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Kan vi forebygge matematikkvansker? 
 
Olav Lunde 

 
Ja, det kan vi! 
Nyere forskning gir grunnlag for en slik påstand.1  Lyon et. al. (2003) hevder at 

lærevansker i skolen kan reduseres med opptil 70 % gjennom forebygging og tidlige tiltak for 
elever som synes å være i risikosone.  Matematikkvansker kan vi beskrive som resultat av en 
forstyrrelse i læringsprosessen (Lunde 2006):  Eleven lærer ikke slik det var forventet.   

Denne forstyrrelsen kan ha tre ulike årsaker:  Den kan for det første ha noe med elevens 
egne forutsetninger for å lære (kognitiv fungering).  For det andre kan forstyrrelsen komme av 
at eleven ikke har den nødvendige forkunnskap (fundament) som  den nye læringen etter 
Læreplanen, skal bygge på.  Og for det tredje at undervisningen er feil fordi den ikke i 
tilstrekkelig grad har tatt hensyn til de to første forholdene.   

 
Hva er matematikkvansker? 
Det er et uklart begrep og det er uklart hvor mange elever som bør få denne betegnelsen, se 

Lunde, 200X.  Der er likevel noen kjennetegn som går igjen (Gersten, Jordan & Flojo 2005):  
For det første er det å ha matematikkvansker ikke stabilt over tid.  For det andre ser det ut til 
at en forsinket språk- og leseferdighet senker tilegnelseshastigheten i matematikk og slik 
skaper vansker, spesielt i alderen 6-7 år.  Og for det tredje ser det ut til å være et 
gjennomgående trekk at disse elevene har vansker med telling og nøyaktig og automatisk 
gjenkalling av grunnleggende aritmetiske kombinasjoner, f. eks. regne ut 6 + 3. 

Mange av disse elevene strever spesielt med å kunne sammenligne to tall og si hvilket av 
dem som er størst, f. eks. 3 og 9.  De bruker primitive og tungvinte tellestrategier og har 
vansker med raskt å ”se” antall i en mengde, f. eks. 5.  Korttidsminnet er svakt og de strever 
med å kunne gjenta tallserier (f. eks. 4-7-2), spesielt baklengs. 

Alt dette har blitt sammenfattet i uttrykket ”number sense” eller tallforståelse på norsk.  De 
senere år ser vi stadig større oppmerksomhet rundt dette (Witzel et.al. 2007).  Det defineres på 
svært ulike måter, men vesentlige trekk er telling, navngi tallene, huske tall og bruke dem i 
hverdagssituasjoner.  Elever med matematikkvansker synes å ha en svak tallforståelse. 

Dette er ferdigheter som lett kan observeres.  Vi vet mindre om hvilke kognitive 
funksjoner som ligger bak (Mazzucco 2005), men ferdighetene kan endres og de ser ut til å 
være avhengig av læringsmiljø (Gertsen, Jordan & Flojo 2005, s. 297;  Geary 2006). Det er 
dette som gir grunnlag for optimisme med hensyn til å forebygge matematikkvansker 
gjennom innsats i barnehage og første klasse.  

 
Hva er det sentrale i læreplanene? 
Både i Norge og Sverige nevnes matematikk i barnehagenes læreplaner.  I Sverige betones 

at barna skal utvikle sin evne til å oppdage og bruke matematikk i meningsfulle 
sammenhenger og utvikle sin forståelse av grunnleggende egenskaper i begrepene tall, måling 
og form, samt evne til å orientere seg i tid og rom (Lpfö 98). 

                                                 
1 Se Journal of Learning Disabilities, nr. 4/2005.  Temanummer:  “Early Identification and Intervention for 

Students with Difficulties in Mathematics – the Emerging Research base.” 



 
Matematikkens fire sider 
Med utgangspunkt i dette, mener jeg vi kan beskrive fire viktige sider ved matematikken, 

se Lunde 2005: Regning, Språk, Tenking og Kontekst. 
Matematikk som et regnefag:  Matematikken skal være et verktøy for å løse problemer 

knyttet til kvantitet i hverdagssituasjoner.  For at dette skal fungere, må barnet ha 
tallforståelse og mestre enkel aritmetikk, spesielt det å kunne gjøre en mengde en større eller 
en mindre.  Jeg vil her poengtere tre aspekter: Tallforståelse med vekt på telleferdighet og det 
å kunne sammenligne to tall, enkel aritmetikk, f. eks. å legge sammen 2 + 3, og 
problemløsning, dvs. å kunne resonnere og bruke matematiske operasjoner og symboler for å 
løse problemer. 

Matematikk som et språkfag:  Språket er et viktig fundament for matematisk forståelse og 
telleferdigheten ser ut til å være språkrelatert ved at barn med forsinket språkutvikling ofte har 
vansker med telling hvor tallord skal brukes.  Syntaksen eller rekkefølgen er viktig både i 
talespråket og i det matematiske språket.  Rekkefølgen må kunne uttrykkes i ord og begreper, 
slike som før, etter, i midten (rekkefølgebegrepene). 

Ut fra dette kan vi peke på tre sentrale aspekter ved matematikken som språkfag, nemlig 
rekkefølgeoppfatning, matematiske ord og utrykk som er viktige for å kunne kommunisere og 
bruke matematisk forståelse.   

Matematikk som et tenkefag:  Tenking er et av disse mystiske begrepene som alle forstår, 
men ingen kan forklare!  (Cawley 1985, s. 139).  Det dreier seg om kognitive prosesser som 
det å kunne identifisere et nytt problem, bestemme seg for å ville arbeide med det, organisere 
den relevante informasjonen, utvikle alternativer for løsning, bestemme seg for en bestemt 
løsning og så prøve den ut.   

Tenkingen kan skje uten bruk av talespråk, men er avhengig av forestillinger og begreper.  
Det vil si at vi kan vite og ha kunnskap som er taus.  (Polyani 2000). 

Det å tenke har minst tre sentrale aspekter:  Erfaringer som gir viten, gjerne i form av taus 
kunnskap og det å kunne bruke dette i å løse problemer i nye situasjoner. 

Matematikk som et kontekstfag: Når vi opplever noe, avhenger opplevelsen av hvordan vi 
tolker situasjonen eller konteksten hvor det skjer.  Denne tolkningen er avhengig av det vi vet 
fra før og denne viten er lagret som begreper og begrepssystemer i hukommelsen vår.   

Vi får da tre sentrale faktorer knyttet til matematikken som et kontekstfag:  Utviklingen av 
begreper til å tolke omgivelsene basert på erfaringer fra hverdagssituasjoner og fra 
lekesituasjoner, inkludert spill.   

 
En arbeidsmodell 
En modell er et forenklet bilde, et ideal eller et mønster å tenke ut fra.  Modeller bruker vi 

til å studere egenskaper og oppførsel av fenomener mer effektivt enn om det gjøres direkte på 
et virkelig objekt eller system.  

En arbeidsmodell blir da en modell som kan styre utformingen av et arbeid før det 
gjennomføres og gi informasjon om de prosesser som bør foregå. 

Det er slik jeg ser for meg at vi kan lage en arbeidsmodell for å kunne forebygge 
matematikkvansker og utforme tidlige tiltak for elever som strever med matematikken i første 
klasse.  Det kan vi gjøre ved å sette sammen de fire sidene ved matematikken og de tre 
aspektene vi har fremhevet ved hver av dem, til et tetraeder, se figuren. 



Utgangspunktet for dette arbeidet må være barnehagens egen tradisjon, det vil si leken, 
hverdagsrutinene og temaarbeidet, slik Doverborg (udatert) poengterer.  Det vil si at det i liten 
grad skal være lærerstyrte aktiviteter som skaper barnas muligheter til å lære matematikk.  
Men lærerne skal synliggjøre den matematikken som finnes i barnas hverdag, det vil si i 
leken, rutinene og emnene som tas opp, og at barna får mulighet til å dokumentere, reflektere 
og bruke denne matematikken.   

 
Bruken av arbeidsmodellen 
Tetraederet gir oss et 

fysisk bilde av 
sammenhengen mellom de 
funksjoner og ferdigheter som 
mange i dag hevder er de 
sentrale elementene ved 
matematikkmestring. 

Jeg har her lyst til å 
fremheve to poeng: 

For det første at vi bare 
klarer å se tre av de fire 
sidene samtidig.  Kanskje er 
det slik i virkeligheten også, 
at en (eller flere) av de fire 
sidene glemmes.  Det er lett å 
fokusere på tall og regning og 
glemme at også språk, tenking 
og kontekst er like viktige for 
den senere matematiske ferdigheten. 

Det andre jeg vil fremheve er de seks kantene vi får på tetraederet.  Disse kantene 
beskriver de aktiviteter som er sentrale for å utvikle en bred matematisk kompetanse.  
Spissene på tetraederet gir oss hint om hva som henger sammen og kanskje bør arbeides med 
samtidig.  

Plasseringen av de tre aspektene ved hver av de fire sidene, kan diskuteres.  Flytter vi rundt 
på dem, vil også kantenes innhold bli endret.  Den plasseringen jeg har valgt, bør en bare se 
på som et forslag, basert på det vi i dag vet om matematikkvansker. 

De seks kantene danner 6 aktivitetspar, nemlig følgende: 
1. Erfaringer – Hverdagssituasjoner 
2. Begreper – Ord og uttrykk 
3. Kommunikasjon – Taus kunnskap 
4. Rekkefølgeoppfatning – Tallforståelse 
5. Lekesituasjoner – Enkel aritmetikk 
6. Problemløsning – Nye situasjoner 
 
De seks aktivitetsparene består av 12 aktivitetsformer.  Hvordan de skal arbeides med, er 

utenfor rammen for denne artikkelen, men jeg viser til følgende: 
• Solem og Reikerås (2001) Det matematiske barnet. Caspar Forlag 
• Doverborg m. fl. ”Små barns matematikk.  Erfarenheter från ett pilotprosjekt med barn 1-5 

år och dera lärare.”  NCM, Göteborg Universitet, 2006 
• Jahr & Øgaard:  ”Matematikk i barnehagen. Antall, rom og form.”  Sebu Forlag, 2006 



• Nämnaren Tema 7:  ”Matematikk i förskolan”.  NCM, Göteborg Universitet 
• Nämnaren Tema 4:  ”Matematikk från början”.  NCM, Göteborg Universitet 
• ”Min første 1 2 3 – en del av Go’bokens førskole”.  Se www.min123.no  
• Magne, O.:  Barn oppdager matematikk.  Aktiviteter for barn i barnehage og skole.”  

Infovest forlag, 2003.  (Orginalutgavens tittel:  Barn upptäcker matematikk.”  
Spesialpedagogiska institutet, Umeå) 
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