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Utredningsprosessen 

 Samtaler – foresatte/ungdom/lærer 

 

 Kartlegging av faglige ferdigheter i matematikk – 
mestring – feiltyper og strategibruk 

 

Kartlegging av språklige forutsetninger og ferdigheter   
innen lesing og skriving 

 

 Testing av kognitive forutsetninger/evner og andre 
kognitive funksjoner 

 

 Analyse av gap mellom matematikkferdigheter og   
kognitive forutsetninger  - diagnostisering 
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Screening/kartlegging på skolen 

• Ikke vente å se holdning 

 

• Klargjør med foresatte 

 

• Kartlegging av matematikkferdigheter 

 

• Vurder om behov for å gjennomføre ytterligere å gå i dybden i mv kartleggingen. 

 

• Ofte behov for å kartlegge innen språkforståelse, samt innen lese- og 
skriveferdigheter 

 

• Foreta en grundig vurdering av ferdighetene og feiltypene som kommer fram – 
drøftingen bør skje sammen med flere på skolen 

 

• Resultatene skal munne ut i spesifikke tiltak, som omhandler hva, 
hvordan/metodikk og krav til organisering 

 

• Ved store vansker, der vanskebildet ser ut til å være spesifikt eller mer 
omfattende, bør PPT kontaktes 
 



Utredning av matematikkvansker 
PP-tjenestens ansvar 

• Kognitive forutsetninger  

• Evner/kapasitet 

•  Minnefunksjoner/oppmerksomhet 

•  Prosesseringstempo 

•  Emosjoner 

•  Analyse av kognitive forutsetninger og faglige 
prestasjoner i matematikk 

•  Eventuell uoverensstemmelse mellom faglige 
ferdigheter og forventninger kognitivt  

•  Formulering av diagnostiseringshypotese på 
grunnlag av foreliggende data 
 

 



 
Fokus avhengig av 

 
 • Generelle – spesifikke matematikkvansker 

• Mål for faget 

• Karakterer i ungdomsskolen 

• Veivalg i videregående skole – vitnemål – 
kompetanse på lavere nivå 

• Studier etter videregående skole 



Matematikkvansker og NLD 

• Fokuser på muntlig matematikk og bruk elevens 
styrke her til å verbalisere 

 

• Trinnvis sekvensiell opplæring 

 

• Gi god tid på oppgaver 

 

• Styrk dagliglivets matematikk 



Dyskalkuli og dysleksi 

• Bruk IKT som støtte, særlig ved store 
avkodingsvansker 

 

• Bruk pedagogisk programvare  

 

• Spesifikk trening i algoritmer og tabeller 

 

• Bruk av kalkulator 
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