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Læremidlene på Kunnskap.no gir store 
muligheter for tilpasset opplæring og selvstendig 
arbeid.

Svar og resultat lagres 
Oppgavene i læremidlene er selvrettende og gir 
umiddelbar tilbakemelding på flere måter. Svarene 
lagres, slik at både elev og lærer kan se på disse 
etterpå. 

Kartlegging og læringsanalyse
Læremidlene på Kunnskap.no kartlegger, 
differensierer og retter. Som lærer får du 
automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som 
viser deg  hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven 
har jobbet med og når og hvordan oppgavene 
er løst. Bruk rapportene som utgangspunkt for 
elevsamtaler og underveisvurdering. 
Læremidlene kobles nå opp mot et kraftig verktøy 
for læringsanalyse, se side 42. 

Integrert med FEIDE
Læremidlene leveres via FEIDE. Alternativt tilbyr vi 
tilgang via innlogging på Kunnskap.no.

Brukerstøtte

Kunnskap.no gir gratis brukerstøtte til lærere som 
har tatt i bruk læremidlene våre. Kontakt oss på 
e-post: kunnskap@kunnskap.no eller  
telefon 22 95 80 80.

 
Bestilling

Lisenser og bøker kan bestilles direkte fra 
Kunnskap.no per telefon, e-post, i nettbutikken 
eller hos BS Undervisning. 

Du finner prisliste bakerst i katalogen.

 
Kontakt Kunnskap.no

Telefon: 22 95 80 80

E-post: kunnskap@kunnskap.no

Nettbutikk: www.kunnskap.no

Ny generasjon læremidler
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Jeg kan regne 1-4
”Jeg kan regne 1-4” er et komplett nettbasert læremiddel 
i matematikk for 1-4. trinn. Med innhold fra elevenes 
hverdag motiveres elevene til å se at matematikk er 
overalt rundt oss. 

Trinnene jobber med stadig økende tallområder:

Trinnene Tallområde

Jeg kan regne 1A 0-10

Jeg kan regne 1B 0-20

Jeg kan regne 2 0-100

Jeg kan regne 3 0-1000

Jeg kan regne 4 Over 1000, brøk og desimaltall

Innen hvert tallområde får elevene bryne seg på emnene:

• Tallene • Måling 
• Addisjon og subtraksjon •  Geometri 
•  Divisjon (fra 3. trinn) •  Statistikk 
•  Multiplikasjon (fra 3. trinn) •  Mattenøtter 
•  Kjøp og salg •  Arbeidsark 
•  Klokke og tid  
 
Hvert emne består av 15-35 kapitler med nivåene: 
GRØNN - Basis: Innføring i nytt emne med øvelser.  
RØD – Trene: For elever som trenger ekstra oppgaver. 
BLÅ – Ekstra: For elever med behov for vanskeligere stoff.

”Jeg kan regne” er utviklet av CyberBook med støtte fra 
Utdanningdirektoratet. For nettbrett og pc. Bokmål og 
nynorsk. 

Prøv selv: www.kunnskap.no/jkr

9  Matematikk 1.-4. trinn g Jeg kan regne 1-4
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LD Tallene 11-20 - basis

Grønt nivå (basis) gir en 
innføring i et nytt emne med 
øvelser. 

Tallene 11-20 - trene

Rødt nivå (trene) passer 
for elever som trenger 
ekstratrening.

Tallene 11-20 - ekstra

Blått nivå (ekstra) byr på  
utfordringer.

NY VERSJON!
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9  Matematikk 1.-4. trinn g Jeg kan regne 1-4

Brøk - basis

Se på bildene og lær hvordan 
en hel kan skrives som en brøk.

Brøk - basis

Skriv brøken.

Brøk - basis

Skriv brøken.

Brøk - trene

Hvor stor brøkdel er fargelagt?

Tilbakemelding: Når laurbær-
kransen oppe i venstre hjørne 
er hel, så er alle oppgavene i 
kapitlet løst riktig. 

Brøk - trene

Skriv ut arbeidsarket og gjør 
oppgavene.

Tilbakemelding: Når du får en 
laurbærkrans rundt sidetallet, 
så er oppgavene på siden løst 
riktig. 

Brøk - ekstra

Hvor stor brøkdel av kattene 
er grå, og hvor stor brøkdel er 
røde?
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9  Matematikk 1.-4. trinn g Jeg kan regne 1-4

Brøk - ekstra

Brøkene viser hvor stor del av 
hver figur som er igjen. Hvor 
stor var hele figuren? Tegn 
figurene.

Desimaltall - basis

Se på animasjonen og lær om 
desimaltall.

Desimaltall - basis

Hvor stor del av figurene er 
fargelagt? Skriv figurene som 
brøk og som desimaltall.

Desimaltall - basis

Hvor stor brøkdel av figurene 
er fargelagt? Skriv figurene som 
brøk og som desimaltall.

Desimaltall - trene

Skriv som desimaltall.

Desimaltall - basis

Hvor stor brøkdel av figurene 
er fargelagt? Skriv figurene som 
brøk og som desimaltall.
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9  Matematikk 1.-4. trinn g Jeg kan regne 1-4

Desimaltall - ekstra

Hvilket kodeskilt tilhører 
hvem? Dra kodeskiltet til riktig 
plass.

Desimaltall - ekstra  

Fullfør regnestykkene. Du kan 
bare bruke ett tall i hvert stykke.

Addisjon og  
subtraksjon 0-5 - trene

Velg en veileder: Vennene i 
”Jeg kan regne” gir elevene 
tilbakemeldinger underveis.

Addisjon og  
subtraksjon 0-5 - ekstra

Finn veien ut av labyrinten.

Addisjon og  
subtraksjon 0-5 - basis

Egenvurdering: Hvordan klarte 
du oppgaven?

Desimaltall - trene

Skriv brøken og desimaltallet 
som er like mye som det 
fargelagte området.
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LD Språkstien gir systematisk 
trening i: 

•  Rimord 
•  Setninger 
•  Stavelser 
•  Sammensatte ord 
•  Korte og lange ord 
•  Bokstavlyder

Oppgavene er på fire nivå: 
Stjerne (lettest), Sol, Måne og 
Planet (mest krevende).

I Stjerne kombinerer elevene 
bilder ved hjelp av lyd. I Sol 
bilde,tekst og lyd. I Måne 
bilde,tekst og lyd. Og i Planet 
tekst ved hjelp av lyd.

9  Norsk 1.-2. trinn g Språkstien

Språkstien
Kari Nordhagen og Grete Redse 

Språkstien er et nettbasert læremiddel med 
språkstimulerende og morsomme oppgaver 
basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte 
måneder.

• Arbeid med fonologisk bevissthet

• Fra lyd til bokstav

• Selvrettende oppgaver

• For nettbrett og pc

• Bokmål og nynorsk

 
Oppgavene er på fire nivå:

• Stjerne – elevene kombiner lyd og bilde (lettest)

• Sol - lyd, bilde og tekst

• Måne - lyd, bilde og tekst

• Planet - lyd og tekst (mest krevende)

I oppgavene leker, improviserer og eksperimenterer 
elevene med rim, rytme, språklyder og ord. Samtidig 
får de trening i å bruke tastatur og i å benytte 
datamaskinen til tekstskaping.

Prøv selv: www.kunnskap.no/sprakstien

NY VERSJON!
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I de enkle oppgavene 
stimuleres elevenes evne til å 
skjelne lyder. 

Etter hvert skriver elevene ord 
og setninger. 

Ugla er gjennomgangsfigur i 
Språkstien. Hun gir elevene 
direkte tilbakemeldinger på 
oppgavene.

Finn rimord. 

Finn ordene som begynner med 
samme bokstavlyd.   

Grønn planet betyr riktig. ”Hvor 
mange grønne planeter fikk 
du?”. 

9  Norsk 1.-2. trinn g Språkstien
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9  Engelsk 1.-6. trinn g Friends
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LD 1. trinn

Modul 1: Hello, goodbye! 
Antall kapitler: 6

Lytte og lære å hilse på 
klassekameratene.

1. trinn 
Modul 2:  Numbers 1-10  
Antall kapitler: 6

Tall fra 1-10, enkle dialoger om 
alder.

1. trinn

Modul 3:  Where are you from?  
Antall kapitler: 6

Hilse, stille og svare på enkle 
spørsmål om bosted.

Friends
Lær engelsk sammen med engelske skolebarn i 
Friends. Bli med inn i klasserom, i bursdagsselskap og 
dyrebutikker m.m.  
 
• Innhold i engelsk for nettbrett og pc 

• Over 2000 interaktive oppgaver, 500 tegnefilmer,   
 karaoke, språklab, arbeidsark og spill 

• Selvrettende tester med veiledende tilbakemelding 

• Lærerveiledning med metodiske tips

• Ordbok med tale 
 
Friends har en gradvis progresjon med særlig fokus på 
språklig produksjon. Nettressursen visualiserer lærestoffet 
og forenkler arbeidet med å tilpasse opplæringen

Lærerveiledningen inneholder arbeidsark og forslag til 
undervisningsopplegg for hvert kapittel. 

Friends kan brukes som komplett læremiddel eller 
supplement.  
 
Komponenter

• Nettressurs for nettbrett og pc 
• Lærerveiledning 
 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/friends
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9  Engelsk 1.-6. trinn g Friends

2. trinn

Modul 1:  The Classroom    
Antall kapitler: 12

Klasseromsspråk, forstå enkle 
instruksjoner som: åpne bøkene, 
rekke opp hånda osv.

2. trinn

Modul 4:  Clothes 
Antall kapitler: 6

Samtale om klær og farger.

2. trinn

Modul 6:  The face  
Antall kapitler: 6

Forstå og bruke ord om ansiktet.

3. trinn

Modul 4:  Happy Birthday!   
Antall kapitler: 6

Å ønske gratulerer med dagen, 
gå i bursdagsselskap, invitere 
venner, lage bursdagskake og  
synge bursdagssang.

3. trinn

Modul 5:  Food   
Antall kapitler: 12

Forstå og bruke navn på ulike 
matvarer, høflighetsuttrykk, 
snakke om egne interesser

3. trinn

Modul 2:  Time  
Antall kapitler: 12

Om ukedagene og hvordan man 
kommer til skolen. Om klokka og 
hva man gjør på ulike tidspunkt 
på dagen.
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9  Engelsk 1.-6. trinn g Friends

4. trinn

Modul 1:  What do you do? 
Antall kapitler: 10

Om hva man gjør i fritiden, om 
å sparke fotball, sykle, skrive 
epost og være ute i naturen.

4. trinn

Modul 2:  Food  
Antall kapitler: 10

Mat og mengdeord. 

4. trinn

Modul 5:  The Weather 
Antall kapitler: 10

Om været i dag, om regn, skyer 
og pent vær. Om snø og hvor 
det snør. Å se en regnbue.

5. trinn
Modul 1: What did you do in 
the holidays?  
Antall kapitler: 10

Øve leseferdigheter og det å 
forstå en historie.

5. trinn
Modul 2: The fastest runner in 
the world  
Antall kapitler: 20

Å sammenligne og bruke ulike 
situasjoner for å utvide egne 
ferdigheter. Adjektiv.

5. trinn

Modul 5: Don’t touch!  
Antall kapitler: 35

Forstå og bruke ord knyttet til 
forbud, ferie og fritid, ferie i 
London. 
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9  Engelsk 1.-6. trinn g Friends

6. trinn

Modul 2:  On the farm 
Antall kapitler: 7

Om dyr på gården, bondegård, 
preteritum. 

6. trinn
Modul 4:  What was the 
weather like?  
Antall kapitler: 7

Å snakke om fortiden, lytte- og 
taletrening. Om været og hva 
man gjorde i helgen.

6. trinn

Modul 11:  Storytelling 
Antall kapitler: 10

Å forstå historier og selv fortelle 
en. Bruke lytte- og talestrategier.   

Spill

Fra 30 til 60 spill per trinn. 
Spillene er relatert til innholdet 
og repeterer ord og utrykk på 
en morsom måte.

Tester

Det er en test per modul. 
Her testes både ordforråd, 
grammatikk, setningsstrukturer 
og forståelse. 

Resultatsider

Det gis veiledning 
tilbakemelding på testens siste 
side.
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Matematikk 5-7
Med 45 skreddersydde opplegg for interaktive tavler, 
omvendt undervisning, samtaleundervisning og en elevdel 
som veileder, kartlegger og retter, er Matematikk 5-7 den 
komplette digitale ressurs i matematikk for mellomtrinnet. 
 
Matematikk 5-7 inneholder:

• Personlige interaktive ”lærebøker” på Internett med   
 forklarende animasjoner og interaktive oppgaver 

• Opplegg for interaktive tavler og dialog med elevene

• Opplegg for omvendt undervisning og samtaler 

• Elevrapporter som kartlegger og gir     
 underveisvurdering

• Innhold for nettbrett og pc

 
Matematikk 5-7 er tilpasset kompetansemålene etter 7.trinn: 
• Tall 
• Algebra    
• Måling  
• Geometri 
• Statistikk 
 
Få elevene til å snakke matematikk 
I Matematikk 5-7 får du elevene til å snakke matematikk. 
Flere hundre animasjoner viser fagstoffet både visuelt og 
auditivt. La elevene sitte sammen to og to og diskutere 
løsninger, eller la hele klassen sette seg inn i et emne, og 
deretter diskuter hvordan man har praktisk nytte av det. 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/matte5-7

9  Matematikk 5.-7. trinn g Matematikk 5-7
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LD Tall

Om plassverdi-
systemet, brøk, 
desimaltall og brøk, 
negative tall, primtall, 
faktorisering og 
primtall, avrunding, 
sammenligne 
desimaltall og 
prosent.

NY!



15

9  Matematikk 5.-7. trinn g Matematikk 5-7

Måling og enheter 

Måleenheter for 
lengde og areal, bruk 
av måleenheter, å løse 
tekstoppgaver, hvor 
mye mer og hvor mye 
mindre, fart

Regnemetoder

Hoderegning, skriftlige 
metoder, bruk av 
kalkulator, å regne 
med positive og 
negative tall, addisjon 
og subtraksjon med 
brøk, multiplikasjon og 
divisjon med brøk, å 
regne i hodet



16

IN
N

H
O

LD

Gilbert
I Gilbert lærer elevene engelsk i et tegneserie-
univers. De møter Gilbert, hans familie, venner og 
katten Helicopter hjemme, på skolen, på månen, på 
safari i Afrika m.m. 

Samtidig får de systematisk opplæring i engelsk 
språklæring og kommunikasjon.

•  80 tema

•  Elevene lærer inntil 3000 nye ord

•  Videoklipp

•  Morsomme og lærerike spill

•  Tegnefilmer

•  Språklab 

Gilbert dekker områdene språklæring og 
kommunikasjon i engelsk etter 7.trinn. 
 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/gilbert

Fortellingen om Gilbert 
og vennene hans danner 
utgangspunkt for arbeidet med 
temaer som: sport, ferie, TV, 
tegneserier, dyr m.m.

Gilbert passer for felles 
gjennomganger på interaktive 
tavler, selvstendig arbeid og 
stasjonsundervisning.

Jevnlige kapittelprøver sørger 
for å holde læringstrykket oppe. 

9  Engelsk 5.-7. trinn g Gilbert
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Gilbert gir repetisjon, 
variasjon og overlæring. 
Grammatikk, ordforråd og 
språklige ferdigheter øves inn 
systematisk.

Fra videoleksjonen ”Australian 
Animals”. Gilberts onkel, Charlie, 
er skipbrudden, og redder seg i 
land i Australia. På ferden viser 
han elevene eksotiske dyr til 
lands og til vanns.

En dag finner ikke Gilbert en 
av skolebøkene. Søstera Tracy 
hjelper ham å lete, samtidig 
som elevene må finne fram til 
riktig preposisjon.

Put the words into the proper 
columns. Sorter “a”, “an” og 
“some”. Oppgaven kan godt 
løses flere ganger. 

Språklaben trener uttale av 
enkeltord og setninger. Elevene 
lytter, leser inn sin egen versjon 
av setningen eller ordet og får 
tilbakemelding. Jo mer grønn 
farge i søylen, jo bedre. 

Nye ord forklares i flotte 
animasjoner.  

9  Engelsk 5.-7. trinn g Gilbert
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9  Grunnleggende og særskilt norsk 1.-7. trinn g NorskPluss Barn
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LD Modul 1: kapittel 1-12

- Vi hilser på hverandre 

- Test 1: Vi hilser på hverandre

- I klasserommet

- Test 2: Ting i klasserommet

Modul 1: kapittel 13-22

- I klasserommet

- Test 3: Aktiviteter i   
   klasserommet

- Farger

- Test 4: Farger

Modul 1: kapittel 23-31

- Leker

- Test 5: Leker

- Utseende og følelser

- Test 6: Hvordan og hvor

NorskPluss Barn
NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barne-
trinnet en rask inngang i det norske språket. 
 
• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 2 
• Inspirerende gjennomgangsfigurer får barna i tale 
• Kan brukes uavhengig av leseferdigheter 
• Kapittelprøver 

NorskPluss Barn nettressurs består av korte kapitler 
bygget opp rundt en animasjonsfilm som viser 
forskjellige situasjoner på skolen og i fritiden. Etter 
animasjonene følger interaktive oppgaver. 

Sjarmerende tegneseriefigurer - barn, voksne og 
fantasifulle skapninger - stimulerer den språklige 
produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaoke 
og filmsnutter, til eventyr og spill.  
 
Komponenter

• Nettressurs for nettbrett og pc 
• Digital bildeordbank med oppgaver 
• Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte 
• Ressursperm

 
Prøv selv: www.kunnskap.no/npb
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9  Grunnleggende og særskilt norsk 1.-7. trinn g NorskPluss Barn

Modul 2: kapittel 1-14

- Repetisjon

- Test 1: Repetisjon

- Klær

- Test 2: Klær

- Aktiviteter 1

- Test 3: Fritid

Modul 2: kapittel 15-25

- Kroppen 1

- Familien

- Test 4: Familie

- Kroppen 2

- Test 5: Kroppen

Modul 2: kapittel 26-37

- Idrett

- Hus og hjem

- Test 6: Rom i huset

- Test 7: Møbler

- Dyr og fugler

- Test 8: Dyr

Modul 3: kapittel 1-13

- Fritid 1

- Ukedagene

- Test 1: Ukedager og fritid...

- Tall fra 11-20

- Klokka

- Test 2: Klokka og tall fra 1-20

Modul 3: kapittel 14-18

- Bursdag 

- Test 3: Bursdagsselskap

- Mat 1

- Test 4: Frukt

Modul 3: kapittel 19-30

- Mat 1

- Test 5: Mat og drikke

- Natur og ville dyr

- Bilde og fortelling

- Test 6: Dyr
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9  Grunnleggende og særskilt norsk 1.-7. trinn g NorskPluss Barn

Modul 4: kapittel 1-11

- Fritid 2

- Mat 2

- Test 1: Mat

- I butikken 

Modul 4: kapittel 12-18

- På kafé

- Test 2: I butikken og på kafé

- Daglige rutiner

- Kjæledyr

Modul 4: kapittel 19-30

- Vær og natur 1

- Test 3: Vær og landskap

- I byen

- Aktiviteter 2

Modul 5: kapittel 1-12

- Gavene som forsvant

- Vær og natur 2

- En sjørøverhistorie

- Gullhår 

- Test 1: En sjørøverhistorie og  
   Gullhår

Modul 5: kapittel 13-21

- Askepott

- Perfektum

- Test 2: Det har vi gjort

Modul 5: kapittel 22-31

- Sammenligning

- Test 3: Hverdag 

- Helse

- Test 4: Helse
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9  Grunnleggende og særskilt norsk 1.-7. trinn g NorskPluss Barn

Bildeordbank

Mine leker, musikkinstrumenter, 
kropp, farger, ville dyr, dyr i 
dyrepark, husdyr, hus og hjem.

Bildeordbank

Utstyr vi bruker, preposisjoner, 
pronomen, møbler, skolesaker, 
klær og skole, utstyr i hjemmet. 

Bildeordbank

Vær og vind, familie. Frukt og 
bær, grønnsaker, transport, tid, 
følelser, adjektiv, adverb. 

Bildeordbank

Kaker og søtsaker, mat og 
drikke, yrker, sport, tematisk 
ordliste, verb.

Bildeordbank

Mitt nærmiljø, sett ord på 
følelsene, forstå bilder, sett ord 
på bildene, utføre sammensatte 
oppgaver. 

Bildeordbank

Finn antonymene, fargelegg 
med riktig farge, enkle 
setninger, lag tidslinjer, bruk 
språket, mini-dialoger. 
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LIKT
Mangler skolen din et helhetlig opplegg i IKT? 
Flere hundre skoler over hele landet gjennomfører 
dataopplæringen ved hjelp av LIKT. 

LIKT er så enkelt lagt opp at elevene etter korte 
gjennomganger kan arbeide selvstendig med innholdet.

 
• 24 datakurs 

• Tester til hvert kurs 

• Lærerveiledning

• LIKT-kort og kursbevis

• Tilpasset ulike versjoner av Microsoft Office (Office 365)  
 og Windows

• Tilpasset ulike versjoner av OpenOffice.org og    
 SkoleLinux

 
 
Les mer: www.kunnskap.no/likt

Det er til sammen 24 kurs i 
tekstbehandling, regneark, 
presentasjonsverktøy, tegning, 
filbehandling, internett og 
emnet ”Din digitale hverdag”. 

Lærerveiledningen inneholder 
ferdige undervisningsopplegg. 
Her finner du informasjon 
om tidsbruk,forutsetninger, 
tips til for- og etterarbeid, 
ordforklaringer og forslag til 
arbeidsmåter.

Når elevene er ferdig med et 
emne, kan de avlegge en test 
som vil gi dem LIKT-kort.

9  IKT-opplæring 1.-7. trinn g LIKT
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Når du inngår skoleavtale,får 
du tilgang til kursene i 
MSOffice og OpenOffice.org.

Gjennom vedlikeholdsavtalen, 
får skolen din automatisk 
tilgang til nye oppdateringer på 
Kunnskap.no. 

En del av LIKT-innholdet er 
interaktivt. Resten består av 
papirbaserte kurs skreddersydd 
for ulike versjoner av MSOffice 
og OpenOffice.org. 

Inn med teskje… Jo yngre 
elevene er, jo viktigere er det 
at læreren gjennomgår heftene 
felles med elevene. Eldre 
elever kan stort sett jobbe 
selvstendig med kursene.

Fra et av kursene i 
presentasjonsverktøy. 

Moduloversikten er lærerens 
”kart” over LIKT. Kursene bygger 
på hverandre. 

9  IKT-opplæring 1.-7. trinn g LIKT
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Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

Matematikk 8-10 et komplett digitalt læremiddel i 
matematikk som legger til rette for dybdelæring og god 
progresjon. 

Med animasjoner som gjennomgår fagstoff og oppgaver 
som følger tett på, er Matematikk 8-10 velegnet for mange 
undervisningsmetoder: 
 
• Omvendt undervisning: La elevene selv sette seg inn   
 i fagstoffet hjemme eller på skolen, og diskuter emnet  
 deretter enten gruppevis eller samlet i klassen. 

• Tavleundervisning: Bruk animasjonene selv til å   
 gjennomgå fagstoff. Stopp og start animasjonen, og   
 still spørsmål. Bruk også oppgavene som følger til   
 felles gjennomgang og diskusjon. 

•  Samtaleundervisning: La to og to elever løse    
 oppgaver sammen. Be dem snakke om oppgavene,   
 bruke begrepene og diskutere løsningene.

 
Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir 
underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt 
kraftig verktøy for læringsanalyse, se side 42. 

Læremidlet har innhold og ekstraoppgaver på nivå 1T for 
elever som trenger utfordringer.

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.  
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/matte8-10

9  Matematikk 8.-10. trinn g Matematikk 8-10
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LD Trinn 8 - Tall

•  Plassverdisystemet  
 hele tall og utvidet  
 form

• Plassverdisystemet  
 desimaltall og utvidet  
 form

• Primtall

• Brøk

• Negative tall

• Prosent

• Trekanttall og   
 kvadrattall

• Hva er potenser?

NY!Matematikk 8-10
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9  Matematikk 8.-10. trinn g Matematikk 8-10

Trinn 9 - Tall

• Potenser

• Tierpotenser og  
 utvidet form – heltall

• Tierpotenser og  
 utvidet form   
 desimaltall

• Potenser og røtter

• Standardform

• Periodiske   
 desimaltall

• Tallforhold og   
 proporsjoner

Trinn 10 - Tall

• Tallfølger og tall- 
 mønster

• Proporsjoner

• Tallsystemer

• Flere regneregler og 
 flere hoderegnings- 
 metoder
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9  Matematikk 8.-10. trinn g Matematikk 8-10

Trinn 8 - Algebra

• Hva er algebra?

• Regne sammen ledd  
 med en variabel

• Regne sammen ledd  
 med flere variabler

Trinn 9 - Algebra

• Regne med enkle  
 algebrauttrykk

• Enkle likninger

• Likninger og   
 regneregler

• Å løse praktiske  
 problemer med  
 likninger

• Å regne med   
 variabler

• Å forenkle   
 algebrauttrykk

• Enkle lineære   
 likninger

• Likninger med to  
 ukjente

• Å bruke formler

• Praktiske problemer  
 og tallfølger
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9  Matematikk 8.-10. trinn g Matematikk 8-10

Trinn 10 - Algebra

• Inverse eller 
 motsatte lineære  
 funksjoner

• Å tegne grafer til  
 lineære funksjoner

• Å tolke grafer

• Lineære likningssett

• Å løse lineære   
 likningssett grafisk

• Innsettingsmetoden

• Addisjonsmetoden

• Ulikheter

• Kvadratsetningene

• Faktorisering ved  
 gruppering

Trinn 10 - Algebra

• Inverse eller 
 motsatte lineære  
 funksjoner

• Å tegne grafer til  
 lineære funksjoner

• Å tolke grafer

• Lineære likningssett

• Å løse lineære   
 likningssett grafisk

• Innsettingsmetoden

• Addisjonsmetoden

• Ulikheter

• Kvadratsetningene

• Faktorisering ved  
 gruppering
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Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

Elever som strever med matematikk, mangler som oftest 
forståelse for matematiske begreper. BrettMatte sikrer 
forståelsen for grunnleggende matematiske begreper. 

Det konkretiserer emner og forklaringer, og knytter det 
opp til elevenes virkelighet. Kapitlene i BrettMatte har en 
gradvis progresjon fra konkrete til abstrakte oppgaver. En 
ferdighet trenes om gangen.  
 
BrettMatte består av 118 kapitler fordelt på emnene: 

• Tall   • Geometri 
• Begrepstrening  • Måling 
• Regne med tall • Statistikk 
• Algebra og funksjoner • Eksamenstrening 
 
Tilbakemeldinger fra skolene viser at:

• Lærere tar i bruk BrettMatte med grupper og hele klasser.

• Lekser med selvrettende oppgaver fra BrettMatte gir   
  elever med matematikkvansker mestringsfølelse.

• Små kapitler med langsom progresjon er hensiktsmessig  
  med tanke på lekser og selvstendig arbeid. 
 
Elevrapportene i BrettMatte kartlegger og gir underveis-
vurdering. Følg elevenes kompetanse gjennom 
læringsanalyse, se side 42.

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet. 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/bmatte

9  Matematikk 8.-10. trinn g BrettMatte
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LD Plassverdisystemet -  
hele tall

Side 1: Læringsmål i kapitlet 

•  Plassering av enere, tiere og  
 hundrere 
•  Kunne plassere tall etter  
 verdi

Plassverdisystemet -  
hele tall

Side 2: Plassverdi - lære og øve

Plassverdisystemet -  
hele tall

Side 3: Hvilket tall er det?

Tilbakemelding: Når eleven har 
svart riktig, markeres oppgaven 
med en medalje.

NY!BrettMatte 8-10
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9  Matematikk 8.-10. trinn g BrettMatte

Plassverdisystemet -  
hele tall

Side 4: Skriv tallene (1)

Plassverdisystemet -  
hele tall

Side 6: Tallet før - tallet etter

Prosent

Side 1: Læringsmål i kapitlet     

Prosent

Side 3: Gangvei til svømme-
bassenget (1)

Prosent

Side 5: Omgjøring mellom brøk, 
desimaltall og prosent

Prosent

Side 6: Å finne prosenten



30

9  Matematikk 8.-10. trinn g BrettMatte

Funksjoner fra dagliglivet

Side 5: Lastebiler og butikker

Funksjoner fra dagliglivet

Side 6: Dyrespor

Funksjoner fra dagliglivet

Side 7: Bursdagskake

Funksjoner fra dagliglivet

Side 9: Resultat

Hvert kapittel har en 
resultatside som viser hva som 
er løst rett og antall feil for 
hver oppgave.

Grafen til en lineær 
funksjon

Side 7: Å tegne en graf

Grafen til en lineær 
funksjon

Side 8: Å tegne en graf - øve 
mer
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9  Matematikk 8.-10. trinn g BrettMatte

Grafen til en lineær 
funksjon

Side 12: Å finne en funksjon 
fra grafen

Grafen til en lineær 
funksjon

Side 15: Utsalg - 20% ned

Grafen til en lineær 
funksjon

Side 17: Hva koster telefon-
samtalen?

Regne med enkle 
algebrauttrykk

Side 3: Felles tallfaktor for 
bokstavuttrykk

Regne med enkle 
algebrauttrykk

Side 4: Felles bokstavfaktor for 
bokstavuttrykk

Regne med enkle 
algebrauttrykk

Side 9: Å trekke sammen like 
ledd - metode 1
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Naturfag 8-10
Naturfag 8-10 gir elevene kunnskap om naturfag 
gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og 
spennende simuleringer. 

 
• Fagstoffet presenteres i animasjoner

• Læring gjennom simuleringer og spill

• Varierte interaktive oppgaver

• Veiledende tilbakemeldinger

• For nettbrett og pc 
 
De mange animasjonene levendegjør og 
visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene 
gjør eksperimenter som ellers er vanskelige å 
gjennomføre på skolen.

Naturfag 8-10 er tilpasset læreplanmålene for 
ungdomstrinnet. 

Bokmåls- og nynorskversjon.

Naturfag 8-10 er utviklet av CyberBook med støtte 
fra Utdanningsdirektoratet. 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/unu

9  Naturfag 8.-10. trinn g Naturfag 8-10

Dyre- og planteceller

Celler som byggesteiner, 
encellete organismer og 
flercellede, levende organismer, 
dyreceller, planteceller 
sammenlignet med dyreceller, 
funksjoner til dyre- og 
planteceller

Fotosyntesen

Fotosyntesen, klorofyll, 
bladenes betydning for 
fotosyntesen, likningen for 
fotosyntesen, fire viktige 
faktorer, eksperiment med lys, 
vann og temperatur, varierende 
tilgang av karbondioksid

Bærekraftig utvikling

Beskytte miljøet, truede 
arter, tap av habitat, intensivt 
jordbruk, skoghogst, utbygging, 
om regnskogen

NY VERSJON!
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9  Naturfag 8.-10. trinn g Naturfag 8-10

Habitat og abiotiske faktorer

Ulike habitater, parasitter, 
kjennetegn på habitat. 
Habitater på polområder, i 
vann, i tørre og varme områder, 
i skogområder,  under  jorda, 
undersøk og finn ut selv

Solsystemet

Solsystemet vårt, sola, planeter 
og andre himmellegemer, de 
åtte planetene i vårt solsystem, 
gravitasjon og kretsløp, utenfor 
solsystemet

Utvikling av fosteret

Celledeling, fra egg til embryo, 
utviklingen av embryoet, 
tvillinger, morkaken, utveksling 
av mat, oksygen og avfall, 
stadier i fosterutviklingen, om 
fødselen

Grunnstoffer

Om grunnstoffer og blandinger, 
om atomer, protoner, nøytroner 
og elektroner, periodesystemet, 
metaller og ikke-metaller og 
deres egenskaper, grupper i 
periodesystemet

Elektrisk strøm

Animasjon seriekopling og en 
parallellkopling, forsøk: sett inn 
ulike antall batterier og les av 
amperemeteret, hvordan antall 
lyspærer i en krets påvirker 
strømmen, komponenter med 
forskjellig resistans

Energi

Energiformer: varme, lys, lyd, 
elektrisk energi. Energikilder: 
naturgass, kjemisk energi, 
oljeenergi. Ikke-fornybare: olje, 
naturgass og kull. Fornybare: 
tidevann, vannkraft, jordvarme, 
solenergi, vindkraft, biomasse
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LD Ordimellom er delt inn i  
tekstforståelse, litteratur-
historie, sjangerlære, 
grammatikk og Ordimellom 
ekstra med mer krevende 
oppgaver.  

Samtidstekstene er basert på 
emnene ”løgn og sannhet”, 
”helt og antihelt”, ”kjærlighet 
og kjønnsroller”, ”makt og 
motmakt”, ”virkelighet og 
fantasi” og ”oppbrudd og 
ansvar”. 

Elevene blir kjent med 
samtidslitteraturen, og trekker 
sammenligninger med klassiske 
verk fra norsk litteraturarv.

9  Norsk 8.-10. trinn g Ordimellom

Ordimellom
Arne J. Løvland og Katrine Wegge 

Ordimellom åpner for muligheter som går langt 
utover det den tradisjonelle norskboka gir. 

Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente 
skuespill, løser interaktive oppgaver og kan selv 
velge om de vil lytte til eller lese tekstene og 
oppgavene. 
 
• Interaktive sjangermoduler 

• Skjønnlitteratur før og nå 

• Grammatikktrening med selvrettende oppgaver 

• Litteraturhistorie med filmklipp og ordforklaringer 

• Elevene lærer å skrive tekster trinn for trinn 

• Veiledet lesing 

• Oppgaver, læreregler og tekster er lest inn 

• Lett å kombinere med enhver lærebok 

• Læreveiledning 
 
Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk 
for ungdomstrinnet. Det egner seg godt for elever 
med og uten IOP. 

Bokmåls- og nynorskversjon. 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/ordimellom
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I litteraturhistorien møter 
elevene norske forfattere som 
Wergeland, Welhaven, Collett, 
Ibsen, Skram, Hamsun og 
Undset. 

Ordimellom passer for 
elever med og uten lese- og 
skrivevansker. Alle tekstene 
er lest inn og vanskelige ord 
forklart. 

Sjangerlæren dekker alle 
sjangre som er nevnt i 
læreplanen i norsk for 
ungdomstrinnet. 

Elevene lærere å bygge opp 
tekster trinn for trinn ved å løse 
bundne interaktive oppgaver i 
kombinasjon med frie. 

Fra en av grammatikk-
oppgavene. Sett inn korrekt ”og” 
eller å”.

Tekstforståelse: Velg riktig svar.  

9  Norsk 8.-10. trinn g Ordimellom
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mSkills
mSkills er en omfattende lærebase i grammatikk- 
og vokabulartrening fra A1 til C1.  
 
Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank 
for lærere og elever.

• Dekker 120 tema i grammatikk

• 60 kapitler med fokus på ordforråd

• Grammatikkvideoer med forklaringer til hvert tema

• Engelsk-engelsk ordbok med uttale og elev-  
 vennlige forklaringer 

mSkills består av:

• mSkills English Grammar Lessons  
 Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2

• mSkills English Listening Lessons  
 Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2

• mSkills English Vocabulary  
 Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2

 
Prøv selv: www.kunnskap.no/skills 

Grammatikken dekker tema 
som verbformer, possessiver, 
pronomen, HV-ord, substantiv, 
subjunksjoner, artikler m.m. 

Til hvert grammatikktema er 
det en video som forklarer 
grammatikken. Etter gjennom-
gangen, løser elevene 
interaktive oppgaver.

Hvert grammatikktema er 
forklart i pdf-filer.

9  Engelsk 8.-10. trinn g mSkills
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Oppgavene er selvrettende, og 
svar og resultat lagres. 

Grammatikk B1-B2. ”Indefinite 
article”. 

Elevene jobber med ordforråd 
innen tema som tid og kalender, 
været, arbeidsliv, turisme m.m.

Er elevene usikre på et ord, for 
eksempel ”check-out”, slår de 
det opp i den engelsk-engelske 
ordboken og finner en enkel 
ordforklaring. 

Vokabularet blir gradvis mer 
avansert. Oppgavene på C1-C2 
er utfordrende for de fleste.

Vokabular fra A1-A2. ”Weather”. 

9  Engelsk 8.-10. trinn g mSkills
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New Passport
New Passport tar elevene med på en lærerikt reise 
til London, New York City og Cape Town. 

Hver by gir elevene mulighet til å oppleve landets 
språk og kultur på nært hold.  
 
I byene:

• Ser eleven NRK-produserte videoklipp om Arsenal,  
 Manhatten m.m. 

• De besøker biblioteket med et spennende utvalg  
 av dikt, prosa og saksprosa 

• De fordyper seg i tema ved hjelp av supplerende  
 tekster og utvalgte internettlenker 

• Jobber med muntlige oppgaver i språk- 
 laboratoriet 

• Løser mer enn 1200 selvrettende, nivå-  
 differensierte oppgaver

New Passport dekker samfunns-, kultur- og 
litteraturdelen i Kunnskapsløftet. I tillegg benytter 
mange skoler det i engelsk fordypning. 

New Passport er utviklet i samarbeid mellom 
CyberBook AS og NRK med støtte fra 
Utdanningsdirektoratet.  
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/passport

CapeTown er en av byene 
elevene besøker i ”New 
Passport”. 

Fra Robben Island. Tekst om 
Nelson Mandela lest inn av en 
sør-afrikaner. 

Til hver tekst er det 
seks oppgaver, de fleste 
selvrettende. 

9  Engelsk 8.-10. trinn g New Passport
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Elever som trenger utfordringer 
kan klikke på utvalgte lenker og 
fordype seg i temaene. 

Passet med resultater fra 
oppgavene har elevene med 
seg over alt.

Fra temaet The Empire State 
Building i New York. ”Pick the 
best ending for each of these 
sentences.”

Fra biblioteket i London. Velg 
en bok! 

Fra Guy Fawkes i London. ”Put 
it together. Make 7 complete 
sentences by connecting the 
pairs together. Don’t be fooled 
by the extra answers on the 
right.”

Besøk turistinformasjonen og 
lær mer om New York.

9  Engelsk 8.-10. trinn g New Passport
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9  Grunnleggende og særskilt norsk 5.-10. trinn g NorskPluss Ungdom

NorskPluss Ungdom
Marie Aalen og Annie Jakobsen 

NorskPluss Ungdom er et komplett nettbasert 
læremiddel fra nivå 1 til nivå 3 basert på Læreplan i 
grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 
 
• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 3 
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter 
• Digitale kapittelprøver 
• Bokmål og nynorsk

I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med 
oppgaver enten de er integrert i vanlige klasser eller 
går i egne mottaksklasser. 

Den omfatter: uttaletrening, norsk nivå 1 - nivå 3, 
bildeordbank, lyttetester, kapittelprøver og utvalgte 
emner i matematikk og naturfag. 

NorskPluss Ungdom er utviklet av Kunnskap.no med 
støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Komponenter 
• Nettressurs nivå 1-3 
• Tekstbok nivå 1 og 2 
• Tekstbok nivå 3 
• Arbeidsbok nivå 1 og 2 
• Arbeidsbok nivå 3 
• Ressursperm 
 
Prøv selv: www.kunnskap.no/npu

IN
N

H
O

LD Bildeordbank

Tema: skoledag, daglige 
gjøremål, tall, klokka, mat, på 
kjøkkenet, i hjemmet, praktisk 
arbeid i hjemmet, dyr og fugler 
og naturen.

Nivå 1 - kapittel 1-4

1. Hva heter du 
2. Familie og skole 
3. Hva er klokka? 
4. Fra morgen til kveld

Test kapittel 1-4

Nivå 1 - kapittel 5-8

5. Butikker og penger 
6. På handletur 
7. Her bor jeg 
8. Transport og reiser

Test kapittel 5-8
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9  Grunnleggende og særskilt norsk 5.-10. trinn g NorskPluss Ungdom

Nivå 1 - kapittel 9-12

9. Vær og årstider 
10. Kropp og fritid 
11. Hva skal du bli? 
12. Slektninger og venner

Test kapittel 9-12  
Lyttetester

Nivå 2 - kapittel 1-4

1. Høytider 
2. På kjøkkenet 
3. Familie og seremonier 
4. Fritid

Test kapittel 1-4

Nivå 2 - kapittel 5-7

5. Kjente personer 
6. Kropp og helse 
7. Eventyr

Test kapittel 5-7

Nivå 2 - kapittel 8-10

8. Skole og utdanning 
9. Nord-Norge 
10. Sør-Norge

Test kapittel 8-10  
Lyttetester

Nivå 3 - kapittel 1-4

1. Litteratur 
2. Språklig mangfold  
3. Skolen 
4. Media 

Test kapittel 1-4

Nivå 3 - kapittel 5-7

5. Norge før 1814 
6. Norge etter 1814 
7. Et nytt Norge

Test kapittel 5-7
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Hvilke læreplanmål 
mestrer eleven? Hvordan er 
utviklingen over tid? Og i 
hvilken grad mestrer eleven 
målene?

Kunnskap.no kobler nå et  
kraftig verktøy for 
læringsanalyse opp mot 
læremidlene på portalen. 

Først ute er de nye lære-
midlene i realfag, Naturfag 
8-10 og Matematikk 8-10.

Læreplanen er bl.a. nedbrutt 
i mindre mål, og du kan velge 
hvilke av dem du og eleven 
din skal gå i detalj på.

Tettere oppfølging av elevene 
med læringsanalyse

9  Tettere oppfølging av elevene med læringsanalyse
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Analysen kan 
sorters etter 
elevens faglige 
styrker og 
svakheter:

Totaloversikt for 
en elev:  

9  Tettere oppfølging av elevene med læringsanalyse
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For to år siden gikk lærer Randi Aaseth ved Vardal ungdomsskole i Gjøvik inn som én 
av flere piloter i et nytt matematikkprosjekt sammen med forlaget CyberBook:

Hvordan hjelpe elever som trenger ekstra støtte i matematikk på ungdomstrinnet? 
Resultatet har blitt det nye læremidlet BrettMatte for ungdomstrinnet. 

Les hele artikkelen på www.kunnskap.no/derfor

Derfor ser de fram til leksene



NorskPluss GLS er et nettbasert læremiddel for unge og 
voksne som skal lære seg å lese og skrive på norsk.  
 
• Systematisk bokstavtrening
• Omfattende lyd- og bildestøtte
• Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
• Egne oppgaver i STL+
• For pc, nettbrett og mobil
• Bokmål og nynorsk 
 
Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet. 

KOMMER 2018
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1.-4. trinn

Jeg kan regne 1-4 - matematikk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

Språkstien - norsk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 2.625,-

Skoleavtale: 101–200 elever 4.500,-

Skoleavtale: Over 200 elever 5.850,-

Friends - engelsk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

5.-7. trinn

Matematikk 5-7 - matematikk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

Gilbert - engelsk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

8.-10. trinn

BrettMatte - matematikk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

Matematikk 8-10 - matematikk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

Naturfag 8-10 - naturfag Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

Ordimellom - norsk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

mSkills - engelsk Pris eks. mva

Skoleavtale: 1–100 elever 3.750,-

Skoleavtale: 101–200 elever 6.750,-

Skoleavtale: Over 200 elever 9.700,-

New Passport - engelsk Pris eks. mva

Skoleavtale 3.750,-
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Lisenser og bøker bestilles per telefon, epost,  
i nettbutikken eller hos BS Undervisning.  

Skoleavtale: Med en skoleavtale får elever og lærere tilgang 
til læremidlet hjemme og på skolen. Lisensene fornyes 
automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen 
med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse.

Lisensene er knyttet til et bestemt antall elevbrukere og ikke 
enkeltpersoner. Dvs. at hvis elever slutter, kan andre elever 
overta lisensen i lisensperioden. 

Elevlisenser: NorskPluss Ungdom og NorskPluss Plasserings-
test varer ett år fra bestillingsdatoen. Lærerlisenser er 
inkludert i prisen.

	 kunnskap@kunnskap.no 
	 www.kunnskap.no    
		 22 95 80 80

IKT-opplæring

LIKT Pris eks. mva

Skoleavtale 5.000,-

Grunnleggende og særskilt norsk 

NorskPluss Barn 1.-7. trinn Pris eks. mva

Skoleavtale, årlig lisens   4.950,-

5 elevlisenser, årlig lisens   2.650,-

Ressursperm  1.450,- 

Arbeidshefte 180,-

NorskPluss Ungdom 5.-10. trinn Pris eks. mva

Elevlisens ett år  645,- 

Tekstbok nivå 1 og 2 450,-

Tekstbok nivå 3 250,-

Arbeidsbok nivå 1 og 2 300,-

Arbeidsbok nivå 3 200,-

Ressursperm 1.250,-

NorskPluss Plasseringstest 8.-10. trinn Pris eks. mva

Elevlisens ett år 350,-



Be om 30 dagers gratis 
utprøving med elever på  
Kunnskap.no

CyberBook AS
Forskningsparken
Gaustadalléen 21

0349 Oslo

Telefon: 22 95 80 80
kunnskap@kunnskap.no

www.kunnskap.no
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