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Et løfte om kunnskap
Nye læreverk er løfter om kunnskap. Et 
moderne læreverk er ikke lenger en bok mellom 
to permer. Et læreverk er en egen verden du kan 
velge å gå inni eller ei. I tillegg til grunnboka 
fi nner du oppgavebøker, lærerens bok, mat-
tekort, tempoplaner, tilpassete læreplaner for 
elever med særskilte behov, kopieringsorigi-
naler, fordypningsstoff, læringsstilstilpasning,  
differensieringskode, ressursperm, egenvur-
deringsskjema, klistremerker, kapittelprøver, 
terminprøver, emneprøver, stikkordsliste, 
ordforklaringer, fasit, samarbeidsoppgaver, pc-
oppgaver, grubliser både på norsk og på engelsk, 
abel-oppgaver, tester, spill, verktøykasse, repe-
tisjonsoppgaver, halvårsprøver og samtalebilder 
for ikke å snakke om nettsteder som nesten alle 
forlagene nå tilbyr enten gratis, halvgratis eller 
mot betaling. Læreverket har blitt til et eget 
kosmos. Alt er strukturert og gjennomtenkt på 
forhånd. Ingen tilfeldigheter lenger, eller? 

Læreverkets regime er totalt for den som 
velger å gi seg et verk helt i vold. Ved ubetenk-
som bruk kan forfatterne overta den totale sty-
ringen av undervisningen. Forlagene ønsker å 
binde lærerne til seg med løfte om stadig mer 
stofftilgang på nettstedet og arbeidsbesparende 
prøve- og vurderingsmateriell. 

Med et slikt utgangspunkt forstår vi godt 
at lærere fl ere steder oppfatter dette som en 

tvangstrøye, at de har meldt seg ut av dansen og 
prøver en undervisningshverdag uten lærebøker. 
Et hederlig forsøk. All ære til dem som stoler 
på egen faglighet og tar ansvaret fult ut. Noen 
skoler bruker fl ere verk som ressurs i samme 
klasserom. Mange bruker lærebøkene mer som 
kilde enn som daglig rettesnor. Vi håper vi snart 
får høre mer fra slikt undervisningsarbeid. 

Samtidig må en si at det fi nnes mye bra stoff 
og mange gode strukturerings- og formid-
lingsideer i de nye verkene. Det er også kjekt 
å se at noen verk går helt nye veier. Mange tar 
læringsstiler og matematikkaktiviteter på alvor. 
Vi håper at erfaringene med nyvinningene snart 
kommer et allment publikum til gode.  

Våren 2006 ba TANGENTENs redaksjon 
tre grupper a to lærere i grunnskolen om å vur-
dere alt materiale som forlagene ønsket å stille 
til rådighet frem til august 2006. Gruppene 
har gjort en stor jobb og mesteparten av dette 
nummeret av TANGENTEN er viet denne vur-
deringen. Gruppene består av erfarne lærere på 
de respektive trinnene. Gruppene har arbeidet 
selvstendig og hatt brukernes, lærernes perspek-
tiv, som rettesnor i prosessen. TANGENTENs 
redaksjon har ikke vært involvert i vurderings-
prosessen. 
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I forbindelse med ny læreplan, Kunnskapsløf-
tet, har forlagene hatt det travelt med å lage nye 
lærebøker tilpasset den nye planen. Siden den 
tidligere godkjenningsordningen for læreverk i 
forbindelse med L-97 har falt bort, står forla-
gene friere i sitt arbeid med lærebøker. Sammen 
med at innholdsangivelsene i L-97 blir erstattet 
med kompetansemål for utvalgte trinn i Kunn-
skapsløftet, gjør dette at lærebokvurdering blir 
en viktig del av skolemiljøers kompetanse.  

Mange av bøkene i matematikk er ikke fer-
dige i skrivende stund, ei heller alle lærervei-
ledningene. Målet er imidlertid at de fl este av 
bøkene skal være ferdige til skolestart høsten 
2006. Utvalget for vurdering av matematikkverk 
har derfor måttet vurdere ut fra de bøkene og 
lærerveiledningene/utdrag fra lærerveiledninger 
som forelå hos oss. Vurderingsgrunnlaget skal 
vi redegjøre for i forhold til det enkelte verk. 

Vi har lagt følgende kriterier til grunn for 
vurderingen: 
– Samsvar mellom lærestoff og mål
– Fremstilling av lærestoff og formgivning
– Bruk av elevenes erfaringsverden
– Systematikk og progresjon
– Arbeidsformer og oppgaver
– Valgmuligheter for elevene/differensiering
– Andre læremidler, lærerveiledning
– Annet spesielt ved verket/hvilken lærertype 

verket passer for

Noe av det som er interessant ved en slik vurde-
ring, er hvordan de nye læringsmålene er tolket 
og framstår i elevbøkene. For forlag som ikke 
har laget nye bøker, men revidert de eksiste-
rende, er det interessant å se hva som er endret. 

Vi ser at våre vurderinger blir forskjellige i for-
hold til om vi har lærerveiledninger eller ikke. 
Enkeltvurderinger ville kanskje vært annerledes 
dersom vi hadde hatt større tilfang av denne lit-
teraturen. Vi oppfordrer derfor lesere til å sjekke 
om det kommer mer fra forlagene enn det vi har 
lagt til grunn for vår vurdering, og til å bruke 
god tid på å få et helhetsinntrykk av verkene.

De følgende tekstene vil spenne mellom å 
være detaljerte og å løfte frem mer generelle 
sider ved matematikkundervisningen. I vurde-
ringen av noen læreverk vil det derfor bli truk-
ket frem mer overordnete perspektiver ved lære-
verket. Selv om slike perspektiver trekkes frem 
i en vurdering av et enkelt læreverk, betyr dette 
sjelden at det er relevant for et læreverk alene. 
For eksempel er ikke fasitorienterte versus åpne 
oppgaver en problemstilling som bare gjelder 
for enkeltbøker. Vi håper slik at vurderingene i 
sum også kan bidra til innspill til samtaler om 
nye læreverk og ny læreplan i det enkelte skole-
miljø. Oppfordringen vår er derfor: Les kritisk 
og se på helheten som et utgangspunkt for egen 
vurdering og for diskusjoner med kolleger! 

Uansett valg av matematikkverk; vi anbe-
faler en refl ektert bruk av elevbøkene og nyt-
tiggjøring av lærerveiledningene for alt det de 
inneholder. De kan gi viktige bidrag til variert 
og god matematikkundervisning. Til tross for 
nye læreverk og ny læreplan er læreren fortsatt 
den sentrale enkeltfaktoren i forhold til god 
undervisning. Lykke til i arbeidet med valg av 
læreverk!

– Vurderingsgruppen

Ny plan – nye lærebøker
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ABAKUS

Abakus er en bearbeiding av det svenske mate-
matikkverket ”Matematikboken”. Det ble utgitt 
en tidligere utgave av Abakus i Norge i forbin-
delse med L97. Denne nye utgaven er utgitt i 
2005.

Samsvar mellom lærestoff og mål
Abakus 1 konsentreres rundt begrepstrening, 
tall og geometri. Selv om det er oppgaver om 
sortering, en dobbeltside om statistikk (søyle-
diagram) og èn oppgaveside om måling i en for-
dypningsdel, behandles målområdene måling 
og statistikk i liten grad. I bøkene for 2. trinn 
er det viet plass til tid (dager, måneder og hele 
timer på klokka), men inntrykket er at disse to 
målområdene også er nedprioritert i bøkene for 
2. trinn. Ut fra en tilgjengelig innholdsforteg-
nelse for 3. og 4. trinn er det tydelig at disse mål-
områdene vies større plass der. Læringsmålene 
til hvert kapittel i elevboka fi nner vi i Lærer-
veiledningen. Her blir også målene ytterligere 
spesifi sert for hver side i elevboka.

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Hver elevbok har en dobbel perm. De ekstra 

permene har konkretiseringsmateriell (ternin-
ger og geometriske fi gurer) som elevene kan 
klippe ut og bruke i undervisningen. I tillegg 
har Grunnbok 1 to sider med klistremerker til 
bruk for oppgaveløsning. Klistremerkene (dyr 
og gjenstander) brukes i forbindelse med sor-
tering, målingsbegreper og øving av adjektiver 
og preposisjoner for plassering. Elevene vil sik-
kert sette pris på dette, samtidig som det gir fi n 
variasjon og motivasjon for dem som ikke trives 
med tegning.

Oppgavesidene i Abakus er enkle og over-
siktlige. Gjennomgangsfi gurene i Abakus er 
Troll. Både omslag, samtalebilder og de fl este 
oppgavesider har på en eller annen måte en 
trolltegning. Tegningene veksler mellom å være 
detaljrike for å stimulere til samtale og å være 
enkle for å ”piffe opp” layout. I tillegg er trol-

Forlag
Aschehoug

Forfattere
Brit Boye Pedersen, Karin Andersson og 
Eivor Johansson

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 1, Grunnbok 2a og utdrag av 
lærerens ressursbok for 1. trinn.

Småskoletrinnet
Vurdert av Solveig Barstad og Terje Lerø
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lene taleføre slik at de gir små tips, eller forkla-
rer utfordringer, i et enkelt språk.

En del oppgaver er uklart formulert i Grunn-
bok 1. Ett eksempel er følgende: ”Sett strek hver 
gang du ser det på bildet” (bilder av et troll, ei 
skjære, en snegl etc.). En seksåring kan jo se 
mange ganger på bildet… Altså forutsetter det 
at læreren defi nerer oppgaven tydeligere for 
elevene og forklarer èn til èn korrespondansen 
her. For øvrig er oppgavene skrevet med store 
bokstaver, og kan nok etter hvert leses av elev-
ene. 

Bruk av elevenes erfaringsverden

For seks- og sjuåringer er eventyr noe lett gjen-
kjennelig og kanskje lystbetont å ta utgangs-
punkt i. I Abakus lever trollene imidlertid i 
en verden som ligner på en idyllisert, nærmest 
nasjonalromantisk utgave av virkelighetens 
verden. Her er det fl ott natur, treleker og andre 
ingredienser som for eksempel en fl ott landhan-
del (som til og med har sveiv på kassaappara-
tet). Hovedinntrykket er derfor at den massive 
bruken av troll og eventyr kan være problema-
tisk. Det tegner en holdning om at matematik-
ken er et fag som må formidles på en fascine-
rende måte, mer enn et fag som skal stimulere 
til å bearbeide og utvikle egne, genuine erfarin-
ger. Dette utfordrer læreren i stor grad til å pre-
sisere at matematikk ikke bare er noe som fi ns 
i eventyrene og i trollskogen, men i særdeleshet 
i barnets egen hverdag, hver dag. Læreren må 
derfor være bevisst på å relatere de matematiske 
emnene til elevenes dagligliv.

Forfatterne uttrykker det å knytte mate-
matikken til elevenes hverdag som ”å la elev-
enes initiativ og problemstillinger bestemme”. 
Dermed understreker læreverket også lærerens 
utfordring til å lede matematikken inn mot 
reelle og relevante matematiske læringsområ-
der. Ut fra utdraget av lærerveiledningen kan 
det også tyde på at det der gis en del tips om 
aktiviteter og spill hentet fra barns erfarings-

verden.

Systematikk og progresjon
Grunnbok 1 bruker god tid på grunnleggende 
begrepsdannelse. Ved siden av oppgavene i elev-
boka gir også lærerveiledningene konkrete tips 
til denne fasen av opplæringen. Det er derfor 
gode muligheter til å sikre at alle elevene utvi-
kler robuste ferdigheter på dette området. Som 
en ekstra hjelp er det også et eget vurderings-
skjema til hjelp for læreren i en systematisk 
vurdering av den enkelte elev. Dette synes vi er 
bra.

Fra begrepsdannelsen leder boka på 1. trinn 
videre mot telling, mønstre og geometri som er 
bygget opp på tilsvarende måte, inklusive vur-
deringsskjema. Fra og med fagområdet geome-
tri inkluderes også elevens egne vurderinger av 
egen kompetanse. Som forfatterne påpeker er 
denne egenvurderingen enkel i formen. Likevel 
er det fl ott at eleven på et tidlig tidspunkt trek-
kes inn i en læreprosess knyttet til vurdering.

Bokas andre halvdel vies i hovedsak til tall-
begrep ispedd andre målområder. Hvert tall vies 
god plass – særlig hvis en bruker tips fra lærer-
veiledningen aktivt. Verket gir derfor etter vårt 
skjønn gode muligheter for at elevene utvikler 
robuste tallbegreper. Ett unntak er at tallet 0 
ikke er berørt. Dette burde vært med i innlæ-
ringen av tall.

Grunnbok 2a starter klokelig nok med en 
repetisjon av tallbegreper der hvert tall også 
knyttes til tallkamerater/tallkjærester. Sammen 
med overgang fra ”bildespråk” til ”regnespråk” 
knyttes tallbegrep også til symbolene for addi-
sjon og subtraksjon. Siden Abakus satser på 
svært lite tekst brukes det nesten ikke ord for 
å illustrere addisjon eller subtraksjon. Fordelen 
med dette er at det blir mulig for elevene å forstå 
oppgavene greit og arbeide ganske selvstendig. 
Samtidig er det en mulighet for at elevene får 
for lite øving på å kjenne igjen språkbruk i van-
lige situasjoner. Dermed kan det bli vanskeli-
gere enn nødvendig å knytte sammen praktiske 
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erfaringer og matematiske symboler på et senere 
tidspunkt. Om dette er en mangel ved verket er 
likevel vanskelig å si siden vi ikke har vurdert 
mer enn elevbok 1 og 2a.

Boken 2a er inndelt i fi re hovedkapitler, og 
det er i tillegg et kapittel kalt Abamiks (omtales 
senere). Alle kapitlene heter addisjon og sub-
traksjon, med henholdsvis tallene 0-3 (kap.1), 
tallene 4-6 (kap.2), tallene 7-9 (kap.3) og tallet 
10 (kap.4). Alle kapitler inneholder annet fag-
stoff – i hovedsak geometri. 

Abakus reklamerer med en ryddig og over-
siktlig struktur. En overfl atisk kikk på kapit-
teltitler tyder også på dette. Det er fl ere hoved-
kapitler med en tilsynelatende god progresjon. 
En nærmere undersøkelse av innholdet viser 
likevel en mer uoversiktlig struktur, fordi biter 
fra andre målområder skytes inn i kapitler uten 
at det er laget en sammenheng. Eksempelvis 
plasseres en dobbeltside med romlige former 
under kapitteltittel ”tallene 7, 8 og 9” (grunn-
bok 1) mens tre oppgaver med speilsymmetri 
er presset inn midt i et kapittel om addisjon og 
subtraksjon med 7, 8 og 9. Flere steder i de to 
bøkene vi har vurdert vises lignende ubalanser 
mellom kapitteltittel og lærestoff. Dette gjør 
at Abakus fremstår mindre gjennomarbeidet 
og oversiktlig enn det påstås fra forlaget. Det 
får også betydning for vår vurdering av i hvor 
stor grad Abakus har klare mål. På formule-
ringsplanet er nok dette riktig, men det er mer 
uklart hvordan dette vil fremstå i praksis. På oss 
virker det i hvert fall slik at den enkelte lærer må 
arbeide aktivt for å kompensere uklarheter på 
disse punktene.

Arbeidsformer og oppgaver
En fullstendig vurdering av arbeidsformer og 
oppgaver er ikke mulig uten en ferdig lærervei-
ledning. Det følgende er derfor bare en vurde-
ring av hvordan læreverket legger opp de første 
kapitlene av Grunnbok 1. Kapitlene innledes 
med et stort trollbilde. I lærerveiledningen 
fi nnes en kort fortelling som passer til. Videre 

påpekes det viktighet av samtale og ettertanke, 
samt tips til andre aktiviteter. I tillegg fi nnes det 
klistremerker bakerst i hver elevbok. Hovedinn-
trykket er derfor at lærerveiledningen gir gode 
muligheter til å tilrettelegge en variert under-
visning tilpasset egen eller skolens situasjon og 
prioritering. Siden mange av oppgavene i elev-
boken også er egnet for selvstendig arbeid, er 
det vår vurdering at verket kan gi læreren et bra 
handlingsrom for variasjon i arbeidsformer og 
oppgavetyper. 

Det er verdt å merke seg at elevbøkene preges 
av korte oppgaver som krever et riktig fasitsvar. 
Slike oppgaver kan bidra til en oppfatning av 
matematikk som ”et regnefag”. Dette kan lede til 
å fl ytte fokus bort fra sammenhenger og struk-
turer i faget. Da kan det også bli vanskelig å 
motivere for læringsaktiviteter som krever defi -
nering, utprøving, utholdenhet og ettertanke. 
Elevbøkene ville derfor fremstått som mer hel-
støpt dersom det hadde vært viet større plass for 
oppgaver av en mer åpen karakter. Slik vi ser det 
er det derfor svært viktig å koble lærerveiled-
ningens tips til forøvelser og andre aktiviteter 
inn i undervisningen. Dette er også forfatternes 
intensjon, men denne hensikten hadde kommet 
tydeligere frem dersom elevbøkene for eksempel 
hadde åpne felt for skriftlig bearbeiding av slike 
aktiviteter, eller en anbefaling om bruk av annet 
skrive- og tegnemateriell. 

Valgmuligheter for elevene/differensiering
Grunnbok 1 har en fordypningsdel bakerst for 
de elevene som trenger større utfordringer. På 2. 
trinn fi nnes det et tillegg bakerst i hver grunn-
bok som er delt i to ferdighetsnivåer (oransje 
og lilla linje). Valg av farge skal skje som følge 
av en kort (for kort?) test etter hvert kapittel. 
En vurdering av denne differensieringen er ikke 
mulig uten at lærerveiledningens innhold og 
utdypninger er kjent. Oppgavene er, med noen 
få unntak, også her av en lukket type som søker 
fasitsvar. 

Utover dette har hver bok et eget kapittel som 
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Grunntall

Forfatterne av Grunntall 8–10 (for ungdomssko-
len) har nå skrevet et helt nytt matematikkverk 
for barneskolen, Grunntall 1–7, som de regner 
med vil være ferdig til skolestart høsten 2006. 

Samsvar mellom lærestoff og mål
Forfatterne uttrykker at de har bygget opp 
bøkene i forhold til kompetansemålene i Kunn-
skapsløftet. I Grunntall 1 har de ikke spesifi -
sert disse målene i elevboken. Imidlertid starter 

Grunntall 1 med grunnleggende begrepslæring, 
noe som er positivt og gir elevene et funda-
ment for videre arbeid med andre matematiske 
emner. Boken ellers er bygget opp med en veks-

Forlag
Elektronisk Undervisningsforlag

Forfattere
Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke

Vurderingsgrunnlag
Grunntall 1 elevbok, Grunntall 4A 
elevbok, Grunntall 4B elevbok. Utdrag fra 
ressurspermen på internett, oversikt over 
innhold i elevbøkene på internett.

kalles Abamiks. Her er det samlet problemløs-
ningsoppgaver, gruppeoppgaver og spill. Det er 
ikke knyttet andre anbefalinger til dette kapitlet 
enn at det bør spres utover skoleåret. Ved hjelp 
av relativt få oppgaver spredd på et halvt sko-
leår skal elevene i følge Abamiks her ”lære å løse 
problemer” og ”lære å løse gruppeoppgaver”. 
Det virker i overkant ambisiøst å bruke mål-
formuleringer av denne typen på så krevende 
prosesser som gruppearbeid og problemløsning 
når omfanget av utfordringer er så begrenset. 

Andre læremidler/lærerveiledning
Nettsted og lærerveiledning er ikke ferdig, så vi 
har ikke noe grunnlag for å vurdere dette.

Hva som skiller dette verker fra andre verk/ 
hvilke lærertyper verket passer for
Omslagene har konkretiseringsmateriell ment 
for utklipping. Klistremerker til Grunnbok 1 
som kan tas av igjen, er en fi n og artig mulig-
het til å arbeide med begreper. Abakus marke-
rer seg også med den gjennomførte trolske lay-
outen. Lærere som bruker uteskole aktivt, kan 
her få mange innspill gjennom illustrasjonene. 
Samtidig er dette et verk som krever lærere som 
bruker god tid på lærerveiledningens tilleggs-
tips, og bruker andre kilder eller egen kreativitet 
for tilrettelegging av mer utforskende aktivite-
ter.
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ling mellom arbeid med tall og med geometri og 
måling. Hovedområdet statistikk er også viet et 
kapittel i boken. Boken omhandler geometriske 
former, men kaller både kvadratet og rektanglet 
for fi rkanter. Dette blir for upresist. Seksåringer 
tar helt greit begrepene for de ulike formene. 
Tredimensjonale fi gurer er ikke nevnt i boken. 

Heller ikke i 2. trinnsbøkene er målene pre-
sisert, men det er henvist til dem i redegjørelsen 
for verket. Imidlertid følger disse bøkene opp 
arbeidet med tall på en grundig og systematisk 
måte. Geometridelen og måling er ellers svakt 
representert også her. Fra og med Grunntall 3 
skal imidlertid læringsmålene ifølge forlaget 
være klart uttrykt i innledningen til hvert kapit-
tel. Dette vil være positivt. Lærestoffet følger 
godt opp i forhold til angitte mål. Det presen-
teres også en del læringsstrategier i forhold til 
både addisjon og subtraksjon.

Tall er fortsatt det temaet som vektlegges 
mest også i 4. trinnsboken. Det blir grundig 
og systematisk behandlet på ulike måter og 
med god progresjon. Her kommer også søyle-
diagrammet inn som eget kapittel. I 4B-boken 
presenteres elevene for mange nye emner, som 
for eksempel tall som er større enn 1000, arbeid 
med brøk, vinkler, divisjon, volum, rutenett, 
forstørring og forminskning og vekt. Slik vi 
oppfatter det, ser det ut som en skjev fordeling 
av innlæring av nytt læringsstoff. 

Fremstilling av lærestoff og formgivning
I Grunntall 1 innledes hvert kapittel med en 
matematisk tittel og et samtalebilde.

Oppgavene er skrevet med store bokstaver 
slik at enkelte elever kan lese oppgavene selv. 
I tillegg har en del oppgaver koder som viser 
aktuell arbeidsmåte. Arbeidsmåtene er begrun-
net, og delvis symbolisert, i ulike læringsstiler. 
Boksidene er enkle og oversiktlige og ikke for 
detaljrike, men svært fargesterke. Illustrasjo-
nene er i tegneseriestil og er tydelige i uttryk-
ket. 

Illustratøren er den samme i alle småskole-

trinnsbøkene. Derfor fi nnes det samme uttryk-
ket i Grunntall 4 som i Grunntall 1, dog tilpasset 
aldersgruppen. Hvert kapittel også i Grunntall 
4 innledes med et samtalebilde, en matema-
tisk tittel og aktuelle læringsmål ut fra temaet. 
Kodene for arbeidsmåter følger også oppgavene 
i bøkene videre oppover på småskoletrinnet. 

I tillegg er det fargekoder for vanskegrad i 
en del oppgaver i Grunntall 4 a/b; tre nivåer. 
Bøkene inneholder en god del tekst knyttet til 
oppgavene. I tillegg er skrifttypen ganske liten, 
noe både lesesvake og matematikksvake elever 
kan oppleve som vanskelig og demotiverende.

Bruk av elevenes erfaringsverden 
Det er velkjente situasjoner for de respektive 
aldersgrupper som skisseres i Grunntall, både 
i illustrasjoner og oppgavetyper, selv om disse 
ikke alltid står i forhold til hverandre. Dyr, leker 
og fritidsaktiviteter er imidlertid sterkt repre-
sentert, både i oppgavetype og illustrasjon.

Praktiske oppgaver fi nner man en god del av, 
spesielt i Grunntall 1. I 4. trinnsboken fi nner 
man også en god del illustrasjoner som ikke har 
sammenheng med det matematiske tema, men 
mer en skildring av den aktuelle årstiden. 

Ellers fi nner vi oppgaver om klokken, om 
mønster og om temperaturmåling som har 
direkte relevans til elevenes hverdag. 

Systematikk og progresjon
Som nevnt legges det opp til et grundig og sys-
tematisk arbeid med tall i alle bøkene i dette 
verket for småskoletrinnet. En logisk progre-
sjon følger dette emnet oppover trinnene, og 
samsvarer godt med de aktuelle læringsmålene 
som er skissert i hvert kapittel. Når det gjelder 
andre matematiske emner er de samlet i ett 
og samme kapittel. De fl este av disse kommer 
igjen i de ulike bøker oppover i trinnene, med 
enkelte nevnte unntak. Dette kulminerer med at 
den siste boken på småskoletrinnet inneholder 
mange nye emner som skal behandles på kort 
tid. Dette viser etter vårt skjønn en noe ujevn 
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oppbygning og bryter den systematikken som 
preger deler av verket.

For øvrig vil nok progresjonen for elevene 
være ulik. Det kan velges ulike vanskegrader på 
en del oppgaver, der en enten velger mer bear-
beiding av et tema eller velger oppgaver som gir 
økte utfordringer.

Arbeidsformer og oppgaver 
Alle Grunntall-bøkene har fokus på lærings-
stiler. Derfor inneholder de oppgaver som skal 
løses kinestetisk, taktilt, visuelt og auditivt. 
Dette blir delvis gjort via koder som angir 
arbeidsmåte. På denne måten får elevene vari-
erte typer oppgaver, der mange er praktiske og 
skal løses ute eller inne. Likevel er det mange 
oppgaver som skal løses i bøkene, ved tegning, 
fargelegging og utfylling av tall, selv i Grunntall 
1.

Vi fi nner altså en blanding av åpne og luk-
kede oppgaver, utforskende og problemløsende, 
samt øveoppgaver på alle trinn.

For øvrig fi nner vi også oppgaver med utfyl-
ling av tall, som arbeid med siffer og tall opp til 
1000 og ferdighetstrening innenfor multiplika-
sjon. 

Valgmuligheter for elevene/differensiering
I Grunntall 1 er ikke selve oppgavene i boken 
differensierte. Likevel er det oppgaver som kan 

løses på ulike måter og lett kan tilpasses ulike 
elever, jfr. ulike læringsstiler. Når ressursper-
men blir ferdig, vil vi anta at den inneholder 
tilleggsaktiviteter i forhold til elevbøkene.

Fra og med Grunntall 3 kan elevene ifølge 
forlaget velge både ulike koder på arbeidsmåter 
og tre ulike fargespor som er nivåinndelt på en 
del oppgaver. I tillegg fi ns det fl ere forslag til 
ytterligere differensiering i lærerveiledningen i 
ressurspermen. 

Andre læremidler/læreveiledning
I tillegg til elevbøkene for småskoletrinnet, gir 
forlaget ut en ressursperm (både i papirutgave 
og digitalt) til hvert trinn, med lærerveiledning, 
kopioriginaler, tester og egenvurderingsskjema, 
samt forslag og idèer til utstyr og andre hjel-
pemidler til undervisningen. I tillegg fi ns det 
et interaktivt dataprogram som vil bli ferdig i 
løpet av høsten 2006.

Hva som skiller dette fra andre verk/hvilke 
lærertyper verket passer for
Fokus på læringsstiler og oppgaver knyttet 
opp mot disse er noe av det som skiller mest 
fra andre verk. For de lærere som har fokus på 
læringsstiler generelt, vil dette verket derfor gi 
muligheter til å sette dette inn i matematikkfag-
lig sammenheng.

Mattestigen
Samsvar mellom lærestoff og mål
Mattestigen skal være revidert etter Kunn-
skapsløftet. Det mangler imidlertid en oversikt 
i Lærerveiledningen som viser dette. Sammen 
med fl ere følgende momenter gjør dette at sam-
svaret mellom lærestoff og mål i Kunnskapsløf-
tet oppfattes som diffus – spesielt når ikke alle 
læreverkets komponenter er tilgjengelig.

Språkbruken i Mattestigens målformulerin-
ger er mer i tråd med Hovemomentene i L-97 
enn med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. 
En formulering som ”Eleven får erfaring med 
desimaltall og brøk, kalkulator og tabell og dia-
gram.” (s. 6) oppleves som typisk for mange av 
Mattestigens hensiktsformuleringer. For hver 
undervisningsbolk er det hensiktsformulerin-
ger der erfare, oppdage og få kjennskap til er 
mer typisk enn klare handlingsorienterte kom-
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petansemål som kjennetegner Kunnskapsløftet. 
Likevel fi nnes det også klare kompetansefor-
muleringer som ”lære å skrive …” eller ”lære 
å måle…”.

Mattestigen vektlegger en analytisk metode 
knyttet til regningsartene. Analytisk metode 
tar utgangspunkt i den tette sammenhengen 
mellom de fi re regneartene. Dermed fravikes 
i følge forfatterne en vanligere kronologisk 
gjennomgang; først addisjon, så subtraksjon, 
så multiplikasjon og divisjon. En slik analytisk 
strategi har mange sterke sider og samsvarer 
godt med hvordan barn utvikler ferdigheter i 
naturlige situasjoner, men det setter store krav 
til lærernes matematikkfaglige kompetanse. 
Læreres evne til å identifi sere elever som mister 
oversikt eller som trenger tilpasningsstrategier, 
blir også særdeles viktig i en slik tilnærming. 
I dette arbeidet er 160 nivådelte mattekort til 
hvert trinn en viktig del av læreverket i følge 
forfatterne. I skrivende stund er disse ikke til-
gjengelig i et tilstrekkelig omfang.

Innholdet i elevbøkene synes å være orga-
nisert etter spiralprinsippet som overordnet 
modell for matematikkundervisningen. Her er 
til dels hyppige skifter innenfor hvert emne, og 
emnene gjentas fl ere ganger i løpet av elevboka. 
Som eksempel kan nevnes hvordan 2. kapittel 
i 4A er utformet under fagområdet måling: to 
oppgaver med klokken, en oppgave om dia-

gram, en oppgave om måleenheter (cm, fot, 
favner, håndsbredde), to oppgaver om volum 
(dl, l, ss). Hver for seg er oppgavene over gode. 
Likevel virker en slik innholdsfortetning og plut-
selige sprang som en undervisningsform der 
elevene kan få problemer med å holde fokus, se 
sammenhenger i, eller få trening til å utvikle en 
kompetanse i tråd med intensjonene i Kunn-
skapsløftet. Mattekortene, og til dels lærervei-
ledningen, kan her muligens bidra til en tyde-
liggjøring.

Lærestoffet ser tilsynelatende ut til å være 
noe skjevfordelt i forhold til de fi re hovedområ-
dene i Kunnskapsløftet. Selv om det er oppgaver 
knyttet til emneområder geometri, måling og 
statistikk, synes det som at disse målområdene 
er noe underrepresentert i elevbøkene. Her må 
vi likevel understreke at vi ikke har alle bøkene 
og mattekortene på vurderingstidspunktet. En 
kvantitativ oversikt over mattekortene i lærer-
veiledningen for 4. trinn viser denne fordelin-
gen: 7 kategorier (140 kort fordelt på 7 farger) 
knyttet til addisjon/subtraksjon og multiplika-
sjon/divisjon og 1 kategori (20 kort i én farge) 

Forlag
Gan forlag

Forfattere
Hanne Solem, Britt Jakobson og Eva Marand.

Vurderingsgrunnlag
Mattestigen 1 elevbok, Mattestigen 1 
lærerveiledning, Mattestigen 2A elevbok, 
Mattestigen 2 hjemmebok, Mattestigen 2 
lærerveiledning. Mattestigen 3B elevbok, 
Mattestigen 3 hjemmebok, Mattestigen 4A 
elevbok, Lærerveiledning 4 og et lite utvalg 
mattekort.
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som dekker geometri og måling. Statistikk er 
ikke nevnt, men kan selvsagt være fl ettet inn 
i andre kort, samt at en god tilbakevendende 
statistikkoppgave er føring av mattekort som 
skal gjøres av elevene selv bakerst i elevboka. 
Hvis denne oversikten er representativ er likevel 
bare 1/8 av mattekortene knyttet til tre av fi re 
målområder i Kunnskapsløftet. Det må likevel 
poengteres at forfatterne presiserer at elevene 
ikke skal overlates til seg selv med bøkene og 
mattekortene. Med tilstrekkelige evaluerings-
metoder er det dermed mulig for lærere å kor-
rigere og supplere hvis det eventuelt viser seg at 
elever ikke når kompetansemålene. 

Det målområdet som fremstår som godt 
dekket i Mattestigen er matematiske grunnbe-
grep, tall og tallbehandling. Det legges gunstig 
til rette for at dette gjøres på barns egne, og til 
dels individuelle, premisser. Forfatterne begrun-
ner bra språkets betydning for tallforståelsen. 
Solid matematikkforståelse krever variert og 
grundig bearbeiding. De omtalte målområder 
gjør dette på ulike måter gjennom kommunika-
sjon, tenkning, utprøving og handling. Elevbø-
kene behandler tallene 0-5 (1. trinn), opp til 10 i 
2A og til 20 i 2B. For 3. og 4. trinn trekkes dette 
videre i mer kompleks tallbehandling og posi-
sjonssystemets sentrale plass i matematikken. 
Mattestigen utpreger seg her ved en systematisk 
understrekning av ulike hoderegningsstrategier. 
For disse målområdene virker det også som de 
mattekortene vi har tilgjengelig støtter godt opp 
under elevbokas utfordringer. 

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Elevbøkene på småskoletrinnet har samme stør-
relse, noe mindre enn A4-format, og har samme 
oppbygging av kapitler med illustrasjoner knyt-
tet til. Fargene er i dus pastell, med enkle og 
oversiktlige motiver. Det er få oppgaver på hver 
side og lett å orientere seg. Noen av oppgavene 
er knyttet til en tegneserie med enkel tekst, noen 
ganger med en historie i forhold til det matema-
tiske innholdet i kapitlet. Nederst på hver side 

følger det en ekstra orientering om oppgavene 
til de voksne. 

Til hvert kapittel følger en tittel og et sam-
talebilde, tegneserie eller lignende. Dette setter 
matematikken inn en sammenheng og gir let-
tere forståelse for det aktuelle temaet. I tillegg 
har illustrasjonene ofte humoristiske innslag 
eller andre detaljer som kan være til hjelp for å 
variere og opprettholde intensiteten i en samta-
lesituasjon med barna. 

Hjemmeboka er naturlig nok uten sam-
talebilder, men holdes i samme fargetoner og 
samme type illustrasjoner. Siden mattekortene 
i tillegg er fargekodet med små symboler, er 
emneområder enkelt å fi nne.

Bruk av elevenes erfaringsverden 
Både bruk av illustrasjoner og tittelnavn i elev-
bøkene henspiller på situasjoner barna lett kan 
kjenne seg igjen i. Kapitlenes titler spenner over 
et vidt spekter, og mange ting knyttes til lyst-
betonte aktiviteter for barna. Sammen med at 
oppgavene, som ofte er praktisk lagt opp, er satt 
inn i en sammenheng som barna kjenner, viser 
det at hverdagen er full av matematikk. 

En del barn vil likevel ikke fi nne igjen den 
hverdagen de identifi serer seg med. I dagens 
medievirkelighet, med nye typer leker og større 
actionpreg, har bøkene en klar overvekt mot 
mer tradisjonelle leker, dyr og situasjoner. 
Forfatterne tar klart utgangspunkt i kommu-
nikasjon bunnet i barns erfaringsbakgrunn og 
språk. Burde da bøkene tatt opp i seg noen av 
de positive sidene i disse utviklingstrekkene for 
å maksimere motivasjon og interesse for mate-
matikkens relevans?

Systematikk og progresjon
De første småskoletrinnsbøkene er systematisk 
lagt opp i forhold til metode og struktur. Bøkene 
bygger logisk på hverandre, med en langsom og 
grundig progresjon i forhold til temaet tall. De 
øvrige matematiske emnene blir som tidligere 
omtalt bare delvis satt inn i en logisk sammen-
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heng, og er ellers noe ufullstendig behandlet. 
Dette kan bryte noe av intensjonen til forfat-
terne; at elevene skal få en god begrepsforstå-
else. Målområdene måling, statistikk og geome-
tri vies større plass i 3. og 4. trinnsbøkene, men 
også her er det tall som behandles med størst 
systematikk. 

Arbeidsformer og oppgaver
Mange av oppgavene er åpne, eller har åpne ele-
menter, som kan løses på ulike måter og med 
fl ere mulige utfall. Dette gjelder også fl ere av 
de praktiske oppgavene. Åpne oppgaver stimu-
lerer i stor grad også den språklige siden ved 
matematikken. I tillegg til å sette ord på begre-
per, kan hensiktsmessige strategier diskuteres. 
Vektingen av hoderegning er også stor. Som 
forfatterne påpeker er dette svært sentralt også 
når tallbehandlingen blir større og det innføres 
mer standardiserte algoritmer. Når hoderegning 
kombineres med øving i å anslå mulige løsnin-
ger i forkant, gis elevene et godt redskap i å vur-
dere sitt eget arbeid når de har kommet frem til 
en løsning på en oppgave eller en utfordring. 
Dermed kan slike strategier også understøtte at 
elevene utvikler samtaleferdigheter om mate-
matikk og matematiske utfordringer. Dette kan 
også bidra til at elevene ser at samarbeid kan øke 
muligheten til mestring av utfordringer. I tillegg 
kan det være en god hjelp for å unngå at ferdig-
hetstrening reduseres til mekanisk utførelse. 

De to første årenes elevbøker er mer praktisk 
lagt opp enn 3. og 4. trinnsbøkene, som i større 
grad tilpasses pulten; historier, regnefortellin-
ger, øvingsoppgaver og til dels praktiske spill 
eller lignende oppgaver. Mattekortene vi har 
sett viser heller ikke noe spesielt i retning av å 
bruke matematikktimene utenfor klasserom-
met. Lærerveiledningen gir ellers muligheter for 
variasjoner, med en del forslag til bearbeiding av 
de ulike matematiske emnene.

Valgmuligheter for elevene/differensiering
En stor styrke ved åpne og utforskende oppgaver 
er at de ofte automatisk bidrar til tilpassing av 
lærestoff i forhold til elevforutsetninger og elev-
interesser. Lærerveiledningen gir i tillegg tips til 
varierte arbeidsmåter. Den legger dermed vekt 
på varierte arbeidsmåter med elevaktivitet, den 
matematiske samtalen og tenkning som sentrale 
elementer. 

I tillegg er mattekortene nivåinndelt. Dette 
er et smart trekk. I forhold til en metode der 
elever arbeider over tid innenfor èn fargekode 
i en bok, kan elever med løse kort lettere ta ett 
skritt tilbake eller frem hvis det er formålstjen-
lig. Slike kort kan følgelig øke sannsynligheten 
for at elever vil veksle mellom ulike nivå ut fra 
individuelle forutsetninger. En svakhet med løse 
kort er jo det praktiske med at løse kort har en 
tendens til å forsvinne i en skole. 

Andre læremidler, lærerveiledning
Andre komponenter som kan skaffes er Hjem-
mebøker fra og med 2. trinn, Kasse med nivå-
inndelte mattekort for hvert årstrinn (fra 2. år 
-fasit kan skrives ut fra nettet). Lærerveiled-
ningen er fyldig, både teoretisk og praktisk og 
følger opp hver side i elevbøkene. De er tydelig 
på faglig ståsted. Det at forfatterne fører opp lit-
teraturliste er fl ott. Lærerveiledningen innehol-
der også fasit og en del kopioriginaler tilknyttet 
verket.

Hva som skiller dette verker fra andre verk/
hvilke lærertyper verket passer for 
Vektlegging av den språklige betydningen for 
matematisk kompetanse, konsekvent bruk av 
analytisk metode og stor vekt på hoderegnings-
strategier er typisk for dette læreverket. Lærere 
som er fortrolig med slike tilnærminger vil her 
fi nne faglig støtte i dette.
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Multi

Samsvar mellom lærestoff og mål
Multi plasserer seg tett opp til målområdene i 
Kunnskapsløftet. Verket behandler alle de fi re 
hovedområdene tall, geometri, måling og sta-
tistikk på alle trinn. Gjennom nettstedet rede-
gjøres det for hvordan forfatterne har opera-
sjonalisert kompetansemålene for hvert enkelt 
trinn. Denne oppstillingen samsvarer så langt 
vi oppfatter det med bokens praksis. Siden det 
matematiske innholdet presenteres til hvert 
oppslag i elevbøkene, virker det oversiktlig og 
mulig å se sammenhengen mellom lærestoff og 
mål til enhver tid.

For hvert trinn redegjøres det i lærerveiled-
ningen også om hvilke forventninger en kan 
ha til elevens kompetanse fra tidligere, slik at 
elevene som ikke fyller disse forventningene 
kan vies en ekstra oppmerksomhet og eventu-
elt følges tettere opp. Dette er også nyttig for 
de skoler som velger nye læreverk som følge av 
Kunnskapsløftet. Da kan det være nyttig for en 
lærer, eksempelvis på 3. trinn, at han/hun vet 
hva det nye læreverket ser for seg at elevene har 
et bra grep på fra før.

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Bøkene er i A4-format med tydelige og enkle 
illustrasjoner og tegninger. Fargevalget er 
avdempet, men samtidig fargerike. Sidene virker 
oversiktlige og satt opp på en måte som gjør at 
det er enkelt for eleven å vite hvor eleven skal 
notere/skrive selv.

Alle kapitler innledes med et samtalebilde i 
A4-størrelse som viser barn i ulike aktiviteter 
som passer til temaet for kapitlet. Bildet danner 
et grunnlag for erfaringsbasert samtale, samt at 
de peker på mulige aktiviteter som kan aktuali-
serer det matematiske innholdet. Illustrasjonene 
trekker dermed veksler på barns egne erfaringer, 
samtidig som de peker på anvendelse av mate-
matikk som kan kobles og bearbeides videre 
mot et mer abstrakt symbolspråk. 

Som fl ere av de andre bøkene har også Multi 
en liten tekstlinje nederst som bidrar til å gi 
voksne hjelpere en idé om mål eller utførelse av 
aktiviteten/oppgaven. For øvrig kan det også 
nevnes at oppgavene i Multi 1 er skrevet med 
store bokstaver, slik at elevene etter hvert også 
selv kan lese dem.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Multi er erfaringsnær i stor grad. Samtaleillus-
trasjoner, andre tegninger og praktiske oppga-
ver er gjennomgående hentet fra, eller satt inn i, 

Forlag
Gyldendal

Forfattere
Bjørnar Alseth, Henrik Kirkegaard og 
Mona Røsseland

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok1, Grunnbok 2a – 2b – 3a, 
Oppgavebok 2 og Lærerens bok 2a.
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barns verden. Et naturlig unntak er kapitlet om 
fl ersifrete tall i grunnbok 3a som setter posi-
sjonssystemet i en fortellings- og historisk kon-
tekst. De to fantasidyrene krydrer læreboken 
uten å ta fokus bort fra at matematikk handler 
om den verden vi lever i. Det at mange opp-
gaver bruker hjelpemidler som taustumper og 
klessnorer hjelper også til å gjøre matematisk 
innhold erfaringsnært. 

Heller ikke Multi unngår fellen med noen 
steder å la tematisering og layout få forrang 
fremfor elevers erfaringsverden. Som eksempel 
kan nevnes kapittelet om måling i 3A, temati-
sert i et maritimt miljø. Innledningsoppgaven 
spør elevene ”hvor lange er fi skene”? Jenta eller 
gutten som dro stortorsk med bestefaren i helga 
vil nok ikke fi nne mening i å måle og oppgi en 
torsk til omtrent 7 cm. Ikke er det vanlig å dra 
med meterstokk på båtturen eller fi sketorget 
heller. Her er det vekta som gjelder i forhold 
til standardiserte mål. Når fi sk og vekt senere i 
kapitlet kobles sammen, har det som illustreres 
som vanlige fi sketyper en vekt helt ned til 60 
gram. Barn med erfaring fra fi ske eller handel 
med ferskfi sk vil gjerne ikke ha erfaringsbak-
grunn knyttet til slike matematiske uttrykk. Vi 
foreslår å bytte til gullfi sker i neste utgave.

Systematikk og progresjon
Bøkene er svært systematisk lagt opp i for-
hold til forfatternes presiseringer av de ulike 
kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Multi 
gjennomfører en progresjon som i hovedsak 
virker formålstjenlig. Allerede fra første stund 
i Grunnbok 1 viser den at matematisk kompe-
tanse kan bygges ut fra det eleven allerede mes-
trer, og at denne kunnskapen kan bearbeides og 
videreutvikles mot et mer rendyrket matematisk 
uttrykk. 

Grunnbok 1 behandler de grunnleggende 
matematiske begrepene før tallsymbolene 
innføres (kap. 6). Når tallsymbolene innføres, 
gjøres det med en naturlig progresjon. Hvert tall 
bearbeides over en dobbeltside, før tre eller fi re 

symboler samles slik at eleven får øving i å skille 
mellom dem.

Likevel er det sider ved læreverket som er 
diskutable. Eksempelvis innføres både + og = 
som symbol på samme side. Dette gjøres ved 
at tegnene bare dukker opp uten noen annen 
tilnærming enn samtale. Som forfatterne selv 
påpeker i lærerens bok er likhetstegnet et tegn 
som elever kan ha misoppfatninger eller ufull-
stendige oppfatninger om. Etter vårt syn hadde 
vi derfor foretrukket at for eksempel likevektssi-
dene var introdusert på et tidligere tidspunkt.

En større og mer prinsipiell side ved utvik-
lingen for matematikkundervisningen aktua-
liseres gjennom Multis systematiske bruk av 
skriftlig prøve til hvert kapittel (18 på 2. trinn). 
I lærerens bok skrives det at prøven skal brukes 
til å nivådele de kommende øve-/oppgavesider 
slik at noen sider er for ”de elevene som ikke 
helt behersker det gjennomgåtte stoffet og har 
mange feil på prøven”. (s. V) For oppgaveboka, 
som skal brukes etter en nivådelt øveside i 
grunnboka, skal noen starte på ”det enkleste 
stoffet”, mens ”elever som behersker stoffet, kan 
godt gå rett til de mer krevende sidene”. (s. VII). 
Samtidig understreker Multi at ”det er viktig at 
disse prøvene gjennomføres forsiktig, i en trygg 
og fortrolig atmosfære. Det er ikke meningen 
at prøvene brukes til noen form for rangering.” 
(s. VI) Hensikten er altså god og ment som 
en hjelp for å fange opp elever ”som eventuelt 
trenger litt ekstra hjelp” (s. VI). Likevel er det 
fl ere diskutable sider ved en så gjennomført 
strategi som bør drøftes i alle skolemiljøer i en 
tid der kvalitetsbegrepet i større grad enn tidli-
gere knyttes til individuell resultatevalueringer. 
Plassen her begrenser oss til noen mulige inn-
fallsvinkler for drøftinger ved den enkelte skole: 
Hvordan tolker barn slike prøver? Vil det i elev-
enes øyne lett føre til utilsiktet rangering der 
”de fl inke” på prøven skal starte andre steder 
i samme bok? Er tester av en slik karakter de 
beste pekepinner for å tilpasse undervisningen 
for barn allerede på 2. trinn? Klarer alle elever 
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på småskoletrinnet å hente frem kompetansen 
sin når de sitter stille ved pulten sin? Vil prø-
vene kunne bidra til at foreldre med et anstrengt 
forhold til matematikk feiltolker hensikten med 
prøvene - med økt risiko for å ubevisst overføre 
egne erfaringer til barna? 

Selv om et læreverk av typen Multi ikke for-
ventes å utdype slike generelle spørsmål, ville 
det etter vårt skjønn vært en styrke om prøvene 
ble omtalt mer grundig – både teoretisk, men 
også sett opp mot vurdering av kompetanse 
og måloppnåelse ved de enkelte prøvene. For 
eksempel sier ikke lærerens bok noe om en elev 
på 2. trinn besitter tilstrekkelig ”prøvekompe-
tanse” dersom eleven fortrekker at addisjons-
stykker løses ved bruk av tallinje eller konkreter 
under prøvene.

Arbeidsformer og oppgaver
Med den faglige tilnærmingen der kapitlene 
starter praktisk og arbeider mot et mer abstrakt 
og symbolsk uttrykk ligger det innbakt en vari-
asjon i arbeidsformer i Multi. Dette gjør også 
at oppgavetypene veksler mellom å være lukket 
og å gi rom for elevens utforsking. Det er derfor 
viktig å understreke at forfatterne tydeliggjør at 
grunnbøkene alene ikke gir elevene en robust 
matematisk kompetanse. Vekslingen mellom 
boka og ”ut av boka” er viktig. Forfatterne skri-
ver også at hver elev bør ha sin egen kladdebok, 
både for å skrive og tegne, som et ledd i pro-
blemløsning og som en form for rapportering 
av arbeid. En utstrakt bruk av spill og lignende 
aktiviteter bidrar også til variasjon. 

Det praktiske er imidlertid oftest bare en 
inngangsport til hvert fagområde. Multi vekt-
legger dermed praktisk bruk av nyvunnet 
kunnskap mindre enn andre verk. Som regel er 
anvendelse mot slutten boklige oppgaver. Her 
er det andre verk som prioriterer annerledes. 
Anvendelse av nyervervet kompetanse kunne 
vært å foreslå tverrfaglige temaer for å angi 
hvordan matematikk er integrert i andre fag. 
Lærere som vil holde fast på en tverrfaglig og 

temabasert undervisningsform vil nok savne 
denne dimensjonen ved Multi. Kanskje ville 
dette også bidra til økt fokus på at matematikk 
er et fagområde der læreren har nytte av økt 
kompetanse? 

Valgmuligheter for elevene/differensiering
Multi har et uttalt ønske om å drive tilpas-
set undervisning innenfor et læringsfelleskap. 
Lærerveiledningen omtaler dette som en til-
pasning i forhold til kvalitet fremfor kvantitet. 
Dette medfører at elevene følger en lik progre-
sjon for alle i elevbøkene, samtidig som det til 
hver oppgave er konkrete tips til hvordan opp-
gavene kan forenkles eller justeres for de som 
er klar for ekstra utfordringer. Som omtalt over 
avsluttes hvert kapittel med en prøve der utfallet 
leder til ulike oppgaver i trinnets oppgavebok 
(kapittelinndelingen følger grunnboka). Denne 
oppgaveboka er delt i tre nivåer. I tillegg fi nnes 
et nettsted og en kopiperm som er felles for 1.-4. 
trinn der det fi nnes utfordringer på ulike nivåer. 
Multi har derfor rike muligheter til differensier-
ing samtidig som elevene til en hver tid befi nner 
seg innenfor samme målområdet. 

Kanskje vil noen lærere oppleve at valgene 
i Multi blir så omfattende at det er vanskelig å 
evaluere egen rolle som leder for undervisnings-
forløpet. 

Andre læremidler/lærerveiledning
Lærerens bok er derfor viktig for at Multi skal 
fungere godt. Ut fra det vi har sett av Lærerens 
bok 2A virker den som et blinkskudd. Den er 
enkel, men samtidig informativ og nyttig. Det 
at sidene i lærerens bok følger sidetallet i grunn-
boka, gjør det lett å holde oversikt. Samtidig gis 
det konkrete tips til fl ere aktiviteter, og den 
viser hvordan oppgaver kan bli mer krevende 
eller enklere for eleven. På samme side poeng-
teres målene og det pekes på nødvendig utstyr. 
Når det her også kan fi nnes en kort tekst som 
setter innhold i perspektiv og sammenheng med 
andre kapitler, ligger det til rette for at det kan 
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bli et attraktivt hjelpemiddel i hverdagen. 

Hva som skiller dette verket fra andre verk/ 
hvilke lærertyper verket passer for 
Forfatterne har tolket og presisert kompetan-
semålene i Kunnskapsløftet for hvert trinn, og 
har tilpasset lærestoffet ut fra dette. Målene 
kan lastes ned fra nettet og hjelpe lærere i utar-
beiding av egne lokale læreplaner. Hver side i 
grunnbøkene har en liten, utdypende forklaring 
nederst på siden. Multi klarer også å ta i bruk 

enkle konkretiseringsmateriell som fi nnes i alle 
hjem/skoler (for eksempel klesklyper, snor). 
Lærere som vil ha et læreverk som åpner for 
valgmuligheter og som er opptatt av tilpasning 
innenfor et læringsfelleskap vil ha et godt hjel-
pemiddel i Multi. På samme måte vil lærere som 
søker å bygge bro mellom aktivitet og et mate-
matikkspesifi kt fagstoff, fi nne mange mulighe-
ter og faglig støtte i dette verket.

Septimus

Samsvar mellom lærestoff og mål
Elevboken for 1. trinn starter med grunnleg-
gende begrepslæring, noe som gir et fundament 
for arbeid med tall som følger halvveis i boken. 
Her starter boken imidlertid med tallsymbolet 6 
for så å gå nedover til 0, og deretter å gå oppover 
fra 7 til 9. Hvorfor denne rekkefølgen er valgt 
kan man jo diskutere. Det antas at lærerboken 
vil grunngi dette nærmere.

I de to kapitlene fra lærerboken for 2. trinn 
innledes hvert kapittel med aktuelle lærings-
mål. Disse korresponderer med kompetanse-
målene for 2. trinn i Kunnskapsløftet. Målene 
for 2. trinn er koblet med det som kalles en 

Forlag
Damm

Forfattere
Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og 
Vivi Nilssen

Vurderingsgrunnlag
Elevbok 1, Elevbok 2 og Utdrag fra Lærebok 
2. klasse (kapittel 1 og 2 – foreløpig utgave)

læringstrapp som viser målområdene for 1.– 4. 
trinn. Med dette vises en god intensjon om å 
gi oversikt og sammenheng med mål innenfor 
det respektive matematiske emnet for alle fi re 
årene på småskoletrinnet. Med bare to kapitler 
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tilgjengelig blir det likevel ikke mulig å vurdere 
om dette lykkes i praksis. 

Hvis kapittel 1 og 2 er representative, gir 
lærerboken mange gode forslag til supplerende 
aktiviteter, leker, sanger, spill, opplevelser og 
fi losofi ske samtaler i forhold til matematiske 
tema. Lærerboken og elevbøkene for 1. og 2. 
trinn foreslår, og stimulerer til, tverrfaglige 
opplegg. Noen kapitler har en tittel som kan 
relateres til et eventyr eller kjent historie. ”Par 
etter par gikk de inn i arken”, er et eksempel på 
dette (lærestoffet er partall og oddetall). Flere 
tips til tverrfaglige vinklinger gis i lærerboken. 
Dermed vil lærerboken for det enkelte trinn bli 
viktig som lærerens redskap for å balansere akti-
vitet og tverrfaglighet med lærestoff og mål. 

I hovedsak virker det som at oppgavene i elev-
bok 2 dekker kompetansemålene for 2. trinn. 
Likevel synes det å være enkelte uklarheter. For 
eksempel synes arbeidet med dobling og halve-
ring å være noe ufullstendig. Oppgavene knyttet 
til lengdemål i elevbok 2 bruker kun ikke-stan-
dardiserte måleenheter, som blyanter, binderser, 
stikker, hender og skritt. Dette begrunnes klart 
og godt i lærerboken. På 3. trinn innføres de 
standardiserte måleenhetene.

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Mange kapitler både i 1. og 2. trinnsboken inn-
ledes med en tittel som gir tverrfaglige assosia-
sjoner og et samtalebilde. I 2. trinnsboken er det 
også brukt fotografi er, med svært mange gode 
og interessante motiver, som elevene kan kjenne 
igjen. Illustrasjonene for øvrig er enkle, over-
siktlige og ikke for detaljrike. Samtidig er de 
fargerike uten å være blendende. Boken er altså 
ganske variert i uttrykket uten at den virker 
overlesset. Samtidig vil kanskje en del elever 
synes den virker litt kjedelig i valg av bilder og 
illustrasjoner. Bøkene vil nok appellere mer til 
barn som er glad i koselige dyr enn til de mer 
spenningssøkende barna. 

Foruten noen oppgaver som synes å trene på 
skriftlig instruksjon, er det lite tekst til oppga-

vene. Dette fører imidlertid til at en del av opp-
gavene i begge elevbøkene er noe ufullstendig 
og upresist formulert. Det forutsetter derfor at 
læreren benytter lærerboken og orienterer seg 
om hva som er tenkt med de aktuelle oppga-
vene, gjerne etter å ha diskutert tolkningene 
med elevene.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Både ved hjelp av fotografi er, illustrasjoner og 
oppgavetyper vil elevene helt klart kjenne seg 
igjen i disse elevbøkene. Her er eventyrfi gurer, 
skole, tema fra hjem og fritid og dyr. Tipsene 
som gis i lærerboken synes også å være relevante 
i forhold til elevenes hverdag. 

Siden verket også stimulerer til tverrfaglig-
het kan dette åpne for en ytterligere bruk av 
elevenes hverdag. Her har mange skoler gjort 
gode erfaringer de senere årene. I utdraget av 
lærerboken som vi har hatt tilgang til, synes for-
fatterne også å antyde faglige kommentarer til 
aktiviteter når de skriver at det er ”lurt å bear-
beide noen av resultatene” i forbindelse med for-
slag til aktiviteter om lengdemål. På dette områ-
det bør det settes store krav til Septimus siden 
”forslag til tverrfaglige opplegg som bygger på 
elevenes erfaringer” er et salgsargument fra for-
laget. Dermed må vi også her avvente det vi må 
anta vil være en grundig gjennomgang av slike 
undervisningsformer i lærerboken, siden dette 
er en krevende arbeidsform for mange elever. 

Systematikk og progresjon
Elevbok 1 starter med grunnleggende begreps-
læring. Så følger innlæring av tallsymboler, 
som nevnt i en rekkefølge som gjerne kan dis-
kuteres. Diskutabelt er det også at repetisjon av 
tallsymboler er lagt inn i kapitler om addisjon 
og subtraksjon i 2. trinnsboken (kap. 3). Det 
virker relativt sent samtidig som det gjør at sys-
tematikken og progresjonen forstyrres. For barn 
som trenger en repetisjon av skrivemåten for 
tallsymbolene burde dette etter vårt skjønn vært 
gjort tidligere og på en noe ryddigere måte. 
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Septimus har ellers et godt fokus og en god 
systematikk gjennom mange av kapitlene sine. 
Her fi nnes kapitler som holder fokus på årstider 
og hele timer, tiervenner og plassverdi, speiling, 
symmetri og mønster. Sammen med målene i 
den nevnte læringstrappen i lærerboken, anty-
des det derfor i hovedsak en god systematikk og 
progresjon i verket. Andre steder kan det i elev-
bøkene være noe vanskelig å få tak i strukturen, 
men her må vi avvente ytterligere innsikt gjen-
nom lærerbøkene. Enkelte tema, for eksempel 
statistikk, virker relativt lite dekket og ganske 
tilfeldig plassert i elevbøkene. 

Mange vil nok også verdsette at Septimus 
har forslag til hjemmelekse. Til hvert kapittel 
i elevbok 2 gis hjemmeleksetips i læreboken. 
De er en blanding av gode, praktiske oppgaver 
og oppgaver i bok. Dette kan bidra til en bedre 
samkjøring mellom hjem og skole. Det kan 
også bidra til at fl ere foreldre får bedre innsikt i 
hvordan matematikkfaget har endret seg siden 
de selv gikk på skolen. Dermed kan slike lekser 
støtte opp under den systematikk og progresjon 
som læreverket legger opp til.

Arbeidsformer og oppgaver
I elevbøkene er det både utfylling av tall/reg-
neoppgaver, tegneoppgaver, fargeleggingsopp-
gaver, spill, noen praktiske oppgaver og enkelte 
kreative/problemløsende oppgaver. 

Som nevnt gir lærerboken elevene utfordrin-
ger gjennom fl ere praktiske, tverrfaglige oppga-
ver, undring, utforsking og eksperimentering, 
lek og opplevelser, dramatisering, spill og sam-
tale. At fi losofi sk samtale knyttes inn i mate-
matikken, er interessant. Her gis mange tips til 
aktuelle spørsmål som kan diskuteres. Sammen 
med åpne oppgaver gir dette muligheter som 
virker spennende og gir nye innfallsvinkler til 
undervisningssituasjoner. 

Valgmuligheter for elevene/differensiering
Som omtalt gir lærerboken mange tips til for-
skjellige arbeidsmåter. På denne måten kan man 
differensiere i forhold til de ulike elevene. Dess-
uten gir den tverrfaglige vinklingen muligheter 
for variasjon i vektlegging, både av innhold og 
arbeidsmåter innenfor et tema. Det forutsettes 
altså et tett samspill med lærerboken, der lærer 
må vurdere supplement til, eller erstatning for, 
elevboken. 

En bra andel av oppgavene i elevbøkene er 
åpne, eller har åpne elementer. Dette gir rom 
for individuelle løsninger og tilpasning ut fra 
elevforutsetninger. 

Andre læremidler, lærerveiledning
Septimus har i tillegg til elevbøkene (som er 
engangsbøker) og lærerbok, en spill- og aktivi-
tetseske som gjelder for alle fi re trinnene. Utdra-
get fra lærerboken viser både faglige kommen-
tarer og metodiske tips, og ser ut til å kunne bli 
en anvendbar ressurs hvis man ønsker å arbeide 
med dette matematikkverket. 

Hva som skiller dette fra andre verk/hvilken 
lærertype verket passer for
Den tverrfaglige vinklingen, fi losofi sk samtale 
og fotografi er som deler av illustrasjonene, er 
noe som er spesielt for Septimus. Også leksefor-
slag til lærerne i lærerboken for 2. trinn.

For lærere som ønsker å arbeide tverrfaglig 
og som samtidig er systematiske nok til å iva-
reta matematikkfagets egen progresjon, vil dette 
verket gi mange muligheter.

De fi losofi ske samtalene kan lærerne bruke 
til å fremme forståelse for argumentasjon og 
logisk tankegang, og øke elevenes muntlige fer-
digheter innenfor matematikkfaget.
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Trix

Trix er et matematikkverk som er oversatt/
bearbeidet fra dansk, og er opprinnelig utgitt 
i 2002/2003. Det er nå utgitt på Damm forlag 
i 2006.

Samsvar mellom lærestoff og mål
Det er ingen direkte referanser til Kunnskaps-
løftets kompetansemål i dette matematikkver-
ket, selv om det står nevnt i presentasjonsskrivet 
som følger bøkene at de er etter ny læreplan. 
I lærerhåndboken fi nner vi imidlertid ”ideen 
med kapittelet”, noe som blir en blanding av 
aktiviteter og mål. Oppbyggingen av bøkene er 
derfor heller ikke basert på de fi re matematiske 
hovedområdene, eller fullt ut i tråd med inten-
sjonene i Kunnskapsløftet.

1. trinnsboken omhandler kapitlene: Tal-
lene 0–9, Geometriske fi gurer, Sortering og jul, 
ti sider Repetisjon og undersøkelser samt tre 
Foreldresider. Det mangler altså poengtert lære-
stoff i forhold til emnene måling og statistikk, 
men det fi nnes i en viss grad innimellom det 
andre stoffet. Ellers legger kapitlet om tall opp 
til oppgaver i forhold til antallsbestemmelse, 
mengdebegreper, rekkefølge, tallsymboler. Det 
gis i lærerhåndboken en rekke forslag til andre 
aktiviteter enn de boklige. 

I 2. trinnsbøkene er hovedfokuset tall, mens 
det er et kapittel om geometri og et kapittel om 
måling. Oppbyggingen her er god i forhold til 

den modellen forfatterne presenterer for verket. 
Heller ikke i disse bøkene er emneområdet sta-
tistikk spesifi sert, men fl ettes inn noen steder 
der forfatterne har funnet det naturlig. 

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Bøkene er i A4-format, med klar, glanset og 
solid forside i friske farger. Trix 2A og 2B utnyt-
ter omslaget ved at dette inneholder matema-
tiske spill, geobrikker og tallbrett. Fargevalget i 
bøkene er derimot preget av lys og diffus pastell, 
grått og svartlilla. Her er det smak og behag, 
men detaljrike illustrasjoner og noe dystre 
farger setter krav til konsentrasjon og oppmerk-
somhet hos eleven. 

Trix 1 innleder med de to gjennomgangsfi -
gurene Trix og Felix og hjelperne deres. Inn-
ledningsillustrasjonen er en romstasjon som er 
overlesset med detaljer som kan være vanskelig 
både å defi nere og få oversikt over. Andre sam-
talebilder er også svært detaljrike og krevende 

Forlag
Damm

Forfattere
Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas 
Høigaard Jensen, Niels Højgård Nielsen og 
Lone Kathrine Petersen.

Vurderingsgrunnlag
Trix 1 elevbok, Utdrag fra Lærerhåndbok til 
Trix 1, Trix 2A elevbok og Trix 2B elevbok.
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å tolke for fl ere elever – spesielt når motivene 
er ukjente for dem. For noen barn kan en slik 
detaljrikdom likevel fungere og virke stimule-
rende. Det kan også anspore til gruppearbeid 
der elevene kan oppdage at de klarer mer ved 
samarbeid. Detaljrikdommen kan også sette i 
gang diskusjoner om hva som skal inkluderes 
i en antallsbestemmelse eller kategorisering. 
Likevel vurderer vi det slik at de innledende 
illustrasjonene i større grad burde sikre at de 
favner alle typer elever. Slik Trix 1 fremstår for 
oss er det en risiko for at elever kan passiviseres, 
eller at de må ha hjelp på en måte som fl ytter 
fokuset bort fra lærestoffet.

For øvrig står oppgaveteksten med svært små 
typer helt nederst på hver side i Trix 1. Dermed 
er det omtrent ingen tekst til oppgavene for 
elevene, samtidig som det er nok tekst til at alle 
nærpersoner kan gi konkret oppfølging og hjelp. 
I tillegg har elevbøkene egne foreldresider på 
slutten av boken. Her er det lettfattelig fagstoff, 
forslag til tilleggsaktiviteter og tips til hvordan 
dagliglivets aktiviteter kan styrke barnets mate-
matisk kompetanse. 

Bruk av elevenes erfaringsverden
Med en romtegning som utgangspunkt i Trix 1, 
tar Trix barna inn i fantasiverden mer enn å 
bygge på barns virkelige erfaringer fra hverda-
gen. Kratre, månesteiner og andre udefi nerbare 
fi gurer fra universet kan for mange være en van-
skelig inngangsport til begrepslæring og tallfor-
ståelse. Her må læreren være bevisst og vurdere 
om det fi nnes mer egnet suppleringsmateriale. 
Oppgavetypen kan likevel for en del elever bidra 
til å spinne videre på egen fantasiverden som er 
utviklet i lek.

Andre steder benytter forfatterne illustra-
sjoner og tilhørende oppgaver som direkte kan 
relateres til barns hverdag og liv. Her knyttes 
matematiske utfordringer til fritid, dyr og barns 
ting. Det gis også eksempler på fl ere praktiske 
oppgaver, som å dele godteri, frukt eller lig-
nende, dekke bord og lage mat. Det er også 

bruk av autentiske foto som viser barn i dag-
ligdagse situasjoner. Dette er prisverdig, og det 
er egentlig rart at ikke dette brukes hyppigere i 
fl ere lærebøker. Sammen med de omtalte forel-
dresider vurderer vi det som at Trix kan bidra 
til en matematikkundervisning som på mange 
måter er erfaringsnær for eleven. 

Systematikk og progresjon
Oppgavene i Trix 1 starter rett på antallsbestem-
melse. Allerede etter noen sider står innføring 
av tallsymboler for tur. Tallsymbolene fra 0–4 
blir presentert på én side, med kun én bearbei-
dingsside, for så å presentere tallsymbolene 5–9 
på én side, pluss én bearbeidingsside også her. 
Dette er i overkant rask progresjon for de fl este 
seksåringer, som gjerne trenger å bearbeide 
ett tallsymbol om gangen. Bokens introduk-
sjon av geometriske fi gurer kan også virke for 
kompleks for eleven. Tre geometriske fi gurer 
blir presentert på samme side i boken. Dette 
kan bli noe uoversiktlig i starten ved innlæring 
av nytt stoff. Progresjonen er derfor etter vårt 
skjønn ikke godt nok ivaretatt i Trix 1. Det kan 
være vanskelig for eleven å utvikle en grunn-
leggende matematikkompetanse dersom lære-
ren ikke kompenserer for det vi opplever som 
mangelfull systematikk og for rask progresjon. 
Når bokens oppbygging er slik at julekapitlet er 
det siste kapitlet før repetisjon og undersøkelser 
virker dette også ufullstendig.

Fra og med 2. trinnsbøkene fi nner vi en helt 
annen systematikk, der hvert kapittel er bygget 
opp etter en fast struktur, som forfatterne kaller 
”timeglassmodellen”. Kapitlene har en åpen 
start, ved at de er lagt opp i forhold til elevenes 
erfaringsgrunnlag, med felles fokus gjennom 
samtale. Dette følges opp med ”intro-aktivite-
ter” som kan bestå av oppvarming, repetisjon 
eller nytt stoff. Dette innsnevres så til gjen-
nomgang av et presist og avgrenset matematisk 
kjerne innhold. Deretter skal det trening og 
øving til, slik at stoffet sitter, for så å anvendes 
gjennom utforsking, problemløsning, samar-
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beid og andre utfordringer. Til slutt skal det 
evalueres og settes nye mål.

For å gjøre denne strukturen tydelig, har for-
fatterne satt et ikon nederst på alle sider i elev-
boken, slik at elevene og de voksne hjemme kan 
følge med på de respektive arbeidsfasene.

Dette skaper oversikt og struktur for elevene. 
Dette synes vi er veldig bra.

Arbeidsformer og oppgaver
De Trix-bøkene vi vurderer legger opp til ulike 
arbeidsmåter. Et samspill mellom praktisk 
arbeid, utforsking, problemløsende oppgaver og 
bearbeidingsoppgaver i bok er godt gjennomført 
i bøkene, som timeglasstrukturen antyder. 

Dessuten gir bøkene en veiledning til for-
eldrene, der det skisseres 4 prinsipper for 
læring:
– Man lærer best ved å gjøre noe selv.
– Man lærer best når man er motivert og i 

godt humør.
– Man lærer best når tempoet passer – ikke 

ta for store skritt.
– Man lærer best ”når kroppen er med”.

Altså ser forfatterne viktigheten av varierte 
arbeidsformer for å sikre best mulig læringsre-
sultat. Men dette forutsetter at de aktivitetene 
som det gis forslag til bakerst i boken og i lærer-
håndboken blir fulgt opp. 

Forfatterne beskriver også konkretiserings-
materiell som centikuber, terninger, speil og 
geobrikker som basisutstyr som skal brukes 

i forbindelse med oppgaver i boken for 1. og 
2. trinn. 

Valgmuligheter for elevene/differensiering
I selve elevbøkene er det en del lukkede opp-
gaver, men i lærerhåndboken fi ns det en rekke 
kopieringsoriginaler for bearbeidelse, fordyp-
ning og ekstra utfordringer. Gjennom ulike 
aktiviteter og arbeidsmåter, praktisk arbeid og 
utforskings- og problemløsningsoppgaver, kan 
det også tilpasses arbeid til den enkelte elev. 
Det forutsettes altså at man kjenner mulighe-
tene lærerhåndboken gir og ikke bare benytter 
elevbøkene. 

Andre læremidler/lærerveiledning
I tillegg til lærerhåndboken på hvert trinn, er 
det gitt ut en bok med regnehistorier med tilhø-
rende aktiviteter, samt geobrikker. I skrivende 
stund ligger 30 regnehistorier som lydfi ler på 
www.damm.no/dammorama

Hva som skiller dette fra andre verk/hvilke 
lærertyper verket passer for 
Foreldresidene bak i elevbøkene gir gode tips til 
oppfølging av arbeidet til barna.

For lærere som er systematiske og kan 
arbeide fl eksibelt i forhold til verkets oppbyg-
ging og progresjon, kan også disse bøkene gi en 
kreativ vinkling på matematikkundervisningen. 
Det at alle bøkene har tydelige undersøkelsessi-
der gir også lærere og elever erfaring med mate-
matikk som redskapsfag.
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Tusen millioner

Tusen millioner er nå utgitt i ny utgave i forbin-
delse med ny læreplan.

Da det kun er elevbok 1A og 3A som fore-
ligger hos oss per i dag, har vurderingspane-
let et noe tynt vurderingsgrunnlag. Gjennom 
forlagets presentasjon av matematikkverket for 
småskoletrinnet kan imidlertid noe informa-
sjon gis. For øvrig vil vi anbefale å vente til fl ere 
komponenter av verket er utgitt før man tar en 
endelig og mer helhetlig vurdering av Tusen 
millioner.

Målet er at elevbøkene til 1., 2. og 3. trinn 
skal være ferdige til skolestart 2006, mens 
4. trinnsbøkene skal være ferdige til skolestart 
2007. For hvert år følger det 2 elevbøker.

Samsvar mellom lærestoff og mål
I den nye utgaven av Tusen millioner for små-
skoletrinnet, er undervisningsstoffet organisert i 
forhold til de fi re hovedområdene i Kunnskaps-
løftet: Tall, geometri, måling og statistikk.

Det er nå gitt fl ere øvingsoppgaver etter hvert 
emne og repetisjonsoppgaver etter hvert kapit-
tel, noe som skal være nytt i forhold til tidli-
gere utgaver. Dette gir bedre oversikt, struktur 
og bedre anledning til fordypning i et emne. 
Strukturen skal ifølge forlaget være den samme 
for hele småskoletrinnet.

På 1. trinnet blir det utgitt to elevbøker, mot 
en elevbok i forrige utgave. Bok 1A omhandler 

for det meste tall, men med et par sider med 
måling og geometri. Dermed kan man forvente 
at de øvrige hovedområdene blir tema i elevbok 
1B.

I elevbok 3A fi nner vi samme oppbygging 
av boken, der hovedfokus i boken er tall og 
begreper, men med en del sider med geometri 
og måling. Sammenligner vi denne boken med 
forrige utgave av Tusen millioner 3A, fi nner 
vi ikke mange større endringer. Lærestoffet er 
organisert på en litt annen måte, nå mer kon-
sentrert, med fl ere oppgaver til hvert emne, men 
innholdet er samlet sett stort sett det samme, 
med samme type oppgaver til. 

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Elevbok 1A har A4-format med illustrasjoner i 
duse, men klare farger. Illustratøren er ny i for-
hold til forrige utgave, og boken er mer fargerik 
enn den forrige. I 1. trinnsboken er det lagt opp 
til arbeid med begreper og tall, og noe geometri 
og måling. Til hvert tallsymbol følger Anne-Lise 

Forlag
Cappelen

Forfattere
Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl (1A), 
Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen 
(3A).

Vurderingsgrunnlag
Tusen millioner 1A elevbok og 
Tusen millioner 3A elevbok.
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Gjerdrums karakteristiske vers, identiske med 
dem i forrige utgave. I tillegg følger mange hele 
sider med illustrasjoner/samtalebilder.

Illustratøren for 3. trinnsboken er imidlertid 
den samme som i forrige utgave; noe som gir 
små variasjoner i estetiske uttrykk, og vi fi nner 
de samme gjenomgangsfi gurene som i forrige 
utgave av Tusen millioner. Disse fi gurene fun-
gerer som hjelpere i forhold til oppgavene, og er 
koblet fi nt sammen med lærestoffet for øvrig. 
Hvert kapittel innledes med en illustrasjonsside 
som gir muligheter for å legge inn gode mate-
matiske samtaler.

Det er ellers lite tekst og mye tall i elevbok 
3A. Dette kan være en fordel for lesesvake 
elever.

Bruk av elevenes erfaringsverden
I elevbok 1A tas det utgangspunkt i aktuelle 
områder for målgruppen. Boken er dominert 
av illustrasjoner av dyr og barn, eventyr og 
andre velkjente situasjoner, og til disse knyttes 
de fl este oppgaver. Samtalene knyttet til bilder 
kan gjøres relevante og erfaringsnære for elev-
ene.

En del av oppgavene i elevbok 3A har også 
relevans til elevenes hverdag, som for eksempel 
å kjenne norske penger og kunne handle med 
dem. Ellers er det mest fokus på de grunnleg-
gende ferdighetene i forhold til addisjon og sub-
traksjon generelt. 

Systematikk og progresjon
Elevbok 1A er langt på vei systematisk bygd opp, 
med samtalebilder som innleder hvert tema og 
med en oppbygging og innlæring av mengde-
begreper og tallsymboler ut fra en logisk pro-
gresjon fra 1 til 10. Til hvert tallsymbol følger 
også et vers. Enkelte oppgaver som omhandler 
geometri er imidlertid lagt inn i kapitlene om 
tall. Dette bryter noe med den systematikken 
forfatterne påberoper seg i verket.

Systematikken er fulgt godt opp i elevbok 3A, 
ved at lærestoffet er samlet under hovedområ-

dene tall, geometri og måling. Boken følger en 
naturlig progresjon ved å starte med addisjon 
og subtraksjon i tallområdet 0–20, for gradvis å 
utvide tallområdet til 100 og bruk av tierover-
gang. Ekstraoppgaver og tester etter hvert kapit-
tel er samlet under egne overskrifter og kan lett 
samordnes med det tema det arbeides med.

Arbeidsformer og oppgaver
I elevbok 1A dominerer oppgaver i form av 
fargelegging, å tegne streker og skrive tall. Her 
utfordres derfor læreren til å supplere med 
andre praktiske arbeidsmåter, slik at elevene er 
sikret en grunnleggende, god og variert mate-
matikkopplæring.

I elevbok 3A dominerer oppstilte addisjons- 
og subtraksjonsoppgaver som krever et rett svar. 
Utfylling av tall kan derfor lett bli en hovedak-
tivitet. Også her må læreren legge til rette for 
andre innfallsvinkler og annen praktisk bear-
beiding enn det elevboken legger opp til.

Valgmuligheter for elevene/differensiering
I elevboken for 1. trinn fi nner vi omtrent bare 
lukkede oppgaver, med unntak av enkelte teg-
neoppgaver. Selv mange av fargeleggingsopp-
gavene angir hvilken farge som skal benyttes. 
Dette gir elever liten mulighet for å eksperimen-
tere, utforske og være kreative i arbeidet med 
begreps- og tallinnlæring.

Som nevnt er de fl este oppgavene i elevbok 
3A også så lukket at det vil kreve en annen og 
mer praktisk bearbeiding dersom elevene skal 
utvikle en god matematikkforståelse. Ti sider 
med ”Miks”, litt av hvert-oppgaver i elevbøkene, 
kan for øvrig gi noen muligheter for differensi-
ering, noe også ekstraoppgavene bakerst i boken 
kan. 

For øvrig vil nok Lærerens bok kunne gi 
supplerende muligheter for differensiering og 
tilpasset opplæring, og det forutsettes at dette 
blir anvendt.
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Andre læremidler/lærerveiledning
I tillegg til 2 elevbøker per år, består verket av 
Oppgavebok, Prøv meg, Oppgavekort (2.–4. 
trinn), Lærerens bok, Svarbok og fasit, samt et 
gratis nettsted (også med tilgang til et øvings-
program for tilrettelagt opplæring i matema-
tikk): tusenmillioner.cappelen.no

En CD med sanger, regneperler, tallbilder og 
tallstråler er tilleggsmateriell til verket. Ifølge 
forlaget skal også noe konkretiseringsmateriell 
følge bøkene.

Lærerens bok inneholder veiledning til 
elevbøkene, noter og tekster til vers og sanger, 
kopieringsoriginaler, fasit til oppgaveboka og 
fasit til Prøv meg. 

Hva som skiller dette fra andre verk/hvilke 
lærertyper verket passer for
Det fi ns to elevbøker for 1. trinn, noe som 
gir muligheter for mye arbeid i bok. For hver 
grunnbok fra 2. trinn fi ns det målark innenfor 
hvert hovedområde.

Dette verket vil nok skape gjenkjenning for 
de lærere som har brukt Tusen millioner før. 
Her fi ns muligheter til å jobbe systematisk og 
variert ved bruk av tilleggsmateriell til elevbø-
kene, og her kan også sanger med matematisk 
innhold settes på dagsordenen for dem som 
liker det.

Abakus

Samsvar mellom lærestoff og mål
Hvert nytt emne begynner med en oversikt over 
hva elevene skal lære. Disse læringsmålene er 
helt i samsvar med læreplanen ( Kunnskapsløf-
tet).

Alle bøkene i Abakus 5–7 har kapitlene: 
Tall, måling og enheter, regnemåter, geometri, 

Forlag
Aschehoug

Forfattere
Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen, 
Lennart Skoogh

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 5A, 7A og 7B, utdrag av 
ressursbøkene for 5A og 7A og B

Mellomtrinnet
Vurdert av Bente Hauge og Eldbjørg Olstad
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behandling av data og abamiks. Dette gjelder 
for både A- og B- bøkene. Kapitlene er helt i tråd 
med hovedområdene i matematikk. I kapitlet 
om data fi nner vi sannsynlighetsregning på 6. 
og 7. trinnet.

I ressursbøkene fi nner vi gode oversikter 
over innholdet i alle bøkene for 5.–7. trinnet. 
Dermed er det lett å holde seg orientert om det 
videre løpet.

Fremstilling av lærestoff og formgiving.
Hvert nytt emne har en innbydende side med 
tegninger. Disse danner grunnlag for en samtale 
rundt det stoffet en skal jobbe med. Illustrasjo-
nene er knyttet til elevene sin erfaringsverden. 
Tegninger er det også videre utover i kapitlene, 
og de er i farger. Sidene er oversiktlige med mye 
luft mellom oppgavene. Vi møter mange barn 
utover i boka, og disse forteller oss at en kan 
tenke og løse oppgaver på ulike måter. 

For de fl este elevene vil bøkene være lett å 
ta seg frem i. Når elevene har fått en grunn-
leggende innføring i emnene, vil teksten kunne 
fungere selvinstruerende. 

Bruk av elevene sin erfaringsverden
Illustrasjonene er alle hentet fra situasjoner der 
elevene kan kjenne seg igjen.

Vi fi nner mange tegninger og noen bilder. 
Disse er hentet både fra fagområder og fra 
barnas hverdag og skal bidra til gode assosia-
sjoner for elevene.

Systematikk og progresjon
Verket er systematisk bygget opp. Hvert emne 
starter med et innledende kapittel med innlæ-
ring, forsking, samtale, samarbeidsoppgaver og 
noen grunnleggende oppgaver. Forfatterne har 
tatt hensyn til at barn lærer på ulike måter og at 
det derfor er viktig at de får arbeide med stoffet 
på mange forskjellige måter. Innledningskapit-
telet er lagt opp slik at elever som bruker ulike 
læringsstrategier, kan utfylle hverandre i arbei-
det med oppgavene. 

Etter det innledende kapittelet følger Kan 
du dette?, en liten test. Gjennom disse oppga-
vene fi nner elevene ut hvor de skal gå videre, 
til rødt, gult eller blått løp. En må ha arbeidet 
med røde og gule sider for å ha mulighet til å 
nå læringsmålene i dette emnet. De blå sidene 
har oppgaver som går lenger. Her fi nner en også 
oppgavetyper som ikke er vist tidligere. 

Etter endt kapittel kan elevene bli testet gjen-
nom kapittelprøver som fi nnes i ressursboka. De 
kan også gjøre en skriftlig vurdering av det de 
kan. Sammen kan både lærer og elev vurdere 
arbeidet ved hjelp av Ettertanken. Dette er gode 
spørsmål til refl eksjon over endt arbeid. Disse 
fi nnes i ressursboka etter hvert emne.

De ulike emnene bygger greit på hverandre, 
slik at elevene har den nødvendige forkunnska-
pen for å kunne gå videre til et nytt emne.

Arbeidsformer og oppgaver 
(oversiktlighet og krav til lærerens rolle)
Verket legger opp til ulike måter å arbeide på. 
Her fi nnes oppgaver som krever samarbeid, her 
er utforskende oppgaver der en må gjøre syste-
matiske undersøkelser, og her er tradisjonelle 
øvingsoppgaver. Når det gjelder en del samar-
beidsoppgaver, har boka et eget symbol og for-
klaring på hvordan en skal samarbeide. Her må 
en snakke matematikk. Her skal 3 elever arbeide 
med oppgavene etter et bestemt mønster som er 
beskrevet foran i boka.

Enkelte oppgaver krever at elevene skriver 
sine løsningsmetoder, eller hvordan de tenker, 
inn i bøkene. Andre oppgaver kan løses munt-
lig, eller en kan bare skrive svar. 

Bakerst i boka fi nner vi Abamiks som inne-
holder sider med problemløsningsoppgaver, 
gruppeoppgaver og spill. Her fi nner vi også 
månedens problem.

Valgmuligheter for elever, differensiering
Etter felles gjennomgang av et emne, velger elev-
ene videre arbeid på røde, gule eller blå sider 
basert på hvordan de klarte de første oppgavene 
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og testen Kan du dette? På alle nivåene er det 
varierte oppgaver.

I tillegg fi nnes det en oppgavebok som er 
godt egnet til hjemmearbeid eller ferdighets-
trening. Ellers fi nner en også oppgaver, spill og 
prøver i ressursboka. Her er nok av valgmulig-
heter.

Andre læremidler, nettsted
I siste delen av ressursboka er det samlet kopi-
originaler og forslag til andre aktiviteter knyt-
tet til lærestoffet. I tillegg har verket et nettsted 
med spill, oppgaver, tabeller og prøver. Nettste-
det er ikke aktivert enda, men adressen er:
www.lokus123.no/abakus5-7

Ressursboka har bilder av sidene i elevboka. 
Den har tips til hvordan en nærmer seg emnet, 
detaljerte spørsmål, opplysning om hva man 
trenger av utstyr, kapittelprøver og diverse vur-
deringsskjema, både for lærer og elev. Fasit står 
på samme side som bildet av elevboksida. Det 
fi nnes også skjema som viser alle emnene som 
det blir arbeidet med i bøkene fra 5. til 7. klasse. 
I tillegg til dette fi nner en i ressursboka noe som 
heter Ettertanken. Dette er spørsmål til lærer, og 
de er en god hjelp til å fi nne ut om elevene har 
nådd de målene de skulle. 

Disse spørsmålene er også knyttet direkte til 

elevenes vurderingsskjema som fi nnes til hvert 
kapittel.

Konklusjon
Dette er et grundig og godt gjennomarbeidet 
verk. Kunnskapsløftet er tydelig i bøkene, og det 
er gjort et godt arbeid i forhold til differensier-
ing. Her er lagt inn mye god hjelp både for lærer 
og elev.

Hvis en virkelig leser ressursboka skikkelig, 
vil en som lærer få god hjelp til å gjennomføre 
en god matematikkundervisning. Bruker en 
det som er lagt inn av vurderingsskjema og lig-
nende, hjelper en også elevene til å bli bevisst 
på egen læring.

Hva skiller dette verket fra de andre?
Vi likte spesielt godt Ettertanken, spørsmålene 
som skal være en hjelp for lærer til å vurdere 
egen undervisning og hva eleven har lært. Disse 
spørsmålene er en rettesnor for lærer om hvor-
dan en bør arbeide videre med stoffet for at 
eleven skal få det nødvendige læringsutbyttet. 
Dette i kombinasjon med elevens vurderings-
skjema, bør resultere i bevisstgjøring både for 
lærer og elev.

Abel
Samsvar mellom lærestoff og mål.
Vurderingsgruppa har hatt en mindre del av 
verket tilgjengelig. Basert på dette, ser det 
ut som lærestoffet dekker hovedområdene i 
Kunnskapsløftet. Målene er tydelig defi nert på 
samtalebildene som innleder de nye kapitlene. 
Disse målene blir gjentatt utover i læreboka der 
vi fi nner oppgaver som er knyttet til målene. 

Forlag
Gan Forlag

Forfatter
Frank Robert Saltvik

Vurderingsgrunnlaget
Elevbok for 5. trinnet, opplysninger på nettet.
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Målene er skrevet øverst på sidene, slik frem-
går det tydelig for elevene hva som til enhver 
tid er læringsmålet. Oppgavestoffet i grunnbø-
kene og på mattekortene er knyttet direkte til 
læringsmål. Det samme gjelder for aktivitetene 
og spørsmålene til samtalebildene.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Dette læreverket har en helt annen oppbyg-
ging enn de andre vi har sett på. Bare deler av 
lærestoffet er plassert i bok. Det meste fi nnes 
på mattekort, spørsmålsark, samtalebilder og 
øvingsark.

For å beskrive verket, må vi beskrive Abel-
metoden. Denne er delt i tre deler: innledning, 
innlæring og øving og oppsummering.

Under Innledningen hører et samtalebilde 
der de får synliggjort forkunnskapene sine. Det 
er knyttet ulike kapittelaktiviteter til innlednin-
gen, og det er laget et kartleggingsskjema (en 
test) etter innledningen. Dette er gjort for at 
elever og lærer skal fi nne ut hvilke kunnskaper 
elevene har før selve innlæringen skjer.

Under Innlæring og øving fi nner vi innlæ-
rings- og øvingsaktiviteter. Disse fi nnes i lærer-
veiledningen. I læreboka fi nnes teori og oppga-
ver til hvert mål.

Til denne delen hører også mattekortene. 
Hvert læringsmål har 4–5 egne mattekort. Kor-
tene har en blanding av åpne og mer lukkete 
oppgaver. Også her er det differensieringsmulig-
heter fordi kortene har ulik vanskelighetsgrad 
merket med A eller B. I tillegg er det mattekort 
med blandete oppgaver til hvert kapittel. Disse 
kan brukes til oppsummering.

En Abel-rom hører også med til denne delen, 
og det er en samling med ni spill som gir en 
morsom og variert øving i tallforståelse og de 
fi re regneartene. Her kan elevene selv gå inn 
og velge vanskelighetsgrad. Dette gir også gode 
muligheter for differensiering.

Boka har et litt større format enn de andre vi 
har sett på, men er ikke tykk. Det er fi ne tegnin-
ger med gode farger.

På noen sider kan det synes som det er mye 
tekst, men da må en huske på at elevene også 
møter lærestoffet andre steder enn i boka, 
nemlig på mattekort og i øvingsaktiviteter. 

Bruk av elevene sin erfaringsverden
Samtalebildene er absolutt knyttet til elevenes 
erfaringsverden, og de er også knyttet til andre 
fag som elevene møter på dette trinnet. 

Systematikk og progresjon
Selve Abel-metoden er systematisk bygget opp. 
Det er gjort et grundig arbeid når det gjelder å 
sikre måloppnåelse innenfor de ulike hovedom-
rådene. Hele veien er det dokumentert eller pre-
sisert hva en skal lære, og det er gjort et grun-
dig arbeid både når det gjelder oppgavemengde, 
oppgavetyper og oppgavenivå.

Arbeidsformer og oppgaver
(oversiktlighet og krav til lærerens rolle)
Abel er et læreverk som satser mye på aktiviteter 
knyttet til lærestoffet. Det legger opp til mange 
ulike måter å arbeide på og sikrer dermed at de 
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ulike læringsstilene blir ivaretatt.
Bruk av mattekort og materiell som ikke er 

i bokform, kan gjøre  differensieringen lettere 
på mange måter, men samtidig krever det nok 
god oversikt hos lærer. Brukeren av dette verket 
må være glad i å drive med ulike aktiviteter. Det 
er et spennende verk som innbyr til variert og 
kreativ matematikk. 

Dette er nok ikke et verk for den mest tradi-
sjonelle lærertypen. 

Valgmuligheter for elever, differensiering
I dette læreverket ligger det til rette for differen-
siering ved hjelp av mattekortene. Det er ikke 
lagt opp til ulike løp i boka, så her er det tenkt 
at alle er med på starten. 

Andre læremidler, nettsted
Det er laget en CD, Abel-rom, med spill som 
trener de 4 fi re regneartene og tallforståelse. 
Disse har varierende vanskelighetsgrad.

Dessuten vil det være klart et gratis nettsted 
fra skolestart. Her vil en kunne fi nne ekstra 
aktiviteter, kopieringsoriginaler, ekstra drill-
oppgaver og fordypningsoppgaver, pluss fasit 
til mattekortene.

Lærerveiledning
Denne har vi ikke sett, men den er lovet klar til 
10. august for 5. trinn. 

Hva skiller dette verket fra de andre?
Dette er et verk som skiller seg helt ut fra de 
andre, både i oppbygging og struktur. Forfatte-
ren har innført en helt ny læringsmetode, Abel-
metoden.

Denne metoden sikrer både system og varia-
sjon.

Det er et verk som har mye større fokus på 
aktiviteter i tilknytning til læringsmålene enn 
det vi har sett i andre læreverk. Et spennende, 
nyskapende og innbydende verk!

Grunntall

Samsvar mellom lærestoff og mål
Bøkene har helt klart tatt utgangspunkt i Kunn-
skapsløftet. Hvert nytt emne begynner med å si 
klart hvilke mål elevene skal nå ved å arbeide 

med et emne. Dette er en god oversikt for elev-
ene slik at de øver seg i å bli bevisst hva de faktisk 
skal jobbe med og lære seg. Selvsagt er det også til 
god hjelp for lærer. Lærestoffet er organisert på 
en ryddig og god måte så det ikke skal være tvil 
om hva en faktisk holder på med. Oppgavene er 
varierte, med forskjellige innfallsvinkler. Verket 
har både gjennom progresjonsplan og differen-
sieringsplan lagt godt til rette for å nå de ulike 
kunnskapsmålene.

På 5. trinnet fi nner vi hovedområdene tall 
og algebra, geometri, måling og statistikk godt 
representert. Fra 6. trinnet fi nnes i tillegg sann-
synlighetsregning. Slik er verket helt i tråd med 
kunnskapsløftet og de 4 hovedområdene. Det 

Forlag
Elektronisk undervisningsforlag

Forfattere
Bjørn Bakke og Nygjelten Bakke

Vurderingsgrunnlaget
Utdrag fra lærebøker 5. 6. og 7. trinn. 
Ressursperm på internett. Oversikt over 
innholdet på internett.
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er rikelig med varierte oppgaver for alle typer 
elever. 

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Hvert kapittel starter med en tegning som er 
utgangspunkt for en samtale. 

Tegningene har klare og gode farger. Sidene 
er oversiktlige og luftige. Det er tegninger eller 
modeller i farger på de fl este sidene. Bøkene har 
en innbydende layout. Fremstillingen av lære-
stoffet er gjort i en god kombinasjon mellom tall, 
tekst, tabeller, fi gurer og bilder. Illustrasjonene er 
med på å gjøre lærstoffet tydelig, og mange elever 
vil klare å ta seg frem på egenhånd. 

Bøkene har oversiktlige og tydelige eksempler 
på ulike løsningsmåter.

Bruk av elevene sin erfaringsverden
Tekster og illustrasjoner er absolutt knyttet til 
elevenes erfaringsverden. Det burde ikke være 
vanskelig for elevene å identifi sere seg med inn-
holdet i oppgavene.

Systematikk og progresjon
Læreverket har en klar, systematisk oppbygging 
som skal sikre at kompetansemålene er nådd 
etter 7. trinn. De fl este emnene blir gjentatt hvert 
år. Dette er tydelig gjort med tanke på at noen 
trenger å repetere, og noen har kanskje ikke fått 
med seg lærestoffet foregående år. For andre kan 
det være en god måte å komme inn i tankegan-
gen igjen. De oppgavene som ikke er merket med 
noe symbol eller farge, er ment som obligatorisk 
for alle, og deretter kan en differensiere ved å 
bruke merkingen i bøkene.

Oppgaver merket med blå sirkel er de enkleste, 
så følger rød fi rkant, og grønn trekant er de mest 
utfordrende og krevende oppgavene.

I tillegg til denne merkingen, fi nnes det også 
symboler som viser hvordan det er ment at elev-
ene skal arbeide med de ulike oppgavene. Det 
kan være samarbeidsoppgaver, hoderegning, 
oppgaver der en skal bruke konkreter, eller det er 
oppgaver der en skal øve på å forklare for hveran-
dre, og sist men ikke minst oppgaver som krever 
at en er i bevegelse. Disse ulike arbeidsmåtene 
støtter opp om de ulike læringsstilene. 

Arbeidsformer og oppgaver
(oversiktlighet og krav til lærerens rolle)
Dette verket har i høy grad tatt hensyn til at 
elever lærer på ulike måter. Forfatterne av 
verket har bevisst lagt opp til oppgaver der en 
får arbeide etter ulike læringsstiler. Det er tatt 
hensyn til at noen lærer best gjennom øynene 
(visuelt), noen gjennom ørene (auditivt), noen 
ved å bruke hendene (taktile) og noen ved å 
bruke kroppen (kinestetiske).

Dette ivaretar absolutt barns forskjellige 
måter å tilegne seg kunnskap på.

Selvfølgelig er en avhengig av at lærere som 
bruker verket, gir elevene muligheter til å få 
jobbe på alle disse måtene.

Verket har oppgaver som kan løses individuelt 
og har samarbeidsoppgaver der en skal arbeide 
muntlig med matematikken for å få trening i å 
snakke matematikk. Vi fi nner problemløsings-
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oppgaver og vi fi nner ferdighetstrening. 

Valgmuligheter for elever, differensiering
Stoffet er organisert slik at et nytt emne starter 
med en innlæringsdel som etterfølges av en del 
grunnleggende oppgaver. Deretter følger det 
arbeidsoppgaver på 3 ulike nivåer. Disse er som 
tidligere nevnt merket med ulike farger på tre 
ulike geometriske former. Disse symbolene opp-
trer om hverandre på sammen siden, ikke slik at 
alle de enkleste oppgavene kommer først og så de 
litt mer utfordrende. Dette er det som har vært 
vanlig tidligere, og det er slik vi fremdeles fi nner  
differensieringen løst i andre læreverk. 

Slik det er løst i dette verket, kan elever sitte 
med samme side fremme, men gjøre ulike valg 
likevel. Flere muligheter for valg fi nner en i opp-
gavebøkene, i ressursboka som kopieringsorigi-
naler eller oppgaver på data. Vi fi nner også for-
slag til tilpassete planer og tempoplaner. Dette 
skriver vi mer om under ressursboka.

Bøkene er lagt opp på en slik måte at en tenker 
at eleven også i noen grad skal kunne ta seg frem 
på egenhånd. Det er illustrasjoner og forklarin-
ger underveis som skal gjøre det mulig. 

For de elevene som trenger ytterligere utfor-
dringer, fi nnes det kopioriginaler i ressursper-
men.

Andre læremidler, nettsted
Verket har et godt utviklet nettsted med vari-
erte oppgaver. Programmet bygger på innholdet 
i bøkene, og oppgavene er selvinstruerende og 
selvkontrollerende. Det vil komme ut en forelø-
pig utgave i oktober, og være helt klart i løpet av 
januar 2007. 

Ressurspermen
Foruten det at ressurspermen inneholder råd og 
veiledning i hvordan bøkene kan brukes, fi nner 
vi også kopieringsoriginaler som gir enda fl ere 
muligheter for differensiering. Her fi nnes også 
forslag til ulike aktiviteter knyttet til lærestof-
fet.

Det er tydelig at dette læreverket er laget av 
folk som har erfaring fra skolen, og som kjenner 
en lærerers hverdag. Derfor er det gjort mye godt 
forarbeid som letter arbeidet for lærer. 

At Kunnskapsløftet har vært med på å styre 
dette læreverket, er tydelig i det arbeidet forfat-
terne har lagt ned når det gjelder forskjellige 
skjema som er utarbeidet. Vi fi nner f. eks. forslag 
til tilpassete arbeidsplaner for elevene. Denne 
ligger på en CD som det så kan kopieres fra. Her 
fi nnes oversikt over lærestoffet innenfor de ulike 
emnene der det også er presisert hva en trenger 
av utstyr, både det en kan fi nne i læreverket og 
andre steder. Det er laget differensieringsforslag 
og tempoplan til de ulike emnene, og her fi nnes 
også et elevvurderingsskjema som er ment brukt 
før og etter en kapittelprøve. 

Konklusjon
Dette er et grundig og gjennomarbeidet verk som 
er i tråd med Kunnskapsløftet. Bruker en dette 
verket slik forfatterne har tenkt, har en gode 
muligheter til å få bevisste elever som vil nå sine 
kunnskapsmål. Verket er til god hjelp for å kvali-
tetssikre en god matematikkundervisning.

Det er et stort pluss at det er gjort et så godt 
forarbeid for lærer, og det er absolutt i tråd med 
den nye læreplanen. Verket tilfredsstiller krav til 
differensiering, og det har tatt hensyn til ulike 
læringsstiler. 

Hva skiller dette verket fra andre verk?
Ved siden av at Grunntall er et læreverk som har 
tatt de ulike læringsstilene på alvor og klart å 
gjøre dem tydelige i verket, likte vi at verket har 
unngått de vanlige løpene når det gjelder diffe-
rensiering. Her er det samlet oppgaver av ulik 
vanskelighetsgrad på samme side, merket med 
ulike symboler og farger. Dette gir elevene en 
større frihet til å velge.

Vi likte også godt det arbeidet som er gjort i 
forhold til de skjemaene som er utarbeidet, både 
for lærer og elev. Dette er til god hjelp.
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Multi

Samsvar mellom lærestoff og mål
I Multi fi nner vi målformuleringer i starten på 
hvert nytt kapittel i grunnbøkene. Målene er 
ikke så detaljerte som vi har sett i noen læreverk, 
men vi regner med at det er gjort med vilje, bl 
a. ut fra deres tanke om tilpasset undervisning. 
Her er tanken at alle lærer innenfor det samme 
området, men alle lærer ikke alt. 

Vi har ikke sett innholdsoversikten for alle 
tre trinnene, men utifra det vi har sett, samsva-
rer lærestoffet helt med målene i Kunnskaps-
løftet.

I Multi fi nner vi dessuten veldefi nerte kom-
petansemål både for 5.,6. og 7. trinn i Lærerens 
bok. Dette gir god oversikt for lærer. Ifølge disse 
listene er alle de 4 hovedområdene representert 
på alle trinnene.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Dette verket har en samtaleside som start på et 
nytt emne. Som prinsipp går en alltid fra det 
konkrete til det halvkonkrete til det halvab-
strakte og til slutt til det abstrakte. Lærestoffet 
blir presentert gjennom praktiske aktiviteter, 
åpne oppgaver, spill og ferdighetstrening. Det 
er lagt stor vekt på gode aktiviteter, viktigheten 
av samhandling og den matematiske samtalen.

Bøkene har mange gode eksempler på mulige 
løsninger eller måter å tenke på.

Det er passelig med oppgaver på hver side og 
godt med tegninger som støtter opp om oppga-

vene. Innimellom fi nner vi også fotografi er som 
knytter matematikken til virkeligheten og dag-
liglivet eller til andre fag som elevene møter. 

Bruk av elevene sin erfaringsverden
Bøkene bygger helt klart på elevene sin erfa-
ringsbakgrunn. Det burde ikke være vanskelig 
for noen å assosiere seg med det som blir pre-
sentert.

Systematikk og progresjon
Som sagt tidligere, har verket en helt klar mål-
setting om å arbeide seg fra det konkrete mot 
det abstrakte. I tillegg sier forfatterne at de gjen-
nom dette verket ønsker å gi trygghet ved å ha 
tydelig faglig fokus og progresjon i tråd med 
læreplanen. Det synes vi at de har klart. Blant 
annet har de satset på å samle fagstoffet i større 
bolker for å oppnå en grundigere behandling 
av fagstoffet.

Arbeidet med et emne vil i grove trekk foregå 
slik: 

Forlag
Gyldendal

Forfattere
Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg, 
Mona Røsseland

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 5A, Lærerens bok (prøvetrykk), 
opplysninger på nettet
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– Samtale omkring et bilde
– Aktiviteter og oppgaver knyttet til lære-

stoffet
– Oppsummering (huskeliste, eksempler)
– Prøve 1
– Øvesider
– Klarer du disse?

Differensiering
Når det gjelder differensiering, går også Multi 
nye veier. Her satser en på tilpasset opplæring 
innenfor de ulike emnene, men ikke forskjellige 
løp. Det er bruk av ulike læringsstiler som skal 
sikre  differensieringen i opplæringen. I Multi 
blir dette skjøttet på en god måte ved bruk av 
mange aktiviteter, åpne oppgaver eller ulike 
oppgaver som bl. a. fi nnes i kopiperm. 

Arbeidsformer og oppgaver
(oversiktlighet og krav til lærerens rolle)
Multi er et aktivt matematikkverk, med stor 
variasjon i oppgavetyper. Det veksler mellom 
aktiviteter og ferdighetstrening. Det har tatt 
hensyn til ulike læringsstiler ved å legge til rette 
for denne vekslingen.

Læreverket gir forslag til mange ulike under-
visningsformer, og det gir derfor lærere stort 
spillerom i forhold til å bruke verket slik det 
passer den enkelte.

Andre læremidler, nettsted
Multi henviser til mange utenomboklige aktivi-
teter som f. eks. spill og leker. 

Det er oppgitt et nettsted, men vi vet ikke 
hva som kommer der.

Lærerens bok
Lærerens bok blir av forfatterne selv omtalt som 
lærerens nøkkelverktøy. Her vil vi fi nne det 
viktigste av det vi trenger i vår undervisning. 

Vekslingen mellom aktiviteter og ferdighetstre-
ning står i fokus, samtidig som forfatterne gir 
uttrykk for at vi lærere er ulike og derfor også 
har ulike behov i forhold til et læreverk. 

I MULTI har en prøvd å tilfredsstille ulike 
lærere og ulike måter å undervise på. Her vil 
alle kunne fi nne noe de kan bruke. Ressursboka 
sier også mye om hvordan en tenker seg diffe-
rensieringen innenfor fellesskapet. Differensi-
eringen skjer ved at elever med ulike behov skal 
få møte lærestoffet på ulik måte. I Lærerens bok 
fi nner vi hele veien forslag til Forenkling, Mer 
utfordring og Flere aktiviteter.

Foruten å fortelle om selve oppbyggingen av 
verket, fi nner vi i Lærerens bok også Grunn-
laget, en opplisting av det som er forventet at 
elevene skal kunne etter 4. trinn, og likeledes 
kompetansemålene for 5. trinn.

Ressursboka har også faksimile av de ulike 
sidene i grunnbøkene med gode tips når det 
gjelder spørsmål, aktiviteter, oppgaver og dif-
ferensiering. Vi fi nner også forslag til tidsplan 
i Lærerens bok.

Det er en ryddig, informativ ressursbok med 
mange gode tips!

Hva skiller dette verket fra andre verk?
Multi er et spennende verk med mye god akti-
vitet satt i system. Aktivitetene er en del av 
opplæringen og sørger for at fl ere får lærestoffet 
med seg. Vektleggingen av disse gode aktiviteter 
utenom boka, gjør at dette verket skiller seg ut 
fra de andre vi har vurdert. I Multi går aktivite-
ter og ferdighetstrening hånd i hånd.

Vi liker også deres tanke om tilpasset opplæ-
ring. Her er alle elevene delaktig i aktivitetene, 
og tilpassingen skjer ved ulike måter å presen-
tere stoffet på og ulike måter å jobbe på. Her 
skiller det seg helt klart fra alle de andre verkene 
vi har sett på. 
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Tusen Millioner

Samsvar mellom lærestoff og mål
Dette er et matematikkverk som er revidert 
utifra et allerede eksisterende verk. Det er 
endret for å gjøre overgangen fra 4. til 5. trin-
net lettere. 

Det er samsvar mellom lærestoffet og 
målene i Kunnskapsløftet. Lærestoffet dekker 
de 4 hovedområdene. Dette fremgår tydelig av 
innholdsfortegnelsen i de ulike elevbøkene. For 
femte trinnet fi nner vi hovedområdene tall, geo-
metri, måling og statistikk. Fra 6. trinnet er det 
også tatt med lærestoff i forhold til statistikk.

Selv om lærestoffet er dekket, er ikke målene 
like tydelige som vi har sett i andre verk. Det er 
ikke listet opp direkte hvilke mål elevene skal 
nå i hvert kapittel. Det blir bare sagt hva en skal 
arbeide med. På den samme oversiktsiden er det 
en liste som forteller hvilke kopieringssider som 
fi nnes til de enkelte emnene. Dette virker ryddig 
og gir god oversikt.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Bøkene har fått større format og en ny og tilta-
lende layout. Det er friske, fi ne farger, greie teg-
ninger og luft mellom oppgavene. Tegningene 
er med på å støtte opp om oppgavene.

Nytt lærestoff blir ofte presentert ved en 
samtale mellom noen av gjennomgangsper-
sonene i boka. Disse er ment å sette i gang en 
diskusjon om det stoffet en nå skal arbeide 
med. Noen ganger fi nner en også billedstoff 
og opplysninger som knytter matematikken til 

andre fag eller bruksområder. Startsidene viser 
ulike måter å tenke på eller ulike måter å løse 
oppgaver på. Bøkene har også en liten gjennom-
gangsfi gur (Matellitten) som kommer med en 
del innspill. Det kan være en påminnig, en hus-
keregel eller et lite tips.

Bruk av elevene sin erfaringsverden
Illustrasjonene og problemstillingene er tatt fra 
barna sin egen erfaringsverden, så det skulle 
være greit for elevene å identifi sere seg med 
oppgavene. I tillegg er det billedstoff som peker 
i retning av andre fag eller spennende tema som 
elevene også møter i andre fag.

Systematikk og progresjon
Boka virker systematisk lagt opp med god varia-
sjon mellom tekstoppgaver og oppstilte regne-
stykker (ferdighetstrening). Den har varierte 
oppgaver innenfor hvert emne slik at elevene får 
trening i ulike måter å tenke på eller angripe 
problemer på.

Forlag
Cappelen

Forfattere
Anne Rasch-Halvorsen, Toril Eskeland 
Rangnes, Oddvar Aasen

Vurderingsgrunnlag
Elevbok 5A, informasjon fra nettet
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Stoffet er ordnet slik at en først har noen 
sider med lærestoff og oppgaver. Disse sidene er 
merket med grønt. Deretter kommer noen test-
sider kalt ”Kan jeg?” (oransje). Etterpå følger 
”Jeg regner mer” (blå). Disse sidene er delt inn 
i to vanskelighetsgrader, merket med måne eller 
sol. Måne står for litt vanskeligere oppgaver, og 
sol står for utfordrende oppgaver.

Helt til slutt i kapitlet kommer det oransje 
sider kalt ”Oppsummering”. Dette er opplys-
ningssider som sier hva som er gjennomgått i 
dette kapitlet, en slags regelside. Er det behov 
for enda fl ere oppgaver, har verket også en opp-
gavebok der vi møter de samme symbolene for 
vanskelighetsgrad som i grunnbøkene. I tillegg 
fi nnes det utforskingsoppgaver og repetisjons-
oppgaver. Også i ressursboka vil en fi nne ekstra 
oppgaver.

Når det gjelder progresjonen i bøkene, kan 
vi bare uttale om hvordan det er på 5. trinnet. 
Her er gjort et grundig arbeid når det gjelder 
tall og algebra, arbeid med de 4 regneartene og 
posisjonssystemet. Dette er en nødvendig basis 
for videre arbeid med andre hovedområder.

Arbeidsformer og oppgaver
(oversiktlighet og krav til lærerens rolle)
Verket legger opp til ulike måter å jobbe på. Her 
er oppgaver som kan løses alene og her er opp-
gaver der en skal samarbeide. Her er skriftlige 
oppgaver og muntlig trening der en får bruke 
matematikkspråket. Bøkene har god merking 
for hvordan det er tenkt at en skal arbeide med 
de ulike oppgavene.

Kalkulatoroppgaver fi nnes også. Kalkulato-
ren har ulike funksjoner. 

Valgmuligheter for elever, differensiering
Verket har lagt opp til differensiering på ”Jeg 
regner mer” - sidene i to nivåer. 

Det er de sidene som følger etter at en har 
arbeidet seg igjennom de grunnleggende opp-
gavene. 

Utover dette er det differensieringsmulighe-

ter i oppgavebøkene, ved bruk av ulike kopie-
ringsoriginaler eller nettstedet. 

Et ekstra pluss for dette verket er at det fi nnes 
en alternativ grunnbok A og B som er engangs-
bøker. Disse bøkene følger temaene i hovedbø-
kene. Stoffet er forenklet, tekstmengden er redu-
sert og grunnleggende ferdigheter og begreper 
er spesielt vektlagt.

Andre læremidler, nettsted
Siden vi ikke har fått ressursboka til gjennom-
syn, vet vi ikke om det blir henvist til andre 
læremidler eller andre supplerende aktiviteter.

Verket har et nettsted: tusenmillioner.cappe-
len.no der vi fi nner en mengde ulike oppgaver 
innenfor forskjellige emner. Noe av dette er 
gratis til fri benyttelse, og noe må en abonnere 
på. Det er også mulig å skreddersy egne opplegg 
for enkeltelever.

Konklusjon
Det virker som et ryddig og oversiktlig verk, 
men vi savner de tydelige læringsmålene for 
hvert emne.

Vi gir verket et ekstra pluss for de alternative 
grunnbøkene som er engangsbøker. Vi har klart 
elever som trenger dette. Dessuten synes vi at 
nettstedet er bra! 

Hva skiller dette verket fra andre verk?
Vi synes det er et pluss at vi fi nner tegninger, 
fotografi er og fakta som knytter matematikken 
til andre fag som historie, samfunnsfag eller 
kunst og håndverk. 

Dette er også det eneste verket (så langt som 
vi har sett) som har satset på engangsbøker for 
enkeltelever også på mellomtrinnet.

Det vi savner, er tydelige mål for lærestoffet 
i de ulike emnene. Dette fi nner vi i de andre 
verkene vi har sett på.
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ARENA

Samsvar mellom lærestoff og mål
Bøkene inneholder ingen målformulering 
for elevene. Bruk av IKT som hjelpemiddel er 
nesten ikke vektlagt i 8. klasseboken. De fi re 
andre ferdighetene i Kunnskapsløftet ser ut til å 
være oppfylt for 8. trinn. Da vi bare har vurdert 
8. klasseboken er det vanskelig å si om kompe-
tansemålene blir nådd i 10. trinn.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Verket har 2 bøker: en grunnbok og en oppga-
vebok. Vi har bare vurdert grunnboken.

Arena er oversiktlig og lesevennlig laget. 
Boken har et enkelt språk. Kapitlene starter med 
et bilde og en stikkordsliste over hva det skal 
arbeides med i kapittelet. 

Ved innføring av nytt lærestoff brukes 
eksempler, huskelapper i margen og regler. 
Eksemplene har ofte fl ere løsningsforslag. Disse 
gjør det enklere for foresatte å være leksehjel-
pere. 

Illustrasjonene er ofte direkte til bruk i opp-
gavene. I margen står det et merke for arbeids-
ark, når læreren har en kopioriginal som skal 
brukes. Bøkene har fotnoter med navn på kapit-
telet. Dette gjør det lett å fi nne fram i boken.

Mot slutten av kapittelet presenteres det vik-

tigste i kapittelet med en oppsummering, men 
denne kunne vært mer innholdsrik i enkelte 
emner. Det er også henvist til ”Test deg selv”, 
som fi nnes i lærerveiledningen. Etter å ha gjen-
nomført denne, velger man repetisjonsoppgaver 
”Vi repeterer” 1 eller 2. 

Boken inneholder fasit både til de vanlige 
oppgavene og repetisjonsoppgavene.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Elevene vil fi nne de fl este tekstoppgaver knyttet 
til egen hverdag.

Systematikk og progresjon
Boken inneholder 8 emner. Disse er: tall og 
tallregning, brøk og prosent, statistikk, former 
og fi gurer, tall og algebra, grafer og funksjoner, 

Forlag
Gyldendal, www.gyldendal.no/grunnskole

Forfattere
Gunnar Nordberg, Ingeborg Tverås, 
Stein Engstrand

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8

Ungdomstrinnet
Vurdert av Solvår Hjellestad og Janneke Tangen
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målinger og beregninger, matematikk og sam-
funn.

Bøkene er bygget opp etter spiralprinsip-
pet. Verket er systematisk bygget opp i enkelte 
emner, i andre mer usystematisk. Eksempelvis 
kommer trekantkonstruksjoner før elevene har 
lært alle vinkelkonstruksjonene.

Arbeidsformer og oppgaver 
(oversiktlighet og lærerens rolle)
Arena legger vekt på grunnleggende faktakunn-
skaper, ferdigheter og forståelse. Boken har en 
del elevaktive oppgaver. Den legger også vekt på 
hoderegning og muntlige aktiviteter. Gruppe-
arbeidsoppgaver er markert med ord som: dis-
kuter, fi nn ut, lag, gjett, undersøk og lignende. 
Mange av oppgavene er enkle og det er få utfor-
dringer for de som ønsker dette.

Arena er en delvis omarbeiding av nye Fakta. 
Den har til dels lite fornying i forhold til L –97.

Da grunnboken ikke har merket vanskegra-
den på oppgavene blir det lærerens jobb å dif-
ferensiere arbeidet for de ulike elevene. Boken 
er oversiktlig med hensyn på progresjon, men 
ikke på vanskegrad på oppgavene. 

Valgmuligheter for elevene, differensiering
I grunnboken er det ingen differensiering i 
lærestoffet, eller i nivåvalg. Noen oppgaver er 
litt mer utfordrende og merket med lilla. Repe-
tisjonsoppgavene til hvert kapittel er delt i to 
nivå, men det er ikke stor forskjell i vanskegrad 
på disse to nivåene.

Oppgaveboken skal ha differensierte oppga-
ver på to nivå.

Andre læremidler, nettsted
Verket har en parallellbok. Denne har lang-
sommere progresjon og en del av innholdet i 
grunnboken er utelatt. Oppgavene er enklere 
enn i grunnboken. I tillegg fi nnes et trenings-
hefte som er et engangshefte. Dette heftet passer 
nivået i parallellboken.

Adresse nettsted: www.gyldendal.no/arena

Lærerveiledning
Verket har lærerens bok med metodiske tips og 
ideer til undervisning og mange kopioriginaler. 
Vi har ikke sett denne.

Hva skiller dette verket fra andre verk?
Boken er lesevennlig. Den har mange enkle 
oppgaver og få utfordrende. Det er få differen-
sieringsmuligheter i grunnboken. Det er lagt lite 
vekt på bruk av IKT.

Faktor
Samsvar mellom lærestoff og mål
Det står mål foran hvert kapittel, men det er 
en oppramsing av hva kapittelet inneholder av 
emner, ikke målformuleringer. Da vi bare har 
vurdert 8. klasseboken er det vanskelig å si om 
kompetansemålene blir nådd i 10. trinn.

De fi re grunnleggende ferdigheter i kunn-

Forlag
J. W. Cappelens Forlag AS

Forfattere
Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8. klasse
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skapsløftet; skriving, lesing, digitale ferdighe-
ter og regning er godt ivaretatt. Den muntlige 
delen av grunnleggende ferdigheter er ikke så 
mye vektlagt.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Verket har to bøker per år: grunnbok og opp-
gavebok. Vi har bare vurdert grunnboken, 
Faktor 1. Dette er en oversiktlig bok. Vi følger 
6 ungdommer gjennom illustrasjonene i alle 
bøkene. Hvert kapittel begynner med en liten 
innledning, og hvert delemne i kapittelet star-
ter med en problemstilling. Kapitlene i boken 
er delt i fi re deler: lærestoff og oppgaver, prøv 
deg selv, noe å lure på og en oppsummering. I 
lærestoffdelen er det uthevede regler i rammer 
og eksempler i lyseblå ruter, deretter kommer en 
del oppgaver før det introduseres nytt lærestoff. 
Boken har både stikkordsliste og fasit.

Bruk av elevenes erfaringsverden 
De fl este av tekstoppgavene er knyttet mot elev-
enes erfaringer. 

Systematikk og progresjon 
Det er sju kapitler i 8. klasseboken: Tall og tall-
forståelse, brøk, prosent, geometri, statistikk, 
tall og algebra, måling og enheter og bakerst i 
boken en digital manual.

Grunnboken har en rolig detaljert progre-
sjon med lite tekst og enkelt språk. Det enkelte 
kapittelet er systematisk bygget opp. 

Arbeidsformer og oppgaver 
(oversiktlighet og krav til lærerens rolle) 
I grunnboken er de fl este oppgavene relativt 
korte og med lite tekst. Mange av oppgavene 
er tradisjonelle øvingsoppgaver, men deretter 
satt inn i den sammenhengen elevene vil møte 
i hverdagen.

Oppgaver som kan løses med kalkulator eller 
datamaskin er merket med symbol. Det er også 
”Finn ut”-oppgaver der man må bruke andre 
metoder for å få materiale til matematikken. 
Boken har få samarbeidsoppgaver. Boken er 
oversiktlig og kan nok være selvinstruerende 
for en del av elevene. 

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Grunnboken har ingen nivådifferensiering, men 
det er en stjerne ved de oppgaver som er ekstra 
utfordrende.

Oppgaveboken har tre vanskelighetgrader. Vi 
har ikke sett denne.

Andre læremidler, nettsted
Alternativ oppgavebok (engangsbok) 
Adresse nettsted: faktor.cappelen.no

Lærerveiledning 
Verket har Lærerens bok som er en parallell til 
elevenes grunnbok. Denne inneholder faksimi-
ler av grunnboken, tips til undervisning, fasit og 
henvisning til oppgaveboken. I tillegg har de et 
ressurshefte der det er samlet målark til kapit-
lene i grunnboken, kapittelprøver, halvårsprøver 
og kopieringsoriginaler. 
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Grunntall

Samsvar mellom lærestoff og mål
I begynnelsen av hvert kapittel er det satt opp 
mål for hva elevene skal lære i kapittelet.

Verket behandler alle de fem hovedområ-
dene tall og algebra, geometri, måling, statis-
tikk og sannsynlighetsregning og funksjoner 
på 8. trinn.

De fem grunnleggende ferdigheter i Kunn-
skapsløftet er ivaretatt.

Da vi bare har vurdert 8.klasseboken er det 
vanskelig å si om kompetanseålene blir nådd i 
10. trinn.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Verket har en lærebok per trinn. Vi har bare 
vurdert boken for 8. klasse.

Grunntall 8 er en revidering av forrige 
Grunntall 8. Denne boken har fått en ny layout 
der boken i tillegg har blitt litt større i format. 

Lærestoffet i 8. klasse favner om veldig mye. 13 
kapitler viser at forfatterne ikke har gjort noe 
grep for å dempe spiralprinsippet. Nye emner 
fra Kunnskapsløftet er tatt inn i 8. klassebø-
kene; for eksempel kombinatorikk. 

Kapittel 13, ”Målestokk og mønster”, er tryk-
ket både i 8. og i 9. klasseboken da antall timer 
per år bestemmes lokalt. 

Kapitlene er bygget opp med brunfargede 

Forlag
Elektronisk Undervisningsforlag A/S

Forfattere
Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8. trinn

Terminprøver, kan bestilles kostnadsfritt. Vi 
har ikke sett disse to bøkene.

Hva skiller dette verket fra andre verk? 
Elevene får en god innføring i hvordan utnytte 
kalkulatorens kapasitet bedre og en enkel, selv-

instruerende og grundig innføring i Excel reg-
neark. 

Boken er lesevennlig og det er mye luft 
mellom oppgavene. Grunnboken har få utfor-
dringer for de sterkeste elevene. God merking 
for bruk av hjelpemidler.
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eksempel og blå ruter med regler. I slutten av 
kapittelet er det repetisjonsoppgaver delt i tre 
vanskegrader og til slutt et sammendrag av vari-
erende kvalitet. Både eksempler og tekstoppga-
ver inneholder mye tekst.

Verket har fasit i læreboken slik at elevene har 
mulighet til å sjekke om de har regnet riktig.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Emnene som er brukt for å lage tekstoppgavene 
er kjent for aldersgruppen. Dette gjør at elev-
ene har erfaringer rundt det oppgaven fokuserer 
på.

Systematikk og progresjon
Boken for 8. trinn inneholder 13 emner. Dette 
er: tall, brøk, prosent og promille, tegning og 
konstruksjon, økonomi, hvis du står fast, sta-
tistikk, algebra, lengde, fl ate, rom, likninger og 
ulikheter, funksjoner, kombinatorikk og sann-
synlighet, målestokk og mønster

Mens de fl este andre læreverkene satser på 
temaundervisning tviholder Grunntall på spi-
ralprinsippet. Boken inneholder mange nye 
emner som skal behandles på kort tid. Dette 
er dårlig oppbygging og bryter noe med Kunn-
skapsløftet. Elevene får liten tid og mulighet til 
å fordype seg i de ulike emnene.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og krav til lærerens rolle)
Da verket er bygget opp rundt ulike læringsstiler 
inneholder det aktiviteter og oppgaver tilpasset 
kinestetiske, taktile, auditive og visuelle lærings-
stiler. Oppgaver fra boken og ressurspermen gir 
mulighet for differensiering i 5 nivåer. 

En god del av oppgavene har koder som viser 
hvilken arbeidsmåte du skal bruke for å løse 
dem. Grunntall har oppgaver der elevene skal 
bevege seg, bruke hender og utstyr, samarbeide 
med andre, forklare hverandre, bruke data og til 
slutt er det en kode for oppgaver som er utfor-
skende eller ekstra utfordrende.

Boken er forholdsvis selvinstruerende med 

eksempler med god forklaring på alle steg i løs-
ningsprosessen. Dette gjør det enklere for fore-
satte å være leksehjelpere. 

Det er lett å fi nne frem i boken og sidene er 
oversiktlige.

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Oppgavene i boken er merket med fargeko-
der som viser vanskelighetsgrad. Blå oppgaver 
(merket med sirkel) som gir innøving av de 
grunnleggende ferdighetene, brune (merket 
med kvadrat) som viser middels vanskelig-
hetsgrad og grønne (merket med trekant) som 
viser oppgaver med høy vanskelighetsgrad. Res-
surspermen har et forslag til hvordan man skal 
jobbe; alle starter med en del blå oppgaver og 
går deretter over til grønne eller røde.

Andre læremidler, nettsted
Det blir laget heldagsprøver to ganger i året, 
som kan kjøpes.

Verket har også et interaktivt datapro-
gram, Grunntall e8-10. Det består av program-
modulene: ”Utforskeren” som er spesialtilpasset 
hvert emne, for videre innøving og utforsking 
og ”Arbeidsrommet” som har mange ulike 
verktøy elevene kan bruke. Dette programmet 
behandler det samme lærestoffet som i boken 
og kan være en alternativ måte å arbeide med 
fagstoffet på. Programmet har mange linker til 
ordforklaringer. Elevene kan lage egne oppgaver 
som blir kontrollert av programmet. Oppgaver 
kan lagres som video og løsningen spilles av. 
Det har også en formelmodul der elevene kan 
trene på formler, og en modul for trening i å 
omgjøre enheter.

Nettsted: www.grunntall.no

Lærerveiledning
Verket har en ressursperm som fi nnes i digital- 
eller papirformat med fl ere oppgaver og aktivi-
teter. Den inneholder tester, prøver, tempopla-
ner, fordypningsstoff, repetisjonsoppgaver og 

tangenten 3 2006.indd   38tangenten 3 2006.indd   38 23.08.2006   22:50:2323.08.2006   22:50:23



tangenten 2/2006 39

egenvurderingsskjema, kopieringsoriginaler og 
tips til utstyr og hjelpemidler.

Vi har ikke sett ressurspermen.

Hva skiller dette verket fra andre verk
Verket legger svært stor vekt på spiralprinsippet 
og lite på temaundervisning.

Boken er oversiktlig og har fokus på ulike 
læringsstiler. Verket har et interaktivt datapro-
gram.

Kode X

Samsvar mellom lærestoff og mål.
Målene med kapittelet kommer frem i innled-
ningen, men de er vage og lite konkrete.

De fi re grunnleggende ferdighetene i kunn-
skapsløftet; skriving, lesing, muntlige og regning 
er godt ivaretatt. Den digitale delen av grunn-
leggende ferdigheter er ikke så mye vektlagt.

Da vi bare har vurdert en av 8.klassebøkene 
er det vanskelig å si om kompetansemålene blir 
nådd i 10.trinn.

Fremstilling av lærestoff og formgiving 
Kode X har 2 bøker per år. Vi har bare vurdert 
A-boken.

Boken har mye tekst og til dels tettpakkede 
sider og er dermed ikke tilpasset lesesvake 
elever. Det er en del lange tekstoppgaver også 
på det enkleste nivået. 

Det er vanskelig å se skillet mellom eksemp-
ler og oppgaver.

I en del eksempel er det vist fl ere måter å løse 
oppgaven på.

Tegningene som brukes er illustrerende for 
oppgaven. Boken har en grei fargekoding både 
på oppgavenes vanskelighetsgrad og på hvor de 
er i boken. 

Andre spesielt uthevede deler er formel-
bokser og eksempelbokser underveis i rosa farge 
og gule huskelapper som skal minne deg på vik-
tige fakta og formler fra tidligere.

Forlag
Forlaget fag og kultur AS

Forfatter
Anette Sandanger Christensen

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8a
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Boken har grønne sider ved oppgaver og 
eksempler, rosa faktaruter med oppsumme-
ring fra kapittelet deretter grønne repetisjons-
sider med oppgaver fra ulike hovedemner og til 
slutt oransje avtaltoppgaver som er praktiske, 
lekende og utfordrende.

Boken har både stikkordsliste og fasit mar-
kert med grå farge.

Bruk av elevenes erfaringsverden 
Veldig mange oppgaver knyttet er til elevenes 
erfaringer. 

Systematikk og progresjon 
Spiralprinsippet er tonet ned ved hjelp av fi re 
hovedemner per år (to per bok).

Emner i 8. klasse: statistikk, tall og tall-
regning, brøk og prosent, matematikken rundt 
oss. Kapilene er systematisk bygget opp og har 
god progresjon.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og krav til lærerens rolle) 
Boken har en del samarbeidsoppgaver og prak-
tiske oppgaver, men hovedvekten ligger på tra-
disjonelle, skriftlige oppgaver.

Avtaltoppgavene er blant annet: muntlige, 
fremføringer, klipp og lim, spill, bruk av avis, 
internett, leksikon, praktiske oppgaver, kort-
stokkoppgaver, bakeoppgaver, noen store åpne 

oppgaver, undersøkende oppgaver og tallhisto-
rie.

Boken burde markert eksemplene bedre slik 
at de ikke går i ett med oppgavene. Læreren må 
bruke tid på gjennomgang av eksemplene da de 
er til dels lange og tekstrike.

Valgmuligheter for elevene, differensiering
KodeX har oppgaver med ulike vanskelighets-
grader som er markert med tre ulike fi gurer. 
Boken inneholder også oppgaver på videregå-
ende nivå.

Andre læremidler, nettsted
Adresse nettsted: www.kodex.no

Lærerveiledning 
Lærerens ressursperm med forslag til arbeids-
planer, ekstraoppgaver og prosjektforslag. Vi 
har ikke sett denne.

Hva skiller dette verket fra andre verk? 
Avtaltoppgavene var praktiske og utforskende 
og annerledes enn oppgavene i hvert kapittel. 

Fargekodingen som kan sees fra siden gjør 
verket oversiktlig å slå opp i. Spiralprinsippet 
er veldig dempet, det er helt i tråd med kunn-
skapsløftets intensjon.

Forlag
Læremiddelforlaget

Forfattere
Martin Lohne og Dag Allard Knudsen

Vurderingsgrunnlag
Åtte emnnehefter, 8.–10. trinn

maTEMAtikk
Samsvar mellom lærestoff og mål.
I innledningen til hvert emnehefte er det skre-
vet hvordan kompetansemålet etter 10. trinn er 
formulert i Kunnskapsløftet. Dette vil si at for-
fatterne har hatt målet klart i fokus når de har 
laget heftene. De fem grunnleggende ferdigheter 
i kunnskapsløftet er ivaretatt. 
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Fremstilling av lærestoff og formgiving
Matematikk er det første verket som har forlatt 
tanken om å ha en lærebok med felles emner. 
Kunnskapsløftet har dempet spiralprinsippet og 
dette gir muligheter for å fordype seg i emner 
uten å måtte haste videre til neste emne.

Tanken er da at alle i en klasse skal kunne 
jobbe med samme emne over en lengre periode 
på ulike nivå. Den pedagogiske tilnærmingen at 
man skal lære noe fullt og helt og ikke stykkevis 
og delt skal gjøre det lettere for elever å ta vare 
på kunnskapen. 

Bøkene er oversiktlig bygget opp med en del 
der lærestoffet presenteres og en del med øvings-
oppgaver. Lærestoffet presenteres ved hjelp av 
eksempler, i fargede ruter, det står grundig for-
klaring i kolonnen ved siden av. Regler og form-
ler står uthevet i ekstra fargesterke ruter. Verket 
har ingen bilder og få illustrasjoner. I lærestoff-
delen veksler det mellom eksempler, regler og 
oppgaver. Her er det ganske greie og oversiktlige 
sider. Når vi kommer bak til øvings oppgavene 
er det tettpakkede sider med mye tekst. Det er 
ingen oppsummering i slutten av hvert hefte.

Det er mange hefter å holde styr på i løpet 
av de tre årene.

Bruk av elevenes erfaringsverden 
Elevene vil kjenne seg igjen i de fl este tema som 
oppgavene omhandler. Ofte blir det trukket 
inn tema fra de andre fagene og disse kan være 
ukjente for elevene. 

Systematikk og progresjon
Verket består av åtte emnehefter. Anbefalt rek-
kefølge er: 1. Tall og algebra 2. Brøk og prosent 
3. Geometri 4. Likninger og ulikheter. 5. Mate-
matikk i dagliglivet 6. Statistikk, sannsynlighet 
og funksjoner. 7. Excel-knekkeren 8. Repeti-
sjon, eksamenstrening og oppgaver (10. trinn) 
9. Lærerens bok: emneprøver og heldagsprøver 

Hvert enkelt hefte har en klar progresjon, 
men hvor mye av stoffet i hvert enkelt hefte 
som bør jobbes med på hvert årstrinn, er opp 

til læreren. Vi vurderer det som umulig å gå 
slavisk gjennom hefte nr. 1, Tall og algebra i 8. 
klasse. Det vil si at man må gå tilbake og full-
føre emneheftet senere. Det vil si at alle elever 
helst bør ha alle emneheftene. Alle bøkene har 
stikkordsliste og fasit.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og krav til lærerens rolle)
I margen er der ulike symboler som viser til 
ulike typer oppgaver. Det er ingen forklaring 
på hva symbolene betyr. Ved noen står det link 
mot andre fag, noen har tema: reise, ungdom 
osv. Noen hefter har samarbeidsoppgaver og 
spill. Ved hver oppgave står det hvordan den 
bør løses: Løs som likning, løs som ulikhet. 
Dette er for å øve elevene til å løse for eksem-
pel problemløsning ved hjelp av likning. Dette 
kan da for elever bli den eneste rette måte å løse 
en oppgave på. Det hadde man unngått ved å 
ha fl ere emner i samme bok. Da ville det være 
naturlig å forklare samme oppgave løst ved hjelp 
av ulike strategier.

Noen oppgaver er knyttet til regning i andre 
fag. Alle fag har, etter Kunnskapsløftet, regning 
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MATEMATRIX

Samsvar mellom lærestoff og mål
Det er ikke satt opp noen mål for arbeidet i elev-
boken.

Den muntlige delen av de grunnleggende 
ferdigheter er ikke så mye vektlagt i det enkelte 
kapittel. Boken tilfredsstiller de fi re andre 

som grunnleggende ferdighet. Oppgavene er 
laget for å fi nne ut av noe. Ved å knytte de til 
andre fag er vi knyttet til virkeligheten, noe som 
er gjort for å motivere elevene. 

Heftene vil kreve mye av læreren. Hun/han 
må sette seg svært godt inn i hvordan heftene 
er tenkt brukt. Læreren bestemmer dermed 
hvor mye spiralprinsippet skal dempes ved 
å bestemme hvor mye i hvert hefte som skal 
jobbes med på hvert trinn.

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Heftene starter med en fellesdel for alle elever.

Deretter kommer nivådelte øvingsoppga-
ver. De tre ulike nivåene er markert med grønn 
(trinn 1), gul (trinn 2) og rød farge (trinn 3). 
Det er litt vanskelig å vite hvilket nivå elev-
ene må velge for å oppnå kompetansemålene i 
Kunnskapsløftet.

Andre læremidler, nettsted
Hefte nr. 7, Excelknekkeren, er en oversiktlig 
bok med grundig innføring i Excel. 

Nettsteder er ikke funnet. Forlagets adresse: 
www.lmf.no

Lærerveiledning
Hefte nr. 9 er lærerens bok med emneprøver og 
heldagsprøver. Vi har ikke sett denne.

Hva skiller dette verket fra andre verk? 
Det er det eneste emnebaserte verket som har 
ett hefte for hvert hovedemne. Det er god pro-
gresjon i heftene. 

Excelknekkeren har en grundig innføring i 
bruk av Excel.

Forlag
Damm

Forfattere
Dansk lærebok som er tilrettelagt for norske 
forhold ved Ina Beate Thoresen.

Danske forfattere
Thomas Højgaard Jensen, Lene Hvilsom 
Larsen, Bo Boisen Pedersen, Helle Sonne. 

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8
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grunnleggende ferdighetene i læreplanen.
Da vi bare har vurdert 8. klasseboken er det 

vanskelig å si om kompetansemålene blir nådd 
i 10. trinn.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Verket har en bok per år. Vi har vurdert Mate-
matrix 8.

Hvert kapittel starter med et bilde og en 
del spørsmål i tilknytning til emnet som skal 
behandles i kapittelet. Etter bildet kommer en 
introaktivitet. Den er basert på forkunnskapene 
til elevene. 

Hvert kapittel inneholder tekniske øvelser, 
oppgaver og oppslag.

Boken har fargekoder rundt oppgavenum-
meret til ulike aktiviteter: Blå introaktiviteter, 
rød er øvelser og lilla er oppgaver og oppslag. 
Sider med eksempel, forklaringer og regler er 
gule med røde streker i kanten.

På hver side er det en fotnote som forteller 
elevene hvilket kapittel de arbeider med. 

Det er et verk med til dels lite tekst, men 
mange oppgaver. Selv om forlaget hevder at det 
er et verk med lite tekst, er det en del sider som 
er rene tekstsider.

Sidene er også tettpakket med oppgaver. Selv 
om sidene er tettpakket føles de kanskje ikke 
slik siden boken har mange illustrasjoner. 

Boken har liten skrift.
Det er en del trykkfeil i boken og der er hen-

visninger med symbol som ikke er forklart i 
læreboken.

Det fi nnes noen uheldige oppgaver sett med 
norske øyne – om øldrikking, bilkjøring og pro-
mille.

Boken har en god, utvidet fasit. Deler av 
denne ligger på internett.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Introaktivitetene er basert på forkunnska-
per. Her er mye knyttet til elevenes erfaringer. 
Deretter kommer en del tekniske øvelser som 
avsluttes med oppgaver som er godt knyttet til 

elevenes erfaringer, men også oppgaver som 
er utenfor elevenes erfaringsverden.. Boken 
bruker et språk som er ukjent for mange norske 
elever på dette trinnet. Mange tegn og uttrykk 
er ukjente for elevene. Boken inneholder mye 
formler og vanskelige ord på et høyt nivå for å 
få korrekt matematikk.

Systematikk og progresjon
Boken inneholder ni emnebaserte kapitler og et 
eget kapittel som kalles ”Undersøkelser”.

Læreverket har en klar og systematisk opp-
bygging i hvert kapittel.

De tekniske øvelsene er ren ferdighetstrening 
med mange like drilloppgaver. Oppgavedelen 
innholder mange oppgaver knyttet til daglig-
livet.

Enkelte introaktiviteter innholder ukjent 
stoff for elevene.

Kompetansemålene for 7. trinn ligger en 
del under det dette læreverket forutsetter. For 
eksempel forklaring av prosentregning med lik-
ninger i kapittel 1, mens likninger introduseres 
først i kapittel 3.

Det er rask progresjon i mange kapitler fra 
enkle til svært kompliserte oppgaver både i tek-
niske øvelser og i oppgavedelen.

I alle kapitlene er det tema som passer til det 
matematiske emnet som kapittelet tar opp. 

Siste siden i hvert kapittel er en ”Avrunding” 
der noen viktige spørsmål fra kapittelet blir tatt 
opp. I tillegg står det spredt utover siden en del 
matematiske uttrykk fra kapittelet.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og lærerens rolle)
Arbeidsformene er lite varierte. Det er mye tra-
disjonell ferdighetstrening. Det er få oppgaver 
som legger opp til samarbeid og muntlig akti-
vitet i de tradisjonelle kapitlene. Boken har en 
del regnearkoppgaver. Bakerst i boken fi nner vi 
”Undersøkelser”. Dette er et kapittel med sam-
arbeidsoppgaver. Her er det meningen at elev-
ene skal arbeide svært selvstendig. De skal legge 
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nye MEGA

Samsvar mellom lærestoff og mål
Verket har ingen målformulering for elevene i 
læreboken.

De fem grunnleggende ferdigheter i kunn-
skapsløftet; skriving, lesing, muntlig, digitale 

en plan for hvordan arbeidet skal gripes an og 
må se på problemstillingene med ”matematiske 
briller”. Det er en fordel at de arbeider i grup-
per.

Boken er tettpakket, men har oversiktlige 
regelsider.

I boken brukes mange ukjente matematiske 
symbol som må forklares grundig av lærer. 
Lærerens rolle blir også stor i differensieringen 
av oppgavene for elevene. 

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Selv om det står i informasjonen om verket at 
differensieringen gjør at elevene bygger opp 
matematisk selvtillit, fi nner vi ikke differensi-
erte oppgaver i læreboken.

Kanskje lærerhåndboken har en oversikt på 
differensiering, men elevene har ingen tilgang 
selv.

Andre læremidler, nettsted
Boken inneholder egne symbol for søking på 
internett. Aktuelle søkeord fi nnes i temaopp-
gavene. 

Nettsted: www.dammskolen.no

Lærerveiledning
Lærerhåndbok og lærermappe med cd-rom og 
kopieringsoriginaler. Denne har vi ikke sett.

Hva skiller dette verket fra andre verk?
Fasiten gir mer enn bare et svar. Den er til god 
hjelp når elevene har satt seg fast og når de vil 
sjekke et svar. Fasiten har vink og kommentarer, 
kort gjennomgang av ulike typer øvelser, grun-
dig besvarelse i de 3–5 første oppgavene, deret-
ter fasit til noen utvalgte oppgaver. De oppga-
vene det ikke er fasit til i boken fi nner man på 
Damms sider på internett.

Høyt nivå på matematikken for 8. trinn.

Forlag
N W Damm & Søn

Forfattere
Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus, Randi 
Løchsen

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8A

ferdigheter og regning ser ut til å være ivare-
tatt. 

Da vi bare har vurdert en av 8. klassebøkene 
er det vanskelig å si om kompetansemålene blir 
nådd i 10. trinn.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Verket har to bøker per år og egen fasit. Vi har 
bare vurdert A-boken.

Boken er en revidert utgave av Mega. Stoffet 
i nye Mega er blitt samlet i større bolker i for-
hold til Mega, men den er fortsatt svært lik en 
matematikkbok etter L-97.

I den generelle delen skal elevene lære det 
grunnleggende innenfor hvert emne. Deretter 
velger elevene hvilket nivå de vil jobbe etter i 

tangenten 3 2006.indd   44tangenten 3 2006.indd   44 23.08.2006   22:50:2623.08.2006   22:50:26



tangenten 2/2006 45

samarbeid med lærer. Margen i denne boken er 
brukt bevisst for å gi oversikt. Kopieringsorigi-
naler, aktiviteter, viktige opplysninger og regler 
er markert i margen. 

Regler står i fargede formelruter og eksem-
plene i røde rammer. I en del eksempler er det 
vist fl ere måter å løse oppgaven på. Disse gjør 
det enklere for foresatte å være leksehjelpere. 

Bruk av elevenes erfaringsverden
En del av oppgavene er knyttet til elevenes 
erfaringer, men også mange er utenfor elevenes 
erfaringsverden.

Systematikk og progresjon
Emner i 8. klasse: geometri, tall og tallregning, 
brøk og prosent, regneark, algebra, likninger, 
funksjoner og grafer og statistikk.

Verket er gjennomarbeidet og har god syste-
matikk og progresjon.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og lærerens rolle)
”Tenk og snakk”-oppgaver starter kapittelet. 
Læreverket har forholdsvis korte oppgaver med 
lite tekst. Det er mange illustrasjoner, det gjør at 
verket er lettleselig. En god del kjedelige repeti-
sjonsoppgaver, der elevene gjør det samme. Nye 
Mega har mange tradisjonelle oppgaver og få 
utforskingsoppgaver. Boken har ingen oppsum-
mering/faktarute på slutten av kapittelet.

I slutten av hvert kapittel er det en ”prøv deg 
selv”-oppgave og en ”Fylkesoppgave”, dette er 
en større temaoppgave. Boken legger opp til en 
forholdsvis tradisjonell lærerrolle. Eksemplene 
inneholder lite forklaringer, slik at boken for de 
fl este elever blir lite selvinstruerende.

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Etter en generell del, skal elevene velge 
vanskelighets grad. Differensieringen har tre 
nivå. Blått nivå er enklest, der skal de gjennom 
samme stoff en gang til. Gult nivå er litt mer 
øvelse og rødt nivå gir fl ere utfordringer. 

Andre læremidler, nettsted
Det fi nnes engangsbøker med de samme emnene 
som hovedbøkene og med samme oppbygging 
som disse. Disse inneholder enklere oppgaver.

Adresse nettsted: www.dammskolen.no

Lærerveiledning
Lærerperm har kopieringsoriginaler og en 
læringstrapp som viser hvordan lærestoffet er 
fordelt på de tre årstrinn. Vi har ikke sett lærer-
permen.

Hva skiller dette verket fra andre verk?
Lærebøkene inneholder ikke fasit slik at elevene 
ikke kan kontrollere seg selv på en enkel måte.

Hvert kapittel inneholder en temaoppgave 
fra et fylke i Norge, disse er tverrfaglige og nært 
knyttet til matematikk i hverdagen.
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SIRKEL

Samsvar mellom lærestoff og mål
I starten på hvert kapittel kommer det fram 
tydelige mål på hva eleven skal lære i kapitte-
let. Disse målene er i samsvar med læreplanen. 
Det ser ut som det er bra sammenheng mellom 
målene og lærestoffet i det enkelte kapittel. 

De fi re grunnleggende ferdigheter i kunn-
skapsløftet; skriving, lesing, digitale ferdighe-
ter og regning er godt ivaretatt. Den muntlige 
delen av grunnleggende ferdigheter er ikke så 
mye vektlagt.

Da vi bare har vurdert en av 8.klassebøkene 
er det vanskelig å si om kompetansemålene blir 
nådd i 10.trinn.

Fremstilling av lærestoff og formgiving 
Verket har to lærebøker; Grunnbok A og B og 
to oppgavesamlinger, en til hver bok hvert år Vi 
har bare vurdert Grunnbok A.

I begynnelsen på hvert kapittel er det et 
inspirasjonsbilde som skal fortelle litt om hva 
kapittelet handler om. Alle kapitlene starter 
med fellesstoff for alle. Her er det prøvd å fange 
opp forkunnskapen til eleven og denne delen 
peker mot viktige elementer i kapittelet. Etter 
fellesstoffet er det en liten test ”Hvor går du 
nå?”, der elevene vurderer sine kunnskaper. Ut 
fra resultatet på den kan elevene velge tre ulike 
nivå for videre arbeid i kapittelet.

Elevene får deretter veiledning for hva de bør 
arbeide med videre. I kapitlene fi nner vi eksem-
pelbokser og formelbokser i grønne rammer. På 
hver side er det en fotnote som forteller hvilket 

kapittel eleven jobber med.
De ulike startpunktene er markert med 

ulik farge. Fargekodingen kan sees fra siden 
på boken. Det gjør at det er lett å fi nne frem i 
boken fra siden.

I Startpunkt 1 bygger du opp de grunnleg-
gende kunnskapene. 

Startpunkt 2 er en videreføring av stoffet. 
Denne delen skal dekke målene i læreplanen.

Startpunkt 3 har mye fordypning og utfor-
dringer. Elevene jobber som regel her etter at de 
har arbeidet litt eller mye i startpunkt 2.

På slutten av hvert startpunkt refl ekterer 
eleven over hva han eller hun har lært og vurde-
rer sine kunnskaper i forhold til videre arbeid.

Det er henvist til oppgaveboka for fl ere tre-
ningsoppgaver.

Bøkene inneholder stikkordsliste og fasit.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Mange av oppgavene er knyttet til elevenes erfa-
ringsverden. De fl este illustrasjonene er kjente 
for elevene. Usunn mat er imidlertid sterkt 
representert på bildene.

Forlag
Aschehoug

Forfattere
Svein H Torkildsen, Marianne Maugesten

Grunnlag
Grunnbok 8A
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Systematikk og progresjon
Bøkene i 8. klasse inneholder til sammen seks 
emnebaserte kapitler: Geometri, hele tall, 
målinger, statistikk, prosent og sammenhen-
ger.

Det enkelte kapittelet er systematisk bygget 
opp. I hvert kapittel er det mange små delemner 
som bearbeides over en enkeltside med en tyde-
lig overskrift hva siden inneholder.

Elevene skal bygge opp sin egen matematiske 
kompetanse gjennom mange undersøkende og 
utforskende oppgaver. I mange av oppgavene 
blir elevene oppfordret til å formulere reglene 
selv.

Kapitlene inneholder få regler. Noen regler 
fi nnes i oppsummeringen bakerst i læreboken. 

Det er god progresjon i det enkelte kapit-
telet med noe felles stoff og tre valgmuligheter 
i videre arbeid med stoffet. Progresjonen for 
elevene vil være ulik siden de kan velge ulike 
vanskegrader på oppgavene.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og krav til lærerens rolle) 
Boken har mange aktiviteter. Mange oppgaver 
er utforskende og undersøkende. 

Hvert kapittel inneholder også problemløs-
ning, kreative oppgaver, og noe å gruble på. ”Litt 
av hvert”, ”Klarer du den?” og ”Litt ekstra.” 
Disse tre er markert med ulike farger på sidene 
og de skal passe for alle.

 ”Stemmer det?” er en annen type oppgaver 
der elevene skal vurdere noen påstander.

Sirkel har rikelig med oppgaver og er tilpas-
set ulike læringsstiler. Oppgavene skal motivere 
og pirre nysgjerrigheten.

Læreren må sette seg grundig inn i hvordan 
læreverket er tenkt brukt siden det er forholds-
vis lite gjennomgang av fellesstoff. Boken inne-
holder få eksempler og ”oppskrifter”. Verket er 
bygd opp med tanke på at elevene kan jobbe ut 
i fra egne forutsetninger og nivå.

Sidene er oversiktlige med luft mellom opp-
gaver, illustrasjoner og eksempelbokser. 

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Etter gjennomgang av fellesstoffet i kapittelet og 
”Hvor går du nå?”, har elevene mulighet til å 
velge startpunkt for videre arbeid. Det er mulig 
for elevene å bytte til et annet startpunkt/nivå 
underveis i arbeidet eller elevene kan også bare 
velge oppgaver fra alle tre startpunktene i det 
videre arbeidet med stoffet.

I tillegg har de også oppgaveboken som de 
kan velge oppgaver fra. Oppgavebøkene har 
samme differensiering som grunnbøkene.

Andre læremidler, nettsted
Interaktivt nettsted www.lokus123.no 

Nettstedet skal supplere lærestoffet og gi nye 
innfallsvinkler til stoffet.

Lærerveiledning
Lærerveiledningen er en ”alt i ett”-bok med 
faksimiler av grunnboken med fasit, begreper 
og mål med arbeidet på hver side. Her er en 
oversikt med eksempler på oppgaver: til ulike 
læringsstiler, for ulike grunnleggende ferdig-
heter og hvilke som er egnet som mappeopp-
gaver.

Veiledningen inneholder forslag til aktivite-
ter, kopioriginaler, egenvurderingsskjema for 
hvert kapittel og kapittelprøver.

Hva skiller dette verket fra andre verk? 
Bøkene er oversiktlige. De har en fi n oppsum-
mering av lærestoff bakerst i hver av grunnbø-
kene. Det er positivt at de har en målformule-
ring i begynnelsen på hvert kapittel.

Bøkene krever sin lærer. Verket er krevende 
og utfordrende å jobbe etter.

Noe vi syns er spesielt bra er ”Hvor går du 
nå?” og hvordan det er tenkt at det skal jobbes 
med disse oppgavene.
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Tetra

Samsvar mellom lærestoff og mål
Det er tydelige målformuleringer i starten 
av hvert kapittel. I tillegg har de egne mål for 
hvert fargekurs, blått og rødt. Da vi bare har 
vurdert 8. klasseboken er det vanskelig å si om 
kompetanse målene blir nådd i 10. trinn, men 
målformuleringene er konkrete og de fl este 
målene kan man enkelt teste om man har nådd. 
Delmålene i 8. klasseboken virker som om de 
kan bygge opp til en helhetlig matematisk kom-
petanse i 10. trinn. 

De fem grunnleggende ferdigheter i kunn-
skapsløftet er ivaretatt. 

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Verket har en bok per år. Vi har bare vurdert 
Tetra 8.

Hvert kapittel har et grunnkurs for alle. På 
slutten av grunnkurset er det en ”test deg selv”. 
Ut fra testen velger elevene hvordan de vil jobbe 
videre. Blått kurs er mer øvelse, rødt kurs er mer 
utfordrende oppgaver og enkelte nye emner. På 
slutten av hvert kapittel er det et sammendrag 
av stoffet. Elever som jobber etter rødt kurs blir 
oppfordret til å lage et sammendrag av dette 
stoffet selv.

Eksempler og fakta kommer greit frem i 

grønne ruter. 
Oppgavene i bokene omhandler samme 

tema. Dette gir god sammenheng. Boken er 
rikt illustrert og bilder og tegninger passer til 
oppgavene.

Mange av sidene er tettpakket. En stor del av 
oppgavene er også tekstoppgaver. På grunn av 
valget om å ha alt lærestoffet og oppgaver i en 
bok er dette lite tilpasset lesesvake elever. 

Verktøykassen på slutten er en oppslagsdel 
for elevene med ulike tips til regneoppstilling, 
hoderegning osv.

Boken har fargekoding som kan sees fra 
siden, dette gjør det enklere å slå opp i boken.

Boken har stikkordsliste og fasit, men sva-
rene på lekser, samarbeidsoppgaver, pc-oppga-
ver, grubliser, abel-oppgaver, utfordringer og 
tester har læreren i lærerveiledningen.

Bruk av elevenes erfaringsverden 
Mange av eksemplene og oppgavene er knyttet 
til elevenes hverdag.

Forlag
Det norske Samlaget 

Forfattere
Svensk bok, oversatt og tilrettelagt for norske 
forhold ved May Britt Hagen

Svenske forfattere
Synnöve Carlson, Karl-Bertil Hake, 
Birgitta Öberg

Vurderingsgrunnlag
Grunnbok 8
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Systematikk og progresjon
Emner i 8. klasse er statistikk, tall, algebra, 
geometri og måling, brøk og kapittelet drøm-
mereisen 

Verket er emnebasert. Det er systematisk 
bygget opp med et grunnkurs og deretter en 
valgdel for elevene. Progresjonen i hvert kapit-
tel er god.

Arbeidsformer og oppgaver (oversiktlighet 
og krav til lærerens rolle)
Boken har mange aktiviteter og fristende opp-
gaver. Den inneholder blant annet: abel-oppga-
ver, spill, større PC-oppgaver, sant eller usant-
oppgaver og grubliser på norsk og engelsk. Det 
fi nnes i slutten av boken 3-5 lekser fra hvert 
kapittel. Disse er også delt i ulike vanskelig-
hetsgrader.

Store deler av boken er ikke mekanisk inn-
læring av løsningsoppskrifter og drilloppgaver. 
Boken krever en aktiv lærer som må sette seg 
grundig inn i hvordan læreverket skal brukes. 
Boken virker inspirerende og aktiviserende. 

Boken er oversiktlig og lett å fi nne frem i. 

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Det er to ulike nivå å velge mellom etter en felles 

innledning. Lekseoppgavene er delt i tre nivå.

Andre læremidler, nettsted
Nettsted: tetra.samlaget.no

Lærerveiledning
Lærerpermen har med faksimiler av grunnbo-
ken. 

Denne har tips til læreren om hvordan de 
ulike emnene kan gripes an. Den inneholder 
arbeidsark til alle kapitlene og verktøykassen. I 
permen fi nnes også repetisjonsoppgaver, prøver 
og ekstra grubliser.

Vi har ikke sett denne.

Hva skiller dette verket fra andre verk? 
Kapittelet ”Drømmereisen” som viser elevene 
hvordan matematikken griper inn i hverdagen 
på en ferietur. Denne typen kapitler er bra for 
øving i å lage oppgaver selv eller å arbeide rundt 
en åpen oppgave. 

Verktøykassen i slutten av boken er over-
siktlig og lett å slå opp i. Hvert kapittel har en 
egen del med regnearkoppgaver og ellers mange 
spennende oppgavetyper.

Morsomt at de har lagt inn grubliser på 
engelsk.
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Anne-Gunn Svorkmo, Trude Fosse

Holmboeprisen 2006

Holmboeprisen ble for andre gang delt ut til en 
norsk matematikklærer. Vinneren i år var Grete 
Normann Tofteberg. Prisen ble delt ut 22.mai 
ved Oslo Katedralskole av årets Abelprisvin-
ner Lennart Carleson. Prisen, 50 000 kroner, 
blir fordelt likt mellom Grete og Kirkebygden 
skole.

Prisvinneren, Grete Normann Tofteberg 
arbeider ved Kirkebygden barne- og ungdoms-
skole som ligger i Våler i Østfold. Hun har ord 
på seg for alltid å vise et stort engasjement for 
matematikkfaget. Elevene hennes har fl ere 
ganger deltatt i Kapp-Abel konkurransen, og i 
2003 vant klassen hennes.

Grete er sterk på konkretisering av matema-
tikken, og kolleger forteller at hun er fl ink til å 
bruke praktiske anvendelser av faget i undervis-
ningen. Hun sørger for at alle elevene får utfor-
dringer slik at hver enkelt av dem kan videreut-
vikle sine kunnskaper i matematikk.

Grete har vært meget aktiv med å kurse sitt 
kollegium. Hun har hatt heldagskurs og kortere 
kurs for personalet både i matematikk og IKT. 
Hun setter matematikk på dagsorden og snak-
ker om matematikk på personalmøter. Hennes 

kollegaer beskriver henne som en meget hjelp-
som samarbeidspartner.

Takket være henne har Kirkebygden barne- 
og ungdomsskole matematikk som satsnings-
område. Tofteberg har vært med å bygge opp et 
matematikkrom ved skolen og bidratt til inn-
kjøp av materiell til matematikkundervisningen. 
Hun samarbeider også med det lokale nærings-
livet om matematikkprosjekter i klassen. Elev-
ene får på denne måten innsyn i arbeidslivet for 
eksempel ved den lokale banken.

Grete er inneværende år kontaktlærer i 
10. klasse. Her har hun til og med kurset forel-

Anne-Gunn Svorkmo, Matematikksenteret
Anne-Gunn.Svorkmo@matematikksenteret.no
Trude Fosse, Ulsetskogen skole
trude.fosse@bergen.kommune.no
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drene på trinnet i matematikk. Så det kommer 
tydelig frem at hun arbeider på alle fronter med 
å engasjere mennesker i matematikkfaget.

For tiden jobber hun 50 % med undervisning 
og 50 % i en administrativ stilling. Hun holder 
kurs og er IKT-veileder.

Tofteberg engasjerer seg i matematikkfaget 
også på andre måter. Her er noe av det hun 
holder på med:
– Hun har en rekke verv i matematikklærer-

foreningen LAMIS og representerer blant 
annet ungdomstrinnet i styret.

– Grete er eneansvarlig for prosjektet: ”Jenter 
og data” ved skolen.

– Hun er fagkoordinator for prosjektet 
”Matematikk som møteplass” med ca. 220 
deltakere fra 4 kommuner.

– Hun har gjennomført kursrekken ”Mate-
matikk i Kunnskapsløftet”.

– Hun deltar også i det internasjonale Com-
meniusprosjektet som setter fokus på 
realfag/naturfag.

– Grete samarbeider med Høgskolen i Øst-
fold.

– Hun har inneværende år prøvd ut et nytt 
matematikkverk og samarbeider på denne 
måten med lærebokforfattere.

– Grete er ressursperson for Nasjonalt Senter 
for Matematikk i Opplæringen, Matema-
tikksenteret.

– Hun har engasjert seg i utarbeidelsen av 
muntlige eksamensoppgaver både i mate-
matikk og andre fag. Hun er alltid sensor i 
faget.

– Hun har vært medlem av den nasjonale 
læreplangruppa i matematikk

De som kjenner til hennes undervisning sier at 
hun har veldig god kontakt med klassen. Hun 
råder over mye erfaring, behandler elevene på 
en bra måte samtidig som hun klarer å bevare 
autoriteten. Elever som har gått ut av skolen 
vender tilbake med spørsmål fra videregående 
skole til henne. Hun er en naturlig veileder også 

etter at elevene har sluttet. Tidligere elever sier 
om henne: Hun er fl ink til å lære bort matema-
tikk, og hun er en inspirerende lærer.

Tofteberg legger vekt på at elevene tar i bruk 
ulike læremidler og medier slik at de blir dyk-
tige til å integrere kunnskaper fra ulike fag-
områder. Slik har hennes pedagogiske ideer og 
undervisningspraksis stor overføringsverdi også 
for andre fagområder.

Kollegene beskriver Grete Normann Tofte-
berg som et arbeidsjern!

Hun rekker alt! Alt hun foretar seg er meget 
gjennomarbeidet, og hun er alltid i forkant av 
utviklingen. Hun praktiserer arbeidsmetoder 
med stor grad av elevaktivitet, matematikk inte-
grert i andre fag det vil si i tema og prosjektsam-
menheng og ikke minst ved bruk av IKT som 
er en av hennes store forkjærligheter. Samtidig 
klarer hun å stille store krav til elevene.

Vi snakker om en meget engasjert og dyktig 
lærer med stor arbeidskapasitet, en lærer med 
stor faglig tyngde og med god kunnskap om 
hvordan matematikk kan og bør formidles til 
elevene.

Prisvinnerens foredrag
Det var et interessant foredrag Holmboeprisvin-
neren Grete Normann Tofteberg ga 22. mai ved 
Høgskolen i Oslo avdeling for Lærerutdannin-
gen. Tofteberg benyttet anledningen til å sette 
fokus på hva hun mener god læring er. Hun viste 
eksempler fra egen matematikk undervisning. 

Hederlig omtale
I år fi kk seks av de nominerte til Holmboepri-
sen, hederlig omtale. De seks er: Birgitt Bakke-
Eidså, Kristelig Gymnasium i Oslo, Hans Isdahl, 
Nordreisa videregående skole i Troms, Karl Erik 
Sandvold, Oslo Katedralskole, Annie Selle, 
Hovinhøgda skole i Akershus, Grete Normann 
Tofteberg, Kirkebygden skole og Rolf-Arve 
Wold, Brønnøysund barne- og ungdomsskole. 

Prisvinneren er også omtalt på Lamis’ sider.
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Reinert A. Rinvold

Den uløselige 
eksamensoppgaven

Matematikkoppgaver fører sjelden til oppslag 
i media. Oppgaven fi kk imidlertid en sentral 
plass i Bergens Tidende (BT) 9. juni i år. Avisens 
fokus var at utdanningsdirektoratet hadde gjort 
en feil. En lærer fra Førde hadde blitt sjokkert 
da han så gjennom oppgaven gitt til eksamen 
i 1MX og 1MY. Han hevdet overfor BT at det 
var gjort en grov feil og at ingen av grafene er 
riktige. 

Oppgaveteksten lyder: ”Trude har tenkt å 
prøve ut ein av dei store turistattraksjonane i 
byen, nemleg å hoppe i strikk ut frå utkikkspla-

tået. Ho fell fritt til strikken begynner å bremse 
farten. Kva for ein av grafane beskriv farten til 
Trude som funksjon av tiden? Hugs å grunngi 
valet av graf.”

Den første grafen var tenkt som riktig svar, 
men utdanningsdirektoratet godtok etter eksa-
men både I og II når elevens begrunnelse var 
tilfredsstillende. Oppslaget i avisen vakte stort 
engasjement fra leserne og kort tid etterpå 
publiserte avisen ”det rette svaret” sendt inn av 
en realist. Han hevder at problemet med alter-
nativene i oppgaven er at de ikke har med nega-
tiv hastighet når du suser opp igjen.

Reaksjonene fra fagfolkene går på at det 
fi nnes et riktig svar og at andre svar er feil. 
Dette avspeiler et tradisjonelt syn på skolefaget 

Reinert A Rinvold, Norsk Lærerakademi
rar@lh.nla.no
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matematikk. Et slikt syn er imidlertid ikke det 
eneste mulige. Svaralternativ I gir ganske riktig 
at farten er null til å begynne med og at farten 
øker lineært med tiden så lenge Trude faller 
fritt. Grafen tar ikke hensyn til det som skjer 
etter at strikken bremser farten, men gir en 
riktig fremstilling av tiden med fritt fall. Graf 
II fokuserer derimot på strikkens innvirkning 
på bevegelsen. Farten når en topp, avtar så ned 
til null, øker mot en ny lavere topp og avtar så 
igjen. Alternativet tar hensyn til at farten er null 
i starten, men grafen er krum den første tiden. 
Dermed fanger den ikke opp fritt fall delen. 
Siste graf er den eneste av de tre alternativene 
som med rette kan kalles helt feil. Den virker 
som en fremstilling av hvordan høyden varierer 
med tiden, ikke farten. Realisten som sendte 
inn ”det rette svaret” til avisen reagerte på at 
ingen av svaralternativene opererte med nega-
tiv fart. Hans graf har negativ fart når Trude 
er på veg nedover og positiv opp igjen. Fortegn 
på farten er vanlig på høyt faglig nivå, men det 
er ikke noe i veien for å bruke absoluttverdien 
i stedet. En fi ffi g sak er at Trude skifter retning 
i det farten er null, ikke på realistgrafens topp 
og bunn punkt. Tilsvarende gjelder graf II, men 
i motsetning til realistens graf kan den ikke så 
lett forveksles med en grafi sk fremstilling av 
høydens variasjon med tiden. Realistens svar 
går heller ikke fri for faglige innvendinger. Fritt 
fall perioden er ikke tatt hensyn til. Dessuten 

er det ikke benevning på aksene. 
Naturlig ville vært sekunder og 
meter per sekund, men det ser ikke 
ut til å stemme. I avisen står det at 
farten er negativ når Trude suser opp 
igjen. Fra tid null og utover ligger 
grafen under x-aksen, så grafen har 
negativ fartsretning nedover. Denne 
uoverensstemmelsen kan imidlertid 
skyldes journalisten…

Den nye lærerplanen Kunnskaps-
løftet vektlegger fem grunnleggende 
ferdigheter. Minst to av dem er 
aktuelle i forbindelse med grafi sk 

fremstilling av situasjoner fra virkeligheten. ”Å 
lese i matematikk” dreier seg om å kunne tolke 
tekster som inneholder grafer eller annet mate-
matisk innhold. Fokuset på riktig og feil svar 
ser bort fra at grafen er en tolkning av en virk-
e lig hendelse. Det fi nnes alltid mange mulige 
tolkninger, selv om rimeligheten av tolkningene 
selvsagt kan variere. Vi snakker om matema-
tiske modeller av virkeligheten. Våger vi som 
lærere å gi slipp på ideen om at det alltid skal 
fi nnes ett riktig svar, kan det virke svært fri gjør-
ende på elevene. Det er verdifullt for elever å 
høre at deres tenkemåte blir tatt på alvor. Ferdig-
heten ”å uttrykke seg muntlig i matematikk” 
innebærer blant annet å forklare tanke gangen 
sin og drøfte løsninger med andre. Oppgaver 
med fl ere mulige svar er velegnet til å få i gang 
slike samtaler. Elevene kan lære av hverandre og 
læreren kan gi målrettet hjelp tilpasset elevens 
tankegang. 

En representant for utdannings direktoratet 
sier til BT at elevene ikke hadde problemer 
med grafoppgaven. Elevene vet hva strikkhopp 
er og at Trude vil sprette opp og ned. Et indre 
bilde av situasjonen forutsetter ikke at eleven 
har kunnskaper i fysikk. I hverdagslivet er fart 
vanligvis positiv. Speedometeret på en bil viser 
ikke negativ fart selv om bilen rygger. Koblin-
gen mellom opplysningen om fritt fall i starten 
og en lineær graf i den fasen krever derimot 
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kunnskap om hvordan legemer faller påvirket 
av tyngdekraften. Stieg Mellin-Olsen benytter 
uttrykket oppgavediskursen til å betegne den 
tradisjonelle matematikkundervisningen hvor 
timene er preget av at elvene regner oppgaver fra 
lærebøker, se [2]. Oppgavene er laget av lærere 
eller andre fagpersoner og har ett riktig svar 
som ofte fi nnes i en fasit. En utilsiktet effekt er 
at fokus settes på verden slik den ses av de som 
lager oppgavene mer enn på elevens virkelig-
het. All ære til utdanningsdirektoratet for deres 
oppgave og retteinstruksen etterpå. For deg som 
lærer kan det kanskje føles som å hoppe i strikk 
å gi elevene fl ertydige og åpne oppgaver, men 
det er verd innsatsen!

Kilder
[1] Utdanningsdirektoratet (2005). Læreplaner 

for kunnskapsløftet.
[2] Mellin-Olsen, S. (1996). Oppgavediskursen. 

Tangenten 2/1996, s 9–15. www.caspar.
no/tangenten/1996/oppgavediskurs.html
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• Hvert prosjekt er utførlig illustrert og enkelt beskrevet.
•  Alle opplegg gir stort rom for design og kreativitet.
•  Praktiske tips til gjennomføring med elevene. 
•  Ideer til  erfaglige prosjekter basert på oppleggene.

Teknologi- & Designboka er ei praktisk håndbok 
beregnet på lærere. Den utgjør et solid 
supplement til teknologi- og designsto  et på 
hele ungdomstrinnet.
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Liv Gundersen 

Matematikkdager 
på Vilberg skole

I uke 6 hadde vi matematikkdager på skolen 
med utgangspunkt i det fl otte matematikkheftet 
(heftet til matematikkens dag utgitt av LAMIS) 
som kom dette året. Det var aktiviteter på tvers 
av trinn og på trinnet. Det varierte hva hver 
enkelt gruppe arbeidet med. Elevene koste seg 
med annerledes matematikkdager.

På mitt 6. trinn ønsket vi å se nærmere på 
tesselering. Det gjorde vi ikke i matematikkuka, 
så vi valgte å fortsette med det uka etter. På for-
hånd kopierte vi lærere de geometriske fi gurene 
over på farget A4-papir. Elevene kunne deretter 
klippe ut sine fi gurer og lage sitt eget mønster på 
et pappark i A4-størrelse. Før de begynte ble de 
vist noen få eksempler hvor geometriske man-

gekanter passet inn i mønster med hverandre, 
og hvor de ikke passet. Spørsmålet ble hvorfor?

Det ble snakket om de ulike formene, og 
hvilke mangekanter som kunne dekkes av en 
likesidet trekant. Elevene prøvde det ut. Hvor-
dan kan man sette sammen trekanter for å få 
tredimensjonal effekt ble berørt, og gammel 
historie om fl iselegging ble det også snakket om. 
Deretter var det bare å sette i gang.

De snakket sammen om hva de ønsket å lage, 
veiledet hverandre og klippet i vei. De var veldig 
kreative og ivrige. En elev sa da første økta var 
slutt: ”Dette er den beste mattetimen jeg har 
hatt noen gang.” Arbeidet fortsatte over fl ere 
timer fordelt gjennom uka. Det ble mange fl otte 
resultater og forståelsen av mangekanter med 
hensyn til areal og omkrets var blitt mye større. 

Liv Gundersen, Vilberg skole
livgunder@msn.com

(fortsetter side 57)
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I matematikkens verden fi nnes det en del måter 
å regne på som kan forbløffe de fl este. Som regel 
dreier det seg om mønstre og sammenhenger 
som er kompliserte for folk fl est, men som på 
overfl aten virker meget lette å gjennomføre, og 
som kan etterlate inntrykket av at man har med 
magiske fenomener å gjøre.

   Selv har jeg (Jon Haugstad) pådratt meg 
en del rykter, både som matematisk magiker, 
trollmann, clairvoyant, og mattegeni. Ingen av 
delene medfører riktighet.

   Jeg har nemlig presentert en tabell, både for 
elever og for kolleger, hvor jeg har påvist at det 
går raskere å addere fl ersifrede tall i hodet enn 
på kalkulatoren.

   Reaksjonene har ikke uteblitt: ”Err’u blitt 
gæer’n, eller en sånn en som har fått alle hjerne-
cellene på ett sted, og ingen ellers?” Ryktene om 
min galskap er sterkt overdrevne. Regnestykket 
er nemlig såre enkelt. Se bare på tabellen.

Oppgaven går ut på å velge ett tall fra hver 
kolonne, og summere det, gjerne med kalku-
lator.

Eksempel:

 168
 543
 186
 575
   459
 Sum: 1931 

Vi ser raskt at det fi resifrede resultatet kan deles 
opp i to tosifrede tall, 19 og 31. Summen av dem 
er 50. Ved å prøve andre tall i den samme tabel-
len, vil man fi nne det samme: 2525, 2129 osv. 
Også her er alltid summen 50.

I stedet for å summere alle de ovenstående 
tallene, summerer vi de siste sifrene i de fem 

Jon Haugstad, Christoph Kirfel

Geni eller gal eller …?

Jon Haugstad, Sedsvoll skole
 jonhaugs@online.no
Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
Christoph.Kirfel@mi.uib.no

A B C D E

366 345 186 872 756

69 840 582 971 558

168 246 87 575 657

762 147 285 577 954

960 543 483 179 855

564 48 780 674 459
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tallene i hodet: 8 + 3 + 6 + 5 + 9 = 31. I og 
med at vi vet om de to par-sifrene, kan vi på 
et par sekund konstatere at summen er 1931. 
Dette fungerer hver gang, og når elevene selv 
bestemmer hvilke tall de skal plukke ut, men 
ikke skjønner hvordan læreren har fått det til 
i hodet, da blir pedagogen lett en trollmann. 
Læreren får et spennende rykte, elevene får 
repetert summering av fl ersifrede tall.

Men gal – neppe ennå.

Her kommer en forklaring:
Tierne i hver kolonne er konstante. For 

eksempel er tierne i rekke A alle sammen 6, i 
kolonne B 4, i kolonne C 8, i kolonne D 7 og i 
kolonne E 5. Legger man sammen ett tall fra 
hver rekke er dermed bidraget fra tierne 300.

Videre ser vi at summen av ener og hundrer 
i hver kolonne er konstant. I første kolonne er 
ener pluss hundrer lik  9, i kolonne B er det 8, 
i kolonne C er det 7, i kolonne D er det 10 og i 
kolonne E er det 13. 

Kaller vi nå enerne av tallene vi legger 
sammen for a, b, c, d og e etter som hvilken 
kolonne de er hentet fra kan vi si at totalsum-
men blir:

 

( )

( )

( )

a b c d e

a

b

+ + + + +

+ -
+ -

Fra enerne Fra tierne
� ��� ��� �300

9 100

8 1100

7 100

10 100

13 100

+ -
+ -
+ -

¸

˝

Ô
ÔÔ

˛

Ô
Ô
Ô

( )

( )

( )

c

d

e

 Fra hundrerne

Setter vi S = a + b + c + d + e for summen av 
enerne så blir resultatet

S + 300 + 900 + 800 + 700 + 1000 + 1300 – 
100S = 5000 – 100S + S = (50 – S)100 + S,

altså det resultatet som trikset angir. Vi får 
nemlig summen av enerne til slutt og 50 minus 
denne summen i de to første sifrene. Å gange 

med 100 betyr jo ”å skyve resultatet to siffer-
plasser til venstre”.

Med denne forklaringen har man også en 
oppskrift for å lage liknende triks selv.

Kilde
Raymond Blum: Mathermagic. Sterling Publish-

ing Company. N.Y. 1991, s. 109

Mange elever som generelt ikke er så gode teore-
tisk i matematikk fi kk en veldig god opplevelse. 
De klarte å skape et fl ott mønster!

Bildene ble vist fram for andre på skolen og 
henger nå på veggen i klasserommet. Før ferien 
skal vi gjennomgå geometriske fi gurer på nytt, 
og da vil vi ha disse bildene som en fi n påmin-
nelse.

(fortsatt fra side 55)
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Denne lille historien fra klasserommet hand-
ler egentlig om en helt vanlig matematikktime. 
Likevel er det en hendelse jeg har lagt meg på 
minne som en av de mest spennende jeg har 
opplevd. Bakgrunnen er enkel. Jeg hadde 10. 
trinn, og det var sånn ca. midtvinters. Vi hadde 
jobbet en tid med sannsynlighetsregning, og 
jeg ønsket å jobbe sammen med hele klassen 
omkring en konkret og praktisk situasjon. På 
www.matematikk.org fant jeg et spill som heter 
”5 på rad”. Egentlig er dette et enkelt bingospill 
med to terninger, der elevene får krysse ut to tall 
på spillebrettet for hvert kast med terningene. 
De får krysse ut både summen og produktet av 
de to terningene. Den matematiske utfordrin-
gen i spillet ligger i at elevene selv skal fylle ut 
spillebrettet. De skal skrive inn de tallene som 
de mener gir dem størst mulig vinnersjanse. 

Jeg valgte å la elevene arbeide i par slik at de 
kunne diskutere seg fram til disse tallene. Med 
noe variert entusiasme satte elevene i gang, og 
jeg kunne gå omkring og lytte til de ulike reson-
nementene og danne meg et bilde av elevenes 

faglige refl eksjon. Dette var en klasse med høyt 
konkurranseinstinkt, men samtidig hadde de 
en lun og munter tone. Ganske raskt ble elev-
ene opptatt av hvordan spillet kunne vinnes. Vi 
fulgte de oppgitte spillereglene, kastet terning 
og spilte til noen fi kk 5 på rad. Et par, to gutter, 
vant og jublet høylytt. Det var da det skjedde, 
det jeg vil kalle for et gyllent øyeblikk. Et annet 
par, to jenter, utbrøt: – Dette er ikke riktig, det 
gir alt for stor usikkerhet i forhold til hvem som 
har valgt riktig strategi bare å spille til 5 på rad. 
Vi forlanger å spille til fullt brett!” Selvfølgelig 
måtte vi fortsette da! Vi spilte til fullt brett og 
de to jentene vant!

Hva ga ikke dette meg av uante muligheter til 
å skape diskusjon og refl eksjon i klasserommet? 
Hva hadde jentene ment? Hvorfor forlangte de å 
spille til fullt brett? Hadde de rett i sin påstand? 
Hvilken strategi hadde de ulike parene valgt? 
Kunne vi oppnå bedre resultat ved å endre stra-
tegi og i så fall hvordan? Var det noen tall det 
var dumt å ha med på spillebrettet? Alle måtte 
begrunne sine synspunkter og sammen kunne 
vi skape en bredere forståelse av problemstillin-
gene. Ganske raskt kom det fram at noen tall var 
svært ukloke å ha med, for eksempel tall større 
enn 36 og primtall. Men var det forresten alle 
primtall som burde utelates? Hvordan kunne vi 
egentlig få en oversikt over gode og dårlige tall. 
Jentene viste fram en tabell de hadde laget med 

Grete N. Tofteberg

Om å gripe øyeblikket

Grete Normann Tofteberg, Kirkebygden skole 
er vinner av årets Holmboepris. Tangenten 
oppfordret henne til å fortelle om sin 
undervisning. 
grete.tofteberg@kirkebygden.gs.of.no
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alle mulige summer, og den viste at summen 
7 ville opptre mange fl ere ganger enn summen 
2 eller 12, men at 6 og 8 heller ikke var dårlige 
summer. Neste utfordring var om det gikk an å 
lage en tilsvarende tabell over produktene. Kan-
skje var det slik at 7 ikke var det beste tallet like-
vel, fordi det ikke kan opptre som et produkt? 
Noen hadde valgt en litt annen strategi, og lett 
etter tall som både kunne være sum og produkt, 
f.eks 12, og brukt disse tallene fl ere ganger. Etter 
hvert begynte også noen å refl ektere over talle-
nes innbyrdes plassering. Kanskje var det lurt å 
plassere sum og tilhørende produkt ved siden av 
hverandre i rutenettet. Men med en god strategi 
på valg av tall, hvorfor var det likevel viktig å 
spille til fullt brett? Jentene hadde en intuitiv 
forståelse av at det måtte være slik, men måtte 
ha hjelp til å formulere og begrunne de store 
talls lov slik at argumentene deres ble akseptert 
av resten av klassen. 

Hva handler dette egentlig om? Jeg mener 
det handler om å ikke sove i timen. Som lærer 
må jeg også være mottagelig for impulsene elev-
ene gir meg og våge å gi slipp på mitt opprin-
nelige opplegg når slike gylne øyeblikk oppstår. 
Hva om jeg hadde avvist jentene med at vi ikke 
hadde tid, eller latt være å trekke resten av klas-
sen inn i den faglige diskusjonen? Da hadde 
trolig dette bare blitt litt avslapping med et spill, 
verken mer eller mindre.

5 på rad
Hver elev/elevgruppe har et rutenett med 5 × 5 
tomme ruter. De skal fylle et tall i hver rute. De 
kan, hvis de ønsker, bruke det samme tallet fl ere 
ganger. Når spillet starter kaster læreren to ordi-
nære terninger. For hvert terningkast kan spil-
leren krysse ut inntil 2 ruter, en for summen av 
terningøynene og en for produktet. Det er om å 
gjøre først å få 5 på rad – vannrett, loddrett eller 
diagonalt. Utvidelse: Spill til bilde/ramme/fullt 
brett.

6 10 7 36 8

8 2 20 16 12

7 24 9 6 11

11 30 12 25 7

12 15 18 3 5

En avkrysning 
for sum

En avkrysning 
for produkt
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De uendelige farge-
leggingsoppgavene

Glimt fra leksehverdagen.

Min datter Susanne er åtte år og går i 3. klasse. 
På ukeplanen står det bl.a. oppført lekse s. xx 
i Plussboken. Susanne fi nner frem Plussboken 
sin, og blar opp riktig sidetall. Så kommer et 
høyt sukk. ”Ikke sånn NÅ IGJEN!” Siden består 
av et bilde av fotballspillende barn som skal far-
gelegges. Inni de ulike fargeleggingsfeltene står 
det diverse subtraksjonsoppgaver. Nederst på 
siden er det angitt fargekoder. F.eks skal alle felt 
som gir svaret 1-3 farges blå, og alle felt som får 
svaret 4 og 5 skal farges rød.

Uten å regne noen verdens ting setter hun i 
gang å fargelegge. ”Himmelen skal sikkert være 
blå”, sier hun og setter i gang. Jeg spør forsiktig 
om hun ikke for sikkerhets skyld skal regne ut 
stykket som står i himmelfeltet. ”Hva er vitsen 
med det da? Himmelen blir alltid blå!!!”

Slik fortsetter det. Sola skal sikkert være gul, 
trærne skal sikkert være grønne, gresset skal sik-
kert også være grønt. Det tar utrolig lang tid å 
fargelegge en hel gressplen, for ikke å snakke om 
en hel himmel. Så regner hun ut noen få felter 
på barnas fotballdrakter. ”Å, denne ble rød” sier 
hun. ”Da skal alle de andre på det laget også 

være røde”. Fargeleggingen videre går seint og 
møysommelig. ”Vi må gjøre det pent”, sier hun. 
Selv om siden er full av regnestykker, er det ikke 
særlig mange felter hun egentlig regner noe på. 
De fl este bare tenker hun seg til utfra hvilke 
farger som er naturlige å bruke. Hele leksen tar 
nesten en hel time.

Når hun er ferdig himler hun med øynene. 
”Hva er vitsen med sånne oppgaver? Vi lærer jo 
ikke noe matte av det! Vi lærer jo bare å farge-
legge, og det kan jeg! Og så lærer vi at å farge en 
himmel fi nt tar veldig lang tid”. Så smeller hun 
boka igjen og stapper den i sekken. 

Noen som vil motsi henne?

Vennlig hilsen Sabine Lauw
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”Min første 1-2-3” består av: 15 bøker, 15 akti-
vitetspakker, en veileder for de voksne og en 
kuleramme. Det er startpakken som blir bok-
anmeldt. Den består av:
– ”Moro med tall. Hvordan vekke barnets 

interesse for tallenes verden” (en veileder 
for de voksne)

– ”1- boken min”
– ”Første aktivitetspakke”
– En kuleramme

Første reaksjon når vi får bøker som uttaler at 
de er bøker med fokus på fag som vi knytter til 
skolen, kan være blandet. Vi ser for oss bøker 
som krever voksne med interesse for faget, god 
konsentrasjon og sist men ikke minst god tid. 
Førsteinntrykket ble derfor positivt for oss. 
Dette er bøker som er lettleste, har mange, far-
gerike og store illustrasjoner og som lett går 
inn i den litteraturen vi ellers leser med barna! 
Matematikk er et av satsingsområdene i vår 
kommune, både i barnehagen og på skolen. 
Det er blitt satt fokus på området gjennom kurs, 
videreutdanning og oppstart av prosjekt. Like-

vel er det fortsatt et så nytt område at vi jobber 
med å fi nne matematikken i hverdagen og bli 
bevisst det matematiske språket, som vi bruker 
hele tiden. Vi må bli enda bedre på å gripe de 
matematiske utsagnene vi hører fra barna og 
spinne videre på disse.

Personalet likte godt den første boken ”Moro 
med tall. Hvordan vekke barnets interesse for 
tallenes verden”. Denne er rettet mot de voksne. 
En kort og lettlest bok som gav gode ideer og 
inspirasjon. Den har et design som gjør at en 
ikke gruer seg for å starte på den. Boken er fi n 
å bruke i foreldresamarbeidet. Den gir leseren 
mange gode tips, beskriver en del teori og knyt-
ter teori til praksis. Den beskriver dagligdagse 
gjøremål som borddekking, handletur, baking, 
formingsaktiviteter, tegning, eventyr, spill og 
uteaktiviteter. I boken pekes det på aktiviteter 
som vi utfører hver dag, både i barnehagen og i 
hjemmet, som med litt fokus og kanskje litt mer 
tid, blir fi ne aktiviteter der vi bruker matema-
tikk sammen med barna.

Ved å lese boken blir vi bevisst matematik-
ken i disse dagligdagse aktivitetene og kan være 
med på å styrke barnas grunnleggende matema-
tiske utvikling.

For små barn henger begynnende matema-
tikkutvikling nær sammen med språkutvikling. 
Både i litteratur og fra fagfolk hører en hvor 
viktig det er med et rikt språk og gode begre-

”Min første 123”
Forfattere: Elin Reikerås, Elna Greig, 
Eli Cantillon
Utgitt av Go’bokens Førskole, Sandvik 2006
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per også i forhold til den matematiske utvik-
ling. Språket brukes mer aktivt til å sette ord på 
matematikken nå enn tidligere. Boken peker på 
oss voksne som gode modeller, og det tror jeg at 
vi trenger en bevisstgjøring på. Vi sier så mye, 
men hva vet vi om hvor mye barnet oppfatter av 
det vi sier og hvordan de tolker det.

”1-boken min” som er den første i en rekke 
på 15 bøker forteller om Diddi og Jesper som 
er bestevenner. De treffer på Tellefanten som 
reiser rundt i proppeloppen og er verdens beste 
tellemester. Sammen foretar de en reise hvor de 
leter etter 5 savnede gullfi sk.

Bildene er fargerike og har tallsymbol og ting 
å telle på hver side. Boken appellerte til barna 
når vi brukte den sammen med dem. De tok del 
i ”letingen” og hadde ikke problemer med å la 
seg engasjere. Det ble mye samtale, vel så mye 
som lesing. Bøkene kunne vi bruke med grup-
per av barn i ulik alder. Vi voksne skulle ønske 
bildene var litt mer ”personlige”. Tegningene 
virker som om de er tegnet for et internasjonalt 
marked. De er til forveksling ganske lik noen av 
tegneseriene som barna ser på barnetv lørdag og 
søndag morgen.

Spillene i den tredje boken var enkle og 
oversiktlige i bruk med barna. I det første spil-
let ”Slipp fi skene fri” er det tegnet 4 beholdere i 
ulike farger på den ene siden.. Til hver beholder 
hører det til 4 brikker med fi sker i matchende 

farge. Brikkene legges på ”sin” beholder, deret-
ter er det om å gjøre å først få fl yttet fi skene sine 
over i akvariet, som er tegnet på motstående 
side. Ved å snurre på pilen fl ytter en så mange 
fi sker hver gang, som tallet pilen kommer på. 
Skulle pilen peke på ”haien”, må en ta en fi sk 
tilbake i beholderen.

Spill nummer to er et klassisk ”trille – telle – 
fl ytte” spill hvor en snurrer på en pil istedenfor 
å trille terning. Det har et overkommelig antall 
felt, som gjør at selv små barn kan være med. 
Ulempen er bruk av pilen. Den var vanskelig å 
snurre både for barn og voksne.

Brikkene som var magnetiske, var både prak-
tiske og gøye. Brikkene holdt seg godt på plass, 
til tross for ivrige barnehender og albuer. En 
god ide!! Figurene ble likt av barna og temaet 
”haien kommer” er brukt i fl ere barneleker og 
er fengende.

Det vi likte best med de tre bøkene var gode 
tips, fi ne farger og overkommelig lengde på 
bøkene. I aktivitetspakken ble magnetfi gurene 
svært populære. Hos oss kunne vi tenkt oss de 5 
første bøkene, men en serie på 15 blir for mange. 
Tror bøkene kan være et supplement til andre 
serier som man fi nner i de private bokhyllene.

Elisabeth Nordstrand, Lysekloster barnetun 
(kombinert barnehage og skole)
elisabeth@lysekloster.gs.hl.no

tangenten 3 2006.indd   62tangenten 3 2006.indd   62 23.08.2006   22:50:3923.08.2006   22:50:39



Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 63

Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Nordisk KappAbel 
2006
Ingvill Merete Stedøy-Johansen og May 
Renate Settemsdal

Siden Matematikksenteret skulle være vert-
skap for en såkalt ”Study Conference” for 
ICMI Study 16 med tittelen ”Challenging 
Mathematics in and Beyond the Classroom”, 
ble det bestemt at den fjerde nordiske Kapp-
Abel-fi nalen skulle arrangeres i Trondheim 
rett i forkant av denne konferansen. Flere av 
deltakerne på konferansen var ivrige tilsku-
ere under fi nalen. Abelfondet, NTNU sentralt, 
Matematikksenteret og Institutt for matema-
tiske fag ved NTNU fi nansierte reise, opphold 
og premier for alle de fem deltakerlandene. 

Som tidligere, besto den nordiske fi na-
len av en todelt konkurranse, med hver sine 
juryer og uavhengig premiering. Ungdom-
mene, lærerne, juryene og den nordiske Kapp-
Abel-komiteen ankom Trondheim søndag 
den 25. juni, da alle møttes til velkomst-pizza 
om kvelden. Mandag morgen var tid for pro-
sjektkonkurransen. Lagene deltok med klas-
seprosjektene fra de nasjonale fi nalene, der 
tema i år var ”Matematikk og kommunika-
sjon”. Hvert lag presenterte sine prosjekter 

på engelsk, og de leverte et sammendrag av 
rapportene sine på engelsk. Sammen med de 
originale rapportene, dannet dette grunnlaget 
for bedømmingen. Ingen fi kk vite resultatet 
før etter oppgavekonkurransen på tirsdag den 
27. juni. Det var en svært vanskelig oppgave 
for juryen, som besto av en person fra hvert 
av de nordiske landene. Det var så vanskelig at 
to lag måtte dele seieren. De to vinnerlagene 
var fra Danmark og Sverige. Danmarks opp-
gave var om kommunikasjon via satellitter, 
mens Sverige valgte å tolke oppgaven med å 
kommunisere matematikk gjennom sin egen 
matematikkavis.

Etter prosjektkonkurransen ble alle delta-
kerne tatt med til Kristiansten Festning. Mate-
matikksenteret samarbeider med Nasjonale 
Festningsverk, og Gerd Bones, som er ansatt 
hos begge parter, sørget for matematiske akti-
viteter på Kristiansten Festning. Gerd hadde 
laget et variert og engasjerende opplegg. Gerd 
orienterte kort om Festningen, vi fi kk serve-
ring og festningens egen trubadur underholdt 
oss med fl ott sang inne i kasemattene (under-
jordiske ganger) og et livlig vandreteater ute. 
Det hele ble avsluttet med en matematisk 
aktivitetsløype der elevene fi kk varma opp til 
tirsdagens oppgavefi nale.

Fra festningen gikk ferden videre direkte til 
Munkholmen. Der fi kk deltakerne servert et 
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bedre måltid, og de fi kk bli ennå bedre kjent 
med hverandre.

Oppgavefi nalen ble meget spennende, og 
som alltid engasjerte den publikum nesten 
like mye som de konkurrerende lagene. Opp-
gavene varierte fra utforsking av pentagram-
mer og femkanter til papirbiljard. Det danske 
laget vant oppgavekonkurransen. Vi gjengir 
oppgavene med løsninger her. 

Oppgave 1
Bruk pentablokkene 
dere har fått utdelt 
til å lage så mange 
ulike regulære fem-
kanter som mulig. 

S a m m e n l i g n 
arealene av de ulike 
femkantene dere 
har laget.

Oppgave 2
En boks har sider som er: henholdsvis 96 cm2, 
252 cm2 og 168 cm2 

Hva er de mulige dimensjonene på boksen 
(lengde, bredde og høyde)?

Velg riktig mengde ris som vil fylle boksen 
(Vi hadde stilt opp tre bokser med ris i ulike 
mengder)

Oppgave 3
En spesiell type dartspill kan gi deg poengene 
11, 16, 23, 26, 29 og 40 med hver pil. Finn fl est 
mulig måter du kan få akkurat 100 poeng på. 

Hvor mange piler trenger du hver gang? 
Hva er det minste antall piler du må kaste 

for å få akkurat 100 poeng?

Oppgave 4
Papir-biljard spilles på et rektangulært ruteark 
med “lommer” i de fi re hjørnene. 

Hver ball skytes fra nederste venstre hjørne 
med 45 graders vinkel, og ballens bane marke-
res på bordet til den ender i et hull. 

Diagrammet viser en 2 × 3 tabell med 5 
støt (inkludert start og slutt), og 6 kvadrater 
er passert. 

Undersøk større tabeller, og fi nn forholdet 
mellom antallet støt og kvadrater som blir 
passert. 

Hvilken dimensjon er det på tabellen som 
kommer til å ha 30 kvadrater passert, og 8 
støt? 

Vis svarene deres på geobrettet. 

1 5

4

3

2

Oppgave 5 
Du får følgende melding:

 HOPE – YOU = WIN

Ulike bokstaver star for ulike siffer. O = 0.
Hvis du løser problemet vil kanskje laget 

ditt vinne?
Dere må fi nne alle mulige løsninger, og 

argumentere for det hvis dere mener det bare 
fi ns en mulig løsning.   
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Løsningsforslag
Oppgave 1

Oppgave 2
For å lage en boks må to og to sidekanter være 
like. I tillegg gjelder at for de tre ulike størrel-
sene av sidekanter må hver av dem ha en felles 
sidekant med en av de andre. 

 96 = 2 · 2 ·2 ·2 ·2 ·3
 168 = 2 ·2 ·2 ·3 ·7
 252 = 2 ·2 ·3 ·3 ·7

Hvis vi prøver å kombinere disse ser vi at 
hvis vi lar 8 være felles sidekante for sidefl a-
tene med areal 96 og 168, 12 felles sidekant 
for sidefl atene med areal 96 and 252, så vil 21 
være felles sidekant for sidefl atene med areal 
168 and 252.

Boksen har dimensjonene 8 × 12 × 21 cm.
Volumet er litt mer enn 2 liter.

Oppgave 3
Fire er det minste antall piler (11 + 23 + 26 + 40, 
eller 16 + 26 + 29 + 29)

Andre kombinasjoner inkluderer:

11 + 11 + 23 + 26 + 29
11 + 11 + 16 + 16 + 23 + 23

Det fi nnes mange fl ere!!

Oppgave 4
Svaret er 6 × 10. Antallet kvadrater krysset er 
MFM (minste felles multiplum) av sideleng-
dene. For å fi nne antall støt må man divi-
dere dimensjonen av tabellen med SFF (stør-
ste felles faktor) av dimensjonene, og legge 

sammen resultatene. MFM av 6 og 10 er 30, 
SFF av 6 og 10 er 2, og summen av 6/2 og 10/2 
er 8. 

Oppgave 5

Svaret er 1053 – 806 = 247.

Innføring av nye 
begreper
Ingvill Merete Stedøy-Johansen og May 
Renate Settemsdal

I Oppdragsbrevet til Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen fra Utdannings-
direktoratet for 2006, sto følgende bestilling: 
Senteret skal utvikle veiledningshefter og mate-
riell i forbindelse med implementering av nye 
læreplaner.

En gruppe bestående av Anne-Gunn 
Svorkmo, Gerd Bones, Ingvill Merete Stedøy-
Johansen og May Renate Settemsdal har utar-
beidet veiledninger til de nye læreplanene. For 
hvert hovedområde i læreplanen har vi laget en 
detaljert beskrivelse av hvilke delmål som kan 
brukes for å arbeide mot målene som står pre-
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sisert i læreplanene etter 2., 4., 7. og 10. trinn 
i grunnskolen. Dette er ment som en hjelp 
til arbeidet med å lage lokale læreplaner. Det 
kan noen ganger være vanskelig å se hva som 
kommer forut for de målene som er presisert 
i planen. Ut fra faglig og didaktisk kunnskap, 
og erfaringer med matematikkundervisning på 
alle trinn, har vi satt opp målene i det vi ville 
anbefale som kronologisk rekkefølge. 

I tillegg til disse veiledningene har Ingvill 
og May i løpet av sommeren skrevet undervis-
ningsopplegg til veiledningene. I disse under-
visningsoppleggene ønsker vi å formidle hva det 
er viktig å tenke på når de nye begrepene skal 
innføres, hva som bør vektlegges og hvorfor 
dette kan oppleves som vanskelig. Rapportene 
fra Norsk Matematikkråd om kunnskapen, eller 
snarere mangel på kunnskap, hos studenter som 
starter på matematikkrevende studier, tyder på 
at det nettopp er mangel på forståelse av viktige
begreper som gjør at de kommer til 
kort. Derfor kommer vi med noen forslag til
aktiviteter/arbeidsmåter for å arbeide grundig 
med innføring av nye begreper. 

Når nye begreper innføres er det veldig 
viktig at elevene får nok tid til å arbeide grun-
dig med det! Hvis ikke lærer de det ikke godt 
nok, og det må stadig repeteres. En av inten-
sjonene med de nye læreplanene er at elevene 
skal få bedre tid til å fordype seg innenfor hvert 
tema, og at det såkalte spiralprinsippet skal 
tones sterkt ned. Dette blir gjort mulig blant 
annet ved at planene er mer åpne og fl eksible i 
forhold til progresjon. 

Områdene vi har tatt for oss nå i første 
omgang er: Tall, posisjonssystemet, de 4 reg-
ningsartene, grunnleggende geometri, inn-
samling av data, innføring av brøk, desimal-
tall, lengdemål, areal og volum, kombinato-
rikk, regning med brøk, algebra og likninger, 
formlikhet, pytagoras, sannsynlighetsregning 
og funksjoner.

Både veiledningene og undervisningsopp-
leggene er lagt ut på hjemmesiden vår: www.
matematikksenteret.no. Der fi nner du også 

mange andre undervisningsopplegg, tips og 
ideer til bruk i undervisningen.

Nedenfor har vi tatt med undervisningsopp-
legget der pytagoras innføres som eksempel:

Pytagoras
Pytagoras setning, som var kjent lenge før Pya-
goras levde, er et av de få resultatene i geome-
tri som elevene skal bruke i ungdomstrinnet. 
Det står ikke i Kunnskapsløftet at de skal lære 
noe bevis for setningen, men vi vil anbefale å 
la elevene møte noen uformelle bevis. Det vil 
vi anbefale å gjøre før de lærer selve setningen. 
Hvis elevene får arbeide med noen pytagoras-
puslespill og diskutere hva de betyr, så vil set-
ningen gi mer mening for dem. 

Her skal vi vise to ulike pytagoras-bevis, 
men ikke med formell algebraisk utregning. 
Det fi nnes svært mange ulike bevis på nettet, 
så vi anbefaler å bruke litt tid på dette. 

Dette puslespillet kan lages av farga kopipa-
pir (la elevene lage hvert sitt puslespill). Velg to 
ulike farger. Klipp fi re kongruente (helt like) 
rettvinklede trekanter i den ene fargen. Klipp 
et kvadrat med sidekant lik summen av leng-
dene på de to katetene i en slik trekant som 
nettopp ble klippet. Kvadratet skal være pus-
lebrettet og trekantene er puslebrikkene. Legg 
dem slik som på fi guren. 

Diskuter i klassen hvor stort det lyse arealet 
er (summen av to kvadrater, ett med den ene 
kateten som side, og ett med den andre kateten 
som side).
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Rot rundt på puslebrikkene, men pass på at 
alle ligger innenfor puslebrettet og ingen over-
lapper hverandre. Spør klassen hvor stort det 
lyse arealet er nå. (Like stort som før)

Legg puslebrikkene slik som på fi guren ned-
enfor:

Hvor stort er det lyse arealet nå? (Like stort 
som før, men samtidig lik et nytt kvadrat, 
nemlig det med side lik hypotenusen i tre-
kanten.)

Diskuter med elevene: Vi har vist at uan-
sett hva slags rettvinklet trekant vi lager, vil 
summen av arealene til to kvadrater, ett med 
side lik den ene kateten, og ett med side lik den 
andre kateten, være lik et kvadrat med side lik 
hypotenusen. Hvis katetene har lengder K og 
T, og hypotenusen H, er arealene henholdsvis 
K2 , T2 og H2. Sammenhengen kan skrives:

 K2 + T2 = H2

Det neste puslespillet viser sammenhengen på 
en annen måte. Den rettvinklete trekanten D 
er utgangspunktet. Figuren viser et kvadrat 
med side lik hypotenusen i trekant D. 

De samme bitene kan brukes til å pusle to kva-
drater, ett med side lik den ene kateten i D og 
ett med side lik den andre kateten i D:

Lag puslespillene på forhånd, og gi elevene 
følgende oppdrag: 
– lag først ett kvadrat av alle brikkene, 
– lag så to kvadrater med alle brikkene,
– diskuter sidene i kvadratene, og prøv å 

komme fram til samme sammenheng 
som i det første puslespillet.
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og 70 % av elevene på 5. trinn greid å fi nne at 
lengden på de ulike strekene i oppgave 13 (E) 
var like lange.

En av de største utfordringene for elevene 
på 4. og 5. trinn var oppgave 9 (E):

Figuren over viser en streng. Hvilket av 
rektanglene nedenfor er det mulig å lage ved 
hjelp av denne strengen?

Anne-Gunn Svorkmo
Av 11000 påmeldte i årets Kengurukonkur-
ranse ble 5395 elevresultater registrert. Vi er 
avhengige av å få tilbakemeldinger på oppga-
vene for å kunne gjøre neste års oppgaver enda 
bedre. Det er veldig inspirerende for oss at 
interessen for Kengurukonkurransen øker!

Jeg vil se på årets oppgaver og komme med 
noen tanker hvorfor resultatene kanskje ble 
svakere enn vi hadde håpet. Hvilke av opp-
gavene hadde høyest riktig svarprosent, og 
hvilke oppgaver hadde få elever klart å svare 
riktig på? Det er vanskelig å vite hvordan 
elevene har tenkt og hvordan de har oppfattet 
oppgavene. Vi har ikke tilgang på utregninger 
eller framgangsmåter, men bare prosentande-
len på antall riktige svar. Dersom noen lærere 
ønsker å gi tilbakemeldinger på årets oppgaver 
eventuelt enkeltoppgaver, ta gjerne kontakt på 
e-post.

Jeg har merket de enkelte oppgavene med 
et tall og (E) for Ecolier (4.−5. trinn) og (B) for 
Benjamin (6.−7. trinn). Dette viser til hvilke 
oppgaver og hvilke oppgavesett disse eksem-
plene er hentet fra. Årets oppgaver er tilgjen-
gelig på Matematikksenterets nettsider.

Nesten 90 % av elevene på 4.−5. trinn 
hadde klart å løse denne oppgaven:

3. (E) Hvor mange terninger er tatt bort?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Likeledes hadde 60 % av elevene på 4. trinn 
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A)    B) 

C) 

D)    E)  

Her har muligens mange elever forvekslet 
areal og omkrets, men det er vanskelig å si hva 
som var problemet i denne oppgaven. Stren-
gen er 24 enheter lang og fi gur E har samme 
omkrets. Det var det kun 19 % av elevene som 
hadde funnet ut.

En oppgave som fi nnes i begge oppgaveset-
tere, og som overraskende få klarte å løse, var 
denne:

6(E)/ 3(B) Det er plass til fi re elever rundt et 
kvadratisk bord. Elevene lager et langbord 
ved å sette ti slike bord inntil hverandre. 
Hvor mange elever er det plass til rundt dette 
langbordet?
A) 20 B) 22 C) 30 D) 32 E) 40

Her var det kun 23 % av elevene på 4. og 5. 
trinn som hadde funnet ut at det er plass til 
22 elever, og av elevene på 6. og 7. trinn, hadde 
39 % av elevene klart å fi nne riktig løsning. Vi 
hadde plassert denne under 3 poengsoppga-
ver, for vi ikke trodde at den skulle by på store 
utfordringer. 

En av de tilbakemeldingene vi har fått 
var at noen elever hadde tenkt følgende: 
På 10 enkeltstående bord er det plass til 40 
elever. Dersom bordene settes sammen til 
et langbord, skal det fremdeles være plass 
til 40 elever, men elevene må da sitte tettere 
sammen. Så elevene lurte på hva som egenlig 
var problemet.

Kanskje fl ere elever hadde forstått proble-

met på samme måte? Ville fl ere elever klart å 
løse oppgaven dersom den for eksempel hadde 
vært illustrert på følgende måte: 

   

På oppgave 4 (B) hadde 74 % svart riktig på 
hvor mye en ball kostet når:

 = 500 kr

 = 1200 kr

Ut fra registreringen av elevenes svar, var det 
denne oppgaven fl est elever hadde klart å løse 
i klassen Benjamin. 

En av oppgavene der fl ere hadde problemer 
med å fi nne riktig løsning, var denne: 

17 (E/B) I løpet av en måned var det fem 
mandager. Hva kunne det ikke være den 
samme måneden?
A) 5 Lørdager B) 5 Søndager C) 5 Tirsdager 
D) 5 Onsdager E) 5 Torsdager

Dette problemet fi nnes i begge oppgavesettene 
både Ecolier og Benjamin og var vanskeligste 
oppgave i Kengurukonkurransen 2006!

Prøv denne oppgaven som ukas nøtt i 
gruppa di. La to og to elever jobbe sammen, 
gjerne ved at de har en kalender tilgjengelig, 
og la dem prøve å komme fram til en løsning. 
Ha gjerne en liten premie på lur til det laget 
som har en god begrunnelse og riktig svar. Jeg 
har stor tro på at godt over 13 % av elevene får 
riktig svar!
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

Høgskoleringen 5
7491 Trondheim

post@lamis.no · www.lamis.no
Postgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103

Fra formålsparagrafen
Det overordnede målet for 
Lands laget for matematikk i 
skolen er å heve kvaliteten på 
matematikk undervisningen i 
grunnskolen, den videregå-
ende skole og på universitet/
høyskole. 

Landslaget skal stimulere til 
kontakt og samarbeid mellom 
lærere på ulike utdanningsni-
våer og mellom lærere og andre 
som er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS
Fra barnetrinnet
Mona Røsseland, 
Samnanger, Hordaland (leder)
Kari Haukås Lunde, Bryne, 
Rogaland

Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler, Østfold
Hugo Christensen, Notodden, 
Telemark

Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer, 
Oppland
Anne-Mari Jensen, Ørnes, 
Nordland

Fra høyskole/universitet
Bjørnar Alseth, Oslo
Kristian Ranestad, Oslo

Medlemskontingent

Skole/institusjon 580,–*
Enkeltmedlem 330,–*
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.) De to merket 
med * steg 1. januar 2006.

Får du e-post fra Lamis?
Lamis prøver å bruke e-post som kanal til å nå ut til sine medlemmer. Dette vil i stor utstrekning 
gjelde informasjon fra lokallagene. Det er derfor svært viktig at vi har oppdaterte e-post-adresser 
til våre medlemmer, og her er vi helt avhengig av hjelp fra dere. 

Så: hvis du aldri har fått e-post fra Lamis kan det bety at vi ikke har registrert adressen din. 
Det du kan gjøre da, er å gå inn på vårt nettsted www.lamis.no og registrere mailadressen din, 
eller sende en e-post til post@lamis.no.

Er du usikker på om vi har adressen din, så gå inn og gjør det i dag!!!
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Lederen har ordet

Her sitter jeg på fl yet, lykkelig 
og fornøyd etter fi re fantastiske 
dager i Tromsø. Vi har nettopp 
avsluttet vårt åttende som-
merkurs, og jeg klarer ikke å la 
være å føle en stolthet over å 
få være en del av dette. Lamis 
klarer virkelig å få 200 lærere til 
å bruke deler av ferien sin på 
oppdatering i matematikk. Og 
det gjør de med en slik iver og 
engasjement at det er vanskelig 
å fatte at Norge har en realfags-
krise. Måtte alle skolene i landet 
bli velsignet med slike lærere! 
Sommerkursets aktiviteter blir 
presentert lengre bak, men jeg 
har lyst til å rette en stor takk 
til årets komité som har gjort 
en formidabel jobb. Tusen takk 
til Gunnar Lødding, Monica 
Volden, Anne Bruvold, Monica 
Jansson og Jostein Sørfl aten. 

Siden forrige sommerkurs er 
vi blitt 600 fl ere medlemmer og 
vi nærmer oss raskt 4000. Vi 
er oppe i 20 lokallag, og det er 
stadig nye under planlegging. 
Vi har snart lokallag over hele 
landet, og dette er fantastisk. 
Ikke bare antallet i seg selv, men 
den aktiviteten som skjer rundt 
om i landet. Det er et engasje-
ment og en arbeidsinnsats på 
matematikkens vegne som er 
fantastisk. 

Dessuten har vi stadig med-
lemmer som utmerker seg på 
ulike måter. Også i år gikk Holm-

boe prisen til en lærer som har 
vært svært aktiv i Lamis: Gratu-
lerer, Grete Normann Tofteberg, 
med den velfortjente prisen, og 
tusen takk for den fabelaktige 
jobben du gjør for Lamis.

Som dere ser i handlingspla-
nen retter vi oss nå mot en ny 
gruppe, nemlig barnehagene. 
Den nye rammeplanen for bar-
nehager har endelig fått mate-
matikk som eget punkt, til stor 
glede for oss i matematikkmil-
jøet. Vi har fått mange reaksjo-
ner fra barnehager som ønsker 
mer informasjon og ideer om 
hva de kan gjøre med matema-
tikk i barnehagen. Både Lamis’ 
prinsipprogram og formål i ved-
tektene er i samsvar med inten-
sjonene i Rammeplan for barne-
hager, og vi ønsker å innlemme 
barnehagepersonell i organisa-
sjonen vår. Vi vil gå aktivt ut og 
invitere dem som medlemmer, 
for Lamis vil bidra til at barnas 
matematikkglede blir stimulert 
allerede i barnehagen. Det vi 
helt konkret kommer til å gjøre 
i første omgang er å arrangere 
temakvelder om matematikk i 
barnehagen i lokallagsregi.

Vi ønsker også å satse mer 
bevisst på matematikklærere i 
videregående skole. I løpet av 
skoleåret skal vi blant annet 
arrangere kursdager i Model-
lering i samarbeider med fl ere 
fylkeskommer. Vi har fått tak i 

svært gode kursholdere som 
skal reise rundt til de ulike lokal-
lagene. Målet er at kursene også 
skal kunne appellere til lærere i 
ungdomsskolen. 

Det er et stort fokus på 
realfagenes situasjon, og vi 
hører stadig om nye prosjek-
ter som skal høyne interessen 
for matematikk blant barn og 
unge. Det blir satset mange 
millioner på disse prosjektene. 
Men jeg savner et større fokus 
på lærerne, for skal vi gjøre noe 
med nivået på matematikkom-
petansen her i landet, så trenger 
vi kompetente og engasjerte 
lærere! Det er de som har den 
helt avgjørende rolle for at elev-
ene skal bli motivert for og fak-
tisk lære matematikk. Her har 
LAMIS en rolle å fylle: Vi vil være 
med å ta ansvar, og vi satser 
på det som virkelig teller, nemlig 
oppdatering og veiledning av 
matematikklærerne. For det 
Norge trenger er fl ere matema-
tikklærere som søker påfyll og 
inspirasjon i sin lærergjerning. 
Så få alle lærerne som undervi-
ser i matematikk på skolen din 
til å melde seg inne i Lamis! 
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Her kommer en forkortet ver-
sjon av årsmøtereferatet, samt 
styrets årsberetning for 2005-
2006. Dere fi nner referatet og 
årsberetningen i sin helhet på 
vår nettside www.lamis.no. 

Sak 6/06:
Styrets årsberetning
Lokallag

Dette er Lamis hovedvirksom-
het, og det er en svært stor 
aktivitet rundt om på lokallags-
nivå, og det blir stadig dannet 
nye lokallag. I 2005/2006 er 
det kommet 5 nye lag i: Nedre 
Buskerud, Sogn, Sunnfjord, 
Nordfjord og Sør-Varanger. Med 
disse er vi nå opp i 21 lokallag, 
der de fl este er veldig aktive i 
sine lokalmiljø. I referatet som 
ligger på nettet fi nner dere en 
kort årsmelding fra de lokal-
lagene som har vært aktive i 
2005/2006.

Sentralstyret har prøvd å 
legge mest mulig til rette for 
lokallagene, både i form av tett 
kontakt med lokallagsstyrene 
og ved å gi økonomisk støtte. 
En representant fra hvert lokal-
lag er blant annet invitert til 
årets sommerkurs, hvor det 
også vil bli arrangert et eget 

møte mellom lokallagsrepre-
sentantene og sentralstyret. 

Organisasjonssekretær 

En av hovedoppgavene for 
sekretæren blir å besøke og 
hjelpe til med å opprette lokal-
lag. Til nå er lokallagene i Bodø 
og Skien besøkt og det er fore-
løpig gjort avtale med lokalla-
gene i Nordfjord og Østfold. 
Sekretæren bistod leder med 
LAMIS-sidene i Tangenten nr. 2 
og overtar ansvaret for dem. 
Organisasjonssekretæren har 
hatt en gjennomgang og sam-
ordnet innspill til det nye nett-
stedet. For øvrig har sekretæren 
bistått styrelederen og styret 
med oppgaver som styret ini-
tierer. 

Skolenes matematikkdag

Skolenes matematikkdag ble 
gjennomført i vår for femte 
gang. Matematikkheftet ble 
denne gangen laget av Dordi 
Askildsen, Kurt Klungland, 
Kari Haukås Lunde og Victoria 
Sandberg fra LAMIS Roga-
land. Uke 6 var også denne 
gang utpekt som tidspunkt for 
matematikkdagen, men mange 
skolen arrangerte den på andre 

tidspunkter utover våren. I år 
registrerte vi ikke  skoler som 
arrangerte dagen, men det var 
en konkurranse i heftet der en 
kunne sende inn forslag til løs-
ning og få en premie. Det har 
vært liten respons på dette. 
Lamis fi kk støtte fra BP til inn-
kjøp av premier og fra Utdan-
ningsdirektoratet til utarbei-
delse av heftet.

Sommerkurs

Sommerkurset 2005 ble arran-
gert i Asker fra søndag 7. til 
onsdag 10. august med tittel 
”Matematikk med røtter og 
vinger”. Ca 160 deltakere hadde 
funnet veien til Asker, og det ble 
et meget vellykket arrangement. 
Stadig nye medlemmer velger 
å bruke noen dager av som-
merferien til faglig og sosialt 
samvær og inspirasjon til sko-
leåret som kommer. Som tidli-
gere, ble tradisjonen med å invi-
tere foredragsholdere fra andre 
land fulgt, ved at Sikunder Ali 
Baber fra Pakistan holdt et av 
plenumsforedragene. Sikunder 
er leder av vår søsterforening i 
Pakistan, og arbeider til daglig 
ved Universitetet i Ålborg.

Sommerkurset for 2006 

Referat fra årsmøtet 2006
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blir i Tromsø og har fått titte-
len: ”Matematikk under åpen 
himmel”

Nytt nettsted

LAMIS har fornyet både design 
og funksjonalitet på nettstedet. 
Vi innhentet fl ere anbud fra ulike 
fi rmaer og landet på et samar-
beid med Metromedia i Fredrik-
stad. Redigering av nettstedet 
foregår nå online og baserer seg 
på en kombinasjon av en detalj-
programmert ytre ramme og et 
freeware publiseringsverktøy. 
Foreløpig foretas redigering av 
styrets webansvarlig og orga-
nisasjonssekretæren, men 
planen er at lokallagene skal få 
tilgang til å redigere sine egne 
nettsider. Lokallagene Bergen, 
Nordfjord og Oslo har startet og 
vil bidra til å utarbeide en god 
brukerveiledning for de andre 
lokallagene.

Rapporten fra sommerkurset 
2005

Rapporten fra sommerkurset 
er dessverre blitt forsinket og 
den vil ikke være ferdig før 
etter sommerkurset 2006. Når 
det gjelder samlerapporten fra 
sommerkursene fra 2001 og 
2002 så kom den ut i løpet av 
året. Slike sommerkursrappor-
ter blir brukt som innmeldings-
gave til nye medlemmer. Den 
blir bare delt ut direkte, det vil 
si at den blir ikke sendt til nye 
medlemmer. Det er derfor viktig 
at lokallagene har liggende slike 
velkomstbøker. 

Skriftserie

Styret har i året som er gått 
arbeidet for at Lamis skal få 
fl ere hefter i skriftserie, i til-
legg til sommerkursrapporter 
og matematikkdaghefter. Vi 
har klar de to første heftene til 
trykking; 

”Å bruke tallinje. Undervis-
ningsopplegg med perlesnor 
og tom tallinje for småsko-
letrinnet” og ”Utvikling av 
geometrisk kompetanse 
gjennom verkstedsarbeid”

Samarbeidspartnere

LAMIS har etablert et godt sam-
arbeid med Nasjonalt senter 
for matematikk i opplæringen. 
Senteret har på samme måte 
som LAMIS, en ambisjon om å 
etablere sterke faglige nettverk 
av matematikklærere i skole-
verket, høgskoler og universitet 
over hele landet. Matematikk-
senteret har et nettverket på 
nærmere 60 ressurspersoner 
rundt om i landet, og mange 
av disse personene er sentrale 
i LAMIS lokallagsarbeid. 

Abelkomiteen har blitt en 
verdifull samarbeidspartner for 
LAMIS. Abelprisens Barne- og 
ungdomsutvalg har opprettet 
et tett samarbeid med LAMIS, 
for å arbeide mot samme mål 
nemlig å bidra til å styrke inter-
essen for matematikk og realfag 
blant barn og unge. Abelprisen 
støtter også LAMIS direkte 
gjennom midler til blant annet 
sommerkurset. 

LAMIS har et godt samarbeid 
med redaksjonen i Tangenten, 
og vi har fått utvidet antall sider 

i hvert nummer av Tangenten fra 
10 til 12 sider. Gjennom Tangen-
ten prøver vi å vise LAMIS sin 
allsidighet, blant annet med 
glimt fra lokallagene, debatt-
innlegg, informasjon om ny 
læreplan og annet fagstoff. 

KappAbel er en matema-
tikkonkurranse for elever i 9. 
klasse, der LAMIS er medspiller. 
Svein H. Torkildsen represente-
rer LAMIS som en støttespiller 
for Ingvill M. Stedøy-Johansen 
som har det faglige ansvaret for 
konkurransen. I år ledet også 
Svein H. Torkildsen semifi nalen 
og fi nalen.

Internasjonalt utvalg

Vi har ikke fått satt et internasjo-
nalt utvalg ennå, men vi arbei-
der med å knytte oss sterkere 
opp mot samarbeidpartnere 
utenfor Norges grenser. Flere av 
styremedlemmene var i Sveige 
under Biennalen i Malmø i 
januar og der hadde vi uformelle 
samtaler med styremedlemmer 
i sMaL, vår søsterorganisasjon 
i Sverige. Tre av styremedlem-
mene har vært på det svenske 
sommerkurset til sMaL i juni.

Sak 8/05: 
Handlingsplan for 2006/2007

Styreleder la fram prioriterte 
områder. Styrets forslag til 
handlingsplan ble vedtatt og 
den er beskrevet i sin helhet 
lengre bak i Tangenten. 

Sak 10/05: Vedtektsendring

Styrets forslag om å endre 
vedtektene slik at også barne-
hagene blir innlemmet i Lamis 
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formålsparagraf og vedtekter 
ble vedtatt av årsmøte. 

Sak 12/05: Valg av styre- og 
varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling ble 
vedtatt:

Leder: Mona Røsseland, 
gjenvalgt for to nye år.

Universitet/Høgskole: Kris-
tian Ranestad gjenvelges for to 
nye år, Bjørnar Alseth fortsetter 
på andre året.

Videregående skole: Jan 
Finnby gjenvalgt for to år, Anne-
Mari Jensen fortsetter på andre 
året.

Ungdomsskole: Hugo Chris-
tensen velges for to nye år, 
Grete N. Tofteberg fortsetter 
på andre året.

Barnetrinnet: Mona Røs-
seland velges for to år, Kari 
Haukås Lunde fortsetter på 
andre året.

Varamedlemmer: Univer-
sitet/Høgskole: Tone Bulien 
fortsetter på andre året.

Videregående skole: Sig-
bjørn Hals fortsetter på andre 
året.

Ungdomsskolen: May Britt 
Hagen fortsetter på andre 
året.

Barnetrinn: Guro Sørhus 
Lohne fortsetter på andre året.

Sak 13/05: 
Valg av ny valgkomité

Ny valgkomité ble: Tor Andre-
sen, Tone Dalvang og Vetle 
Rohde.

Matematikk under 
åpen himmel
Svein H. Torkildsen

I 1998 var vi storfornøyd med 
60 deltakere på Lamis første 
sommerkurset. Halvdelen av 
deltakerne arbeidet med lærer-
utdanning på høyskolene. Siden 
den gang har deltakerantallet 
økt jevnt og trutt og i år kunne 
ca. 200 ønskes velkommen til 
Tromsø. Nok en gang har LAMIS 
hatt et sommerkurs som både 
har gitt faglig påfyll og hyggelige 
samlinger på kveldstid. Oppleg-
get er vel gjennomprøvd og fun-
gerer godt. Vekslingen mellom 
plenumsforedrag og verkste-
der gir mulighet for enkelte til 
å skreddersy et opplegg etter 
egne interesser og behov.

Matematikk og Natur

Anders Isnes satte standarden 
med et blendende fordrag: 
Matematikk + Naturfag = sant. 
Anders er leder for naturfag-
senteret, og han er ikke bare 
begeistret for at realfagssatsing 
mange ganger blir synonymt 
med satsing på matematikk. 
Naturfagene – som også tren-
ger et løft – blir lett skjøvet litt 
i bakgrunnen. Anders snak-
ket varmt om potensialet for 
synergieffekten som ligger i et 
samarbeid mellom matematikk 
og naturfagene. Ingen trengte å 

være i tvil om hva han mente. 
Fordraget var godt illustrert. 
Plutselig var et helt orkester 
stablet på beina, ved hjelp av 
plastrør i ulike lengder. Hvert 
orkestermedlem betjente én 
tone, og det var en enkel sak å 
følge bokstavnotene på lerretet. 
Melodien satt på første forsøk! 
Her ligger forholdsregningen 
på lur i bakgrunnen, og det blir 
lærerens utfordring å bringe 
elevene fra musikken til mate-
matikken. 

Av andre eksempler på tverr-
faglig arbeid der forholdsregnin-
gen er sentral, nevnte Anders 
kuldeblanding og blandingen en 
kan lage supersåpebobler med. 
Tverrfaglige opplegg knyttet til 
trafi kk kan gi verdifull erfaring 
om f.eks faren ved å sykle uten 
hjelm. Anders viste oss at mate-
matikken kan være nyttig på 
mange felt. Den kan hjelpe oss 
til å se de små forskjellene som 
av og til kan avgjøre forskjellen 
på liv og død. Nettsiden www.
naurfagsenteret.no anbefales 
på det varmeste. 

Matematikk og Drama

At en kan komme langt i mate-
matikkundervisningen om en 
også forlater realismen og slip-
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per fantasien løs, ble vi raskt 
overbevist om da Njål Foldnes 
og Grethe Mo tok oss med på 
en reise med Prima og Nulle. 
Matematikkhateren Nulle ble 
i løpet av en liten to-akter for-
vandlet til en matematikkelsker. 
Underveis ble han lokket inn i 
både delbarhet på hele tall, 
primtallenes underlige egenska-
per, kakedeling, Hanois tårn og 
romertall. Videoen fra teaterfo-
restillingen viste elever som var 
med på det som skjedde og 
kom med innspill på løsning av 
problemene. Eneste innvending 
fra elevene så ut til å være at 
det var for dumt å dele ei kake 
med papir og blyant i stedet 
for å gjøre det på ordentlig. Ta 
en titt på http://www.math.uio.
no/~njaalf/prima/

Matematikk og sola

Vitensentrene kan få så mange 
merkelige spørsmål. For eksem-
pel: Hvorfor skinner sola i Bodø 
ved vintersolverv? Bodø ligger 
nord for polarsirkelen, så spørs-
målet er relevant nok. Anne 
Bruvold ledet oss gjennom rote-
rende akser på snurrebasser, en 

fl attrykt sol og lys som ikke går 
i rette linjer før hun spedde på 
det hele med sfærisk geometri 
og tungtfordøyelige sfæriske tri-
gonometriske formler – og da 
var det hele plutselig en opplagt 
sak – for noen!

Nordlandsbåtens matematikk

Det siste foredraget handlet om 
Nordlandsbåtens matematikk. 
Gunnar Eldjarn ledet oss gjen-
nom prosessen fra kjølen blir 
strekt til båten er ferdig bygget. 
Her var det historiefortelling av 
godt merke og presentasjon av 
et spesielt håndverk fra en som 
kan sitt fag. Matematikken ligger 
bak, men den er ikke formalisert 
og festet på papir. Båtbyggeren 
leser seg ikke til den innsikten 
som trengs. Her er det snakk om 
kunnskap akkumulert gjennom 
århundrer. Kunnskap som over-
leveres fra båtbygger til båtbyg-
ger, og det fi ns en praktisk løs-
ning på matematiske problem. 
Her står volum og proporsjoner 
sentralt. Alt skal stå i forhold til 
hverandre om båten skal være 
stabil og gå godt i vannet.

Verksteder

LAMIS er virkelig blitt et nett-
verk av lærere som prøver ut 
nye ideer. At mange stiller opp 
og deler erfaringene sine med 
kolleger gjennom verksteder 
på sommerkursene er en del 
av fundamentet i LAMIS. Det 
er virkelig fl ott å se at det ikke 
lenger er høyskoleansatte som 
bærer denne delen av pro-
grammet. For undertegnede 
er det en gammel drøm som er 
gått i oppfyllelse når så mange 
”vanlige lærere” stiller opp med 
sine undervisningserfaringer og 
holder praksisnære verksteder 
med stor overføringsverdi for 
deltakerne. Variasjonen i verk-
steder er stor, både i tema og 
tilpassing til undervisningsnivå. 
Det vil trekke for langt å gå i 
detalj. Kanskje to verksteder kan 
illustrere forskjellen i tilnærming 
og praktisk tilrettelegging.

”Dagens tall” er et opplegg 
der alt overlates til elevene/kurs-
deltakerne. Det går kort og godt 
ut på at en tar dagens dato, og 
så er spørsmålet hvilken opp-
gave som kan gi dette tallet til 
resultat. Kanskje kan vi formu-
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lere det slik: Svaret er 6. Hva 
var spørsmålet? Både elever 
og lærere kan gripe fatt i dette 
med et enkelt utgangspunkt og 
så tar den ene ideen den andre, 
og timen er gått før en får sukk 
for seg, mens en sitter igjen med 
et vell av regnestykker som alle 
har samme svar. Så er spørsmå-
let om det er andre tall som gir 
fl ere muligheter, eller om det er 
noen som gir færre muligheter. 
En rik oppgave.

”Varmluftballongen” er en 
annen type verksted. Her må 
utstyr av riktig type være på 
plass før en tar fatt: Silkepapir, 
lim, ståltråd, bomull, rødsprit, 
fyrstikker, arbeidstegning. Så tar 
en til på det praktiske arbeidet 
med selve ballongen. Underveis 
oppstår geometriske problem 
som må løses før en kan lage 
ballongen ferdig og sende den 
til værs.

Og mellom disse ytterpunk-
tene fi nner vi blant annet kurs 
rettet mot teknologi og design, 
IKT-kurs og matematiske triks 
og tryllerier.

Innblikk i lokal kultur har sin 
faste plass på sommerkur-
sene. I år hadde komiteen klart 
å kombinere kultur, aktiviteter 
og verksteder på en forbilledlig 
måte. Sommarøy er ei perle, og 
komiteen hadde fått til et vari-
ert og interessant program på 
kurs- og aktivitetssenteret der 
ute. Uteskole er i vinden som 
aldri før, og det trengs ideer for 
å utnytte uteaktiviteter i en faglig 
sammenheng. Her var det tilbud 
om både Skattejakt og Fangene 
på fortet. Og selvsagt trengte 

en matematikk både for å fi nne 
skatten og å bryte seg ut av 
fortet. Når en så kan få testet 
motet med utfordringer i høyden 
og fartsfylte opplevelser på 
sjøen, skulle mange slags behov 
hos den enkelte være dekket. 
Topper vi det hele med ei fi s-
kesuppe som var rik på så vel 
smak som hvit og rød fi sk, er det 
all grunn til å gratulere komiteen 
med et godt påfunn. Det er ikke 
bare enkelt å lede et par hundre 
lærere gjennom et slikt opplegg, 
men også den utfordringen ble 
løst på en grei måte.

Da gjenstår bare å takke komi-
teen for en betydelig innsats. 
Her ble vi servert utmerkede 

lokaler og god mat. Person-
lig satte jeg nok størst pris på 
fi skesuppa på Sommarøy. Der 
var det ikke spart på noe! Ekte 
vare. Og komiteen sjarmerte oss 
alle med sin lune humor. Pro-
blem som oppstod underveis 
ble forsøkt løst på beste måte 
med et godt nordnorsk smil. Det 
er ingen enkel oppgave å gjen-
nomføre et så stort arrangement 
uten nevneverdig erfaring. Skal 
sommerkursene vokse seg ut 
over dagens nivå, vil vi nok være 
tjent med å få til en enda bedre 
erfaringsoverføring fra komité til 
komité.
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Handlingsplan for 2006/2007

Lokallag

LAMIS har nå 21 lokallag og 
fortsatt er det fl ere regioner som 
planlegger å starte lokallag. Det 
er ellers varierende aktivitet i 
disse lokallagene, og vi velger 
derfor til høsten å prioritere lag 
som sliter med virksomheten. 
Både styret og organisasjons-
sekretæren kommer til å arbeide 
for å få opp driften i lag som har 
lagt nede i lengre tid. Organisa-
sjonssekretæren er også i ferd 
med å hjelpe i gang nye lag, 
blant annet på Romerrike. 

Satsing mot 
barnehage personell

Den nye rammeplanen for bar-
nehager har fått et eget punkt 
om matematikk, til stor glede 
for oss i matematikkmiljøet. At 
matematikk kommer som eget 
punkt, gir barnehagepersonalet 
en mer konkret faglig veiledning 
i hva som forventes. Vi har fått 
mange reaksjonen fra barne-
hagepersonalet der de ytrer 
ønske om mer informasjon 
og ideer om hva de kan gjøre 
med matematikk i barnehagen. 
Både Lamis’ prinsipprogram og 

formål i vedtektene er i samsvar 
med intensjonene i Rammeplan 
for barnehager, og vi ønsker å 
innlemme barnehagepersonell 
i organisasjonen vår. Vi vil gå 
aktivt ut og invitere dem som 
medlemmer, ha verksteder på 
sommerkurset og temakvelder 
i lokallagene som rettes spesielt 
mot denne gruppen og gi dem 
plass i styret. 

Satsing mot 
videregående skole

I kommende skoleår vil vi satse 
på et helt spesielt prosjekt i 
forhold til matematikklærere 
i videregående skole. I Kunn-
skapsløftet er Kultur og Model-
lering egne hovedområder i 
matematikkplanene for Vg2T 
og Vg2P. Hovedområdene gir et 
overordnet perspektiv på faget 
matematikk, de beskriver den 
logiske strukturen i faget og 
viser historien og den kulturelle 
siden ved faget. LAMIS ønsker 
å invitere fylkeskommunene til 
samarbeid om gjennomføring 
av kurs for lærere i videregå-
ende skole med modellering 
som tema.

LAMIS kan påta seg det fag-
lige ansvaret for kursene. Gjen-
nom kontakter så vel innenlands 
som i andre nordiske land, kan 
vi komponere kurs med et inn-
hold som er relevant i forhold 
til fagplanene og stille erfarne 
kursholdere til disposisjon. Fyl-
keskommuner som er interes-
sert i et samarbeid med LAMIS 
om kurs i matematisk model-
lering, forventes å stille egnede 
lokaler til disposisjon og dekke 
utgifter til kursholdere. 

Matematikkens dag

Matematikkens dag er blitt en 
fi n tradisjon som svært mange 
skoler rundt om i hele landet 
arrangerer. Heftet for 2007 
skal lages av Oslo og Akers-
hus lokallag. Målet er at heftet 
skal være ferdig til trykking i 
november.

Organisasjonssekretær

Organisasjonssekretæren er nå 
godt i gang og han følger opp 
vedtak fattet av styret og sørger 
for igangsetting og gjennom-
føring av besluttede vedtak. 
Sekretæren har et særlig ansvar 
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for å:
– holde kontakt med og sti-

mulere til virksomhet i lokal-
lagene

– bistå arrangøren av som-
merkursene

– besvare forespørsler fra 
medlemmer

– vedlikehold av nettstedet og 
Lamis sine sider i Tangen-
ten

– bistå ved framstilling og pro-
duksjon av publikasjoner

Websidene

Vi har fått nye websider og vårt 
mål er at det kontinuerlig skal 
komme nye ting ut på nettet. 
Vi ønsker at Lamis` sider skal 
være dynamiske og informative. 
Blant annet skal organisasjons-
sekretæren levere oppgaver til 
”månedens oppgave”. Den 
skal legges ut den første i hver 
måned. Noen av oppgavene 
kommer også i Tangenten. I 
tillegg til det styret og organi-
sasjonssekretæren legger ut 
på nettstedet er vi avhengig 
av at alle lokallag oppdaterer 
sine sider og legger ut viktig 
informasjon til medlemmene i 
sitt nærmiljø. Vi ønsker også at 
medlemmer bidrar med debatt-
innlegg og artikler.

Skriftserie

Lamis har startet utgivelsen av 
skriftserien. Nr 1 har fått tittelen 
”Å bruke tallinje”. Nr 2 kommer 
til høsten og vil omhandle verk-
sted og geometri. Vi har også 
under planlegging et hefte om 
matematikk i barnehagen. Vi 
håper på fl ere utgivelser, og 

tanken er at våre medlemmer 
skal utarbeide heftene og så 
betaler Lamis en engangssum 
for manus og får dermed ret-
tigheten til utgivelse.

Samarbeidspartnere

Lamis fortsetter samarbeidet 
med Nasjonalt senter for mate-
matikk i opplæringen. Organi-
sasjonssekretæren har kontor 
på senteret, og han arbeider i 
tillegg 50 % ved senteret. En 
del av arbeidet han gjør for 
senteret kan kombineres med 
Lamis arbeid, blant annet kurs-
virksomhet. 

Tangenten er en viktig sam-
arbeidspartner. Vi samarbeider 
om stofftilgang og Lamis dis-
ponerer de 12 siste sidene i 
hvert nummer. Lamis vil også 
fortsette sitt verdifulle samar-
beid med Abelprisens Barne- 
og ungdomsutvalg, spesielt 
gjelder dette arrangement for 
barn og unge i forbindelse med 
Abelprisutdelingen i mai. Men vi 
holder tett kontakt med utval-
get, og det kan derfor dukke 
opp andre samarbeidprosjekt 
i løpet av året. 

KappAbel

LAMIS fortsetter å være med 
som en viktig del av den fag-
lige prosjektgruppen. 

Internasjonalt utvalg

Vi har fortsatt ikke formelt 
opprettet et internasjonalt 
utvalg, men de som har meldt 
sin interesse for å være med i 
denne type arbeid skulle etter 
planen deltatt på en konfe-

ranse i Danmark i september. 
Denne konferansen ble dess-
verre avlyst pga. manglende 
økonomisk støtte. Ellers har tre 
av styremedlemmene vært på 
sMaLs sommerkurs i juni (Sve-
riges matematikklærerforening). 
Både Danmark og Sverige er 
svært interessert i et tettere 
samarbeid med oss.

Sommerkurs

I 2007 vil Lamis være 10 år, og 
vi vil derfor dra tilbake til der 
alt startet i 1997, nemlig Nord-
fjordeid. Sommerkurset 07 blir 
arrangert av lokallagene i Nord-
fjord, Sunnfjord og Sogn.
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Vi vil gjerne gratulere årets 
Holmboeprisvinner, Grete Nor-
mann Tofteberg, hjertelig til 
lykke med en svært velfortjent 
pris. I den forbindelse passer 
det veldig bra å fortelle alle 
medlemmene våre noe om 
den innsatsen Grete har gjort 
og gjør for Lamis. 

Mange har nok erfart sann-
heten i dette ordtaket: Hvis du 
vil ha noe gjort – spør en opp-
tatt person. Om noen passer til 
denne beskrivelsen, må abso-
lutt Grete være en av dem. Og 
Gretes enorme glød og arbeids-
kapasitet har LAMIS vært så 
heldig å nyte godt av helt fra 
starten i august 1997. 

Holmboeprisen tildeles 
lærere som har gjort en innsats 
for matematikkfaget, først og 
fremst i møte med egne elever. 
Men det er også et kriterium at 
innsatsen og engasjementet 
skal strekke seg ut over eget 
klasserom. Inspirasjon av kol-
leger på egen skole og gjerne 
videre enn det hører og med. 
De som har vært med på LAMIS 

sommerkurs, har nok lagt merke 
til navnet for lengst. Grete stiller 
opp med verksteder der kolle-
ger får del i hennes erfaringer 
fra klasserommet. Opplegg 
hun har gjennomført med egne 
elever deles velvillig med kurs-
deltakerne, og hun har mye å 
spille på. Det skinner tydelig 
gjennom at elevene hennes 
opplever varierte arbeidsmå-
ter gjennom skoleåret. Her går 
det både i storyline og praktisk 
tilnærming til faget. Grete har 
også grepet på teknologien 
- enten det nå dreier seg om 
regneark, dynamisk konstruk-
sjon, bruk av internettkilder 
eller RoboLab. Grete har innsik-
ten og oversikten og formilder 
erfaringene på sin rolige, vel-
overveide og grundige måte. 
Man blir ganske enkelt med når 
Grete har føringen. Hun løper 
ikke fra noen.

Grete er også medlem av 
styret i LAMIS, som represen-
tant for ungdomstrinnet. Hun 
er styrets svært ekspeditte 
sekretær. Det varer aldri lenge 

før papirene er på plass. Med 
PC-en på styrebordet klapres 
det jevn og trutt på tastaturet 
mens meninger luftes, og inni-
mellom kommer også Gretes 
synspunkter fram på en måte 
så det ikke er tvil om hva hun 
står for. Når styremøtet er over, 
er jobben så godt som gjort! Litt 
fi npuss og fi ling på formulerin-
ger, så er alt i boks.

Personlig synes jeg Gretes 
innsats med hjemmesiden til 
LAMIS forteller alt om hennes 
positive innstilling, arbeidslyst 
og effektivitet. De første årene 
strevde vi med å få alt det 

Holmboeprisen 2006: 
En verdig prisvinner
Svein H. Torkildsen
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organisatoriske på plass. Som-
merkursene og opprettelse av 
lokallag, medlemsverving og 
spredning av informasjon var 
hovedfokus. LAMIS måtte bli 
kjent ute i skole-Norge, og det 
er ingen enkel sak å kjempe 
seg til litt oppmerksomhet med 
begrensede ressurser. Midt opp 
i dette kommer forslaget om å 
opprette egen internettside. Et 
stort arbeid om det skulle bli en 
side som det var noe om. En 
kunne bli matt bare ved tanken 
på å sette i gang. Hvem har 
kompetanse, tid og krefter til 
å ta en slik jobb på si – uten 
fem øre i betaling? Grete melder 
seg frivillig, skaffer oss eget 
domene, designer og legger ut 
siden på nettet. Og da var vi i 
gang. Stadig nytt stoff ble lagt 
ut og etter hvert ble det oppret-

tet egne sider for sommerkur-
sene og lokallagene. Gjennom 
alle disse årene har Grete vært 
der. Sjekket post regelmessig, 
fanget opp det som skulle på 
nett og lagt det ut. Den som har 
litt erfaring med frivillige interes-
seorganisasjoner, vet at slikt må 
gjøres innimellom alt det en 
ellers er opptatt med på jobb 
og i private sammenhenger. 
Det er mildt sagt imponerende 
hvordan hun hele tiden har klart 
å levere med korte tidsfrister. At 
hun nå på vegne av styret har 
hatt hovedansvaret for å utvikle 
den nye internettsiden sammen 
med et profesjonelt fi rma, gjør 
at Grete etter hvert kan overlate 
en god del av den jobben hun 
selv har hatt til andre. 

Vi unner Grete den tiden hun 
får frigjort, og jeg har sikkert alle 

Bergen og omegn lokallag
Foreløpig liste over høstsemesterets temakvelder i Bergen og omegn lokallag av Lamis:
– Konkretisering i videregående skole, første halvdel av september: Memund Daltveit og 

John Asbjørn Ringseth gir gode råd for deg som vil arbeide praktisk og konkret med mate-
matikkfaget i videregående skole – selvfølgelig uten at elevene lærer noe mindre!

– Dynamisk geometri for ungdomsskolen, oktober: Enkel introduksjon til praktisk bruk av 
«bevegelige konstruksjoner» på datamaskin. Programmet kan også brukes til arbeid med 
funksjoner. 

– Juleverksted, onsdag 25. oktober: Mona Røsseland viser ulike forslag til matematisk innhold 
i årets juleverksteder. 

– Årsmøte – med faglig innslag, november: Ta kontakt med styret hvis du har forslag til noen 
som kan være med å drive lokallaget videre!

Se oppdatert informasjon på våre nye nettsider – du fi nner dem via www.lamis.no.

med meg når jeg på vegne av 
LAMIS uttrykker en varm takk 
for en mangeårig og betydelig 
innsats for landslaget vårt.
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