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Fagkonferanse med ulike perspektiv på spesifikke matematikkvansker 
 
 

Konferansier:  Rita Lie    
   Energisk, engasjerende 
   og inspirerende! 

08:30 – 09:00   Registrering 

09:00 – 09:10   Åpning 
   Knut Rinden, leder av DN 

Åpner og introduserer  

konferansier 

09:15 – 10:05  Forskerperspektivet 
   Forelesning fra vår tids  

mest aktuelle forsker 
   Steve Chinn 

10:05 – 10:20   Pause m/leverandørvisning. 

10:20 – 11:10  Steve Chinn fortsetter 

11.10 – 11.30  Beinstrekk 

11:30 – 12:10   Vanskeperspektivet  
   Skal dele erfaringer om hvordan 

det er å gå gjennom grunnskolen 
med udiagnostisert dyskalkuli.  

Anna Sofie Køhn 

12:10 – 13:00   Lunsj m/leverandørvisning. 

13:00 – 13:40   Lærerperspektivet 
   Praktisk tilnærming til dyskalkuli. 
   Katrine Kvisgaard  

13:40 – 14:25  Forskerperspektivet 
Kunnskapsgrunnlaget for dagens 
forskning, og resultater fra 
eget doktorgradsarbeid. 
Tonje Amland 

14:25 – 14:40   Pause m/leverandørvisning.    

14:40 – 15:20   Vanskeperspektivet 
Mitt møte med dyskalkuli i hverdagen 
og i jobbsammenheng. Misforståelsen 
og motstanden jeg har blitt møtt med  
gjennom oppvekst og egen skolegang. 

Anemartha Klefsås 

15:25 – 16:00   Avsluttende ord, 
samt utdeling av  
Perspektivprisen   
Åsne Midtbø Aas 
Forfatter og foreleser 

 
 
 

 

Anemartha Klefsås er 19 år og bor i Elverum. Til daglig 

er hun lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget og tar 

læretiden på Hanstad barne- og ungdomsskole. Hun er 

svært positiv og engasjert i jobben, mye på grunn av at 

diagnosen banet vei for hva hun ville jobbe med. Jobben 

har gitt henne et nytt syn på skolesystemet, siden hennes 

eget møte med grunnskolen har vært langt fra positiv. 

Diagnosen har skapt mange utfordringer, men ble til slutt 

en styrke. 

Steve Chinn er et anerkjent navn internasjonalt og hans forskning har 

hatt stor betydning. I 1981 gikk Steve fra en vellykket lærerkarriere i 

vanlig utdanning til å jobbe med studenter som hadde alvorlige 

spesifikke læringsvansker. Dyskalkuli var lite kjent den gang, så Steve 

ble en pionerlærer og forsker på området. Han har skrevet prisvinnende 

bøker og ressurser, grunnlagt en prisvinnende spesialskole og forelest/ 

trent lærere i 30 land. Metodene hans er pragmatiske, vellykkede og 

basert på forskning og mye erfaring. 

Katrine ble utdannet allmennlærer ved Høyskolen i Oslo 

i 1997. Deretter gjennomførte hun embetsstudiet i 

spesialpedagogikk, med studieretning logopedi. Først 

jobbet hun på sykehus med akutt hjerneslag og nevrologi. 

Siden 2002 har hun drevet privat praksis. Hun har jobbet 

spesielt mye med utredning og oppfølging av dysleksi, 

utredning av dyskalkuli og språkrehabilitering etter 

sykdom/skade/funksjonsnedsettelse. Hun sitter også i 

styret i Norsk Logopedlag (NLL), og er en av to 

representanter fra Norge i European Speech and 

Language Therapy Association (ESLA).  

 

Anna Sofie er 17 år og har dyskalkuli og ADHD. Hun fikk 

diagnosene i slutten av 10. klasse, og dette var det ingen som ville 

gjettet bortsett fra de som kjente henne aller best. Matte var alltid 

en kamp, men etter at hun fikk diagnosen oppdaget hun at det 

var tallene, ikke matten, som var det egentlige problemet.  

Tirsdag 7. september, 
2021. 

 
Ingeniørenes hus,  

Kronprinsens gate 17 

Tonje har bakgrunn fra utviklingspsykologien og er for tiden 

doktorgradsstipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk på 

Universitetet i Oslo. Der underviser hun om tallforståelse, 

tidlige matematiske ferdigheter og matematikkvansker. I sitt 

forskningsarbeid ser hun på utviklingen av tallferdigheter i 

løpet av de første skoleårene i sammenheng med andre 

ferdigheter, individuelle forskjeller og kontekstuelle faktorer 

som foreldre og hjemmemiljø. 

 


