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Det er ikke en felles forståelse av hva 
matematikkvansker er

Det finnes ikke en riktig måte å møte elevene på



Snorre Ostad om matematikkvansker

Mye er forskjellig men det er to områder som er likt for nesten alle som ikke 
mestrer matematikken:

• Lite bruk av indre tale

• Bruker få og tungvinte regnestrategier





MER LÆRING på Nordtvet skole

• First Class @Numbers

• Matematikk i barnehagen

• Læringsstøttende aktiviteter på AKS

• Moddelere god undervisning

• Kurs for personale i barnehage, skole og AKS

• Kurs for foreldre





Om lag  15 % av befolkningen sliter med 
matematikkvansker i voksen alder

Det er mulig å endre på situasjonen

Vi vet at elever med matematikkvansker er i 
stand til å lære matematikk! 







Begeistre





Tommel møter tommel



Tommel møter tommel, pek møter pek:

Det synes pek var en morsom lek.

Tommel møter tommel, lang møter lang:

Det synes lang var en morsom sang.

Tommel møter tommel, ring møter ring:

Det synes ring var en morsom ting.

Tommel møter tommel, lill møter lill:

Lill sa - vi tar den en gang til 



Tommel møter tommel, pek møter pek:
Det synes pek var en morsom lek.
Tommel møter tommel, lang møter lang:
Det synes lang var en morsom sang.
Tommel møter tommel, ring møter ring:
Det synes ring var en morsom ting.
Tommel møter tommel, lill møter lill:
Lill sa vi tar den en gang til: 
Men det var det ingen andre som vil
Men lill tok verset en gang til.



Å være i
matematikkvansker

Gunnar Sjöberg (2006) mener at betegnelsen 
dyskalkuli er for upresis. 



.:

I sin doktoravhandling velger Sjöberg begrepet : elever i 
matematikkvansker istedenfor elever med 
matematikkvansker.

Han mener at det finnes bedre forklaringer på hvorfor 
noen elever har problemer i matematikken.



Elever som er i matematikkvansker kan beskrives på fire ulike 
måter

Sjöberg

Statistene

Fighters

Capselever

Askepottene



Elever som er i matematikkvansker kan beskrives på fire 
ulike måter

• Statistene er ofte jenter, som i en filminnspilling deltar de matematikktimene ved å holde 
seg i bakgrunnen og gjøre så lite som mulig. De stiller ingen krav, de bråker ikke og de ber 
ikke om lærerens oppmerksomhet. Det kan se ut som de arbeider, de har bøkene framme 
og blyanten i hånden, men de bruker tiden til å ta forsiktig kontakt med hverandre eller til å 
være helt passiv.

• Fighters er en gruppe som er nesten helt i motsetning til statistene. De stiller krav, tar 
konflikter og prøver selv og bestemme hva de skal og hva de ikke skal gjøre i timen. 
Fighterne er i likhet med statistene ikke aktive i forhold til å lære matematikk.

• Capselevene er tydelig umodne og helt uinteresserte i skolen og i matematikk. De prater 
åpenlyst om andre ting enn matematikk i timene og gjør aldri noe hjemmearbeid. De 
skaper uro, småbråker og avviser hele skolen.

• Askepottene er som i eventyret. De klarte seg godt de første skoleårene, men så stopper 
det helt opp. Hele matematikken har blitt et mysterium for dem  og troen på egen mestring 
er helt fraværende. 

Sjöberg



Tre ulike former for 
matematikkvansker:

Geary (2004) 

Prosedyrevansker;  
framgangsmåter eller metoder 

Semantiske vansker; Innhold –
hva noe betyr.

Visuo-spatiale vansker; rom 
og retningsvansker



Prosedyrevansker

Bruker de første
tellestrategiene og bytter
ikke disse ut med mer
minnebaserte løsninger. 



Tellestrategier

• Telle alt og så alt om igjen

• Telle videre fra det første tallet

• Telle videre fra det største tallet







Prosedyrevansker

• Forstår ofte ikke prosedyren/algoritmene 
som brukes i utregninger og gjør dermed feil.





Hvordan møte disse elevene

• Telle, telle og telle. Jeg starter alle mattetimer med telling. 

• Bruke konkreter og finne ut egne strategier

• Snakke om strategier, forklare hverandre, tegne og skrive ned tanker

• Jobbe med tall og ikke med siffer

• Fokusere på forståelse



Semantiske 
vansker 

Elever med språk og begrepsvansker

Sliter med å forstå betydningen av 
språket som brukes i matematikk. 

Denne typen matematikkvansker ser ut til 
å ofte forekomme sammen med dysleksi. 





Hvordan møte disse elevene 

• Fokusere på begrepene vi bruker i matematikk

• Tall som 14 – 40, 17 – 70, 27 – 77

• Koble ord og begreper med tegninger og symboler





Visuo-
spatiale 

problemer 

Problemer med å oppfatte illustrasjoner i 
mattebøker og med å se for seg en mental tallinje. 

Evnen til å forestille seg og skape mentale bilder 
blir vanskelig. 

Problemer med å oppfatte former og mønstre og 
“ting” i forhold til hverandre. 

Vansker med  å se sammenheng med geometri og 
oppfatning av rom, form og posisjon. 



Olof Magne har en 
bred definisjon på 

matematikkvansker:

Matematikkvansker oppstår i 
samspill mellom: 

• Elevens innlæringsmåte

• Matematikkens innhold

• Undervisningsform



En annerledes 
opplæring



Glitter og glam



Hvordan gi barna lyst til å 
fortsette sin søken etter 

matematiske 
sammenhenger ?

Olof Magne: 

Barn oppdager matematikk, side 15



Inspirere barna til at de bygger, former og tegner.

Resonnere med barna rundt problemer fra hverdagen slik at de lærer seg å 
bruke språket som redskap for logisk tenking.

Resonnere om likheter og ulikheter (klassifisere)

Tilby barna materiale som gjør at de sammenligner former, og senere 
grupperer og sorterer. 

Oppdage og skape mønster. Først  fysiske mønster og senere geometriske 
mønster og tallmønster.

Stimulere barn til å fundere på avstander, volum og tid. 

La barn sammenligne antall, telle ting og øve på tallrekka.



Bunte sugerør i tiere
Skape indre bilder av tier i en bunt
Telle med ti og ti
Telle tiere og enere

Hvor mange sugerør 

kan du gripe med en 
hånd?





Snorre A. Ostad (2010) Matematikkvansker-En 

forskningsbasert tilnærming 

Nær sammenheng 

mellom bruk av 

læringsstrategier og  

kvaliteten på elevens 

kunnskaper.

Riktig eller galt svar ? 

Det er måten eleven 

løser oppgavene på, 

som avslører  

matematikkvanskene

Elever som ensidig 

teller seg fram til svaret 

(…) må få lære å lære 

annerledes 

Språket er et effektivt 

virkemiddel i 

opplæringen 



Læreren bør tenke slik:

Dette er en elev som ikke først og fremst trenger hjelp til å 
lære mer matematikk, men til å lære annerledes slik at det 
blir bedre kvalitet på det innlærte. 

Da vil læreren fokusere i langt sterkere grad på 
læringsstrategier enn tilfellet har vært tidligere. 



Indre tale




