbeidshukommelse som er sentrale i denne oppgaven, er begge 

psykologiske fenomener og kompleksiteten i forhold til målinger av disse begrepene er 

tidligere diskutert i oppgaven. Det som kjennetegner begrepene er at de er abstrakte, 

omfattende og mangler en konsensus knyttet til definisjon. Dette medfører et 

usikkerhetsmoment i forhold til operasjonalisering, da man med sikkerhet ikke kan si at det 

man måler virkelig måler det latente fenomenet man er interessert i. Målinger av eksekutive 

funksjoner kompliseres også av utfordringer knyttet til «task-impurity», som innebærer at 

måling av eksekutive funksjoner også inkluderer andre ikke-eksekutive ferdigheter.  

På grunn av task-impurity problemet bør ikke eksekutive funksjoner måles i isolasjon med en 

enkel måling. (Van der Ven et al., 2012). Denne studien har to mål på eksekutive funksjoner 

og to mål på arbeidsminne. Knyttet til kompleksiteten av begrepet eksekutive funksjoner er 

det spesielt viktig å beskrive hvilke eksekutive funksjoner som ble målt, samt hvordan de ble 

målt. I denne studien er ikke de to deltestene for arbeidsminne inkludert i regresjonsanalysen 

som en del av eksekutive funksjoner. Dette er en vurdering som er gjort på bakgrunn av en 

rekke tidligere forskning som beskriver arbeidsminne som den forklarende eksekutive 

funksjonen for ulike faglige prestasjoner. Valget er også fundamentert i nyere 

forskningsresultater som indikerer at eksekutive funksjoner og arbeidsminne er to relaterte, 

men separate kognitive funksjoner (Rey - Mermet et al., 2019). 

Testene som kartlegger arbeidshukommelse i denne studien er Listening Recall og Backward 

Digit Span. De to testene inneholder mye verbal informasjon som kan knyttes til den 

fonologiske sløyfen i  A. D. Baddeley and Hitch (1974) multikomponentmodell. Om man 

legger til grunn multikomponnentmodellen av arbeidsminnemodell vil man kunne si at alle 

komponentene av arbeidsminne ikke er målt i denne studien, blant annet ikke det 

visuospatiale skisseblokken.  
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De to deltestene for arbeidsminne viser en svak korrelasjon (.351) med hverandre. Om to 

variabler ikke korrelerer eller har svak korrelasjon kan det indikere at det ikke finnes en 

sammenheng mellom variablene. Det kan også bety av sammenhengen eksisterer, men at de 

gjennomførte målingene ikke har klart å måle fenomenet det var ment å måle. Den moderate 

korrelasjonen mellom de to testene for arbeidshukommelse kan tyde på at testene ikke 

gjenspeiler det latente fenomenet arbeidshukommelse, noe som i utgangpunktet svekker 

begrepsvaliditeten, men den svake korrelasjonen kan også være et resultat av at testene er 

ulike og krever ulike ferdigheter som ikke er relatert til arbeidsminne.  

Deltesten Tower of London måler den komplekse eksekutive funksjonen planleggingsevne. 

Testen krever også de eksekutive funksjonene mental fleksibilitet, inhibisjon og 

oppmerksomhet (Lehto et al., 2003). Deltesten viser en svært svak korrelasjon til 

inhibisjonstid og inhibisjonskontroll, noe som støtter antagelsen om at den komplekse 

eksekutive funksjonen er avhengig av utviklet inhibisjon og arbeidshukommelse.  

Eventuelle målefeil vil redusere begrepsvaliditeten. For NumLit prosjektet ble alle 

testsituasjonene spilt inn og gjennomgått i etterkant. Dette er med på å identifisere eventuelle 

målefeil. 

Ved at de to testene som måler leseferdighet og regneferdighet er metodiske like ved at begge 

er tidsbegrenset reduseres sjansen for at analysen er ikke er påvirket av potensielle metodiske 

ulikheter (Rey - Mermet et al., 2019). Derimot kan det vurderes som en svakhet at de to 

variablene skal være mål på faglige prestasjoner på 1. trinn, og det vil være en 

usikkerhetskomponent knyttet til hvor godt de egentlig representerer kompleksiteten for faglig 

prestasjon. Resultatene kan også være påvirket av at flyt-oppgaver i følge Hunter & Sparrow 

(2012) krever eksekutive funksjoner da slike type oppgaver krever rask tilgang til lagret 

informasjon.  
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5.4  Studiens indre validitet  
Denne studiens design og metode medfører at den samlet har en noe svak indre validitet. 

Målet med å vurdere indre validitet er å gjøre en vurdering av om de observerte tendensene i 

statistiske analyser skyldes de variablene som er inkludert i analysen, og ikke alternative 

systematiske forhold eller faktorer. (Lund, 2007) En trussel mot den indre validiteten i denne 

studien er retningsproblemet. Med retningsproblemet menes vanskeligheten med å avgjøre 

hva som er årsak og hva som er virkning. Ved ikke-eksperimentelle studier, slik som denne, 

kan trussel mot retningsproblemet være relevant. Regresjonsanalyse kan gi informasjon om 

hvorvidt en variabel predikerer utfallet av en annen variabel, men denne type analyse tillater 

ikke å trekke konklusjoner om kausale sammenhenger, men kun om fellesvarians mellom 

variablene etter kontrollert for tredjevariabler. Teori kan være med på å styrke antagelsen om 

en eventuell retning. (Lund, 2007) På bakgrunn av tidligere forskning og teori kan man med 

større grad av sikkerhet si at ikke leseflyt og regneflyt påvirker eksekutive funksjoner, men at 

retningen viser at eksekutive funksjoner påvirker barnets leseflyt og regneflyt. Derimot er et 

viktig aspekt at utvikling generelt skjer samtidig og i et gjensidig samspill, dette gjelder også 

utvikling av eksekutive funksjoner og faglig utvikling. Videre kan utvikling på et kognitiv 

aspekt og en ferdighet stimulere utvikling i andre kognitive aspekter og ferdigheter.  

I denne masterstudien er det gjennomført bivariate korrelasjonsanalyser og hierarkisk 

multippel regresjonsanalyse. De to analysemetodene gir ikke informasjon om eventuelle 

årsakssammenhenger, kun om samvariasjon og felles varians. Studien tillater ikke slutninger 

om kausalitet, men resultatene kan være med på å styrke eller svekke hypoteser om 

årsakssammenhenger.  

Gjennomføring av testene er med på å skape en trussel mot den indre validiteten. Det er 

umulig å sikre at ikke ytre eller indre faktorer har påvirket testresultatene. Ytre faktorer som 

kan påvirke resultatene kan være lys og lyd-forhold og temperatur i rommet. Indre faktorer 

som kan påvirke testresultater er elev og testleders mentale og fysiske tilstand, for eksempel 

hvor vidt søvnbehov og behov for ernæring er dekt, humør, konsentrasjon, motivasjon og 

liknende.   

Et viktig punkt innenfor vurdering av indre validitet er historie, og i forhold til indre validitet 

i denne studien anses dette som en viktig vurdering. Som tidligere nevnt er generell kognitiv 

og faglig utvikling påvirket i stor grad av et samspill hvor miljø spiller en viktig rolle. En 
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begrensing ved denne studien er at den ikke har tatt høyde for individuelle ulikheter i 

sosioøkonomisk status og før-akademiske ferdigheter. Før-akademiske ferdigheter er ikke 

inkludert etter en nøye vurdering. Dette bevisste valget er tatt etter en vurdering av et 

eventuelt retningsproblem som ville kunne oppstått. Med dette menes at man med sikkerhet 

ikke kan si at hvor godt utviklede eksekutive funksjoner barnet har før skolestart påvirker ens 

evne og muligheter for å utvikle de førakademiske ferdigheter. Og som tidligere nevnt spiller 

de før-akademiske ferdighetene en stor rolle for utvikling av senere akademiske ferdigheter 

når barnet begynner i formell skolegang. Det vil dog kunne betegnes som en svakhet ved 

studien da man med sikkerhet ikke kontrollerer for at leseflyt og regneflyt på 1. trinn ikke 

skyldes de førakademiske ferdigheter barnet har tilegnet. På bakgrunn av dette kan det 

vurderes at oppgavens validitet kunne økt ved inkludering av de to kontrollvariablene 

sosioøkonomisk status og før-akademiske ferdigheter. 

Det bør også nevnes at deltestene i variablene leseflyt og matematikkflyt er begge 

tidsbegrenset, og krever en større grad av hurtig prosesseringstid fremfor nøyaktighet. I 

forhold til de statistiske analyser som gjøres i denne studien er det en stor fordel at de to 

oppgavene har relativt lik oppbygning, men det kan derimot være en utfordring knyttet til den 

indre validiteten da resultateten ikke tar hensyn til normalvariasjon i prosesseringshastighet.  

 

Instrumentering er en trussel mot den indre validiteten. Med instrumentering menes forhold 

ved måleinstrumentet eller måleprosedyren som resulterer i kunstige resultater. Største 

andelen av testene i denne studien er hentet fra standardisert kartleggingsmateriell, noe som 

reduserer trusselen for instrumentering.  

Modning, seleksjon og frafall er andre trusler mot den indre validiteten. (Lund, 2007) Disse 

truslene er ikke relevante i denne studien, da data er hentet fra kun et målepunkt og det ikke er 

brukt kontrollgruppe. (Lund, 2007)  
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5.4.1  Samlet vurdering av studiens validitet og reliabilitet 
Den statistiske validiteten regnes å være tilfredsstillende da forutsetninger for 

regresjonsanalysen er innfridd og resultatene fra de statistiske analysene er statistisk 

signifikante. Den ytre validiteten vurderes å være god da utvalget er av tilstrekkelig størrelse, 

samt at utvalget er randomisert. På bakgrunn av denne studiens design vurderes den indre 

validiteten som noe svak. 

Denne forskningen tar utgangpunkt i operasjonaliserte mål for eksekutive funksjoner. Knyttet 

til usikkerheten knyttet til en entydig definisjon av begrepet, har denne forskningen i 

utgangpunktet en rekke utfordringer knyttet til å få til en tilfredsstillende begrepsvaliditet. Da 

definisjoner på de latente begrepene eksekutive funksjoner og arbeidsminne ikke er entydige 

er det noe usikkerhet knyttet til hvorvidt alle sider av de latente begrepene er tilstrekkelig målt 

i denne studien.  

Det er noe utfordrende å sammenlikne resultater fra denne studien med andre studier knyttet 

til begrepenes kompleksitet og stor variasjon i hvordan begrepene måles. Testene som brukes 

for å måle eksekutive funksjoner i denne studien, er alle standardiserte og normerte tester og 

at de er hyppig brukt for nettopp dette formålet. Dette støtter utviklingen mot mer konsistent 

bruk av måleverktøy innenfor forskningsfeltet av eksekutive funksjoner, som videre 

muliggjør fremtidige sammenlikninger på tvers av studier og utvikling av en tydeligere 

konsensus av begrepet eksekutive funksjoner (Karr et al., 2018). 

 

5.5 Resultater i lys av teori og empiri 
Tidligere forskning har i stor grad begrenset seg til å undersøke forholdet mellom eksekutive 

funksjoner og prestasjon på et enkelt akademisk domene. (Morgan et al., 2017) Videre har en 

stor andel av tidligere forskning tatt utgangpunkt i kun én enkelt eksekutiv funksjon. 

(Montoya et al., 2019) Denne oppgaven vurderer eksekutive funksjoner og 

arbeidshukommelsens bidrag til regneflyt og leseflyt på 1. trinn. De to variablene eksekutive 

funksjoner og arbeidsminne er begge kartlagt med to uavhengige oppgaver for hver variabel.  
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Målet med denne studien var å undersøke hvorvidt den latente variabelen for eksekutive 

funksjoner og arbeidshukommelse har en statistisk forklaringsverdi for 1. klasse elevers 

leseflyt og regneflyt. For så videre være et bidrag til utvikling av en bredere teoretisk oversikt 

over risikofaktorer og forståelse av tidlige faglige prestasjoner. 

 

For å vurdere de to forskningsspørsmålene i denne studien er det gjennomført 

korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyser. Korrelasjonsanalyse viste at mål på non-verbal 

intelligens korrelerte statistisk med inhibisjonskontroll (-,230), digit span (,318), listening 

recall (,222) og Tower (planleggingsevne) (,307). Resultatene er i tråd med Diamond (2016) 

tilnærming til flytende intelligens som tydelig relatert til komplekse eksekutive funksjoner. 

Det er viktig å presisere at det i korrelasjonsanalysen ikke er inkludert forklaringsverdi fra 

eventuelle tredjevariabler. 

Deltesten TOWER har som hensikt å måle barnets planleggingsevne. Som tidlige nevnt 

regnes planleggingsevne for å være en kompleks eksekutiv funksjon som er avhengig av de 

andre kjernekomponentene. Faktoranalyse med før-skolebarn indikerer at en modell med kun 

arbeidshukommelse og inhibisjon best representerer de eksekutive funksjoner for den 

aldergruppen, da planleggingsevne utvikles noe senere i utviklingsløpet. Dette støttes i denne 

studien som viser at Tower har en svak korrelasjon med målet på inhibisjonskontroll på -.077, 

som indikerer at de to deltestene deler 0,6% felles varians. Tower viser videre en svak 

korrelasjon med inhibisjonstid på -.067, som tilsvarer en felles varians på 0,4%. 

For å besvare det første forskningsspørsmålet «I hvilken grad kan eksekutive funksjoner 

forklare unik variasjon i leseflyt og regneflyt på 1. trinn?» er sammenhengen mellom 

eksekutive funksjoner, arbeidshukommelse, leseflyt og regneflyt undersøkt. Målet med 

forskningsspørsmålet er å kartlegge hvorvidt eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse 

har et unikt bidrag til 1. klassingers fagprestasjoner, henholdsvis leseferdighet og 

regneferdighet. Regresjonsanalysen viser at eksekutive funksjoner forklarer 7,7% av 

variansen i regneflyt og 9,9 % av variansen i leseflyt. Arbeidshukommelse forklarer 6,6 % av 

variansen i regneflyt og 11 % av variansen i leseflyt. Resultatene kan være med på å forklare 

unik variasjon i tidlige fagprestasjoner.  
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Resultatene fra regresjonsanalyse i denne studien viste at arbeidsminne har en større 

forklaringsverdi for leseflyt enn for regneflyt. Arbeidsminnets forklaringsverdi til faglige 

prestasjoner har i stor grad blitt knyttet til matematikkferdigheter, men på bakgrunn av denne 

studien ser arbeidshukommelsen ut til å være en desto viktigere forklaringsvariabel for 

prestasjoner knyttet til leseferdigheter. 

 

Korrelasjonsanalysen i denne studien viste en sterk korrelasjon mellom leseflyt og regneflyt. 

Liknende resultater er også funnet i annen forskning. Bull et al. (2008) viser til i deres 

forskning at det var en tydelig overlapp i variansen av matematikk og leseprestasjon, hvor 

leseferdighet og regneferdighet hadde så mye som 53% av felles varians for elever i slutten av 

første trinn. G. J. Duncan et al. (2007) viser til i deres forskning at tidlige 

matematikkferdigheter er en sterkere prediktor for senere leseferdighet enn tidlig leseferdighet 

prediker senere matematikkferdighet. Den statistisk signifikante fellesvariansen mellom 

matematikkferdigheter og leseferdigheter styrker hypotesen om at det finnes en rekke 

domene-generelle årsaksforklaringer som er ansvarlig for den felles variansen i prestasjon for 

de to fagområdene (G. J. Duncan et al., 2007; Montoya et al., 2019). 

På bakgrunn av det andre forskningsspørsmålet er det gjennomført regresjonsanalyser for å 

kartlegge hvorvidt fellesvariansen mellom eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse er 

delt med varians i eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse. Regresjonsanalyse 

gjennomført i denne studien viser at regneflyt og leseflyt deler 20,7% felles varians. Videre 

analyser viser at 8,8% av fellesvariansen mellom regneflyt og leseflyt også er felles med 

varians i arbeidshukommelse. Denne studien viste videre at 10,3% fellesvariansen mellom 

leseflyt og regneflyt er felles med varians i eksekutive funksjoner.  

De statistiske signifikante resultater knyttet til de to forskningsspørsmålene styrker hypotesen 

om at eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse har en sammenheng med både leseflyt og 

regneflyt, som videre styrker hypotesen om at eksekutive funksjoner og arbeidshukommelse 

kan anses å være domene-generelle årsaksforklaringer til faglige prestasjoner, det vil si 

kognitive underliggende faktorer som påvirker barnets leseflyt og regneflyt.  Dette resultatet 

er i likhet med Bull et al. (2008) som viser til at eksekutive funksjoner predikerte læring 

generelt, ikke knyttet til et spesifikt fagdomene. Barn som i barnehagen viste bedre utviklet 

inhibisjon og planleggingsevne hadde et fortrinn som resulterte i bedre akademiske 

ferdigheter tidlig i utviklingsforløpet. Dette fortrinnet var stabilt gjennom de tre første årene i 
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formell skolegang (Bull et al., 2008). Også Blair and Razza (2007) viste at inhibisjonskontroll 

er relatert til matematikkferdighet og leseferdighet. Forskningen viste at barn som har svak 

leseforståelse og utfordringer med å løse setningsoppgaver i matematikk har svakere 

inhibisjonsferdigheter.  

Alloway and Alloway (2010) viser til i sin forskning at barnets arbeidsminne ved 5 års alder, 

er den beste predikatoren for lese- og skriveferdigheter og grunnleggende 

matematikkferdigheter 6 år senere. Også S. Gathercole and Pickering (2000) undersøkte 

sammenhengen mellom arbeidsminne og faglige prestasjoner hos normatpreseterende 6 og 7 

åringer. Studien hadde et teoretisk utgangpunkt i multikomponentmodellen av arbeidsminne 

til A. D. Baddeley and Hitch (1974) Studien viste at komplekse arbeidsminnefunksjoner er 

tydelig relatert til elevens faglige progresjon de første årene i formell skolegang. 

 

Longitudinell forskning av Morgan et al. (2017) undersøkte hvorvidt svakt utviklede 

eksekutive funksjoner økte sannsynligheten for gjentagende akademiske vansker i skolen. De 

viste til i sin forskning at barn med svakere utviklede eksekutive funksjoner i barnehagen 

hadde større sannsynlighet for å vise akademiske utfordringer på 3. trinn sammenliknet med 

barn med normal utvikling av eksekutive funksjoner. De undersøkte akademiske ferdighetene 

i undersøkelsen var matematikkferdighet, leseferdighet og ferdigheter i naturvitenskap/realfag 

(science).  Den sterkeste sammenhengen var mellom arbeidsminne og naturvitenskap/realfag. 

Barna som viste svakt utviklet arbeidshukommelse viste opp til dobbel så stor sannsynlighet 

for å vise vansker med naturvitenskap/realfag, sammenliknet med barn med normalt utviklet 

arbeidshukommelse. En likende sterk relasjon ble også observert for naturvitenskap/realfag 

og kognitiv fleksibilitet.  

Om eksekutive funksjoner og arbeidshukommelses domene-generelle bidrag til tidlige faglige 

prestasjoner er knyttet til eksekutiv atferd relatert til svake utviklede eksekutive funksjoner og 

at adaptiv atferd og akademisk prestasjon kan til dels være påvirket av eksekutive funksjoners 

kapasitet, har ikke denne studien empirisk grunnlag for å si noe om. Man kan undres over 

hvorvidt eksekutive funksjoner ikke bare kan påvirker barnet evne for læring, men også 

påvirke barnets tilgjengelighet og mulighet for læring. Ved en tilnærming til eksekutive 

funksjoner på bakgrunn av definisjonen til bland annet P. Anderson (2002) vil barnets evne til 

å tilpasse oppmerksomhet regnes som en eksekutiv funksjon. En longitudinell studie av G. J. 

Duncan et al. (2007) undersøkte hvor vidt en rekke førskoleferdigheter predikerte senere 
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akademisk prestasjon i matematikk og lesing. Studien viste at evnen til å holde 

oppmerksomheten var moderat assosiert med akademiske prestasjoner, etter kontrollert for 

generelle ferdigheter. Tendensen var stabil for hvert måletidspunkt. G. J. Duncan et al. (2007) 

forklarer denne tendensen ved at bedre oppmerksomhet fører til økt tidsbruk og engasjement 

for læringsaktiviteter. Problematferd var i denne studien ikke korrelert til senere akademisk 

prestasjon. 

Blair and Razza (2007) undersøkte i sin studie forholdet mellom eksekutive funksjoner og 

selvregulering. Selvregulering beskrives i deres studie som evnen til å inhibere en dominant 

respons fremfor en mindre dominerende eller mindre viktig respons. Selvregulering gjør det 

mulig å regulere og utsette en atferd i lys av umiddelbare signaler om belønning eller straff. 

Eksekutive funksjoner har likhetstrekk med selvregulering ved at begge prosessene krever 

evne til å inhibere en dominant respons fremfor en mindre dominerende respons. 

Regresjonsanalysen i studien viste at inhibisjonskontroll er relatert til lærerens rapporterte 

beskrivelse av barnets evne til selvkontroll. Videre var korrelasjonen mellom eksekutive 

funksjoner og selvkontroll statistisk signifikante med mål på matematikkferdigheter, 

fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap. Forholdet mellom selvkontroll og 

matematikkferdigheter var signifikant på .01 nivå. Studien har en svakhet ved at resultatene 

har en begrenset generaliserbarhet, da barna som var med i studien anses som risikobarn ved 

at de kom fra familier med lavere sosioøkonomisk status og resultatene er dermed ikke 

representativt for befolkningen generelt. 

Clark et al. (2002) tok i sin studie utgangpunkt i 110 voksne fordelt i tre grupper; personer 

med ADHD, personer med ODD/CD (oppositional defiant disorder/conduct disorder) og 

komorbide ADHD og ODD/CD. Det var også inkludert en kontrollgruppe med voksne 

personer uten vansker. En av målene med studien var å undersøke hvorvidt adaptiv 

(tilpasningsdyktig) atferd er avhengig av kapasitet i de eksekutive funksjonene. Statistiske 

signifikante sammenhenger ble identifisert mellom testskårer på mål av eksekutive funksjoner 

og adaptiv atferd og leseferdigheter hos den generelle befolkningen. 

Kommunikasjonsferdigheter og leseferdigheter hos voksne med ADHD var svakere enn i 

gruppen med personer uten atferdsrelaterte vansker. (Clark et al., 2002) 

 

 



81 
 

5.6 Spesialpedagogisk relevans  
Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i den norske skolen. Tilpasset opplæring innebærer 

tilpasning for alle elever innenfor spekteret av normal variasjon. En forutsetning for en 

tilfredsstillende ordinær tilpasset undervisning, jfr. Opplæringslova (1998) § 1-3, er kunnskap 

om hvordan individuelle forskjeller påvirker læring. Tidlig tilpasning er ønskelig for å unngå 

at barnet opplever utfordringer knyttet til læring og utvikling. Målet med denne masterstudien 

er å være et bidrag til å utvikle en bredere forståelse for individuelle forskjeller som kan 

påvirke elevenes læringsutbytte.  

I 1997 ble den obligatoriske skolealderen i Norge senket fra syv til seks år. (Veiteberg, 1996).  

Som denne oppgaven har vist, er denne perioden en svært viktig og sensitiv periode i barnas 

liv for utvikling av eksekutive funksjoner. Generelt er det er store individuelle variasjoner i 

det kognitive utviklingsløpet hos barn, og det vil også være store variasjoner i hvor 

velutviklede eksekutive funksjoner elevene har ved skolestart. Utvikling av eksekutive 

funksjoner kan tenkes å spille en viktig rolle for læring da de ulike funksjonene legger 

grunnlaget for en adaptiv, mål-rettet atferd som gjør det mulig for barn å overskride 

automatiske (f.eks. gråte, skrike, løpe av gårde) og impulsstyrte (gripe etter/kaste objekter) 

tanker og handlinger. For at barnet skal være klar for å lære i det de begynner på skolen, er 

det være viktig at de har tilegnet disse ferdighetene.  (Griffin et al., 2016; Van der Ven et al., 

2012)  

 

Til tross for noe inkonsistente funn i forskningen om sammenhengen mellom eksekutive 

funksjoner, arbeidshukommelse og faglige prestasjoner, viser stor grad av forskningen at 

elever som har svake eksekutive funksjoner viser vanskeligheter på et eller flere målte 

skolefaglige områder. Forskning viser også at fungering i eksekutive funksjoner kan ha en 

forklaringsverdi for senere akademisk suksess. Garner (2009) viser blant annet til at 

menneskets kapasitet til å planlegge gjør det mulig for personer å sette korte og langsiktige 

mål, og dermed effektivt gjennomføre daglige ærender og gjøremål. Korte og langsiktige 

planleggingsferdigheter kan muliggjøre akademisk suksess i de øvre klassetrinn og på høyere 

utdanningsnivå. I tillegg til å være relatert til akademisk suksess vil generelt typiske 

atferdstrekk assosiert med svake eksekutive funksjoner kunne regnes som risikofaktorer for 

faglige og sosiale nederlag. Atferdstrekk knyttet til svake eksekutive funksjoner kan komme i 

konflikt med skolens krav til atferd, tilpasning og læring.  Tidlig kartlegging av barnets 
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eksekutive funksjoner i førskoleårene kan potensielt identifisere barn som er i risikosonen for 

senere utfordringer knyttet til læring. Enkelte studier indikerer at eksekutive funksjoner kan 

være bedre predikatorer for skoleprestasjon enn intelligens (Alloway & Alloway, 2010)og 

barnets domene-spesifikke forkunnskaper før skolestart (Blair & Razza, 2007; Griffin et al., 

2016). 

 

Arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner utvikles fra førskolealder til de senere 

ungdomsårene. I forhold til det praktisk spesialpedagogiske feltet er et viktig aspekt at det er 

stor uenighet i hvorvidt svakt utviklet arbeidshukommelse og eksekutive funksjoner kan 

trenes opp. Nyere metaanalyse viser til at arbeidsminnetrening ikke vil bedre 

arbeidsminnefunksjon på oppgaver ut over andre situasjoner enn den spesifikke ferdigheten 

som ble trent opp. Effekten til arbeidsminnetreningen vil med andre ord ikke kunne 

generaliseres til andre områder. (Melby-Lervåg & Hulme, 2016). Det vil dermed være behov 

for tilpasninger og tilrettelegginger i skolehverdagen for å kompensere for slike vansker.  

 

Denne studien viste statistiske signifikante resultater som kan ha teoretisk nytteverdi. Dette er 

en masteroppgave i spesialpedagogikk, som videre i stor grad er et praktisk rettet fagfelt. I 

den forbindelse er det sentralt å vurdere resultatenes praktiske overføringsverdi. Blant annet 

Rey - Mermet et al. (2019) setter spørsmålstegn om hvorvidt eksekutive funksjoner eksisterer, 

spesielt inhibisjon, som et psykrometrisk målbart fenomen. Psykrometriske tester måler 

psykologiske fenomener, for eksempel kognitive evner. Det betyr at selv om individer 

varierer i hvor stor grad man mestrer å bruke eksekutive funksjoner i spesifikke oppgaver, vil 

det ikke nødvendigvis reflektere individuelle forskjeller i generelle eksekutive funksjoner 

eller inhibisjonsevne.  

 

Hunter and Sparrow (2012) beskriver observasjoner som verdifullt når man vurderer barnets 

eksekutive funksjoner, da kompleksiteten i fenomenet gjør det vanskelig å måle 

psykrometrisk. En person kan klare å samle tilfredsstillende kognitive resurser for å 

gjennomføre eksekutive oppgaver for en kort periode, men anstrengelser er ikke opprettholdt 

over daglige aktiviteter (Hunter & Sparrow, 2012). 
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5.7 Diskusjon av eksekutive funksjoner som 

psykrometrisk målbart fenomen  
Tre-faktormodellen utarbeidet av Miyake et al. (2000) har vært den dominerende modellen for 

eksekutive funksjoner fra den ble publisert. Nyere metaanalyse av Karr et al. (2018) setter 

spørsmålstegn til den originale tre-faktor modellens validitet. Begrunnelsen for skepsisen er 

blant annet at det i liten grad har blitt undersøkt mulige andre forklaringsmodeller for de 

eksekutive funksjonene. De problematiserer at konseptuell replikasjon av tre-faktor modellen 

kan føre til publikasjonsbias. Publikasjonsbias er en tendens bland forskere til å publisere 

resultater som viser forventet effekt. Til tross at det har blitt gjennomført mange konseptuelle 

replikasjoner av modellen er det liten bekymring tre-faktormodellens replikerbarhet i 

forskningsfeltet. Enkelte forsøk på replikasjoner av modellen indikerer kun moderat støtte for 

at modellen er en tilfredsstillende forklaring for organisering av eksekutive funksjoner. Nyere 

forskning har begynt å ta utgangspunkt i andre modeller, f.eks. varme og kalde eksekutive 

funksjoner (Fleischer et al., 2017). Kalde eksekutive funksjoner regnes å være emosjonelle 

nøytrale, mens varme eksekutive funksjoner er i større grad påvirket av det emosjonelle og er 

ofte knyttet til belønning (Carlson et al., 2016). 

Eksekutive funksjoner måles ofte med oppgaver som krever hurtig prosesseringshastighet. 

Personers prosesseringshastighet kan i stor grad variere, noen foretrekker nøyaktighet fremfor 

hurtighet, mens andre foretrekker hurtighet fremfor nøyaktighet. Rey - Mermet et al. (2019) 

fant i deres studie at det ikke var mulig å etablere en flerfaktormodell med flere korrelerte 

faktorer og en latent variabel for eksekutive funksjoner. Dette er i motsetning til Miyake et al. 

(2000) sin modell. I studien var det forsøkt å fjerne fellesvariansen i prosesseringshastighet 

fra eksekutive funksjoner, på bakgrunn av individuelle ulikheter i prosesseringshastighet. Ved 

testing av eksekutive funksjoner ved bruk av oppgaver som også krever hurtig 

prosesseringshastighet, øker risikoen for at barnets prosesseringshastighet påvirker resultatene 

på de eksekutive oppgavene. Videre vil dette i følge Rey - Mermet et al. (2019)  påvirke 

korrelasjonene mellom de ulike eksekutive oppgavene. Korrelasjonsanalyse i denne 

masterstudien viste at prosesseringshastighet korrelerer med inhibisjonstid på -.426. 

Korrelasjonen er en statistisk signifikant på 01. nivå. Resultatene indikerer at de to variablene 

deler 18 % felles varians.  
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En annen potensiell forklaring for funnene i Rey - Mermet et al. (2019) kan relateres til at det 

i studien ble tatt ekstra hensyn til episodisk minne og tidligere læring, blant annet ved å 

kontrollere for at det ikke var stimulus-overlapp mellom de ulike testene. Ved å redusere 

bidraget til disse minneprosessene, minsket fellesvariansen mellom de ulike oppgavene som 

måler eksekutive funksjoner. Rey - Mermet et al. (2019) hevder at minne-relatert varians kan 

bidra til å forklare observerte tendenser for sammenhenger mellom eksekutive oppgaver i 

annen forskning.  
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6 Oppsummering og fremtidig forskning 
En bred forståelse for hvilke faktorer som påvirker læring er essensielt i det 

spesialpedagogiske fagfeltet. Som denne oppgaven har beskrevet, viser forskning at de 

domene-spesielle kunnskapene elevene har ved skolestart er svært viktig for faglig utvikling 

og prestasjon ved formell skolegang. Domene-generelle ferdigheter kan beskrives som 

ferdigheter som legger et generelt grunnlag for faglig utvikling på tvers av fag. En bred 

forståelse for hvilke faktorer som kan påvirke inn på tidlig læring og utvikling er en essensiell 

forutsetning for å forstå eleven og dermed kunne møte han der han er i form av tilpasset 

opplæring som skal sikre et godt læringsutbytte. En tilnærming til individuelle forskjeller i 

skolefaglig fungering er preget av et komplekst samspill preget av en rekke individuelle 

faktorer. Bare ved en nøye utredning av hvert enkelt barn, kan man si noe om hvilke faktorer 

som relateres til barnets læringsutbytte. Derimot vil forskning kunne si noe om sentrale 

tendenser og vise til faktorer som kan ha en sammenheng med faglig fungering. 

Denne masterstudien viser at eksekutive funksjoner har et unikt bidrag til barnets faglige 

prestasjoner på 1. trinn, henholdsvis kartlagt med regneflyt og leseflyt, og at sammenhengen 

fortsatt eksister etter kontrollert for intelligens, vokabular, prosesseringshastighet og alder. I 

tillegg til å undersøke eksekutive funksjoner og arbeidsminnes sammenheng med regneflyt og 

leseflyt, diskuterer denne oppgaven hvor vidt eksekutive funksjoner kan beskrives som en 

domene-generell årsaksforklaring i forhold til faglige prestasjoner på 1. trinn. I likhet med 

annen forskning viser også denne studien en tydelig sammenheng mellom leseferdigheter og 

regneferdigheter. Sammenhengen indikerer en at det finnes en rekke felles underliggende 

kognitive prosesser som påvirker både tidlig leseflyt og tidlig regneflyt. Denne studien viser 

at av prosentandelen fellesvarians mellom leseflyt og regneflyt deles 8,8% av den variansen 

med varians i arbeidshukommelse. Videre viser analysene at av fellesvariansen mellom 

leseflyt og regneflyt, er 10,3% også delt varians med eksekutive funksjoner. 

Forskning på eksekutive funksjoner er et relativt nytt fagområde, noe som preger litteraturen 

på feltet. En samlet vurdering av denne forskningen og foreliggende empirisk og teoretisk 

bakgrunn indikerer at eksekutive funksjoner er sentrale for barns læring og utvikling. Fokuset 

på de eksekutive funksjoners rolle bør få en sentral plass i fremtidig spesialpedagogisk og 

psykologisk forskningsmiljø.  
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For fremtidig forskning er det viktig at det tidligere teoretiske grunnlag blir utfordret og 

videreutviklet. På bakgrunn av tre-faktormodellens forklaringsverdi er det viktig at fremtidige 

faktoranalyser innenfor området av eksekutive funksjoner inkluderer i tillegg andre 

komponenter slik som planlegging, problemløsning og resonnering. (Karr et al., 2018). I 

forhold til samvariasjonen mellom prosesseringshastighet og eksekutive funksjoner vil det i 

forskning være en løsning å inkludere eksekutive oppgaver som krever hurtig prosessering, 

samt eksekutive oppgaver som krever større grad av nøyaktighet. (Rey - Mermet et al., 2019) 

For en tydeligere tilnærming til det spesialpedagogiske praktiske fagfeltet vil det kunne være 

interessant å supplere de psykrometriske testene med psykrometrisk kartlegging, for eksempel 

spørreskjema og observasjoner. Ved en slik tilnærming vil det være mulig å undersøke 

hvorvidt atferd som er et resultat av svake eksekutive funksjoner har en sammenheng med 

faglige prestasjoner.  

På bakgrunn av all frustrasjonen det har medført å ikke kunne uttale seg om årsaksforhold i et 

slikt ikke-eksperimentelt studie, vil denne oppgaven avslutte med en refleksjon om  

årsaksforhold. Er svake leseferdigheter og matematikkferdigheter et resultat av svake 

eksekutive funksjoner? Eller er forholdet mellom svake eksekutive funksjoner og svake 

faglige prestasjoner preget av gjensidig påvirkning av felles underliggende nevrologisk 

fungering i de fremre hjernehalvdeler? 
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