
©ThinkMath 2017  
 

 

 

 

 

 

Intervensjonsprogram  

for tidlig tallferdigheter  

- individuelle økter - 
 
  



©ThinkMath 2017  
 

INDIVIDUELLE ØKTER – GENERELL INSTRUKSJON 

Intensjonen med den individuelle økta med hver elev er å repetere ukas tema sammen med 

eleven, samt at det skal gi lærer anledning til å overvåke elevens progresjon og dermed gi 

nødvendige tilpasninger. De individuelle øktene skal være etter de to gruppetimene, og tar ca. 10 

minutter å gjennomføre. Hver individuelle økt er strukturert nokså litt; starter med en kort, 

generell instruks til hvordan du kan samtale med eleven om ukens tema, forslag til spørsmål du 

kan stille. Etter en kort oppsummering av ukens tema, går man over til å gjøre oppgaver sammen 

med eleven. Her kan læreren velge mellom tre ulike nivåer, alle tre er oppgaver hentet fra ukens 

tema. Lærer kan også gjøre nødvendige tilpasninger innad i de tre nivåene, ved for eksempel 

vurdere i hvor stor eller liten grad eleven trenger veiledning underveis i oppgaveløsingen.  Når du 

skal vurdere hvilket nivå du velger for hver enkelt elev, oppfordres lærer til å vurdere i hvor stor 

grad eleven trengte veiledning under øktene denne uken, var noe spesielt vanskelig eller lett for 

eleven. Du selv som lærer må med andre ord vurdere hvilket nivå eleven er, og hvilket nivå du 

behøver å forsikre deg om at eleven mestrer. For de lavtpresterende elevene i gruppen, kan det 

for eksempel være nødvendig å velge nivå 1 som er ment å dekke det mest grunnleggende for 

ukens to økter. Nivå 1 dekker med andre ord det som er avgjørende at elevene viser god 

forståelse for som grunnlag for videre matematisk utvikling. 

Hensikten med den individuelle økta er også å la eleven være så aktiv som mulig. La eleven 

forklare sentrale begreper, hvordan har løser regnestykker, problemløsingsoppgaver og så videre. 

På denne måten gir det både eleven en mulighet til å sette ord på hvor noe kan ha blitt vanskelig, 

samtidig som du som lærer få et vindu inn til elevens eventuelle feilstrategier eller lite 

hensiktsmessige måter å telle på, for eksempel. Gi med andre ord eleven anledning ti å forklare 

hvordan han/hun har tenkt, og dette kan være med å oppklare eventuelle misoppfatninger og gir 

lærer mulighet til å veilede eleven til riktig bruk av en strategi. 
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 1 

Det sentrale innholdet: 

Verbal telling, tallord-mengde korrespondanse, vise mengde med fingrene, sammenligne 

mengder, telle mengder.  

Denne økten fokuserer på å sikre tallord-mengde korrespondanse. I dag skal vi snakke om det vi 

har jobbet med i gruppe denne uken. Vi har blant annet øvd på å telle. Kan du telle til fem for meg? 

Husker du tallrimet vi gjorde sammen? Gjør tallrimet sammen med eleven. (s. 9 i Håndboka). Husker 

du noen andre spill eller oppgaver vi har gjort sammen denne uken? Still læringsstøttende spørsmål 

til eleven underveis, la eleven sette ord på hva han/hun har lært, hva var lett og hva var vanskelig. 

Repeter ukens tema og ukens oppgaver for eleven hvis nødvendig. Ros gjerne eleven for noe 

han/hun fikk spesielt bra til, gjerne med eksempler. Og det samme med noe som virket vanskelig 

for eleven. Oppmuntre eleven til i så stor grad som mulig sette ord på det som har vært 

lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom på at det kan være vanskelig for elever å fortelle 

nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en oppgave. Intensjonen er at eleven skal få en 

repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen læring og at lærer kan vurdere elevens 

progresjon. 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen.  

 

1) Målspillet (tallord-mengde korrespondanse). For instruksjoner, se håndboken s. 10 

 

2) Krokodillespillet med mengder (sammenligne mengder). For instruksjoner, se håndboken 

s. 13 

 

 

3) Krokodillespillet med tallkort (sammenligne tall). For instruksjoner, se håndboken s. 13  

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 2 

Det sentrale innholdet: 

Tallsekvens 0-10, mengde-tallordkorrespondanse, telle mengder, sammenligne mengder 

Husker du sist vi var sammen? Da øvde vi blant annet på å sammenligne mengder. Husker du tallrimet 

vi hadde? La oss gjøre det sammen, akkurat som vi gjorde på gruppa (s. 16 i Håndboka). Husker du 

noen andre spill og oppgaver vi har arbeidet med denne uken? Snakk med eleven om hva dere har 

arbeidet med i mattetimene denne uken. Oppfordre eleven selv til å sette ord på det, men gi 

støtte hvis nødvendig. Still læringsstøttende spørsmål til eleven underveis, la eleven sette ord på 

hva han/hun har lært, hva var lett og hva var vanskelig. Repeter ukens tema og ukens oppgaver 

for eleven hvis nødvendig. Ros gjerne eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne med 

eksempler. Og det samme med noe som virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i så stor 

grad som mulig sette ord på det som har vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom på at det 

kan være vanskelig for elever å fortelle nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en oppgave. 

Intensjonen er at eleven skal få en repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen læring og 

at lærer kan vurdere elevens progresjon. 

 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

1) Finn Bingobrettet. Be eleven angi de ulike mengdene. (For instruksjoner, se håndboka s. 

19 

 

 

2) Sammenligne mengde spillet m/prikkekort 1-10 (For instruksjoner, se håndboka s. 20) 

 

 

3) Sammenligne mengde spillet m/tallkort 1-10 (For instruksjoner, se håndboka s. 20) 

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 3 

Det sentrale innholdet: 

Tallsekvenser forlengs og baklengs, telle to-og-to, finne tall som mangler i tallsekvenser, 

ordinaltall, sammenligne mengder 

Denne uken har vi øvd på å telle forlengs og baklengs og å telle mengder. Vi har blant annet øvd på å 

telle gjenstander i eggekartong. Hva lærte vi av å telle med eggekartonger og hvordan kan det hjelpe 

oss når vi skal telle? Målet med eggekartongene er forkortet telling, og at man ikke skal behøve å 

telle alle gjenstandene. Alltid når den øverste raden er full er det fem, alltid når begge radene er 

fulle er det ti. Snakk med eleven om hva dere har arbeidet med i mattetimene denne uken. 

Oppfordre eleven selv til å sette ord på det, men gi støtte hvis nødvendig. Still læringsstøttende 

spørsmål til eleven underveis, la eleven sette ord på hva han/hun har lært, hva var lett og hva var 

vanskelig. Repeter ukens tema og ukens oppgaver for eleven hvis du nødvendig. Ros gjerne 

eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne med eksempler. Og det samme med noe som 

virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i så stor grad som mulig sette ord på det som har 

vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom på at det kan være vanskelig for elever å fortelle 

nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en oppgave. Intensjonen er at eleven skal få en 

repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen læring og at lærer kan vurdere elevens 

progresjon.  

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

1) Oppvarmingsaktivitet på s. 22 i Håndboka (tellebrikker med tårn, tallsekvenser/tall som 

mangler i tallsekvenser) 

 

2) Oppvarmingsaktivitet s. 25 i Håndboka (ordinale tall, hvilket trinn er figuren på) 

 

3) Sammenligne mengder av gjenstander i eggekartonger. For instruksjon, se Håndboka s. 27 

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  

 

  



©ThinkMath 2017  
 

INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 4 

Det sentrale innholdet: 

Rask gjenkjenning av mengder, forkortet telling, sammenligne tall, gjenkjenne tallsymbol, 

mengde-tallord-tallsymbol korrespondanse 

Denne uken har vi jobbet med å raskt gjenkjenne mengder, og å sammenligne mengde og tall. Husler 

du for eksempel Pang! spillet? Hva var det vi øvde på der? Be eleven fortelle, hjelp til ved behov. 

Husker du noe annet du lærte/vi jobbet med denne uken? Oppfordre eleven selv til å sette ord på 

det, men gi støtte hvis nødvendig. Still læringsstøttende spørsmål til eleven underveis, la eleven 

sette ord på hva han/hun har lært, hva var lett og hva var vanskelig. Repeter ukens tema og ukens 

oppgaver for eleven hvis nødvendig. Ros gjerne eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne 

med eksempler. Og det samme med noe som virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i 

så stor grad som mulig sette ord på det som har vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom 

på at det kan være vanskelig for elever å fortelle nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en 

oppgave. Intensjonen er at eleven skal få en repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen 

læring og at lærer kan vurdere elevens progresjon. 

 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

 

1) Oppvarmingsaktivitet i Håndboka s. 22 (angi mengde på prikkekort) 

 

 

2) Giftige sopp spillet. For instruksjoner, se Håndboka s. 31 

 

 

3) Spøkelsesspillet. For instruksjoner, se Håndboka s. 32 

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 5 

Det sentrale innholdet: 

Mengde-tallsymbol korrespondanse, telle mengder på ulike måter 

Da vi hadde grupper denne uken jobbet vi med å telle mengder på ulike måter. Husker du da vi helte 

mange gjenstander ut på bordet? Hvilke ulike måter kunne vi telle på? (telle ved å se, peke, flytte 

objekter unna, arrangere i grupper). Husker du om det var noen måter å telle på som var litt lurere 

enn andre? Hvorfor? Still læringsstøttende spørsmål til eleven underveis, la eleven sette ord på hva 

han/hun har lært, hva var lett og hva var vanskelig. Repeter ukens tema og ukens oppgaver for 

eleven hvis nødvendig. Ros gjerne eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne med 

eksempler. Og det samme med noe som virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i så stor 

grad som mulig sette ord på det som har vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom på at det 

kan være vanskelig for elever å fortelle nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en oppgave. 

Intensjonen er at eleven skal få en repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen læring og 

at lærer kan vurdere elevens progresjon. 

 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

 

1) Tallstrukturen 11-20, oppgave 1 på s. 37 i Håndboka 

 

2) Oppvarmingsaktivitet s. 37 i Håndboka (telle forlengs og baklengs) 

 

 

3) Terningspillet. For instruksjoner, se s. 38 i Håndboka.  

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 6 

Det sentrale innholdet: 

Mengde-tallsymbol korrespondanse, telle mengder 11-20,  

På gruppe denne uken telte vi mengder fra 11 til 20, og vi prøvde finne manglende tall i en tallrekke. 

Husker du vi la 10-kortet på bordet og lagde større tall? Husker du hvilke tall vi lagde? Hjelp eleven 

huske hvis nødvendig. Samtalen kan blant annet handle om hva f.eks. tallet 14 egentlig består av, 

imens du viser med kortene. Still læringsstøttende spørsmål til eleven underveis, la eleven sette 

ord på hva han/hun har lært, hva var lett og hva var vanskelig. Repeter ukens tema og ukens 

oppgaver for eleven hvis nødvendig. Ros gjerne eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne 

med eksempler. Og det samme med noe som virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i 

så stor grad som mulig sette ord på det som har vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom 

på at det kan være vanskelig for elever å fortelle nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en 

oppgave. Intensjonen er at eleven skal få en repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen 

læring og at lærer kan vurdere elevens progresjon. 

 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

 

1) Tallene med prikkekort, oppgave 1. Kun oppgave B, ikke A, Håndboka s. 40-41. 

 

 

2) Hvilket tall mangler? Oppvarmingsaktivitet s. 43 i Håndboka 

 

 

3) Bingospillet. For instruksjoner, se s. 44 i Håndboka. NB! Lærer er den minst aktive part i 

spillet.  

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 7 

Det sentrale innholdet: 

Konseptet med addisjon, kommutative prinsippet, øve addisjonsfakta 

Denne uken har vi jobbet med addisjon. Prøv å få eleven til å sette ord på det han/hun har lært om 

addisjon og konseptet om addisjon. Sjekk ut om eleven forstår det kommutative prinsipp, og 

veiled ved behov.  Hva betyr det egentlig, hva er det vi gjør når vi plusser? Vi har også øvd på 

addisjonsoppgaver. Husker du om det var noen lure måter å løse addisjonsoppgaver raskt? (Elevene 

kan løse addisjonsstykket ved å starte rett på det største tallet). Repeter ukens tema og ukens 

oppgaver for eleven. Ros gjerne eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne med eksempler. 

Og det samme med noe som virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i så stor grad som 

mulig sette ord på det som har vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom på at det kan være 

vanskelig for elever å fortelle nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en oppgave. 

Intensjonen er at eleven skal få en repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen læring og 

at lærer kan vurdere elevens progresjon. 

 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

1) Del B av oppgave 1, s. 46 i Håndboka. Bruk denne historien, eller lag/finn på ny selv. Både 

for å gi variasjon, men også som tilpasning.  

 

2) Spøkelsesspillet. For instruksjoner, se Håndboka s. 50.  

 

 

 

3) Skattøyspillet. For instruksjoner, se Håndboka s. 51 

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  
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INDIVIDUELLE ØKTER – UKE 8 

Det sentrale innholdet: 

Konseptet subtraksjon, representere subtraksjon med tallsymboler, øve subtraksjonsfakta 

Denne uken har vi lært og hatt subtraksjon som tema. Kan du fortelle meg det du kan om 

subtraksjon – hva betyr det, hva har du lært om det? Gi eleven nødvendig hjelp, still 

læringsstøttende spørsmål til eleven underveis. La eleven sette ord på hva han/hun har lært, hva 

var lett og hva var vanskelig. Repeter ukens tema og ukens oppgaver for eleven hvis du 

nødvendig. Ros gjerne eleven for noe han/hun fikk spesielt bra til, gjerne med eksempler. Og det 

samme med noe som virket vanskelig for eleven. Oppmuntre eleven til i så stor grad som mulig 

sette ord på det som har vært lett/vanskelig selv, men vær oppmerksom på at det kan være 

vanskelig for elever å fortelle nøyaktig hva som har vært utfordrende ved en oppgave. 

Intensjonen er at eleven skal få en repetisjon av ukens tema, øke bevisstheten og egen læring, og 

at lærer kan vurdere elevens progresjon. 

 

Velg blant disse tre oppgavene til eleven. Sett kryss på den oppgaven dere gjør sammen. 

1) Del B av oppgave 1, s. 53-54 i Håndboka. Bruk denne historien, eller lag/finn på ny selv. 

Både for å gi variasjon, men også som tilpasning 

 

 

2) Insektjakt. For instruksjoner, se Håndboka s. 57 

 

 

 

3) Insektspillet. For instruksjoner, se Håndboka s. 57 

 

 

Avslutt med å si til eleven: Hva arbeidet vi med i dag? La eleven gjenta og forklare hva dere har 

gjort. Hvis eleven strever, hjelp til.  

 

 

 


