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Grip 3 Matematikk Grunnbok, d-bok

Liv Hermanrud, Grete Angvik Hermanrud

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211024411
245,Fagbokforlaget
2020
1
440

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og
engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemåleneetter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene
etter Kunnskapsløftet. GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset
voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med
variert bruk av foto og tegninger.
GRIP 3 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 10.
trinn i læreplanen. Eksempler på emner er: positive og negative tall, bokstavregning, brøk, desimaltall og
prosent, likninger, funksjoner, geometri, statistikk og sannsynlighet, mål og økonomi.

GRIP 3 Matematikk Elevbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye
muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
D-boka har følgende funksjonalitet:
Utheving og notater
Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
Innlest lyd
Favorittmerke sider
Søke etter ord og fraser
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
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Jeg fikser matte!
Flerspråklig håndbok i matematikk for ungdomskolen
Kristin Sandberg

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211032119
77,Fagbokforlaget
2020
1
39

Læremiddelet retter seg hovedsakelig mot nyankomne elever på ungdomstrinnet, og skal sikre at disse
elevene får tilstrekkelig grunnlag til å følge opplæring i matematikk på sitt trinn. Gjennom enkle oversikter
og forklaringer med morsmålsstøtte får disse elevene en trygg og tilpasset start på
matematikkundervisningen i norsk skole.
I tillegg vil læremiddelet kunne være til nytte for minoritetsspråklige elever på barnetrinnet (5. - 7.trinn), i
grunnskoleopplæringen av voksne innvandrere og i tilpasset opplæring for norske elever med behov for
tilrettelagte tekster.

Læremiddelet kan brukes til å kartlegge elevens nivå, underveisvurdering og planlegging av videre
undervisning. Læremiddelet gir eleven medvirkning i egen progresjon og egenvurdering. Læremiddelet kan
også brukes til arbeid med veiledet begrepsforståelse og tospråklig lesing i matematikk.
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Eventyrleg matematikk d-bok
Heile serien (elevlisens)
Anker Tiedemann

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211036131
179,Fagbokforlaget
2019
1
396

Eventyrleg matematikk er ein skjønnlitterær serie for barnetrinnet og ungdomsskulen. Serien egner seg
godt for fagleg fordjuping i matematikk på tvers av fag og emne som norsk, historie, naturfag og teknologi.
Via dei elleve bøkene stifter elevane kjennskap med historiske figurar som Fibonacci, Arkimedes og
Pythagoras. Dei blir òg introduserte for emne som kryptering, koding, store tal og økonomi. Dei
matematiske oppgåvene tilknytta teksten åpnar opp for økt undring og glede for faget.

I denne pakka får du alle dei elleve bøkene som d-bøker. Dei har ei rekke funksjonar, som ordliste på fleire
språk, notatar, søk etter ord og fraser, samt favorittmarkering av sider. Bøkene kan lesast på datamaskin,
chromebook og nettbrett. I klasserommet kan ein òg vise bøkene på smartboard, og den interaktive
innholdslista gjer det lett å navigere gjennom innhaldet.
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Eventyrlig matematikk d-bok
Hele serien (elevlisens)
Anker Tiedemann

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211031600
179,Fagbokforlaget
2019
1
396

Eventyrlig matematikk er en skjønnlitterær serie for barnetrinnet og ungdomsskolen. Serien er velegnet til
bruk for veilede lesning og faglig fordypning i matematikk på tvers av fag og emner som norsk, historie,
naturfag og teknologi.
Via de elleve bøkene stifter elevene kjennskap med historiske figurer som Fibonacci, Arkimedes og
Pythagoras. I tillegg blir de introdusert for emner som kryptering, koding, sannsynlighetsregning og
økonomi. De matematiske oppgavene som følger med til fortellingene åpner opp for økt nysgjerrighet og
glede for faget.

I denne pakken får du alle de elleve bøkene som d-bøker. Bøkene har innlest lyd og en rekke andre
funksjoner, blant annet en ordlistefunksjon med flere ulike språk. I d-bøkene kan man utheve og ta notater,
søke etter ord og fraser, samt favorittmarkere sider. Bøkene kan leses på datamaskin, chromebook og
nettbrett. I klasserommet kan man også vise bøkene på smartboard, og den interaktive
innholdsfortegnelsen gjør det lett å navigere gjennom innholdet.
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Tetra 8 Treningshefte, interaktiv d-bok

Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211023155
159,Fagbokforlaget
2017
1
96

Tetra 8 Treningshefte (interaktiv d-bok) er et oppgavehefte i digital form for elever som trenger et enklere
opplegg. Den interaktive d-boka inneholder de samme oppgavene som papirheftet og har samme
oppbygning som grunnboka. Det er både interaktive og selvrettende oppgaver i boka, og alle besvarelser
kan lagres.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant
annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer
for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 8 treningshefte, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter
og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 8 treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 8 Treningshefte, interaktiv d-bok

Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211023162
159,Fagbokforlaget
2017
1
96

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn.Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte
oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i
læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre
differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje
vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test lett å administrere for læraren, lett å velje
for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 8 treningshefte (interaktiv d-bok) er eit oppgåvehefte i digital form for elevar som treng eit enklare
opplegg. Den interaktive d-boka inneheld dei same oppgåvene som papirheftet og har same oppbygging
som grunnboka. Det er både interaktive og sjølvrettande oppgåver i boka, og alle svar kan lagrast.
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Tetra 9 Treningshefte, interaktiv d-bok

Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211023179
159,Fagbokforlaget
2017
1
96

Tetra 9 Treningshefte (interaktiv d-bok) er et oppgavehefte i digital form for elever som trenger et enklere
opplegg. Den interaktive d-boka inneholder de samme oppgavene som papirheftet og har samme
oppbygning som grunnboka. Det er både interaktive og selvrettende oppgaver i boka, og alle besvarelser
kan lagres.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant
annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer
for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 9 treningshefte, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter
og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 9 treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 9 Treningshefte, interaktiv d-bok

Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211023186
159,Fagbokforlaget
2017
1
96

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn.Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte
oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i
læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre
differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje
vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test lett å administrere for læraren, lett å velje
for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 9 treningshefte (interaktiv d-bok) er eit oppgåvehefte i digital form for elevar som treng eit enklare
opplegg. Den interaktive d-boka inneheld dei same oppgåvene som papirheftet og har same oppbygging
som grunnboka. Det er både interaktive og sjølvrettande oppgåver i boka, og alle svar kan lagrast.
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Tetra 10 Treningshefte, interaktiv d-bok

Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211023193
159,Fagbokforlaget
2017
1
96

Tetra 10 Treningshefte (interaktiv d-bok) er et oppgavehefte i digital form for elever som trenger et enklere
opplegg. Den interaktive d-boka inneholder de samme oppgavene som papirheftet og har samme
oppbygning som grunnboka. Det er både interaktive og selvrettende oppgaver i boka, og alle besvarelser
kan lagres.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant
annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer
for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 10 treningshefte, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye
muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 10 treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 10 Treningshefte, interaktiv d-bok

Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211023209
159,Fagbokforlaget
2017
1
96

Tetra treningshefte er oppgåvehefte for elevar som treng eit enklare opplegg.Hefta følgjer same
oppbygginga som grunnbøkene. Dei blir laga som eingongshefte, eitt for kvart klassetrinn.
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Grip 2 Matematikk Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn
Grete Angvik Hermanrud, Grete Angvik Hermandrud

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019950
249,Fagbokforlaget
2015
1
248

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på
grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter
Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne
deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk
av foto og tegninger.
Grip 2 matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 7. trinn
i læreplanen.
Eksempler på emner: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger,
mål og statistikk og sannsynlighet.

Grip 2 Matematikk Elevbok, d-bok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg
nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.Grip 2 Matematikk Elevbok, d-bok, har
følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Grip 2 Matematikk Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn
Grete Angvik Hermanrud, Grete Angvik Hermandrud

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020550
249,Fagbokforlaget
2015
1
248

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på
grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter
Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne
deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert
bruk av foto og teikningar.Grip 2 matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer
kompetansemåla etter 7. trinn i læreplanen.Eksempel på emne: rekning med desimaltal, positive og
negative tal, brøk, prosent, geometri, likningar, mål og statistikk og sannsyn.

Grip 2 Matematikk Elevbok NYN, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg
nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 2 Matematikk Elevbok NYN, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon
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Grip 1 Matematikk Lærerveiledning, d-bok
Kompetansemålene etter 1.- 4. trinn
Grete Angvik Hermanrud, Grete Angvik Hermandrud

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019882
215,Fagbokforlaget
2015
1
151

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på
grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter
Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne
deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk
av foto og tegninger.
Grip 1 matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker
kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid,
mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.
Grip 1 Matematikk grunnbok, d-bok til læreren kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med
mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt
nye muligheter for elev og lærer.
Grip 1 Matematikk grunnbok, d-bok til læreren har også følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser
Grip digitale ressurser
På verkets nettsted finner du digitale ressurser til GRIP 1 matematikk. Læreren finner supplerende
oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
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Tetra 10 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Filippa Widlund, Synnöve Carlsson, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
May Britt Hagen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020772
205,Fagbokforlaget
2014
1
335

Tetra 10 Grunnbok tar opp disse emnene:
store og små tall
ligninger og ulikheter
geometri
utforsking
repetisjon
på stram line
I tillegg har Tetra 10 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.
Tetra 10 Grunnbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter
og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 10 Grunnbok, d-bokhar følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 10 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Filippa Widlund, Synnöve Carlsson, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
May Britt Hagen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020789
205,Fagbokforlaget
2014
1
335

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt
test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt.
Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å
bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og
samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 10 Grunnbok tek opp desse emna:
store og små tal
likningar og ulikskapar
geometri
utforsking
repetisjon
på stram line
I tillegg har Tetra 10 regelsamlinga Verktøykassa og fasit.
Tetra 10 Grunnbok NYN, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye
moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 10 Grunnbok NYN, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
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Tetra 8 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020734
205,Fagbokforlaget
2014
1
319

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt
test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet
utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for
elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 8 Grunnbok tar opp disse emnene:
statistikk
tall
algebra
geometri og måling
brøk
drømmereisen
I tillegg har Tetra 8 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.
Tetra 8 Grunnbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og
den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 8 Grunnbok, d-bokhar følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater

- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 8 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020741
195,Fagbokforlaget
2014
1
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Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test
lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 8 Grunnbok tek opp desse emna:
statistikk
tal
algebra
geometri og måling
brøk
draumereisa
I tillegg har Tetra 8 regelsamlinga Verktøykassa og fasit.
Tetra 8 Grunnbok, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter
og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 8 Grunnbok, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett

- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
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Tetra 9 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020758
205,Fagbokforlaget
2014
1
333

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt
test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet
utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for
elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 9 Grunnbok tar opp disse emnene:
tall og algebra
ligninger
geometri
prosent
sannsynlighetsregning
funksjoner
I tillegg har Tetra 9 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.

Tetra 9 Grunnbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og
den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Tetra 9 Grunnbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og

den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 9 Grunnbok, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 9 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020765
205,Fagbokforlaget
2014
1
333

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 9 Grunnbok tek opp desse emna:
tal og algebra
likningar
geometri
prosent
sannsynsrekning
funksjonar
I tillegg har Tetra 9 regelsamlinga Verktøykassa og fasit.Tetra 9 Grunnbok NYN, d-bok er ein digital
utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og
nettbrett.
Tetra 9 Grunnbok NYN, d-bok
- har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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Tetra 8 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund, (Illustratør) Nicholas With

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020796
79,Fagbokforlaget
2014
1
96

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test
lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 8 treningshefte er eit oppgåvehefte for elevar som treng eit enklare opplegg. Heftet følgjer same
oppbygging som grunnboka.
Tetra 8 treningshefte er eit eingongshefte.
Tetra 8 Treningshefte, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye
moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 8 Treningshefte, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
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Tetra 8 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund, (Illustratør) Nicholas With

ISBN
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Forlag
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Utgave
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:
:
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:

9788211020802
79,Fagbokforlaget
2014
1
96

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt
test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet
utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for
elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 8 Treningshefte er et oppgavehefte for elever som trenger et enklere opplegg. Heftet følger samme
oppbygning som grunnboka.
Tetra 8 Treningshefte er et engangshefte.Tetra 8 Treningshefte, d-bok er en digital utgave av papirboka.
Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 8 Treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 9 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund, (Illustratør) Nicholas With

ISBN
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:

9788211020819
79,Fagbokforlaget
2014
1
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Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt
test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet
utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for
elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 9 Treningshefte er et oppgavehefte for elever som trenger et enklere opplegg. Heftet følger samme
oppbygning som grunnboka.
Tetra 9 Treningshefte er et engangshefte.Tetra 9 Treningshefte, d-bok er en digital utgave av papirboka.
Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 9 Treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 9 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund, (Illustratør) Nicholas With

ISBN
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9788211020826
79,Fagbokforlaget
2014
1
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Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test
lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 9 treningshefte er eit oppgåvehefte for elevar som treng eit enklare opplegg. Heftet følgjer same
oppbygging som grunnboka.
Tetra 9 treningshefte er eit eingongshefte.Tetra 9 Treningshefte NYN, d-bok er ein digital utgåve av
papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 9 Treningshefte NYN, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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Tetra 10 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund, (Illustratør) Nicholas With

ISBN
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:

9788211020833
79,Fagbokforlaget
2014
1
96

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet
utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for
elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 10 Treningshefte er et oppgavehefte for elever som trenger et enklere opplegg. Heftet følger samme
oppbygning som grunnboka.
Tetra 10 Treningshefte er et engangshefte.
Tetra 10 Treningshefte, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye
muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 10 Treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Tetra 10 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl, Birgitta Öberg, Karl-Bertil Hake,
Eldbjørg Dahl, May Britt Hagen
(Illustratør) Filippa Widlund, (Illustratør) Nicholas With

ISBN
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Forlag
Utgitt
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Sider
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:
:
:

9788211020840
79,Fagbokforlaget
2014
1
96

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter
eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test
lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.
I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna
utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for
elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
Tetra 10 treningshefte er eit oppgåvehefte for elevar som treng eit enklare opplegg. Heftet følgjer same
oppbygging som grunnboka.
Tetra 10 treningshefte er eit eingongshefte.
Tetra 10 Treningshefte, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye
moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Tetra 10 Treningshefte, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
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Tetra
Nettstad : matematikk for ungdomstrinnet
May Britt Hagen

ISBN
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Forlag
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:
:

9788252169713
0,Samlaget
2007
1

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn. Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte
oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i
læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre
differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje
vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test – lett å administrere for læraren, lett å velje
for eleven.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom
anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer
for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og
skaper interesse for det matematiske emnet.
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