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FORORD 
Studien inngår i prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre 

læremidler for grunnskolen og videregående opplæring”. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 

Læringssenteret, Den norske Forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening og Høgskolen i Vestfold. Høgskolen har det faglige og administrative 

ansvaret for prosjektet som startet høsten 1999. Det er finansiert av Utdannings- og 

forskningsdepartementet (UFD) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).  

 En av prosjektets tre hovedproblemstillinger er å analysere kvalitet og 

kvalitetsutvikling i lærebøker. Det fins etter hvert ganske mange analyser av ulike sider ved 

forskjellige læreverk, men lite om lærebokutvikling fra forlagenes synspunkt, i hvert fall på 

norsk. Min studie er den eneste som tar for seg forlagenes rolle i prosjektet ”Valg, vurdering 

og kvalitetsutvikling av lærebøker”. Forfatterne har en sentral rolle i min studie, både som 

informanter og omtalte aktører. Når det i tittelen står ”forlagenes rolle”, omfatter altså dette 

også forfatterne. 

 Det falt naturlig å se på de prosessene som foregår i et forlag siden jeg har 

forlagsbakgrunn. Etter sju år som redaktør i Det Norske Samlaget har jeg de vurderinger og 

den tankemåten som preger forlag, under huden. Det kan være både en fordel og en ulempe. 

Fordelen er at jeg vet hvordan ting fungerer, ulempen er at jeg kan ta en del for gitt som 

utenforstående kunne sett med nye øyne.  

Under arbeidet har jeg snakket med en rekke forlagsfolk og forfattere som har bidratt 

med opplysninger, forlagsmateriell og tall. I en travel hverdag har de stilt opp og brukt av sin 

tid til å reflektere over prosessen bak lærebokutvikling. Uten deres innsats, velvilje og 

interesse ville ikke min studie vært mulig. Jeg takker alle som har bidratt med opplysninger 

og tanker. 

 

Oslo september 2002 

Vigdis Flottorp 
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1 INNLEDNING 

Forlag spiller en stor rolle i utviklingen av læreverk, men det som skjer innad i forlag er lite 

kjent utenfor forfatter- og forlagskretser. Det er noe av bakgrunnen for at jeg retter fokus mot 

de prosessene som foregår i forlag når læreverk blir utviklet. Jeg har valgt å se på utviklingen 

av to matematikkverk for grunnskolen, Matematikktakk fra Det Norske Samlaget og Pluss fra 

NKS Forlaget. Siktemålet har vært å avdekke noen viktige faktorer i utformingen av de to 

læreverkene. 

Studien bygger på intervju med forlagsansatte og forfatterne, samt studier av de to 

verkene. 

1.1 Problemstillinger 
Det er noen spørsmål som er springende punkt ved utformingen av læreverk. Disse bygger 

dels på min egen forlagserfaring, dels har de utkrystallisert seg under prosjektets gang. 

Problemstillingene kan inndeles i fem hovedpunkter: 

 

1. Hvordan blir forfattere og konsulenter blir utvalgt?  

Hvilke kriterier legges til grunn ved valget?  

Hvor tilfeldig eller grundig er prosessen?  

Er det noen forskjell mellom de to forlagene i så måte?  

Hvilken rolle spiller forfatterne i konsulentvalget?  

Hvilken betydning har konsulentene for utformingen av verket? 

2. Hvordan blir lærebokkonsept utviklet? 

Hvordan er samhandlingen mellom forlag og forfattere under utviklingen av 

lærebokkonseptet?  

3. Hvilken rolle spiller læreplanen?  

Hvor styrende var L97, og hvor stort tolkningsrom hadde forlag og forfattere?  

Hvilken rolle spilte godkjenningsordningen?  
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4. Hvordan beskriver forlaget og forfatterne markedet?  

I hvilken grad var markedshensyn styrende for utformingen av de to læreverkene?  

Hvordan markedsførte de to forlagene verkene? 

Hva mener forlagene er suksesskritiske faktorer i markedsføringa?  

5. Hvilke forklaringer har forfattere og forlag på mottakelsen og salget?  

Det ene verket slo an, mens det andre gjorde det ikke. Studien gir ikke gyldige svar til 

grunnene til dette, bare aktørenes refleksjoner og synspunkter.  

 

Jeg har ikke gått inn på nærstudier av manusprosessen, dvs hvilke prosesser som skjer under 

selve manusutviklingen, og hvordan manus endret seg fra første utkast til den endelige 

versjonen. Dette ville blitt et uoverkommelig og delvis umulig arbeid siden tidlige versjoner 

av manus stort sett ikke eksiterer lenger.  

 Jeg berører heller ikke forholdet forfatterne seg mellom eller samarbeidsklimaet 

mellom forlag og forfattere. Eventuelle personlige konflikter mellom forfatterne og mellom 

forfatterne og forlag er ikke mitt hovedanliggende. De økonomiske sidene ved forholdet 

mellom forlag og forfattere faller også utenfor min studie. Derimot tar jeg for meg uenighet 

mellom forfattere og forlag.  

 Illustrasjoner spiller en stor rolle i læreverk for grunnskolen av pedagogiske grunner. 

Jeg har bare i begrenset grad gått inn på dette aspektet pga behovet for avgrensning.  

1.2 Metode  
Studien min bygger på dybdeintervju med sentrale aktører i to forlag, NKS Forlaget og Det 

Norske Samlaget. Det er forfattere, redaktør, markedsansvarlig og nærmeste sjef over 

redaktørnivå.1 Verket til Samlaget har to likestilte forfattere hele veien, og jeg intervjuet 

begge. NKS Forlagets verk har en hovedforfatter og to medforfattere, en på småskoletrinnet 

og en på mellomtrinnet. Jeg intervjuet bare hovedforfatteren. 

Jeg brukte intervjuguide, men samtalene tok ofte andre vendinger ut fra innspill fra 

intervjuobjektene. Jeg brukte ikke lydbånd under intervjuene, men reinskrev mer eller mindre 

uredigert intervjuene og sendte dem til intervjuobjektene for gjennomlesing og godkjenning. I 

ettertid supplerte jeg med spørsmål via e-post og telefon.  

                                                 
1 I NKS Forlaget har jeg intervjuet forlagssjef Hallstein Laupsa, markedskonsulent Edel Bakken, redaktør Nils 
Henrik Gran og hovedforfatter Marianne Haanæs. I Det Norske Samlaget har jeg intervjuet redaksjonssjef Eli 
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Jeg lot intervjuobjektene få stryke opplysninger som de av diskresjons- eller 

konkurransehensyn ikke ville ha stående. Det var en forutsetning for å få intervjuobjektene til 

å snakke fritt. Men det var bare et par av dem som strøk uttalelser av slike hensyn, og det 

dreide seg om detaljer som ikke var avgjørende for problemstillingene i min studie. De aller 

fleste korrigeringene fra intervjuobjektene var utfyllende opplysninger, momenter jeg hadde 

misforstått og modererende omformuleringer fra muntlig til skriftlig form.  

Det at jeg har arbeidet i det ene forlaget, ser jeg ikke som noe problem, - snarere tvert 

imot. Det ga meg nærhet og tillit hos intervjuobjektene. Jeg har ikke deltatt i utviklingen av 

det aktuelle læreverket, og hadde dessuten sluttet i forlaget da jeg begynte på denne studien.  

Anonymitet i en casestudie er selvfølgelig umulig. I min studie er vekten lagt på 

aktørenes rolle. Derfor unngår jeg å bruke navn, men benytter i stedet aktørrolle i 

framstillingen.  

 Intervjuene fant sted fra mai 2001 til februar 2002. En faktor jeg ikke hadde regnet 

med ved prosjektstart, var tidsfaktoren. De første bøkene kom i 1997. Det hadde gått såpass 

mye tid siden læreverkene ble utviklet, at intervjuobjektene ikke kunne huske detaljer. Derfor 

var det ikke alltid mulig med altfor detaljerte spørsmål. For eksempel fikk jeg sjelden presise 

svar fra forfatterne på hvorfor de ikke hadde tatt hensyn til konkrete konsulentbemerkninger.  

I tillegg til intervjudata bygger rapporten på studier av de to læreverkene og på 

forlagsdokumenter der jeg har konsentrert meg om konsulentuttalelser, godkjenningssøknader 

med svar Nasjonalt læremiddelsenter, markedsføringsmateriell og noen styredokumenter.  

Jeg har ikke gjort noen grundig analyse av de to læreverkene. Samlet består de to 

verkene av nesten 50 enkeltbøker. I den grad jeg uttaler meg om verkene, bygger det altså på 

subjektive inntrykk og ikke vitenskapelig analyse. Jeg har ikke tatt med bøkene for 1. klasse 

fordi bare NKS Forlaget har materiell for dette klassetrinnet i verket sitt. 

Mitt prosjekt er en casestudie, og det gir derfor ikke grunnlag for generaliseringer.  

1.2.1 Valg av læreverk  

Det er to grunner til at jeg valgte matematikk som fag. For det første har jeg arbeidet som 

matematikklærer på de fleste nivå, fra grunnskole til høyskole. For det andre var det mitt 

inntrykk at det er forsket mindre på matematikkbøker enn på lærebøker i andre fag. 

Det var sju matematikkverk for grunnskolen på markedet våren 1997:  

                                                                                                                                                         
Fiskvik, markedssjef Øystein Tormodsgard, redaktør Kjetil Sjølie og forfatterne Trude Fosse og Anne Kari 
Sælensminde. Jeg har også snakket med Margit Walsøe som var redaktør for Matamatikktakk i starten. 
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Verktittel Utgave Opprinnelse Forlag 

Regnereisen 2. utgave 1997 svensk Aschehoug 

Pluss 2. utgave 1997 svensk NKS Forlaget 

Tusen millioner 1. utgave 1997 norsk Cappelen 

Delta 1. utgave 1997 norsk Gyldendal 

Felix Fabula 1. utgave 1997 norsk Universitetsforlaget, nå Damm 

Abakus 1. utgave 1996 svensk Aschehoug 

Matematikktakk 1. utgave 1997 dansk Samlaget 

 

Bare tre av de sju verkene er utviklet i Norge fra grunnen, mens flertallet er opprinnelig 

utenlandske verk som er omarbeidet til norske forhold. Videre er de to første, Regnereisen og 

Pluss, eksisterende verk som ble revidert i forbindelse med L97, og som hadde solid 

markedsposisjon før reformen.  

Både Tusen millioner og Delta kan til en viss grad betraktes som forlengelse av eldre 

verk siden noen av forfatterne er de samme i de nye og de gamle verkene. De kommer derfor i 

en mellomposisjon. Tusen millioner avløste Jeg regner som hadde ca 1/3 av markedet før 

reformen. Flere koblet nok Tusen millioner til Jeg regner fordi forfatteren Gjerdrum går igjen 

i begge verkene på småskolen. På samme måte går Myrmo igjen som medforfatter for både 

Delta og det eldre Prikken og stripa, men dette verket fikk i mindre grad innpass i skolen før 

L97. Bare tre av sju verk er helt nye med utelukkende nye forfattere våren 1997: Felix 

Fabula, Abakus og Matematikktakk. 

 Valget falt på Pluss og Matematikktakk av flere grunner. For det første var Pluss et 

eksisterende verk og dessuten markedsleder før 1997, mens Matematikktakk var en av de tre 

nykommerne på markedet.2 For det andre var utgangspunktet for de to verkene svært 

forskjellig. Det danske Matematikktak var et annerledes verk som på mange måter harmonerte 

mer med L97 enn det førsteutgaven av Pluss fra 1987 gjorde. Grunnideen i det danske verket 

var verkstedspedagogikk, erfaringslæring og utforsking. Når det gjaldt førsteutgaven av Pluss, 

var mange oppstilte stykker, mye mekanisk regning og få utforskende og eksperimenterende 

aktiviteter det mest iøyenfallende. For det tredje ble Matematikktakk en av markedstaperne, 

mens Pluss fortsatte som en av markedsvinnerne.  

                                                 
2 Markedskonsulenten i NKS Forlaget oppgir en markedsandel på rundt 40 % for Pluss før L97. Det fins ingen 
offisielle tall på markedsandeler for ulike fag og skoleslag. Den Norske Forleggerforening har bare det totale 
salget pr fag og skoleslag. 
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1.2.2 Kort om de to forlagene 

NKS Forlaget ble stiftet i 1971 som del av Norsk korrespondanseskole. Denne virksomheten 

går helt tilbake til 1914, og fjernundervisning har alltid vært kjernevirksomheten i NKS 

Gruppen. NKS ble omgjort til en stiftelse på 1970-tallet da eierne, familien Mortensen, 

donerte selskapets aktiva til stiftelsen. I januar 2002 ble NKS Forlaget solgt til Damm & Søn. 

Det var med verket Min matematikk helt tilbake til 1970-tallet at forlaget skaffet seg en 

posisjon innen matematikkfeltet.  

Det Norske Samlaget ble grunnlagt i 1868 for å fremme nynorsk språk og litteratur. 

Det var altså en ideell stiftelse og hadde ingen faste ansatte før på 1950-tallet. Da skjøt 

forlagsvirksomheten fart, og på 1970-tallet ble stiftelsen delt i to. Litteraturselskapet skulle 

utelukkende ta seg av det målpolitiske og ideelle arbeidet, mens forlaget skulle gi ut nynorske 

bøker etter forretningsmessige prinsipper.3 

De to forlagene har flere likheter og noen forskjeller. Begge er relativt små forlag 

sammenlignet med Gyldendal, Aschehoug og Cappelen.4 De har en markedsandel på 

grunnskolebøker på 7-12 %, der NKS Forlaget ligger litt høyere enn Samlaget. Begge er 

stiftelser, men med en viktig forskjell: Mens Samlaget har beskjeden egenkapital og 

omsetning, var NKS Forlaget en del av konsernet NKS Gruppen med solid egenkapital og 2-3 

ganger så stor omsetning som Det Norske Samlaget.5  

 

Omsetning og egenkapital gjennomsnitt 1995-98

0 50 100 150 200

Omsetning Samlaget

Omsetning Samlagets lærebøker

Omsetning NKS Forlaget

Omsetning NKS Gruppen

Egenkapital Samlaget

Egenkapital NKS Gruppen

Millioner kr

 
                                                 
3 I henhold til lov er Det Norske Samlaget som andre forlag pålagt å gi ut alle læreverk i store fag både på 
bokmål og nynorsk.  
4 Omsetningen i Gyldendal og Aschehoug var henholdvis 835 millioner og 788 millioner i 1999, ikke inkludert 
De Norske Bokklubbene. Til sammenligning var omsetningen i Samlaget 79 millioner og i NKS Forlaget 53 
millioner i 1998. NKS Gruppen hadde samme år en samlet omsetning på 238 millioner. 
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Ingen av forlagene er heldekkende skolebokforlag, dvs ingen av dem har læreverk i alle fag. 

Mens NKS Forlaget er sterke på matematikk og naturfag, har Samlaget sin styrke på 

humanistiske fag som norsk og samfunnsfag. Begge forlag er inne på engelskfaget. 

2 VALG AV FORFATTERE OG KONSULENTER 

Når et nytt læreverk for grunnskolen skal utvikles, er det ofte forlaget som tar initiativet. 

Sjelden er utgangspunktet et initiativ fra en forfatter.6 Det gjelder i hvert fall når store 

læreverk skal utvikles. Investeringene for slike verk er så store at forlagene er nødt til å ha 

styring med valget av den viktigste innholdsleverandøren, nemlig forfatterne.  

Siden verkene i min studie begge opprinnelig er utenlandske, ble verk og dermed i stor 

grad konsept valgt først, deretter kom forfatterne. Når jeg likevel behandler forfattervalg først, 

er det fordi dette valget er svært avgjørende, også når det gjelder bearbeiding av utenlandske 

verk. Selv om mye er fastlagt, blir svært mye av innholdet endret på grunn variasjoner i 

nasjonale læreplaner. 

2.1 Hvilke kriterier var viktige ved valg av forfattere? 
Det er stor enighet mellom de to forlagene og innad i forlagene om hva som er de viktigste 

kriteriene ved valg av forfatter. For det første må forfatterne ha solid og fersk skoleerfaring. 

For det andre må de være faglig sterke både som pedagoger og faglærere, - i hvert fall må 

noen i forfattergruppa ha en faglig tyngde. Disse kriteriene er de første som nevnes av 

samtlige aktører i forlagene, og som oftest i denne rekkefølgen. I tillegg kommer kreativitet, 

struktur og ryddighet som viktige egenskaper.  

 De aller fleste lærebokforfattere er aktive i markedsføringen som kursholdere. Selv om 

det er en stor fordel at forfatterne er gode kursholdere, blir ikke dette framholdt som noen 

nødvendig egenskap. Skulle det vise seg at forfatteren ikke egner seg som kursholder, kan 

                                                                                                                                                         
5 Tallene bygger på opplysninger fra forlagene.  
6 Magnus Haavelrud fant i sin studie at forlaget tok intiativet i bare 55 % av tilfellene. Men i utvalget hans er 
bare rundt 30 % av informantene forfatterne av bøker for grunnskolen. (Haavelrud 1990: 16). En feilkilde ved 
undersøkelsen er en svarprosent på under 60 %, men den kan likevel gi noen viktige indikasjoner.  
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dette kompenseres ved at man leier inn andre kursholdere som kjenner verket godt, for 

eksempel konsulenter.  

 Siden førsteutgaven av Pluss kom til M87, skjedde forfattervalget i NKS Forlaget 10 

år tidligere enn i Samlaget. Mens NKS Forlaget midt på 1980-tallet var ute etter en kvinnelig 

hovedforfatter pga kritikken mot den mannsdominerte matematikken, ønsket Samlaget 10 år 

seinere å få med en mann i forfattergruppa. Grunnen var kvinnedominansen blant lærerne på 

grunnskolen. 

Flere av aktørene i NKS Forlaget understreker at forfatterne ikke bare må ha 

skoleerfaring, men at den også må være fersk. Praktiserende lærere er å foretrekke framfor 

folk som er gått over i administrative stillinger i skolen.  

2.1.1 Hvilken bakgrunn har forfatterne? 

Hovedforfatteren for Pluss er adjunkt med lærerutdanning der matematikk og biologi var 

hovedenheter. Tidligere hadde hun tatt Statens lærerskole i handel og kontor med bl.a. 

matematikk og statistikk, og hun hadde vært lærervikar i ett år før hun begynte på 

lærerskolen. Hun var lærer på barnetrinnet og ungdomstrinnet i Oslo fra 1982 til 1992. I 1992 

ble hun ansatt som redaktør på NKS Forlaget for et matematikkverk for ungdomsskolen.  

Da forfatterne for Pluss ble valgt midt på 1980-tallet, var alle praktiserende lærere 

med flere års skoleerfaring bak seg. Hovedforfatteren hadde kortest erfaring, - hun hadde bare 

vært fast ansatt i skolen 3-4 år etter endt utdanning før hun ble kapret som forfatter midt på 

1980-tallet. Medforfatterne er også adjunkter, den ene har lærerutdanning, tekstilforming 

grunnfag og pedagogikk mellomfag. Den andre er Bachelor av Arts med matematikk, 

statistikk og psykologi fra University of Oregon. De har begge gått over i administrative 

stillinger i skolen.  

Da Pluss skulle revideres til L97, var ingen av forfatterne praktiserende lærere lenger. 

Når det likevel ikke har hatt noen innvirkning, skyldes det at Pluss var et suksessverk med 

potensial til forlenget levetid dersom det ble revidert. I forlagskretser opererer man med 

livssyklus for læreverk som kan variere mellom 10 og 15 år. Posisjonen som markedsleder 

hadde Pluss hatt noen år, men ikke så lenge at verket var blitt gammelt og utbrukt. Ved 

revisjoner nyter dessuten forlaget fordelen av å ha erfarne forfattere framfor ferske folk som 

må læres opp som skribenter. At også forfatterne drar fordel av den erfaringen de har fått 

gjennom skriving av førsteutgaven, sier seg selv. 

Hovedforfatteren for Pluss sier at forfattergruppa i starten manglet noen med faglig 

tyngde i matematikkdidaktikk. Men fra begynnelsen av 1990-tallet og framover sendte 

 10 



forlaget hovedforfatteren på konferanser, kurs og foredrag i inn- og utland. Dermed ble hun 

skolert på matematikkdidaktikk og oppdatert på nye matematikkfaglige synspunkter. Ved 

revisjonen hadde hovedforfatteren den faglig tyngden hun selv savnet da hun skrev 

førsteutgaven.  

Hovedforfatter for Pluss var i begynnelsen av 30-årene og medforfatterne var noen år 

eldre da de ble valgt til forfattere. Alle var kvinner. 

 Begge Samlagsforfatterne er praktiserende lærere med lang skoleerfaring. Ved 

prosjektstart rundt 1995 hadde den ene 18 års erfaring som lærer på barnetrinnet, den andre 

sju år. Samlagsforfatterne hadde, i motsetning til Pluss-forfatterne, fersk skoleerfaring.  

Av utdanning er begge lærere med et års fordypning i matematikk. De har solid faglig 

tyngde. Én er i gang med hovedfag i matematikkdidaktikk og har skrevet noen fagartikler. 

Den andre har vært aktiv kursholder i matematikk og har dessuten utarbeidet testmateriell i 

matematikk for småskolen.  

Den ene var i begynnelsen av 30-årene, den andre var midt i 40-årene da de første 

bøkene kom i 1997. Og begge var kvinner. 

2.1.2 Hvordan foregikk forfattervalget? 

Valget av Pluss- forfatterne foregikk midt på 1980-tallet. Utvalgsprosessen kan oppsummeres 

som en kombinasjon av forlagsnettverk og prøving. Hovedforfatteren var lærerkollega med en 

annen NKS-forfatter som tipset forlaget om navnet hennes. Dermed ble hun plukket ut som en 

av flere kandidater som fikk i oppgave å vurdere det svenske matematikkverket Alfa og gjøre 

rede for hvilke forandringer som måtte gjøres. På bakgrunn av hennes notat ble hun utvalgt 

som hovedforfatter. At en annen forfatter i forlaget kunne gå god for henne som lærer og som 

person, har sikkert også spilt inn.  

NKS Forlaget brukte ingen av de andre kandidatene som medforfattere. De to 

medforfatterne, én for småskoletrinnet og én for mellomtrinnet, ble derimot valgt tilfeldig 

gjennom forlagets nettverk og gikk ikke gjennom noen tilsvarende prøving. Forlagssjefen 

mener i ettertid at valget av medforfattere burde vært gjort like grundig som ved 

hovedforfatter. Dette skjedde ikke pga redaktørskifte. 

Samlagsforfatterne gikk ikke gjennom noen tilsvarende prøving som i NKS Forlaget. 

Forfatterne ble først og fremst valgt gjennom nettverket til en av de ledende matematikk-

didaktikkerne ved Høgskolen i Bergen. Hun anbefalte to lærere som på forskjellig vis var 

tilknyttet høgskolen. Den ene tok hovedfag i matematikkdidaktikk ved høgskolen, mens den 

andre var øvingslærer. Dernest spilte forlagsnettverket trolig en viss rolle. Den ene forfatteren 
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var lærerkollega av en annen Samlagsforfatter. De to forfatterne til Matematikktakk kjente 

ikke hverandre på forhånd.  

Også Samlagsforfatterne skrev en vurdering av det danske verket, men ikke som del av 

noen prøve slik som i NKS Forlaget.7 Forfattervurderingene ble tillagt vekt, men først og 

fremst for å sikre at forfatterne var opptatt av den type pedagogikk det danske verket 

representerte.  

2.1.3 Oppsummering 

Ved forfattervalg legger begge forlagene først og fremst vekt på bred og fersk skoleerfaring, 

dernest må noen i forfattergruppa ha stor faglig tyngde. Samlagsforfatterne hadde begge disse 

egenskapene, mens ingen av Pluss-forfatterne hadde fersk skoleerfaring. Dette fikk ingen 

innvirkning siden Pluss var et suksessverk med mulighet for forlenget levetid gjennom en 

revisjon. Utvalget skjedde gjennom en kombinasjon av forlagsnettverk og nettverket til 

toneangivende fagfolk. Bare en av forfatterne gikk gjennom en form for prøve.  

2.2 Hvordan ble konsulentene valgt? 
Kriteriene for valg av konsulenter er ganske like for de to forlagene. For det første måtte man 

ha noen med stor faglig tyngde, dvs noen universitets- eller høgskoleansatte. Dernest måtte 

man ha noen med fersk og bred skoleerfaring, dvs praktiserende lærere. 

NKS Forlaget hadde tre konsulenter som fulgte verket hele veien. Av disse var to 

praktiserende lærere og én ansatt ved Høgskolen i Bergen. De to lærerkonsulentene ble valgt 

tilfeldig gjennom forlagets nettverk og gikk ikke gjennom noen form for forhåndsvurdering. 

Forfatterne ble ikke trukket inn i valget av lærerkonsulentene. Både hovedforfatter og 

forlagssjef mener i ettertid at disse konsulentene burde vært gjennom en form for prøving.  

Derimot var valget av høgskolekonsulent til Pluss et bevisst og kvalitetssikret valg. 

Hovedforfatteren hadde fått tak i denne konsulenten gjennom arbeidet med forlagets 

matematikkverk for ungdomstrinnet, Mega som hun var blitt redaktør for. Et prøvekapittel ble 

sendt til fire høgskoler, og konsulenten fra Høgskolen i Bergen pekte seg ut som den beste. 

Det viste seg at denne konsulenten var meget skeptisk til Pluss slik verket så ut før L97. 

Nettopp derfor ble hun valgt til å være hovedkonsulent. Dette var hovedforfatterens valg, og 

slik jeg ser det en genistrek. Hovedforfatteren tok dermed tyren ved hornene.  
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 Samlaget brukte mange konsulenter, men hadde ingen som fulgte verket fra start til 

slutt. Majoriteten var matematikkdidaktikere fra ulike høgskoler, rekruttert gjennom 

forfatternes nettverk. Også noen av lærerkonsulentene ble rekruttert via forfatterne, men her 

spilte forlaget en større rolle i valget.  

Samlaget hadde ingen kvalitetssikring av konsulentene på forhånd. Ifølge 

redaksjonssjefen skjedde det mer en ”avskrelling etter kvart”. 

Både NKS Forlaget og Samlaget ønsket samme høgkolekonsulent, men NKS Forlaget 

kom altså Samlaget i forkjøpet. Samlaget fant heller ingen erstatter for henne. Mitt inntrykk er 

at verken forlag eller forfattere så det som tvingende nødvendig å ha noen konsulenter som 

fulgte verket hele veien. Etter mitt syn var dette en feilvurdering. Det var ingen utenom 

forlaget og forfattere som så på helheten i utformingen av verket.  

Det kan være flere grunner til dette. For det første kommer tidsfaktoren inn. Det er 

ikke gjort i en håndvending å finne gode konsulenter som kan ta på seg et så stort og 

tidkrevende arbeid. Når førstevalget av høgskolekonsulent glapp, ble det ikke tid til å teste ut 

andre og sile ut den beste. Det ble gjort forsøk på å få tak i en lærer som kunne følge verket 

hele veien. Men forfatterne sier at ”vi sleit ut noen konsulenter under veis”. Dessuten hadde 

ikke Samlaget noen tradisjon som matematikkforlag, men måtte opparbeide seg kontakter fra 

grunnen. NKS Forlaget hadde derimot allerede kvalitetssikret sin hovedkonsulent gjennom 

arbeidet med et annet av forlagets matematikkverk.  

Mens høyskolekonsulenten og hovedforfatteren for Pluss sto i løpende dialog med 

hverandre, hadde forfatterne av Matematikktakk ingen direkte dialog med noen av 

konsulentene. Da ser jeg bort fra redaktøren som i startfasen av verket var konsulent. En slik 

løpende dialog er et nyttig tillegg til skriftlige tilbakemeldinger. I begge forlag var det full 

åpenhet om hvem alle konsulentene var. 8  

2.2.1 Hvilke funksjoner hadde konsulentene? 

For begge forlag var høgskolekonsulentenes hovedoppgave å sikre at læreverket var faglig 

forsvarlig og didaktisk holdbart. De skulle kommentere de overordede perspektivene i 

bøkene, med vekt på om manuset var i samsvar med læreplanen. Både Pluss- og 

Matematikktakk-forfatterne sier at de la mer vekt på høgskolekonsulentens merknader enn 

lærerkonsulentenes.  

                                                                                                                                                         
7 Det er uklart om begge skrev en vurdering av det danske verket. Jeg har bare sett uttalelsen til den ene, og 
verken forfattere eller forlag husker om begge skrev. 
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NKS Forlaget hadde to lærerkonsulenter som hadde som hovedoppgave å vurdere 

hvorvidt manuset ville fungere i klasserommet. Hovedforfatteren sier at hun hadde god nytte 

av lærerkonsulentene, særlig den ene som kommenterte oppgave for oppgave, oppslag for 

oppslag, både bilder og tekst. Hun var samvittighetsfull, pliktoppfyllende og ydmyk for 

oppgaven. Min vurdering er at denne konsulenten også tidvis er nytenkende og 

ukonvensjonell. Hun foreslår ofte endringer som er mer i tråd med L97 enn forfatternes 

førsteutkast. Hennes samvittighetsfulle arbeid utgjorde også en kvalitetssikring av verket.  

Jeg har sammenlignet konsulentvurderingene med læreverkene, og mange av 

merknadene fra konsulentene er blitt innarbeidet i verkene. Både Samlagsforfatterne og 

hovedforfatteren for Pluss sier at de studerte uttalelsene grundig punkt for punkt og brukte 

dem flittig. Men det har slått meg at forfatterne flere steder ikke har tatt hensyn til opplagt 

gode poenger hos konsulentene. Siden det hadde gått såpass lang tid, kan forfatterne bare i 

begrenset grad huske de overveiingene de gjorde på detaljnivå. Jeg tror at tidspresset er 

hovedårsaken til at forfatterne bare tok hensyn til det de mente var de viktigste 

innvendingene. 

2.2.2 Samlaget: Konsulenter etter emne og klassetrinn 

Samlaget gikk etter hvert over til å bruke forskjellige konsulenter til ulike klassetrinn, og til å 

vurdere forskjellige forhold og emner. Dette skyldes dårlige erfaringer med generelle og ulne 

konsulentuttalelser som de hadde liten nytte av. Det var i stor grad forfatterne som styrte hva 

de ulike konsulentene skulle ta for seg og hvilke som skulle brukes, særlig 

høgskolekonsulentene.  

Det å gi konsulenter avgrensede og spesifikke retningslinjer, kan være en god måte å 

unngå generelle uttalelser på. Men det er en risiko for at man ikke får tilbakemeldinger på 

svakheter ved manus fordi det faller utenom spesifikasjonene. Når forfatterne i tillegg i stor 

grad velger sine konsulenter, kan de få for lite motstand. Forfatterne får bare svar fra dem som 

i utgangspunktet er enig med dem, og bare på utvalgte deler av manus. Mitt inntrykk er at 

Samlagsforfatterne ikke fikk for lite motstand fra høgskolekonsulentene, men fra 

lærerkonsulentene. Grunnen var hovedsakelig at de hadde for avgrensede oppgaver. ”Dyktige 

konsulenter i vanlig undervisningspraksis rundt omkring i landet er en nødvendighet,” skriver 

en lærebokforfatter for norskverk (Falck-Ytter 1999:56).  

                                                                                                                                                         
8 I Haavelsmos undersøkelse oppgir drøyt 50 % av forfatterne at de hadde kontakt med den faglige konsulenten 
77 % av forfatterne visste hvem den faglige konsulenten var (Haavelsmo 1991: 59). 
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Selv om Samlaget hadde mange lærere som var inne i bildet som konsulenter, kommer 

de fleste uttalelsene fra høgskoleansatte. Ifølge forfatterne skyldes det at verket hadde vært 

utprøvd i mange danske skoler og hadde fungert bra.9 Derfor følte forfatterne at det ikke var 

så stort behov for å få tilbakemeldinger på om det ville fungere i klasserommet. Det hadde 

vært annerledes dersom manus skulle skrives fra bunnen.  

2.2.3 Oppsummering 

Begge forlag hadde høgskoleansatte som skulle sørge for at verket var i tråd med læreplanen, 

og lærerkonsulenter som skulle kommentere de pedagogiske sidene ved verket. Bare én av 

konsulentene ble valgt ut på bakgrunn av forhåndvurdering. NKS Forlagets konsulenter ble 

valgt gjennom nettverket til forlaget, mens forfatternes nettverk i sterk grad preget 

konsulentutvalget for Matematikktakk.  

Selv om Samlaget hadde mange dyktige konsulenter som skrev presise uttalelser, 

manglet de en konsulent som gikk gjennom hele verket. Dermed fikk de ingen utenforstående 

til å se på helheten og til å kvalitetssikre alle detaljer slik tilfellet var for NKS Forlagets verk. 

Samlagskonsulentene hadde avgrensede oppgaver og var for en stor del var valgt av 

forfatterne. Dermed fikk forfatterne trolig for lite motstand, særlig fra lærerkonsulentene.  

2.2.4 Hvor stor frihet hadde forfatterne i forhold til forlaget? 

Etter at forlagene hadde valgt utenlandsk verk og norske forfattere, hadde begge de to 

forfattergruppene utstrakt frihet. De hadde frie hender når det gjaldt den faglige og 

pedagogiske bearbeidingen av verket. Dessuten valgte de selv hvem som skulle være 

høgskolekonsulenter og de bestemte selv hvilke konsulentbemerkninger de ville ta hensyn til, 

og hvilke de ville overse.  

 Det har slått meg at forfatterne har hatt større grad av frihet på det pedagogiske og 

faglige enn vanlig.10 Forlagssjefen i NKS Forlaget mener at forlagets styring kommer inn i 

forkant ved utenlandske verk. Dermed blir ikke forskjellen så stor mellom utenlandske og 

norskutviklede verk når det gjelder grad av forlagsstyring. ”Forlagets utvelgelse av utenlandsk 

samarbeidspartner er ofte en meget grundig og langvarig prosess. Ved forfattervalg kommer 

man så til enighet om grunnprinsipper. Men når dette er gjort, har norske forfattere nokså stor 

frihet basert på tillit fra forlaget,” sier han. Ved norskutviklede verk trekkes forfatteren 

                                                 
9 Forfatterne oppgir at verket hadde vært prøvd ut på ca 100 skoler. Redaksjonssjefen kunne ikke gi noe eksakt 
tall.  
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tidligere inn i diskusjonen om verkets hovedprinsipper. ”Derfor merker forfatteren forlagets 

bevisste og utvelgende 'styringsvilje' tydeligere,” sier forlagssjefen. 

 Ola Haugen peker i en artikkel om utvikling av lærebøker på at lærebøkene de siste 25 

årene i stigende grad har blitt et forlagsprodukt. Forlaget setter sammen forfattergrupper, 

tilrettelegger og styrer framdriften gjennom finansiering av prosjektmøter, arbeidspermisjoner 

med mer. Før 2. verdenskrig var det vanligste mønsteret at en anerkjent forfatter og pedagog 

tok kontakt med forlaget når manusskriptet var ferdigskrevet. Forlagenes sterkere rolle 

avspeiles i økningen av antall ansatte og antall titler (Haugen 1998). Både Samlaget og NKS 

Forlaget har hatt en styrende rolle bygd på de momentene Haugen peker på.  

Graden av faglig og pedagogisk frihet er større for forfattere av læreverk på høyere 

enn på lavere nivå. Den samme tendensen fins i amerikansk forlagsverden. ”The amount of 

influence authors have on textbook content and pedagogy varies widely among subject matter 

areas and grade level. In general, the more specialized the field and the higher the grade level, 

the more influence an author is likely to have.” (Young 1990:75). På tross av at forfatterne i 

min studie skrev bøker for laveste nivå, hadde de utstrakt frihet på det faglige og pedagogiske. 

 Det fins mange myter om lærebokforlag. En av de mest ekstreme er at det er 

markedsavdelingene som ut fra signaler fra markedet, bestemmer utformingen av 

læreverket.11 Så enkelt er det ikke. Selv om markedsavdelingene ikke har en slik avgjørende 

rolle, er det i amerikansk sammenheng vanlig at forlaget har det siste ordet. ”However, editors 

have the last word because they are updated on the feedback from customers, are aware of 

how much and what can go into the book, get feedback from consultants, and are responsible 

to meet the bound book date.” (Young 1991:76) Beskrivelsen dekker bare delvis norske 

forhold, fordi det oftere dreier seg om diskusjoner mellom forlag og forfattere der man 

kommer fram til kompromisser.12  

2.2.5 Stramme økonomiske tøyler i Samlaget 

Samlagsforfattere møtte større motstand i forlaget på alt som hadde økonomiske 

konsekvenser. Det var omfattende diskusjoner mellom forlag og forfattere på omfang og 

                                                                                                                                                         
10 I undersøkelsen til Haavelsrud oppgir 58 % av forfatterne at de føler de hadde høy grad av mulighet til å 
påvirke bearbeiding av manuskriptet til ferdig bok (Haavelsrud 1991:27). 
11 En amerikansk forlegger presenterer og tilbakeviser en rekke slike myter (Williamson 1981). Selv om 
artikkelen gjelder amerikanske forhold og baserer seg på en konferanse i 1979, lever fortsatt mytene i mer eller 
mindre moderate versjoner også i Norge.  
12 Selvsagt fins det mange eksempler på motsetninger mellom forlag og forfattere. Haavelsmo nevner noen. 
(Haavelsmo 1991:44 ff) Han skriver i avslutningen: ”En helt vesentlig side ved forfatternes samspill med 
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illustrasjoner. Momenter i diskusjonen var temavalg, stoffutvalg, differensiering, krav til 

praktisk arbeid og konkretisering, IT, prosjektarbeid og ansvar for egen læring – alt speilet i 

læreplanen.  

Omfanget gjaldt både sidetall og antall komponenter for hvert klassetrinn, og 

forfatterne vant stort sett. Sidetallet ble økt kraftig, begrunnet med at dette var nødvendig pga 

L97. Når det gjaldt antall komponenter, var dette en engangsdiskusjon. Det man ble enige om 

for de første bøkene, la føringer på resten av verket.  

Når det gjaldt illustrasjoner, fikk forfatterne bare delvis gjennomslag. De ønsket 

primært en helt ny illustratør, men dette fikk de ikke. De eksisterende illustrasjonene ble i 

stedet supplert med nye, men i begynnelsen måtte de også kjempe for dette. Forfatternes 

argument var at nye illustrasjoner var nødvendig av pedagogiske hensyn. Først da det kom en 

ny redaktør med fersk lærererfaring, fikk de gjennomslag for dette argumentet.  

Mens alle Pluss-bøkene unntatt ekstraheftene er firefarget, er bare halvparten av 

Matematikktakk-bøkene i fire farger. Treningsbøkene til Matematikktakk er i svart-hvitt og har 

derfor et noe grått preg. Selv ekstraheftene til Pluss har med sine to farger et friskere utseende 

enn treningsbøkene fra Samlaget. Ifølge mine intervjudata har fargebruken ikke vært noe 

stridstema mellom Samlagsforfatterne og forlaget. Forfatterne har tydeligvis avfunnet seg 

med at treningsbøkene ble i svart-hvitt.  

2.2.6 Ingen sparekniv i NKS Forlaget 

Hovedforfatteren på NKS Forlaget måtte også ta noen kamper når det gjaldt forhold som 

hadde økonomiske følger for forlaget, men hun vant i siste omgang alle. Hun fikk bl.a. en ny 

illustratør på småskoletrinnet, og dessuten så mange nye illustrasjoner som hun mente var 

nødvendige på mellomtrinnet. Den nye illustratøren var en stor kostnad for forlaget. 

Hovedforfatter sier at ”vi likevel fikk aksept for dette pga vilje til stor satsing fra forlagets 

side.” 

Det ble en kraftig økning i sidetallet også for Pluss, først og fremst på mellomtrinnet. 

Men hovedforfatter møtte lite motstand i forlaget på sidetallsøkningen. Det var ingen 

omfattende diskusjoner rundt dette slik som i Samlaget.  

                                                                                                                                                         
forlaget er hvorvidt forlagets forestilling om hva ’markedet’ vil ha, skal være avgjørende i kvalitetsbedømmelsen 
av manuskriptene.” 
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Det eneste hovedforfatteren ikke fikk gjennomslag for, var formatet på engangsbøkene 

for 4. klasse13. Hun ønsket A4-format slik som for 1. til 3. klassebøkene, men dette fikk hun 

ikke. Det ble i stedet A5-format som for bøkene på mellomtrinnet.  

2.2.7 Årsaker til forskjellene mellom de to forlagene 

Det er flere grunner til forskjellene mellom forlagene når det gjelder grad av motstand i 

forlagene. Mens Samlagsforfatterne var nye og uerfarne, hadde hovedforfatteren på NKS 

Forlaget en spesiell stilling. For det første hadde hun en dobbeltrolle som forfatter og redaktør 

etter at hun ble ansatt i forlaget på begynnelsen av 1990-tallet. Dernest var hun blitt en erfaren 

og suksessrik skribent etter at Pluss hadde fått en solid markedsposisjon. Dermed nøt hun stor 

tillit i forlaget både som forfatter og redaktør, og hadde stor påvirkningsmulighet. 

Forlagssjefen sier at en slik dobbeltrolle som redaktør og forfatter på samme forlag er uvanlig, 

men ikke veldig uvanlig.  

I tillegg hadde NKS Forlaget et stort konsern i ryggen, men Samlaget hadde mindre 

økonomiske ressurser. Viljen til å satse var stor i begge forlag, men muligheten var større i 

NKS Forlaget. Ut fra det jeg har hørt fra kollegaer i andre forlag, er kravene til økonomiske 

måtehold og styring større i små forlag enn i store. Likevel har ikke NKS Forlaget som er et 

lite lærebokforlag, vært måteholdne verken mht illustrasjoner eller fargebruk. 

Trolig undervurderte Samlaget hvilken pedagogisk betydning gode illustrasjoner har i 

matematikkbøker på barnetrinnet. Illustrasjoner i matematikkverk for grunnskolen er ikke 

bare pynt. De er svært viktige av pedagogiske grunner for å visualisere matematiske 

operasjoner og situasjoner. NKS Forlaget tok derimot den merkostnaden en ny illustratør 

innebar, fordi de så at det var nødvendig. At man hadde erfaring som matematikkforlag helt 

tilbake til 1970-tallet, har trolig spilt en rolle.  

                                                 
13 4. klassebøkene kom først som flergangsbøker, men tilbakemeldinger fra lærere førte til at også disse bøkene 
seinere ble laget som engangsbøker. 
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3 LÆREBOKKONSEPTET 

3.1 Hvorfor utenlandske verk? 

3.1.1 NKS Forlaget og valget av Alfa 

Valget av det svenske verket Alfa som ble til det norske Pluss, skjedde midt på 1980-tallet. Da 

hadde NKS Forlaget svært gode erfaringer med Min matematikk, et verk for ungdomsskolen 

som også opprinnelig var svensk. Verket var blitt en suksess siden det kom på 1970-tallet og 

hadde skaffet forlaget innpass i skolen som et matematikkforlag. I tillegg hadde forlaget kjøpt 

verk i engelsk og naturfag med gode erfaringer. Forlaget hadde altså lang tradisjon for å kjøpe 

læreboklisenser, og forlagssjefen i NKS Forlaget oppgir dette som en viktig grunn for å satse 

på utenlandsk verk. 

Forlagssjefen oppgir to hovedgrunner til at det ble akkurat Alfa og ikke et annet verk. 

For det første var Alfa en del av et forskningsprosjekt som hadde vært gjennom en grundig 

utviklingsprosess i skolen. Det var gjennomprøvd i klasserommet.14 For det andre hadde 

forlaget hatt nær kontakt med forlagshuset Liber gjennom mange år. De visste med andre ord 

hvem de handlet med, og hva dette forlaget representerte. 

”Det man kjøper er en gjennomprøvd pedagogisk metode og et rammeverk,” sier 

forlagssjefen. Han anslår at minimum 25–50 % må justeres pga variasjoner i nasjonale 

læreplaner. ”Innholdsarbeidet er nesten like stort som ved å starte på scratch,” sier han. Dette 

var altså forlaget klar over på forhånd. 

3.1.2 Samlaget og valget av Matematikktakk 

Det Norske Samlaget ville inn på matematikkmarkedet av strategiske og økonomiske grunner. 

Strategisk ville det bli et komplett grunnskoleforlag med dekning på de tre sentrale 

skolefagene norsk, engelsk og matematikk. Før L97 hadde Samlaget bare verk i norsk og 

engelsk av de sentrale skolefagene.  

Økonomisk er matematikkfaget et av de mest lukrative, blant annet pga mengden 

engangsbøker på småskoletrinnet. Grensa for break-even målt i markedsandeler er lav. Break-

even er det punktet der salgsinntektene er like store som investeringene. Måler man break-
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even i markedsandeler, betyr det den delen man må ha av markedet for at prosjektet skal gå i 

balanse. De økonomiske kravene er altså tilfredsstilt med lavere markedsdel for matematikk 

på grunnskolen enn for andre fag og skoleslag, men konkurransen er desto større. Alt i alt var 

satsingen på matematikkfaget ingen kontroversiell beslutning innad i forlaget, sier 

markedssjefen. 

 Generelt bør norske læremiddel utvikles i Norge, mener redaksjonssjefen, men det ble 

utenlandsk verk først og fremst pga tidsfaktoren. Det er en lang prosess å utvikle læreverk, og 

det var derfor vanskelig å starte fra grunnen, sier hun. Samlaget begynte å sondere utenlands i 

1994-1995. Det sier noe om hvilken omstendelig prosess det er å utvikle et læreverk, særlig et 

verk for så mange klassetrinn. Selv om verket ikke skulle lanseres før i 1997, var altså 2-3 år 

ikke nok til å utvikle et norsk verk fra bunnen.  

Siden nordiske land har mye til felles når det gjelder læreplaner, vurderte Samlaget 

derfor danske og svenske verk, men forlaget skrelte vekk verk med de mest tradisjonelle 

konseptene. Den generelle pedagogiske tenkningen rundt den kommende læreplanene var 

kjent. Det første høringsutkastet kom rundt 1994. Dessuten lå det føringer fra Reform 94. 

Det danske Matematikktak ble ifølge redaksjonssjefen valgt fordi den pedagogiske tenkningen 

bak verket var i takt med tida. Verket hadde fokus på tverrfaglighet, regnefortelling og 

matematikk som språk. Stoffet var dessuten vinklet slik at det også skulle appellere til jenter, 

og ”dette falt jeg personlig for”, sier redaksjonssjefen.  

I tillegg hadde verket en solid markedsposisjon i Danmark, ifølge redaksjonssjefen. 

Det var et av de verkene som solgte mest, men det var ikke markedsvinner. Samlaget hadde 

også markedsvinneren til vurdering, men vraket denne fordi verket var for tradisjonelt. Det 

ville dessuten krevd mer omskriving før godkjenning.  

Redaksjonssjefen innrømmer at de visste veldig lite om utviklingsprosessen bak det 

danske verket, bortsett fra at forfatterne var anerkjente fagfolk, også i Norge. Dette var også 

viktig for de norske forfatterne som sier at de danske forfatternavnene for dem representerte 

kvalitet.  

Redaksjonssjefen sier at forlaget undervurderte behovet for nyskriving og omskriving. 

Dessuten feilvurderte Samlaget de teknologiske mulighetene for innsparing ved at de fikk de 

danske bøkene i digitalisert form. Jobben for de norske forfatterne ble altså større enn 

forventet, og kostnadene ved bearbeidingen ble større enn antatt. 

                                                                                                                                                         
14 Hovedforfatter oppgir at Alfa var blitt testet ut på 2000 svenske elever. Regner man med 25 elever pr klasse og 
to klasser pr skole, vil det altså si rundt 40 skoler. 
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3.1.3 Sammenligning og oppsummering 

NKS Forlaget valgte et utenlandsk verk først og fremst fordi det var et trygt valg. Forlaget 

hadde svært gode erfaringer med bearbeiding av slike verk fra før, og kjente dessuten 

forlagshuset de kjøpte verket av. Samlaget derimot valgte utenlandsk verk først og fremst pga 

tidsfaktoren. Det var svært knapp tid dersom forlaget skulle utvikle et verk fra grunnen.  

Dessuten trodde Samlaget at bearbeiding av et utenlandsk verk ville bli en mindre 

omfattende og kostbar prosess enn et nyutviklet verk. Det kan virke som om NKS Forlaget i 

sterkere grad var klar over at dette både er omfattende og kostbart.  

 Forklaringene på hvorfor det ble akkurat Alfa og Matematikktakk, er ulike. Mens 

forlagssjefen i NKS Forlaget vektlegger den grundige utviklingsprosessen bak verket, er 

hovedkriteriet for Samlaget den pedagogiske plattformen bak verket. Begge forlag mente de 

hadde sikret seg kvalitet, NKS Forlaget gjennom kjennskapet til det svenske forlagshuset, 

Samlaget gjennom anerkjente forfatternavn.  

3.2 Hvordan beskrives læreverkenes profil? 
Framstillingen av læreverkenes profil bygger både på intervjudata og på mine inntrykk av 

verkene.  

3.2.1 Pluss 

Jeg har ikke studert det svenske verket Alfa og sammenlignet med førsteutgaven av Pluss fra 

1987. Ifølge hovedforfatter var de viktigste endringene fra svensk til norsk utgave var ‘Vi 

arbeider sammen’-sider med fokus på samtale og samarbeid. I resten av verket ble 

hverdagsoppgaver tilpasset norske forhold, og det ble laget nye illustrasjoner pga krav til 

likestilling. Den norske førsteutgaven er preget av mange oppstilte stykker, lite tekst og en 

stram struktur.  

Ved L97-revisjonen ble en del av de oppstilte oppgavene beholdt, men bøkene har fått 

mye mer tekst. De viktigste nye momentene i L97-utgaven av Pluss er ifølge hovedforfatter 

kreative oppgaver, vekt på tankestrategier og egne framgangsmåter, mer 

’hverdagsmatematikk’ og dessuten tema- og prosjektarbeid. Verket har temaorganisering på 

småskoletrinnet, men ikke mellomtrinnet pga ønsket om å synliggjøre matematikken.  

 Andre endringer er et større format på småskoletrinnet (A4) og en ny 

differensieringsmodell for mellomtrinnet for L97-bøkene. På dette trinnet er ‘Prøv deg selv’-

sidene omdøpt til ‘Fargevelger’ som følges av oppgaver på tre ulike nivå med fargekode (blå, 
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gul og rød). Elementet av diagnostisk undervisning fins altså i begge utgavene, men bare L97-

utgaven har differensierte oppgaver. Dette er en av årsakene til økning i omfang. For 

eksempel er 5. klassebøkene i L97-utgaven samlet over 100 sider større enn M87-utgaven.  

 Strukturen i bøkene er endret. ‘Vi arbeider sammen’-oppgavene er lagt til starten av 

hvert kapittel i hele verket15, og flere samarbeidsoppgaver er innlemmet i resten av kapitlet. 

Denne oppgavetypen har i L97-utgaven fått en ny logo. I tillegg er antall repetisjonsoppgaver 

og oppstilte stykker kraftig redusert. 

 Antall komponenter i verket er uendret, og en del elementer fins i begge utgavene. For 

småskoletrinnet er ‘Stjernesidene’ som tilleggstoff beholdt. Noen av de grafiske elementene 

er de samme, som logoen for et matematisk eksempel.16 Men L97-utgaven har flere logoer 

enn førsteutgaven. I M87-utgaven er det egne problemløsningskapitler, og en del av disse 

oppgavene er beholdt og blandet med de andre tekstoppgavene. Tross store endringer fins det 

en del elementer som er gjenkjennelige. 

3.2.2 Matematikktakk 

Forlag og forfattere fokuserer på at verket er aktivitetsbasert, at det har vekt på ulike 

tilnærminger og løsningsmåter, at det framhever den muntlige dimensjonen sterkt, og 

dessuten at det er temabasert hele veien. Dette er også kjernen i det danske verket.  

I tema og tverrfaglige aktiviteter er det lagt vekt på erfaringslæring, noe som er en av 

grunntankene bak det danske verket. I lærerveiledningene på småskoletrinnet er det forslag til 

ulike verkstedsaktiviteter. Disse ledsages av verkstedsoppgaver i elevbøkene. Forfatterne sier 

de falt for det danske verket fordi det hadde mange treningsoppgaver som var annerledes enn 

de tradisjonelle. De ville unngå side opp og side ned med drillpregede oppgaver.  

Samlagsforfatterne la vekt på ”mer systematikk på det matematikkfaglige”. Det er en 

av de viktigste endringene fra dansk til norsk utgave er. I deler av det danske verket får 

matematikken etter mitt syn en noe stemoderlig behandling på bekostning av de tverrfaglige 

oppleggene. Det matematiske er mer synliggjort i den norske utgaven. Det er for eksempel 

matematikkfaglige underoverskrifter til kapitlene. I tillegg er introduksjonen til ulike 

matematiske emner grundigere. Norsk utgave har en systematisk innføring av tallene fra 1-10 

bl.a. med øvelser i tallskriving, noe som helt mangler i den danske utgaven. Forståelsen av 

                                                 
15 I M87-utgaven kom samtale- og strategi-oppgavene på slutten av hvert hovedkapittel, rett før ’Prøv deg selv’-
sidene. 
16 Et eksempel i matematisk sammenheng er tradisjonelt viktigere enn i lærebøker for andre fag. Rundt 1940-
tallet var matematikkbøker for folkeskolen som regel små eksempelsamlinger kombinert med oppgaver. I den 
grad det fantes forklaringer, var de ytterst knappe. (Bratt, Grevholm og Nilsson 1988) 
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tallsystemet bygges i norsk utgave mer gradvis opp, mens utvidelsen av tallområdet fra 10 til 

100 skjer uten overgang i dansk utgave. 

Det var lite som ble strøket i den danske utgaven, men mye som ble nyskrevet for å 

dekke læreplanen. Derfor ble det også for Matematikktakk en dramatisk økning i sidetall for 

elevbøkene. For eksempel økte 2. klassebøkene med over 150 sider i forhold til den danske 

utgaven, mens 6. klassebøkene økte med nesten 200 sider.  

3.2.3 Sammenligning mellom Pluss og Matematikktakk 

De to verkene har en del likheter, i hvert fall basert på uttalelsene til forlag og forfattere. 

Begge vektlegger alternative løsningsmetoder og tankestrategier framfor mekaniske regning. 

Begge har tverrfaglige aktiviteter og temabasert opplegg, og begge har fokus på tilknytning til 

dagligliv og elevenes erfaringer.  

I hovedsak er det tre hovedforskjeller etter mitt syn. Den første gjelder i hvilken grad 

momentene over er gjennomført. Pluss er gjennomgående mindre radikale enn 

Matematikktakk. Mens Pluss er temabasert bare på småskoletrinnet, er Matematikktakk det 

hele veien. I Pluss blir elevene riktignok oppfordret til å finne egne løsningsmetoder, men 

standardalgoritmen blir ofte presentert like etterpå,  noen ganger i avsnittet like under. I 

Matematikktakk er standardalgoritmen ofte helt utelatt i elevbøkene.17 Presentasjonen av 

prosjektarbeid er svært ulik i de to verkene. Matematikktakk legger svært få føringer på 

emnevalg, men overlater til elevene å formulere problemstillingene og innhente nødvendig 

informasjon. I Pluss er derimot prosjektarbeid slått sammen med temaarbeid, og dette har fått 

en egen logo ‘tema og prosjektarbeid’. Flertallet av oppgavene under denne logoen har 

ferdigformulerte problemstillinger. Riktignok legger lærerveiledningene til Pluss vekt på at 

det er elevene som skal formulere problemstillingene, men det er et mindretall av ’tema- og 

prosjektarbeid’-oppgavene som er åpne og uten styrende detaljsspørsmål. 18 

Den andre hovedforskjellen ligger i vekten på aktiviteter utenom læreboka. Det er mitt 

inntrykk at Matematikktakk i stor grad forutsetter ulike aktiviteter utenom boka, mens dette i 

Pluss er et supplement læreren kan velge. Flere av oppgavene i Matematikktakk blir 

meningsløse dersom de ikke utføres i praksis, særlig oppgavene knyttet til 

                                                 
17 Det hender også at algortimen står der, men da ofte ganske bortgjemt f.eks. i den matematikkfaglige delen av 
treningsbøkene.  
18 Rundt 1/3 av oppgavene under logoen ’tema- og prosjektarbeid’ er relativt frie problemstillinger. Emnet er 
gitt, men ellers fins ingen styrende detaljspørsmål. Resten av oppgavene under denne logoen, dvs ca 2/3, har 
ferdigformulerte spørsmål eller forslag til oppgaver som legger sterke føringer på elevenes fantasi. Det er stort 
sett elevene som skal hente inn opplysninger. I noen få ’tema- og prosjektarbeid’-oppgaver er all nødvendig 
informasjon gitt. 
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verkstedsaktivitetene. Dette er i mindre grad tilfelle for oppgavene i Pluss. Riktignok legger 

også Pluss vekt på aktiviteter utenom boka. Dette kommer bl.a. fram i lærerveiledningene der 

det understrekes at ”oppgavene krever forarbeid med konkreter” o.l. Begge 

lærerveiledningene har et vell av forslag og ideer til aktiviteter, men færre oppgaver i Pluss er 

knyttet til disse aktivitetene, mens det motsatte er tilfelle for Matematikktakk. Derfor blir også 

læreren mer avhengig av lærerveiledningen til Matematikktakk. Mens en rimelig erfaren lærer 

kan undervise etter Pluss uten læreveiledning, forutsetter Matematikktakk i mye sterkere grad 

at man bruker lærerveiledningen. 

Mange av oppgavene i bøkene på småskoletrinnet generelt egner seg bedre som 

lekpregede aktiviteter uten bok, for eksempel butikklek, målinger, telling, sortering og 

grupperingsøvelser. Janne Fauskanger har studert 1. klassebøker, men mange av hennes 

konklusjoner er gyldige for hele småskoletrinnet. ”Skal pedagogen legge opp en undervisning 

basert på seksåringenes kunnskaper, seksåringenes erfaringer, deres forutsetninger og behov, 

kan begynneropplæringen i matematikk vanskelig la seg basere på arbeidsbok” (Fauskanger 

2001). Det er derfor en innebygd motsetning i lærebøker for småskoletrinnet der fokuset 

ligger på aktivitet og erfaringslæring.  

Den tredje forskjellen er oppbyggingen av verkene og antall innholdselementer. 

Matematikktakk har fire elevbøker på småskoletrinnet, mens Pluss har to grunnbøker og 

ekstrahefte. På mellomtrinnet er forskjellen tilsynelatende mindre; begge har to elevbøker ,og 

i tillegg har Pluss ekstrahefte.  

Med Pluss bruker man bare en grunnbok av gangen. Hvert kapittel innledes med 

presentasjon av nytt emne som følges opp av noen oppgaver. Deretter kommer det en 

diagnostisk prøve (‘Prøv deg’/’Fargevelger’). Så følger flere oppgaver, og til slutt i hvert 

kapittel kommer repetisjon. Tilleggsstoff fins dels i ekstraheftene og dels på stjernesidene 

(småskoletrinnet) eller i fargekodete oppgaver (mellomtrinnet). Differensieringen er åpen og 

tydelig.  

Med Matematikktakk bruker elevene to bøker om gangen, grunnboka og treningsboka. 

Kapittelinndelingen er den samme i begge, og en logo markerer når det passer å skifte til 

treningsbøkene. Verket har en mengde elementer, ofte med egne grafiske markeringer: 

Rammefortelling om familien Syvertsen (bare småskoletrinnet), verkstedsaktiviteter, ‘Prøv 

å.../Kan du..’(selvevaluering), ‘Dere kan også...’ (forslag til prosjekter og aktiviteter), ‘Husker 

du?’(repetisjon), ‘Snakk om...’ (muntlige samarbeidsoppgaver). Alt dette er flotte ressurser, 

men det er ikke umiddelbart oversiktlig. Min vurdering er at det krever mer innsats å bli kjent 
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med Matematikktakk enn Pluss. Mens Pluss har en oversiktlig struktur med relativt få 

elementer, er strukturen i Matematikktakk mer innviklet. 

3.2.4 Oppsummering 

I intervjuene med forfatterne kom det ikke fram noe ulike syn på matematikkdidaktikk 

mellom de to forfatterteamene. Tvert i mot var de forbløffende enige, og deres holdninger 

faller stort sett sammen med den tenkningen som ligger bak L97. Når verkene likevel er blitt 

såpass ulike, skyldes det etter mitt syn at de to verkene har svært forskjellige utgangspunkt. 

Matematikktakk bygger på et utradisjonelt verk, mens Pluss har et mer tradisjonelt 

utgangspunkt i M87-utgaven. 

Det kan være forskjell på hva forlag og forfatter mener preger et læreverk, og hva som 

faktisk preger det. Mitt inntrykk er at forlag og forfattere i varierende grad greier å leve opp til 

sin konseptbeskrivelse. Tidvis lover de mer enn de holder, noe som også enkelte av 

konsulentene peker på. I neste kapittel omtaler jeg en undersøkelse om forholdet mellom 

matematikkverk og L97 som gir noen pekepinn.  

4 LÆREPLANEN 

4.1 Hvilken rolle spilte L97 i lærebokutviklinga? 
I intervjuene med alle aktørene kom det fram at hensynet til L97 var svært styrende for 

lærebokutviklingen. Planen ble tolket som en forskrift, og begge forlag brukte mye ressurser 

for å sikre at alle punkter i planen var dekket. Det var høgskolekonsulentene som skulle påse 

at læreverket var i tråd med planen. Derfor ble også deres vurderinger tillagt største vekt, 

større enn lærerkonsulentene.  

Hovedforfatteren for Pluss sier at ” det var viktigere hva L97 og høgskolekonsulenten 

sa, enn hva vi trodde lærerne vil ha. Dette på tross av at høgskolekonsulenten hadde kort 

skoleerfaring.” Forlagssjefen i NKS Forlaget sier at ”deler av verket lider litt under L97. 

Forlaget sto overfor dilemmaet om man skulle følge læreplanen slavisk eller velge det vi 

mener er fornuftig for skolen”. Redaksjonssjefen i Samlaget sier at ”L97 innebar for mye nytt, 

for tidleg og med for lita tid til omstilling.” Redaktøren av Pluss uttaler: ”Vi turte ikke avvike 
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fra kravene i læreplanen fordi det ville bety av verket ikke ville bli godkjent, men vi var på 

den annen side sterkt avhengig av å lage et verk som fungerte i klasserommet.” 

Alle aktørene er enige om at L97 er svært detaljregulerende. Forlagssjefen i NKS 

Forlaget sier at ”L97 skulle være målstyrt, men presiseringene i hovedemner var et ulykkelig 

grep. Dette førte til ensretting av læreverkene. Disse hovedemnene var retningslinjer som 

måtte følges for å få godkjenning.” En følge av detaljreguleringen var en sterk økning i 

omfanget av læreverkene, jf pkt 3.2.1 og 3.2.2. Dette var nødvendig for å dekke alle sider av 

læreplanen.  

Aktørene mener at planen er svært ambisiøs. 19 Hovedforfatteren for Pluss peker blant 

annet på at mange emner som før var på ungdomtrinnet, i L97 er plassert på mellomtrinnet. 

Samlagsforfatterne sier at ”ett problem med L97 er at det inneholder altfor mange emner. Det 

er for få timer matematikk i forhold til alle emnene i L97. Dessuten foreskriver planen veldig 

små skritt om gangen som kombinert med spiralprinsippet, fører til en trang spiral.” Begge 

bøkene preges av relativt hyppige skifte av emner, og dette skyldes for en stor del 

lærerplanen.  

                                                

4.1.1 I hvilken grad har ideene i L97 kommet til uttrykk? 

I forbindelse med evaluering av L97 ga departementet en gruppe matematikkdidaktikkere fra 

Høgskolen i Agder og Telemarksforskning i oppgave å analysere lærebøkene i matematikk 

(Alseth m.fl. 2002). Ønsket var å finne ut i hvilken grad ideene i matematikkplanen for L97 

har kommet til uttrykk i lærebøkene som er godkjent etter L97. Forfatterne fokuserer på fem 

momenter som er sterkt poengtert i L97: 

1. Eksperimentering, utforsking, lek og spill 

2. Erfaringer fra dagliglivet, praktiske situasjoner, realistiske problem  

3. Estetiske sider, kreative evner og fantasi  

4. Samtale, fortelle, formulere, formidle, ettertanke  

5. Matematikkens rolle i kultur og vitenskap og matematikkens historie  

 

Siden det ble for mye å ta for seg alle lærebøker for alle trinn, valgte forfatterne å foreta et 

dypdykk innenfor emnene geometri og algebra på 2., 5. og 9. klassetrinn. For å ha et 

sammenligningsgrunnlag, går de både gjennom bøkene til M87 og bøkene til L97. De tar 

 
19 Dette synet deles også av mange lærere: ”Det er tegn på at mange lærere oppfatter fagplanene som generelt for 
ambisiøse og detaljerte. (...) Lærerene ser ut til å prioritere hensynet til elevenes læringsforutetninger framfor 

 26 



utelukkende for seg elevenes standardutgave eller grunnbok, ikke lærerveiledninger, 

oppgavesamlinger eller ekstrabøker.  

Hovedanalysen er en kvantitativ studie av hvor ofte de ulike momentene opptrer i 

lærebøkene. Funnene er ikke vektet eller kvalitetsvurdert, bare talt. Forfatterne peker på flere 

feilkilder, blant annet at geometri har kommet mye sterkere inn på de laveste trinnene i L97 

enn i M87. Derfor gir det lite mening å sammenligne funnene på småskoletrinnet mellom 

M87- og L97-utgavene.  

Siden algebra ikke er pensum før på ungdomstrinnet, er det bare funnene innen 

geometri som er interessante i min sammenheng. Jeg konsentrerer meg om resultatene for 

Pluss og Matematikktakk. I tillegg ser jeg på endringene i Pluss fra M87- til L97-utgaven på 

mellomtrinnet. Siden Matematikktakk kom i 1. utgave i 1997, er det bare Pluss som er aktuell 

når det gjelder endringer. Tallene på y-aksen nedenfor refererer til antall funn av de ulike 

elementene som er sterkt poengtert i L97. 
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Funn av sentrale elementer i L97
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Matematikktakk 2. klasse
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Pluss M87 4. klasse

(Kilde: Alseth m.fl. 2002) 

Pluss 2. klasse Matematikktakk 5. klasse Pluss  L97 5. klasse

Når det gjelder eksperimentering, utforsking samt erfaringer fra dagliglivet, er det en markant 

økning i Pluss av disse momentene fra 1987 til 1997. Men likevel scorer Samlaget dobbelt så 

høyt som NKS Forlaget for 2. klassebøkene og likt for 5. klasse. Når det gjelder estetiske 

sider, kreative evner og fantasi, scorer Samlaget høyere for begge klassetrinnene. Også her er 

det en markant endring fra første til andre utgave av Pluss. Når det gjelder samtale, ettertanke 

scorer Samlaget markant høyere enn NKS Forlaget for 2. klasse. Det er verdt å merke seg at 

                                                                                                                                                         
læreplanens detaljerte årstrinnkrav. Dette er i ferd med å komme fram i noen hovedoppgaver om bruken av 
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begge verkene ligger svært lavt for 5. klasse, på tross av at begge forlag framhever dette 

momentet som svært viktig. Når det gjelder matematikkens historie er det ingen forskjell på 

verkene. Generelt var dette momentet det som hadde færrest innslag i alle 

matematikkverkene. Ser man utelukkende på mellomtrinnet, scorer de to verkene helt likt på 

fire av fem kriterier.  

I tillegg har forfatterne analysert oppgavene i læreverkene og delt dem inn i fire ulike 

typer: 

1. ”Ren” matematikk, uten praktisk anvendelse, tradisjonelle oppgaver med entydig 

fasitsvar 

2. ”Ren” matematikk, uten praktisk anvendelse, element av utforsking 

3. Anvendelser av matematikken, tradisjonelle oppgaver med entydig fasitsvar 

4. Anvendelser av matematikken, element av utforsking 

 

Funnene for Pluss og Matematikktakk fordeler seg slik:  
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(Kilde: Alseth m.fl. 2002) 

Det er liten forskjell mellom verkene for barnetrinnet. Tar en for seg elementet av utforsking 

(oppgavetype 2 og 4), har begge verk en svært stor andel på småskoletrinnet. Andelen er 

markant mindre på mellomtrinnet, men ligger fortsatt på 30-40 %. På mellomtrinnet har begge 

verk flest type 1-oppgaver, og her er det en markant forskjell i forhold til småskoletrinnet som 

har halvparten så mange av denne oppgavetypen i prosent.  

                                                                                                                                                         
L97,” sier Gunn Imsen (Koritzinsky 2000a:245) 
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(Kilde: Alseth m.fl. 2002) 

På barnetrinnet hadde geometristoffet i M87-bøkene så liten plass at det blir galt å lete etter 

tendenser i tallmaterialet. Derimot er det interessant å se på utviklingen av 5. klassebøkene fra 

M87- til L97-utgaven av Pluss. Som nevnt kom Matematikktakk i 1. utgave i 1997 og er 

derfor uaktuell når det gjelder endringer.  

 

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

��������������������
��������������������

��������������������
��������������������
��������������������

���������
���������
���������
���������

O ppgavetyper 
P luss 5. klasse M 87

1

75 %

2

2 %

3

16 %

4

7 %

 

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

Oppgavetyper 
Pluss 5. klasse L97

1
47 %

2
13 %

3
19 %

4
21 %

 
(Kilde: Alseth m.fl. 2002) 

Her har det skjedd en markant dreining bort fra dominansen av ”rene” matematikkoppgaver 

uten praktisk anvendelse og med entydig fasitsvar. 

4.1.2 Vurdering og konklusjon 

En viktig begrensning ved analysen er at den ikke vekter eller kvalitetsvurderer elementene. 

Et trekk ved L97 kan være til stede, men det behøver ikke å bety at forekomstene er spesielt 

gode. Oppgaver kan for eksempel tilsynelatende vært knyttet til dagliglivet, men i realiteten 
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være oppkonstruerte og gi en matematisk pseudovirkelighet.20 Analysen gir derfor i begrenset 

grad grunnlag for slutninger om hvilket av de to læreverkene som er best. 

 Dessuten har forskerne bare studert to emner, geometri og algebra. Det gjør at funnene 

i innholdsanalysen blir temmelig få. Ett enkeltfunn vil dermed gi et markant utslag. Når det 

gjelder oppgavetyper, er antall funn flere for hver kategori. Dermed vil ikke ett funn fra eller 

til gi så store utslag som for innholdsanalysen. 

Selv om studien har klare begrensninger, viser den tydelig at sentrale elementer i L97 er 

gjenspeilet i læreverkene, med unntak av matematikkens plass i vitenskap og kultur. Videre 

kommer det fram at verkene på flere områder er temmelig like. I innholdsanalysen scorer 

verkene likt på mellomtrinnet på fire av fem kriterier. Når det gjelder oppgavetyper, er det 

minimale forskjeller på småskoletrinnet. Når det gjelder oppgavetyper scorer Pluss på 

mellomtrinnet høyere enn Matematikktakk. I innholdsanalysen derimot er det Samlaget som 

scorer høyest på småskoletrinnet. I tillegg dokumenterer analysen markante endringer fra 

M87- til L97-utgaven av Pluss.  

Både intervjudata og analysen viser at L97 la svært sterke føringer på utformingen av 

læreverkene. Forlag og forfattere opplevde ikke tolkningsrommet som særlig stort. Alle 

aktørene er samstemte i sin oppfatning av L97 som altfor ambisiøs og detaljregulerende. Selv 

om begge forfatterteamene deler de matematikkfaglige synspunktene som planen bygger på, 

er de kritisk til flere sider ved planen.  

Det er talende at hensynet til målgruppa måtte vike til fordel for hensynet til en 

detaljregulerende læreplan. Utdanningsminister Hernes fikk lærebøker som var lojale mot 

læreplanen, men det kan likevel reises tvil om bøkene er egnet til å nå de generelle målene i 

planen. 

Siden de bøkene som nå brukes i grunnskolen er godkjent ut fra den skriftlige læreplanens 
detaljerte opplisting av hovedmomenter for hvert årstrinn, er mange av de nye bøkene blitt 
svært overlesset med faktastoff. (...) Men de risikerer samtidig å undergrave Generell dels 
vekt på elevenes meningssøkende og skapende virksomhet og Broens vekt på tverrfaglige 
utfordringer, lokalt lærestoff og tilpasset opplæring.” (Koritzinsky 2000a:308) 

I forbindelse med behandlingen av opplæringslova våren 1998, markerte flertallet at det 

ønsket at de obligatoriske hovedemnene i læreplanen ikke lenger skulle knyttes til årstrinn, 

men til hovedtrinn. Det åpnet for større faglig og metodisk frihet i forhold til læreplanens 

tidligere forskriftsfestede detaljstyring. ”Dermed avskaffet stortingsflertallet et av 

                                                 
20 Dette har matematikere lenge vært oppmerksomme på. Allerede på 1940-tallet ble det pekt på ”att man inte 
borde ge tankeövningsproblem sken av att vara praktiska.” (Bratt mfl.1988:272) 
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hovedprinsippene i ’den skriftlige læreplan’ L97 allerede etter ett års bruk.” (Koritzinsky 

2000b:207). Det åpnet for en tolkning og bruk av L97 som gjør den mer lik M87. 

I neste stortingsmelding om utdanningspolitikk21 kom det enda tydeligere signaler. 

Individuell tilpasning og lokalt handlingsrom må prioriteres sterkere og den nasjonale 

standardisering må dempes, heter det. Videre blir det påpekt at sentrale strukturer og styring 

ovenfra er mindre viktig for kvalitetsutvikling i skolen enn kvaliteter i læringsprosessene og i 

relasjonene mellom lærere og elever. Storingsmeldingen representerer derfor ”en revisjon, 

noen vil med en viss rett si et brudd, med den sentralistiske målstyringsideologien” 

(Koritzinsky 2000b:209).  

Det er en skjebnens ironi at disse endringene kom allerede før de siste L97-bøkene var 

ferdige. De fikk ingen innflytelse på bøkene. Dersom forlagene hadde kunnet rette seg etter 

dem, ville det gitt forfatterne friere hender. Trolig ville skolene også fått et mer variert 

læreboktilbud.  

4.2 Hvilken rolle spilte godkjenningsordninga? 
Fra 1993 ble godkjenning av lærebøker lagt til Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS). Tidligere 

ble lærebøker godkjent for fem år, nå skulle godkjenningen knyttes til læreplanen. ”Som følge 

av at L97 fikk forskriftsstatus og av en detaljert læreplan, ble godkjenningsordningen nærmest 

gjort overflødig,” mener Berit Bratholm i sin historiske gjennomgang av 

godkjenningsordningen (Bratholm 2001:18). Slik gikk det ikke i praksis i første omgang. 

Tvert imot måtte alle L97-lærebøkene godkjennes, på tross av læreplanens forskriftsstatus.  

Jeg har bare studert uttalelsene fra de fagdidaktiske konsulentene til NLS, ikke 

uttalelsene fra likestillingskonsulentene og Norsk språkråd. De fagdidaktiske konsulentene 

brukte et skjema der vurderingskriteriene var formulert som spørsmål som skulle besvares ved 

avkrysning og utdypende kommentar.  

1. Mener du at læreboka i tilstrekkelig grad bidrar til å fremme skolens overordnede mål 
slik de er nedfelt i læreplanenes generelle del? 

2. Mener du at læreboka i tilstrekkelig grad bidrar til å fremme læreplanens vektlegging av 
et vidt kunnskapssyn som også omfatter holdninger, verdier og ferdigheter? 

3. Mener du at læreboka i tilstrekkelig grad bidrar til å fremme et læringssyn som 
vektlegger elevenes egenaktivitet og ansvar for egen læring? 

4. Mener du at læreboka i tilstrekkelig grad bidrar til å fremme de mål som er nedfelt i 
læreplanens del 2A ”Prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole” (Broen) 

                                                 
21 KUF 1998-99. St meld nr 28: Mot rikare mål 
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5. Bidrar læreboka i tilstrekkelig grad til å fremme læreplanens intensjoner på følgende 
områder:  
* god sammenheng mellom teori og praksis 
* tema og prosjektarbeid 
* ivaretakelse av småskolens behov for lek (gjelder kun småskolen) 
* arbeid med fagene på tvers 

6. Bidrar læreboka i tilstrekkelig grad til å fremme fagets mål og hovedmomenter i 
tilstrekkelig grad? 

7. Er lærestoffet i boka godt nok lagt til rette for læring med tanke på: 
* differensieringsmuligheter  
* faglig/metodisk progresjon (på det enkelte trinn og mellom opplæringstrinnene) 

8. Dersom lærebokgranskeren har kommentarer som faller utenfor skjemaet, 
tilbakemeldinger som er mer nyanserte enn ja/nei-svar, ber vi om at de skrives her. 

9. Gi en samlet oppsummering av hvordan forlagets brukerinformasjon og pedagogiske 
uttalelse samsvarer med din egen vurdering av lærebokas forhold til læreplanens mål og 
hovedmomenter. 

10. Konklusjon 
* læreboka tilrås godkjent uten endringer 
* læreboka tilrås godkjent under forutsetning av følgende endringer: 

Vurderingsskjema for grunnskolen, NLS (udatert) 
For punkt sju kunne man krysse av godt, middels eller dårlig, ellers var alternativene ja eller 

nei. Dersom svaret var nei, skulle konsulenten peke på mangler og foreslå hva som burde 

rettes opp, og hvor i læreverket endringene burde komme til syne.  

 Konsulentene baserte sin vurdering på grunnbøkene, ikke tilleggsstoff og 

lærerveiledningene. Dette fikk store konsekvenser for Samlaget. 

4.2.1 Matematikktakk: Etterlysing av stoff og krav om endringer 

NLS-konsulenten etterlyser stadig stoff i Matematikktakk som hun mener mangler i henhold 

til L97. Mye av dette stoffet står i treningsbøkene som konsulenten ikke hadde til vurdering. 

Samlaget brukte mye tid og krefter på å dokumentere at etterlyst stoff var med i læreverket. 

Det førte til at forlaget hadde mange runder med NLS før bøkene ble godkjent.  

For Matematikktakk som består av grunnbøker med tilhørende treningsbøker, var ikke 

grunnbøkene tilstrekkelig til å vurdere helheten i verket. Treningsbøkene er ikke tilleggstoff, 

men en nødvendig utfylling av grunnbøkene. Verken forlag eller NLS klarte å finne en 

løsning på dette problemet.  

Det skyldes etter mitt syn dels uklarhet i selve verket, dels uklarhet fra forlaget som 

førte til kommunikasjonssvikt med NLS, og dels prinsipprytteri fra NLS’ side.  

Når det gjelder prinsipprytteri, motsatte NLS seg å vurdere både grunnbøkene og 

treningsbøkene samlet, noe som ville vært det eneste logiske. I samband med 2. klassebøkene 
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skriver NLS-konsulenten: ”Manus til treningsbøkene som er utviklet til verket samt utdrag fra 

lærerveiledningen, fulgte med siste forsendelse. Det var et godt redskap til å få et helhetlig 

bilde av verket. Imidlertid er det grunnbøkene som skal granskes.”22 (min utheving) En annen 

side av saken er at det trolig ville blitt vanskelig å gjennomføre en samlet vurdering siden 

treningsbøkene sjelden forelå tidsnok.  

Når det gjelder uklarhet i verket, står det for eksempel i lærerveiledningen for 2. klasse 

at treningsheftene er ”supplerende stoff” (s.6), mens det i veiledningen for 6. klasse står at 

”grunnboka og treningsboka inneholder til sammen det stoffet det skal arbeides med” (s. 5). I 

beste fall er dette en glipp, i verste fall betyr det at treningsbøkene ble en grunnleggende del 

av verket etter hvert.  

Når det gjelder uklarhet i forlaget, innrømmer redaktøren at brukerinformasjonen i 

starten ikke poengterte tydelig nok at det er en forutsetning å bruke treningsbøkene og 

grunnbøkene sammen. Men selv da 4. klassebøkene var til vurdering, er ikke uklarheten 

ryddet av veien. Disse bøkene var sammen med 7. klassebøkene de siste som kom til 

godkjenning. ”Hvis det skal aksepteres stoff fra treningsboka som del av grunnboka 4a, må 

det framgå av brukerinformasjonen eller lignende,” skriver NLS-konsulenten. Fordi hun 

tydeligvis oppfattet treningsbøkene som tilleggstoff, ønsket (og krevde) hun flere ganger at 

grunnleggende stoff skulle flyttes fra treningsbøkene til grunnbøkene. For eksempel ville hun 

ha selvevaluering (‘Prøv å...’) i grunnbøkene.  

Samlaget fikk svært ofte krav om endringer. Der det skyldtes uklarheter og 

misforståelser om treningsbøkenes funksjon, er det ikke så urimelig. Men der grunnen ikke er 

tungtveiende faglige innsigelser, er det mer urimelig. Forfatterne innrømmer at konsulenten 

hadde noen faglige poenger som de hadde nytte av, for eksempel at verket var tynt på 

egenvurdering og ansvar for egen læring.  

Flere kommentarer er etter mitt syn ikke faglig tungtveiende. For eksempel reagerer 

konsulenten stadig på det oppdiktede stedet ’Fjordby’ der gjennomgangsfamilien i bøkene 

bor. Grunnen er manglende gjenkjenning for elever som bor i innlandet. Etter mitt syn er 

argumentasjonen uholdbar. Uansett stedsplassering vil det være noen som ikke kjenner seg 

igjen.  

Det var den samme konsulenten som vurderte alle Matematikktakk-bøkene, og hun 

likte tydeligvis ikke verket. Derfor prøvde forlaget å få en ny konsulent uten hell. Forfatterne 

                                                 
22 Brev datert 5.9.96.  
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mener konsulenten hadde best kompetanse på småskoletrinnet, men betenkelig liten 

kompetanse på mellomtrinnet. Derfor gikk bøkene for dette trinnet glattere gjennom. 

4.2.2 Pluss: Godkjent med små justeringer 

NKS Forlaget hadde to ulike NLS-konsulenter på Pluss og hadde få problemer med å få 

verket godkjent. Riktignok var det bare 2. og 3. klassebøkene som ble godkjent uten 

endringer. Jeg har ikke fått hele korrespondansen mellom forlaget og NLS for de bøkene som 

ikke ble godkjent med en gang. Men ifølge redaktøren gled også disse bøkene gjennom 

ganske lett.  

Forlaget fikk stort sett kommentarer som de ble bedt om å vurdere, begrunne og 

klargjøre, men som de sjelden var tvunget til å rette seg etter. For eksempel heter det for 4. 

klassebøkene: ”Punktene nevnt under punkt 8 vurderes, og skal ikke endringer foretas må 

dette begrunnes.”23 Det eneste pålegget er at bøkene må ha ny samisk rettskriving, ikke den 

som gjaldt for 20 år siden. Punktene som konsulenten reagerer på, er bl.a. at ”det er for lite 

matematikk på enkelte av sidene”, at integrering av forming er lite heldig, og at ”deler av 

samekapitlet er komisk” fordi det presenterer samene slik de levde for lenge siden. Hun peker 

videre på at prisene ikke er oppjustert alle steder. Dessuten mener hun at mye stoff krever 

fellesgjennomgang, og det gjør at ansvar for egen læring blir liten. Svakhetene ved 4. 

klassebøkene førte ikke til krav om endringer fra NLS, bortsett fra oppjustert samisk 

rettskriving. Derimot vurderte forlaget svakhetene som såpass store at de raskt kom med en 

revidert utgave. Første utgave hadde ”for mye tekst og tverrfaglighet” ifølge hovedforfatter. 

De eneste bøkene som får betydelige krav om endringer, er 7. klassebøkene. Her har 

konsulenten nesten to sider med kraftige innsigelser.24 ”Første del (7a) trenger en total 

rehabilitering for å bli en L97-tilpasset lærebok pedagogisk tilrettelagt for 7. klassetrinn. 7b 

trenger fornying til 1999. (...) Jeg har funnet flere sider som er tatt fra Mega 8, dette kan vel 

ikke være nødvendig; det er vel forskjell mellom det faglige nivået på disse to 

klassetrinnene.” Hun mener at kapittel 13 er for stort og tilføyer: ”Det minner om en svær 

oppgavesamling hvor en ukritisk har samlet det en hadde av oppgaver. (...) Det må lages 

progresjon innenfor kapitlet (...) ..her er mye tull med bruk at gjennomsnitt, median, 

middelverdi. Bli enige, og gjør ikke faglige feil...” 

 Det kan virke som NLS-konsulenten har hatt et halvferdig manus til vurdering. 

Dessverre har jeg ikke den påfølgende korrespondansen mellom forlaget og NLS. Men 

                                                 
23 Fagdidaktisk uttalelse datert 21.03.99.  
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redaktørens ord om at bøkene stort sett gikk greit gjennom, kan tyde på at forlaget neste gang 

leverte et mer ferdig manus.  

4.2.3 Prosjektarbeid 

En interessant del av dokumentene dreier seg om prosjektarbeid. Det er et sentralt punkt i L97 

og var sammen med IKT et av punktene lærebokgranskerne spesielt skulle se etter. Var det 

noe Sigmund Liberg, direktøren for NLS, la vekt på, så var det IKT og prosjekt (i nevnte 

rekkefølge). Det sies at før han skrev under noen godkjenning, forsikret han seg om at IKT og 

prosjektarbeid var ivaretatt i lærebøkene.  

I Matematikktakk er prosjekt på mellomtrinnet nevnt under ’Dere kan også’ der det er 

forslag til ulike aktiviteter. NLS krever at prosjektarbeid må tydeliggjøres i elevbøkene, 

hvorpå forlaget svarer: ”’De kan også’ står i elevboka slik at elevane sjølv kan vere med å ta 

initiativ til prosjekt. Desse tipsa står med feite typar fordi vi meiner at dei er særleg viktige. I 

prosjektarbeid skal elevane sin utforskartrang og undring vere utgangpunkt.”25 NLS er ikke 

fornøyd med svaret, konsulenten tolker formuleringen bokstavlig og mener at prosjektarbeid 

blir valgfritt. Det blir krevd at prosjekt skal formuleres obligatorisk. Det ender med at forlaget 

skriver om til ”gjennomfør et prosjekt der dere gjør bruk av...” og så kommer ulike 

matematiske begreper alt etter emne.  

Ut fra en bokstavlig tolkning har NLS-konsulenten rett. Men samlet sett vitner NLS-

uttalelsene om nærsynt lesing av lærebokteksten, dogmatisk tolkning av L97 og en 

overdreven tillit til læreboka som styringsredskap. Matematikktakk legger opp til at elevene 

skal formulere problemstillingene i prosjektarbeid, ikke læreboka. Dessuten er det læreren 

som i realiteten avgjør når man skal drive prosjektarbeid. Lærebøker kan oppfordre til ulike 

aktiviteter, men det er læreren som er arbeidsleder i klasserommet.  

Når det gjelder Pluss, uttaler NLS-konsulenten seg slik om 7. klassebøkene: 

”Tema/prosjekt er forsøkt tatt inn. Disse er veldig lærebokstyrte, og er vel mer 

spørsmål/oppgaver enn problemstillinger. Jeg vil derfor kalle det temaoppgaver.” I den 

endelige versjonen av bøkene på mellomtrinnet er det ingen forskjell på hvordan Pluss 

presenterer prosjektarbeid, og den stemmer med beskrivelsen ovenfor. Derfor er det 

oppsiktsvekkende at NLS-konsulenten for 5. og 6. klassebøkene, som er en annen enn for 7. 

klassebøkene, ikke har noen innsigelser på presentasjonen, tvert imot: ”Flott med mange 

                                                                                                                                                         
24 Fagdidaktisk uttalelse datert 11.3.99. 
25 Faks datert 16.3.98 
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forslag til små eller store tema-prosjektarbeid.”26 ”Glimrende mange logoer med forslag om 

tema/prosjekt integrert i det vanlige lærestoffet”27 To ulike NLS-konsulenter har altså stikk 

motsatte vurderinger av ett og samme element i Pluss.  

4.2.4 Oppsummering 

Mens Samlaget hadde store problemer med å få godkjent Matematikktakk, ble Pluss godkjent 

uten større endringer (med unntak av 7. klasse). Det skyldtes for en stor del at granskerne bare 

vurderte grunnbøkene. For Pluss var grunnbøkene tilstrekkelig for å bedømme om verket 

hadde med hovedmomentene i L97. Det var ikke tilfelle for Matematikktakk. Derfor etterlyste 

stadig konsulenten stoff i Matematikktakk og ville ha stoff fra treningsbøkene over i 

grunnbøkene. Mens NKS Forlaget blir bedt om å ”vurdere, klargjøre og begrunne”, blir 

Samlaget i sterkere grad bedt om å endre. 

Ser man bort fra innsigelser som skyldtes ulike oppbygning av verkene, har Pluss 

sluppet lett unna i forhold til Matematikktakk. Det kommer særlig tydelig fram i vurderingen 

av prosjektarbeid. Mens Matematikktakk etter mitt syn bedre følger opp intensjonen ved 

prosjektarbeid, blir prosjekt slått sammen med temaarbeid i elevbøkene til Pluss. Derfor er det 

oppsiktsvekkende at Samlaget hadde større problemer med godkjenning enn Pluss på dette 

punktet. I tillegg kommer at to ulike NLS-konsulenter definerer prosjektarbeid helt ulikt. 

Samlagsforfatterne mener konsulenten var preget av personlige kjepphester. Det 

samme sier hovedforfatteren for Pluss. ” Noen var veldig dugelige, andre svake og med 

personlige kjepphester. Det virket ikke som konsulentene var silt eller hadde gått gjennom 

noen form for prøving,” sier hun.  

4.2.5 Hvilken betydning får bortfall av godkjenningsordninga? 

Det er bred enighet blant aktørene om at det får liten eller ingen betydning for kvaliteten av 

læreverkene at ordningen nå er borte. Dersom en lærebok inneholder feil eller er dårlig faglig 

eller språklig, får forlaget mange problemer. Det ryktes fort hvis et læreverk har vesentlige 

svakheter, og da taper man i konkurransen i forhold til andre verk. Spørsmålet er om 

forlagene vil kvalitetssikre verk med stor konkurranse bedre enn verk der det bare er ett eller 

to verk på markedet.  

 Ifølge redaktørene og forfatterne blir den viktigste konsekvensen at forlaget sparer et 

par måneder i tid.  

                                                 
26 Fagdidaktisk datert 23.2.98 
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 Samlagsforfatterne sier at godkjenningsordningen ikke betydde noen innskrenking i 

friheten til å tolke L97 slik forfatterne mente den burde tolkes. Det kan virke 

oppsiktsvekkende, tatt i betraktning den motbøren de fikk av den fagdidaktiske konsulenten i 

NLS. Men forfatterne oppfattet bare et fåtall av merknadene som faglige innsigelser. 

Brorparten skyldtes at de snakket forbi hverandre, dvs at stoffet sto i treningsbøkene.  

 Redaksjonssjefen i Samlaget har derimot en annen beskrivelse av forløpet. ”Dei 

eksterne granskarane stod for den autoriserte tolkningen av L97. Vi fekk fleire pålegg om at 

ting måtte gjerast om på faglege punkt,” sier hun. Forfatterne og redaksjonssjefen har altså 

ulik oppfatning av i hvilken grad innsigelsene fra NLS-konsulenten var av faglig art.  

Etter redaksjonssjefens mening har forlagene større frihet nå som de kan gjøre 

tolkningene selv i samarbeid med forfatterne. Også forlagssjefen i NKS Forlaget mener at 

bortfall av godkjenningsordningen vil føre til større frihet for forlagene. Det blir dermed blir 

større variasjon blant læreverkene. ”Dette vil utløse større kreativitet, men fordrer en ny 

læreplan. Endringene vil altså ikke bli synlige før neste reform,” ifølge NKS-forlagssjefen. 

5 MARKEDET 

Markedet for lærebøker er i første rekke elevene. Strengt tatt er det bare lærerveiledningene 

som er myntet på lærerne. Men siden det er lærerne som legger opp undervisningen og 

bestemmer hvordan lærebøkene skal brukes, er lærerne minst like viktig som elevene når man 

snakker om markedet i forlagssammenheng. Hva lærerne mener om de ulike verkene, er svært 

avgjørende for forlagene.  

5.1 Hvordan får forlagene kunnskap om markedet? 

5.1.1 Markedsundersøkelser 

Det er ingen enkel oppskrift på hvordan man kan skaffe seg pålitelig kunnskap om hva som 

skal til for å ”treffe” markedet. I denne sammenheng vil det si hvordan et matematikkverk bør 

være for å fungere for lærere og elever. Et sentralt punkt er å finne hvilke behov som ikke er 

                                                                                                                                                         
27 Fagdidaktisk datert 28.1.97 
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dekket, dvs hva lærere savner ved eksisterende læreverk. Dessuten er det viktig å finne ut hva 

lærere er fornøyd med, og innlemme disse elementene.  

 En viktig del av markedsarbeidet foregår vanligvis før et lærebokprosjekt starter, der 

man prøver å kartlegge elementene som er nevnt over. Det er forskjell på hvor systematisk de 

ulike forlagene er i denne innledende fasen, og hvor store ressurser de har til rådighet. Noen 

forlag bruker såkalte ”fokusgrupper” der et utvalg av lærere kommenterer eksisterende verk, 

peker på mangler osv.28 Andre har store spørre- eller brukerundersøkelser. Mindre forlag har 

verken råd til store spørreundersøkelser eller kapasitet til å holde vedlike fokusgrupper.  

 Forundersøkelsene munner som regel ut i et avgjørende valg; beslutningen om hvem 

som skal være forfattere. En av de viktigste faktorene for å lykkes i å lage et verk som 

”treffer”, er forfattere som kjenner målgruppa og skolevirkeligheten. Begge forlagene i denne 

undersøkelsen la derfor vekt på bred og lang skoleerfaring ved forfattervalget.  

5.1.2 Systematisering av tilbakemeldinger på Pluss 

NKS Forlaget var allerede inne på matematikkfeltet, ikke bare med Pluss, men også med 

matematikkverk for ungdomstrinnet. Gjennom mange år hadde de opparbeidet seg kontaktnett 

i skolen og kjennskap til situasjonen i matematikkfaget i skolen. 

Markedsavdelingen hadde systematisert all tilbakemelding og kritikk på Pluss. Når 

folk fra markedsavdelingen hadde vært på kurs eller lærerstevner, fikk alltid redaktøren og 

forfatterne rapporter. NKS Forlaget hadde på denne måten skaffet seg et godt inntrykk av 

hvor lærere sto, og hva de syntes om verket, både dets sterke og svake sider.  

NKS Forlaget hadde ingen referansegrupper eller lærersamlinger i forbindelse med 

revisjonen. Det ble heller ikke foretatt noen brukerundersøkelser.29  

5.1.3 Utprøving av Matematikktakk 

Samlaget hadde noen lærersamlinger i startfasen da de var på jakt etter forfattere. De hadde 

verken referansegrupper eller brukerundersøkelser. Redaksjonssjefen sier i ettertid at ”vi 

snakka i for liten grad med lærarane”. 

                                                 
28 I USA brukes også fokusgrupper, men der har man gått et skritt lenger. ”A significant part of the 
preproduction phase, and one that has greatly expanded since I was an editor, is marketing,” skriver en 
amerikansk redaktør. Hun fortsetter med å beskrive hvordan hun var med på videofilming av deltakerne i en 
fokusgruppe. De fikk ikke vite hvilket forlag som skulle bruke synspunktene de målbar (Young 1991:71ff). 
29 Forlaget gjennomførte derimot en spørreundersøkelse ved revisjonen av et naturfagsverk. ”Men utvalget var 
kanskje ikke helt representativt. Derfor fikk man i litt for stor grad bare svar fra ’menigheten’,” sier 
forlagssjefen. En forskriftsmessig spørreundersøkelse ble gjort av et engelskverk der man fikk en svarprosent på 
over 60 %. 
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Grundige brukerundersøkelser er tids- og ressurskrevende. Dessuten svarer innsatsen 

sjelden til resultatet. Markedssjefen i Samlaget sier at ”store skriftlege brukarundersøkingar 

basert på spørjeskjema eignar seg dårleg til å gje nyanserte og nyttige tilbakemeldingar med 

den kapasiteten vi har”. Jeg har studert noen store brukerundersøkelser foretatt av eksterne 

firmaer for andre forlag. Undersøkelsene er forskriftsmessig utført, men spørreskjemaene er 

omfattende og ofte lite fokusert. Resultatet er ofte en stor mengde data som det er vanskelig å 

dra noen nytte av, selv for forlag med store ressurser. 

Samlaget satset i stedet på utprøvingsskoler. En prøveutgave av 2. klassebøkene ble 

testet ut på fem skoler, én i Oslo, én på Hadeland og tre i Bergen. To av skolene var 

arbeidsstedet til forfatterne. Ifølge forfatterne var intensjonen å prøve ut alle bøkene, men det 

ble det ikke tid til. De fikk veldig ulike tilbakemeldinger. Noen negative reaksjoner skyldes at 

lærerne på enkelte av skolene ikke frivillig hadde blitt med på utprøvingen. De var blitt pålagt 

dette av ledelsen ved skolen og hadde derfor fått en negativ innstilling til hele 

utprøvingsprosjektet.  

Forfatterne sier at ”på grunn av uklare ansvarsforhold mellom oss og forlaget, ble det 

ikke avklart hvem som skulle systematisere tilbakemeldingene. Dermed fikk vi mindre ut av 

utprøvingen enn det man potensielt kunne ha fått.” Redaktøren har en annen beskrivelse  enn 

forfatterne på dette punktet. ”Vi fikk en del tips som vi brukte underveis, ” sier han. ”Det var 

kommunikasjon med skolene, og forlaget forholdt seg til tilbakemeldingene.” Det ble holdt 

møter mellom forfatterne og lærerne på noen av utprøvingsskolene.  

5.1.4 Oppsummering 

Ingen av forlagene foretok grundige markedsundersøkelser i forkant. NKS Forlaget kunne dra 

fordel av at de alt var inne på markedet. Dermed hadde NKS Forlaget et godt bilde av hva 

lærere mente om Pluss, takket være systematisk arbeid i markedsavdelingen.  

I motsetning til NKS Forlaget måtte Samlaget starte fra grunnen. Mangelen på grundige 

markedsundersøkelser slo nok derfor mer ut for Samlaget. I stedet prøvde forlaget ut deler av 

verket, og utprøving er anerkjent som en både god og effektiv måte for å sikre at verket blir 

tilpasset målgruppa. Men verket ble bare prøvd ut for ett klassetrinn.  

5.2 I hvilken grad er markedshensyn bestemmende? 
Med ”markedshensyn” mener jeg i denne sammenheng hensynet til det man tror lærere og 

elever vil ha. Dette rommer flere delspørsmål. Hvordan beskriver forlag og forfattere 
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markedet, dvs hvordan oppfatter de lærere og elever når det gjelder matematikkfaget i 

grunnskolen? Hva trodde forlagene at disse ville ha? Og sist, men ikke minst: Utformet 

forlagene matematikkbøkene ut fra det de trodde lærerne og elevene ville like? 

 De store forlagene har ofte to (eller flere) verk innen de sentrale skolefagene, der ett 

verk er tradisjonelt og ett verk er mer nytenkende. Aschehoug lanserte for eksempel to 

matematikkverk våren 1997, det tradisjonelle Abakus og det nytenkende Regnereisen. Slik 

prøver man å treffe ulike segmenter i markedet, de tradisjonelle lærerne og de som er åpne for 

nye pedagogiske ideer. I tillegg kommer de lærerne som er radikalt nytenkende. Siden de 

stort sett lager sine egne opplegg, bruker ikke de lærebøker. Derfor er dette markedssegmentet 

uinteressant for forlagene. 

 Verken Samlaget eller NKS Forlaget var store nok til å satse på to hester. De måtte 

konsentrere seg om ett verk som traff gjennomsnittslæreren.  

5.2.1 Hvordan beskrives matematikklærere på barnetrinnet? 

Samlagsforfatternes beskrivelse av situasjonen i skolen dekker det mange av aktørene ga 

uttrykk for: ”Det er for mange lærere som ikke kjenner de nye matematikkdidaktiske tankene. 

Nytenkningen er ikke under huden på alle lærere. Mange er fortsatt preget av og underviser på 

bakgrunn av sin egen skoleerfaring.” Samlagsforfatterne trodde at de skulle få drahjelp av 

”tankene i tiden”, men det skjedde ikke. For eksempel markedsførte ikke Aschehoug den nye 

pedagogikken gjennom Regnereisen, men valgte å parallellkjøre med det tradisjonelle 

Abakus. Redaksjonssjefen i Samlaget beskriver matematikklærere som konservative.  

Hovedforfatter for Pluss sier at hennes inntrykk er at det jobbes mye spennende og 

tverrfaglig på småskoletrinnet. På mellomtrinnet er det derimot mer variabelt med mer 

tradisjonell kateterundervisning.  

På den andre siden opplevde de fleste aktørene at lærere stort sett var svært 

interesserte i de nye ideene L97 representerte. Dette kom særlig til uttrykk på forlagenes 

lanseringskurs av verkene. Kursene avdekket et stort behov for kunnskap om L97. 

5.2.2 Lager forlag bare bøker som de tror at markedet vil ha? 

Når det gjelder markedet, var det altså preget av uvitenhet om de nye matematikkdidaktiske 

tankene, mens L97 representerte pedagogiske nytenkning. I utformingen av lærebøkene er det 

derfor naturlig å se på spenningsforholdet mellom hensynet til markedet og hensynet til L97.  

Når det gjelder NKS Forlaget, er det litt divergerende synspunkter i forlaget på dette 

punktet. På den ene siden står forlagssjef, redaktør og markedskonsulent som er mer opptatt 
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hensynet til markedet enn det hovedforfatter er. De poengterer i sterkere grad at verket må 

fungere i klasserommet, og da først og fremst for læreren. ”Gjennomsnittslæreren vil ha et 

verk som ikke krever ’skjorta’ av læreren,” sier markedskonsulenten. Hovedforfatter 

vektlegger også til en viss grad markedet, men først og fremst elevene: ”Vi skrev for elevene, 

ikke for lærerne. Vi var opptatt av at elevene skulle oppleve faget som spennende og 

mangfoldig, og ville ha positiv uro i klasserommet.” Hovedforfatter føler ikke på noen som 

helst måte at hun har måttet gå på akkord med sin faglige overbevisning: ”Jeg skrev i forhold 

til den intensjonen jeg brant for, nemlig å formidle matematikk som et spennende og variert 

fag.”  

I avveiingen mellom hensynet til L97 og markedet uttaler hovedforfatteren for Pluss: 

”Vi tok mer hensyn til høgskolekonsulenten enn vi burde dersom vi bare skulle sett på salg. 

Det var viktigere hva L97 og høgskolekonsulenten sa, enn hva vi trodde lærerne ville ha.” 

Hun tilføyer at Pluss ikke hadde sett slik ut som det gjør, dersom forlaget utelukkende hadde 

tenkt på salg og økonomisk fortjeneste. ”Jeg var nervøs for salget, og det gode salget kom 

overraskende,” sier hun.  

 Når det gjelder Matematikktakk, uttaler redaksjonssjefen at ”vi visste at verket låg i têt 

i forhold til lærarane.” Det samme sier markedssjefen: ”Nytenkinga som verket representerte 

var uvant for gjennomsnittslæraren.” Likevel satset Samlaget på et ukonvensjonelt verk.  

Viljen til å satse utradisjonelt kom altså sterkest til uttrykk i Samlaget. Det er ikke bare 

uttrykk for idealisme, men en annen forretningsidé enn det tradisjonelle og trygge. 

Redaksjonssjefen sier: ”Den som slår gjennom med nye idear til rett tidspunkt, tar markedet. 

Dette inneber eit element av gambling.”  

 Samlagsforfatterne sier at de ”ikke opplevde noen konflikt mellom skolevirkeligheten 

og ’forskningsfronten’, dvs nytenkningen i L97. ”Vi har tro på lærerne,” sier de. De prøvde å 

bøte på manglende kjennskap til de nye matematikkdidaktiske tankene ved fyldige 

lærerveiledninger. ”Ved skriving av elevbøker tenkte vi utelukkende på elevene og hva de 

ville ha utbytte av. Ved skriving av læreveiledningene tenkte vi på ulike lærertyper: de 

nysgjerrige og åpne, de tradisjonelle, de usikre osv.” De framholder at det var vanskelig å 

skrive lærebok for to målgrupper, både elever og lærere.  

 Min vurdering bygd på uttalelsene i de to forlagene, er at det i liten grad ble tatt 

hensyn til hva forlagene trodde at lærerne ville like. Begge forfatterteamene brant for de nye 

pedagogiske ideene, og tok først og fremst hensyn til L97. Dette på tross av at de så klare 

svakheter ved læreplanen, jf pkt 4.1.  
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 I et intervju med en redaktør i Norsklæreren, er konklusjonen den motsatte av min. 

Forlag produserer bare lærebøker som markedet vil ha (Røskeland 1999). De vil ikke satse på 

annerledes lærebøker, men konsentrerer seg heller om ”mainstream”-verk som treffer 

gjennomsnittslæreren. Mine intervjudata tyder på at bildet er mer sammensatt.  

 For det første fins det vilje til å tenke nytt og mot til å satse utradisjonelt. Det gjelder i 

særlig grad Samlaget. For det andre førte L97s forskriftsstatus til at begge forlagene tok mer 

hensyn til læreplanen enn til markedet.  

5.3 Hvordan foregikk markedsføringa? 

5.3.1 Markedssituasjonen 

Markedssituasjonene var mer ekstrem våren 1997 enn da M87 ble innført. I 1987 var ikke 

skolene pålagt å skifte ut alle lærebøkene fra første dag. Ved neste grunnskolereform måtte 

man derimot velge nye læreverk i samtlige fag fra reformstart. Derfor var våren 1997 

skjebnesvanger for alle grunnskoleforlag. Da ble markedsandelene mellom de ulike 

læreverkene fordelt i grove trekk. 30 For matematikkfaget oppsto en spesiell situasjon da 

Aschehoug våren 1997 tilbød alle skoler gratis 2. klassebøker (se pkt 5.3.4). Våren 1998 ble 

derfor et nytt reelt valg når det gjaldt matematikkbøker.  

Mye tyder på at valgprosessen varierte fra skole til skole. Noen steder var den nok 

hastverkpreget med lite rom for grundig vurdering av verkene. Men i undersøkelsen som jeg 

refererte til ovenfor (jf fornote 30), går det fram at det på mange skoler ble satt av tid til 

vurderingsarbeidet, og at prosessen var god (Skjelbred 2002).  

I de sentrale skolefagene var det mange verk å velge mellom. I matematikk for 

grunnskolen var det for eksempel hele sju verk på markedet. Skolene mottok 

informasjonsmateriell for alle bøkene og dessuten informasjonseksemplar av de bøkene de ba 

om. I denne situasjonen med ekstremt mye markedsstøy var det viktig å gjøre seg bemerket. 

Eventuelle markedsknep som slår an, kan være gode å ha med seg i framtida. Det er derfor 

mulig at de markedsansvarlige jeg snakket med i de to forlagene, har holdt tilbake 

opplysninger. ”Du er klar over at du kommer inn på forlagshemmeligheter,” sa markedssjefen 

                                                 
30 Framstillingen bygger på mitt inntrykk fra den tida jeg selv jobbet i forlag, og fra samtaler med forlagsfolk. 
Siden forlag er svært tilbakeholdne med å oppgi markedsandeler, er det vanskelig å få verifisert om 
markedsandelene var stabile eller ei. I en undersøkelse om skolelederes og læreres syn på arbeidet med valg av 
lærebøker, kommer det fram at man i ikke ubetydelig grad skifter ut bøker som man er misfornøyd med 
(Skjelbred 2002). Men tallmaterialet er for lite til å generalisere.  
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i skolebokavdelingen i Aschehoug da jeg fortalte om planene i en tidlig fase av prosjektet. 

Når jeg likevel tror at jeg ikke har gått glipp av noe vesentlig, er det fordi at tilstrekkelig 

ressurser og systematisk markedsarbeid etter min erfaring er mer utslagsgivende enn noen 

triks som sjelden er utslagsgivende. Og det er nettopp det systematiske markedsarbeidet mine 

to informanter fortalte meg om. 

5.3.2 Ressursbruk 

Når man budsjetterer hvilke ressurser som skal settes inn, er tankegangen i forlagene ganske 

lik. Først beregnes det potensielle markedet. Man ser på fagets plass i skolen og hvor mange 

klassetrinn verket skal dekke. I dette tilfellet dreier det seg om sju klassetrinn, dvs seks trinn 

for Samlagsverket som ikke hadde 1. klassebøker. Markedet for lærebøker for ungdomsskolen 

og videregående er derfor betydelig mindre siden det er snakk om tre trinn. En viktig 

tilleggsfaktor er andelen engangsbøker. Det potensielle markedet for matematikkverk for 

grunnskolen er et av de største i læreboksammenheng siden det er ett av de sentrale 

skolefagene, dekker så mange klassetrinn og har engangbøker på småskoletrinnet. Dessuten 

spiller størrelsen på årskullene inn, og de var store da L97-verkene ble lansert. Totalmarkedet 

var på rundt 60.000 elever i 2. klasse rundt 1997 og noe mindre på mellomtrinnet.31 

 Dernest ser man på konkurransesituasjonen, der en viktig faktor er hvorvidt man er 

nykommer eller har en ”merkevare” i faget fra før, dvs et verk som er utbredt og godt kjent i 

skolen. Et verknavn er viktigere enn et forlagsnavn; - har man et kjent verk, får man også som 

forlag mye lettere innpass. Dernest tar man i betraktning antall konkurrenter og profilen på 

disse.  

Vanligvis brukes det ca. 5-10 % prosent av stipulert salg til markedsføring, men tallet 

er ikke absolutt. I forbindelse med nye verk og særlig nye læreplaner, går man ofte ut over de 

fastsatte rammene. Konkurransen er stor og utfallet har stor betydning for forlagene. Man 

satser det som er nødvendig for å nå salgsbudsjettet. Den økonomiske og personellmessige 

evnen til å satse spiller også inn, og her har de store forlagene en fordel.  

Både Samlaget og NKS Forlaget oppgir at de brukte det maksimale innen for rammen 

på 5-10 %, dvs opp mot 10 % av stipulert salg. Det betyr langt fra det samme i kroner, siden 

NKS Forlaget kunne budsjettere med en betydelig større markedsandel enn Samlaget. Det var 

naturlig siden Pluss allerede var inne på markedet. Markedskonsulent i NKS Forlaget sier at 

                                                 
31 Tallet bygger på Statistisk sentralbyrås oversikter over fødselstall og elevkull. Disse samsvarer ikke alltid pga 
av innvandring og dødsfall, men det prøver man å justere for. I forlagssammenheng er det ikke nødvendig med 
100 % nøyaktighet. 
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de regnet med å beholde sin markedsandel på rundt 30 %, også med flere konkurrenter enn 

før. 

I planleggingsfasen opererte Samlaget med 20-25 % markedsandel,32 men tallet ble 

justert ned da det viste seg at det ble flere konkurrenter på markedet. Markedssjefen i 

Samlaget oppgir at de brukte 650.000 kr til markedsføring i 1997-99, ikke iberegnet 

gratisbøker og informasjonseksemplar. Markedskonsulenten i NKS Forlaget anslår at de i 

samme periode brukte rundt 2 millioner, inklusive informasjonseksemplar.33 Ut fra en 

budsjettert markedsandel på 30 % er ikke dette spesielt mye, særlig når frieksemplar er 

inkludert. 

Siden jeg ikke har sammenlignbare tall, er det vanskelig å jamføre forskjellen i 

markedsføringsressurser. Men ut fra en stipulert markedsandel på 30 % vil jeg anslå at NKS 

Forlaget hadde tre ganger så mye midler til rådighet til markedsføring som Samlaget. Da ser 

jeg bort fra det gratiskampanjen kostet Samlaget.  

Når det gjelder personellressurser, hadde Samlaget tre fast ansatte, mens NKS Forlaget 

hadde totalt seks personer i markedsavdelinga34. Selv om Samlaget i de mest hektiske 

periodene leide inn ekstrahjelp som tilsvarte bortimot ¾ stilling, hadde NKS-forlaget klart 

større personellressurser i markedsføringen.  

Siden reformen i 1997 bare gjaldt grunnskolen, satte man inn de fleste 

markedsressursene mot dette skoleslaget. Her hadde Samlaget sju verk i fem ulike fag: norsk, 

engelsk, matematikk, musikk og heimkunnskap.35 NKS Forlaget hadde konsentrert sin for 

portefølje om tre fag: matematikk, engelsk og natur- og miljøfag som til sammen utgjorde fem 

verk. 

Konklusjonen er at de to forlagene hadde svært ulike ressurser til rådighet til 

markedsføring. NKS Forlaget hadde betydelig flere ressurser økonomisk, særlig når det gjaldt 

Pluss. Også på personellsida hadde NKS Forlaget et bedre utgangspunkt. Dessuten kunne de 

konsentrere markedsføringen om færre verk og færre fag. 

                                                 
32 Tallet går fram av dokumenter som ble lagt fram for styret i Det Norske Samlaget. 
33 Før 2000 hadde markedskonsulent i NKS Forlaget først og fremst ansvar for videregående og hadde derfor 
ikke budsjettansvar for grunnskolen i 1997. Hun har likevel vært sentral i markedsføringen av Pluss helt siden 
første utgave i 1987. I forbindelse med omorganisering av markedsseksjonen i 2000, fikk markedskonsulent 
ansvar for både grunnskole, videregående og høyskole/fagbøker.  
34 Tallene gjelder markedsavdelingene som helhet, dvs både grunnskole, videregående og høyskole/fagbøker. 
35 I 1998 kom i tillegg et verk i kunst og håndverk for ungdomsskolen. 
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5.3.3 Markedsføringstiltak 

Det er store likheter mellom de to forlagene når det gjelder type markedstiltak som de satset 

på. De viktigste markedsføringstiltakene var kurs og gratis informasjonseksemplar. Begge 

forlag startet med presentasjons- og lanseringskurs og fulgte seinere opp med brukerkurs. 

Slike kurs er ressurs- og tidskrevende, og her hadde NKS Forlaget både mer personell og mer 

penger. Dessuten hadde NKS Forlaget matematikkverk både for barnetrinnet og 

ungdomstrinnet, og utnyttet synergieffekten av dette. De arrangerte bl.a. matematikkseminar i 

fem av de største byene i landet, rettet mot lærere på både barne- og ungdomstrinnet. I tillegg 

til innlegg fra forfatterne var det på disse seminarene faglige foredrag av 

matematikkdidaktikkere fra høgskoler og universitet og dessuten bidrag fra praktiserende 

lærere. Noe slikt var ikke mulig med de ressursene Samlaget hadde til rådighet.  

 I forlagssammenheng har kurs lenge vært en av de viktigste markedsføringstiltakene. 

Forfatterne er som oftest kursholdere. Deres egenskaper som kursholdere er derfor 

avgjørende. Begge forlag gir forfatterne gode skussmål i denne sammenheng. Gode 

kommunikative evner framheves, samt solid praktisk erfaring. Mens hovedforfatteren for 

Pluss var et kjent navn for mange lærere, var Samlagsforfatterne ukjente. Markedssjefen i 

Samlaget oppgir dette som grunn til at ”det ikkje var noko masseframmøte på kursa”.  

 I en undersøkelse om kriterier for valg av lærebøker oppgir 75 % av lærere at kurs i 

forlagsregi har middels til stor betydning for valg av læreverk (Bueie 2002).36 Det tyder på at 

et av forlagenes viktigste markedsføringstiltak er effektivt.  

 Forlag bruker mye penger på gratis informasjonseksemplar til skolene. 92 % av 

lærerne i samme undersøkelse oppgir at gratis vurderingseksemplar har middels til svært stor 

betydning. Produktet selv, dvs boka, er ofte den beste reklamen. Derfor er det avgjørende at 

bøkene ikke er forsinket. En av hovedoppgavene for redaktøren er å holde tidsplanen og 

framdriften av prosjektet. Valg og vurdering av lærebøker foregår stort sett på vårparten og 

før sommerferien. Dersom en lærebok ikke er ferdig til dette tidspunktet, har toget som oftest 

gått. Dette gjelder spesielt det første året et verk lanseres. De fleste forlag prøver også å ha 

noe ferdig til kursene som starter på seinvinteren, enten hele boka eller i hvert fall prøvesider 

slik at lærerne kan danne seg et visst inntrykk av verket. 

Informasjonseksemplar kan være en lettvint måte for lærere å skaffe seg gratis bøker 

på. Derfor er alle forlag nøye med å holde oversikt over hvor mange informasjonseksemplar 

som er sendt til de ulike skolene. Har for eksempel en skole fått 3-4 eksemplarer, ber man 
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lærere som ringer, om å låne tilsendte eksemplarer av kollegaer. Denne praksisen gjaldt også 

Samlaget og NKS Forlaget.  

 I tillegg til kurs og informasjonseksemplar produserte både NKS Forlaget og Samlaget 

ulike typer informasjonsmateriell, bl.a. halvårlige eller årlige informasjonsskriv som først og 

fremt var myntet på brukere av verket. Hensikten var å holde kundene varme. I tillegg til 

informasjon om læreverket, inneholdt skrivene undervisningstips, fagstoff og nyheter. NKS 

Forlaget benyttet anledningen til å reklamere for andre av forlagets matematikkprodukter, 

bl.a. et multimediaprogram for matematikksvake. Skrivene er like i format og omfang. Mens 

NKS Forlaget har brukt fire farger og kostbart papir, har Samlaget nøyd seg med to farger og 

billigere papir. Dette avspeiler de ulike økonomiske ressursene til markedsføring for de to 

verkene. 

5.3.4 ”Gratiskampanjen” i 1997 

Som nevnt tilbød Aschehoug alle skoler gratisbøker til 2. klassinger våren 1997. Som 

mottrekk slo Cappelen, Gyldendal og Samlaget seg sammen og tilbød alle skoler gratis ett av 

matematikkverkene til disse forlagene. NKS Forlaget ble ikke med på ordningen, men hadde 

is i magen og holdt seg utenfor. ”Vi satte vår lit til at lærerne valgte bøker ut fra innhold og 

kvalitet, ikke ut fra pris,” sier markedskonsulent i NKS Forlaget. Det viste seg å holde stikk, 

skolene sparte ikke ved bokinnkjøp. Dersom de likte innhold og utseende på verket, betalte de 

det som det kostet. 

 For Samlaget betydde gratiskampanjen et stort pengesluk. Det gikk ut 10.000 

gratiseksemplar fra forlaget våren 1997. Med fire bøker på 2.klassetrinn vil det si 40.000 

bøker. Det utgjør minst ½ million kroner bare i produksjonskostnader. Det er nesten like mye 

som forlaget brukte på markedsføring totalt i perioden 1997-99.  

En annen følge var at salgsbudsjettet for skoleåret 1997/1998 måtte justeres ned. 

”Temmeleg overraskande selde vi 2600 eksemplar,” sier markedssjefen. Det var med andre 

ord mange skoler som kjøpte selv om de hadde fått tilbud om gratisbøker. En 

tilleggsforklaring kan være at skoler med flere parallellklasser kjøpte. Hver skole fikk nemlig 

bare ett klassesett. 

Ifølge markedssjefen ga gratiskampanjen ingen uttelling på salget de neste årene. ”Vi 

hadde gode voner om at vi skulle greie å vinne mange av ’gratisskolane’ i 1998. Men så kom 

det etter kvart inn meldingar frå skeptiske brukarar,” sier han.  

                                                                                                                                                         
36 Her har jeg slått sammen tallene for ’middels stor betydning’, ’ganske stor betyning’ og ’svært stor betydning’. 
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5.3.5 Suksesskritiske faktorer 

Den viktigste suksesskritiske faktoren for Samlaget var ifølge markedssjefen kapasiteten 

økonomisk og personellmessig. Det er forståelig ut fra ressurssituasjonen. ”Vi burde gått meir 

massivt ut,” sier han i ettertid.  

 Å nå fram til beslutningstakerne framhever markedskonsulent i NKS Forlaget som den 

mest kritiske faktoren. Beslutningstakerne, dvs de som bestemmer hvilket verk som skal 

kjøpes inn, er på grunnskolenivå rektor, hovedlærer og/eller inspektør, mener hun. Et godt 

kunderegister er avgjørende i denne sammenheng, men det er vanskelig å holde registeret 

oppdatert på navn siden funksjonene skifter. Det viktigste er at alle skoler er i basen. NKS 

Forlaget hadde et omfattende kunderegister med blant annet informasjon om hvilke skoler 

som bruker de ulike verkene til forlaget. Ifølge markedskonsulent har de bortimot full oversikt 

over hvilke skoler som bruker Pluss. Det ble sendt ut brev til alle grunnskoler med 

spørreskjema om de brukte verket, evt hvilke klassetrinn og hvor mange klasser som brukte 

det. Svarprosenten var på 80 %. ”Gode produkter gir brukerne gjerne tilbakemelding på,” er 

markedskonsulents forklaring på den høye svarprosenten.37  

Hvordan man best kan nå beslutningstakerne, er et tilbakevendende diskusjonstema, 

sier markedssjefen i Samlaget. ”Oftast er det uformelle og tilfeldige faktorar som avgjer,” 

mener han. For hvert verk og fag har Samlaget derfor registrert lærere som har vært på kurs, 

som har fått informasjonseksemplar, eller som forlaget på annen måte har hatt kontakt med. 

Men det er umulig å vite hvilken uformell rolle vedkommende har i lærerkollegiet.  

Samlaget registrerte kommuner med felles lærebokkomiteer som skulle avgi veiledende 

eller bindende innstillinger til skolene. Det var et fåtall kommuner med Drammen og 

Steinkjær som de største. ”Eg ser ikke på skolesjefar og rektorar som noka ’interessant’ 

gruppe,” sier markedssjefen. Men han framholder at det kan snu dersom bransjeavtalen faller 

bort, og det blir vanlig at kommuner og skoler kjøper inn lærebøker samlet for å oppnå 

prosenter.  

5.3.6 Oppsummering 

Det var en ekstrem markedssituasjon da L97-bøkene ble lansert. I denne situasjonen var det 

avgjørende å ha nok ressurser på markedssida, både økonomisk og personellmessig. Her kom 

Samlaget dårligere ut enn NKS Forlaget. Gratiskampanjen gjorde ikke situasjonen noe bedre. 

                                                 
37 Etter mitt syn er det en viktig faktor at spørreskjemaet var på kun én side. 
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NKS Forlaget holdt seg utenfor og unngikk derfor pengesluket som kampanjen medførte for 

Samlaget.  

De viktigste markedsføringstiltakene var kurs, informasjonsmateriell og gratis 

vurderingseksemplar. NKS Forlaget dro nytte av å ha et innarbeidet verk med et kjent 

hovedforfatter som trakk deltakere til kursene. Samlagsforfatterne var derimot ukjente, og 

oppmøtet på kursene bar preg av det. 

6 RESPONSEN OG SALGET  

6.1 Hvordan beskriver forlagene responsen? 

6.1.1 Pluss 

Det lærerne liker ved Pluss, er at verket er systematisk i oppbygging, at det er nok oppgaver, 

og at illustrasjonene er fine og fungerte pedagogisk, ifølge markedskonsulenten. Det er mange 

av de samme elementene som forlaget reklamerte med for M87-utgaven av Pluss.38 Det viser 

at viktige trekk ved førsteutgaven fins i L97-utgaven, og at lærerne gjenkjenner disse. 

Hovedforfatteren sier at de ikke fikk bare gode mottakelser på kurs. ”Vi fikk mye 

juling, og det var mange sinte lærere,” sier hun. En god del av de gamle Pluss-brukere var 

misfornøyde, særlig på mellomtrinnet. ”Det kan virke som om lærestanden er delt omtrent på 

midten mellom de som ønsker tradisjonell matte, og de som ønsker tverrfaglighet med mer”, 

sier hovedforfatter. Verket har ifølge markedskonsulent størst utbredelse i de større byene og i 

Sør-Norge.  

De som er minst fornøyde med Pluss, er lærere som liker å ha full kontroll, sier 

markedskonsulent som tilføyer: ”Til denne undervisningsmetoden fungerer oppstilte oppgaver 

best.” Forlaget har fått klager på at det er for mange tekstoppgaver, og at mange av oppgavene 

er knyttet til situasjoner som er ukjente for elevene. Forlaget innrømmer at Pluss kan virke 

vanskelig for svake elever.  

                                                 
38 Det er en del av baksideteksten av M87-utgaven av Pluss. I tillegg nevnes oppgaver hentet fra barnas hverdag 
og ”Vi arbeider sammen”-sidene.  
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6.1.2 Matematikktakk 

Redaktøren og markedssjefen beskriver mottakelsen noe ulikt. Redaktørens inntrykk er at 

verket har blitt ”til dels godt mottatt der det har blitt tatt i bruk”. Det bekreftes også av 

forfatterne. Redaktøren legger vekt på at verket representerer et alternativ til de andre, mer 

tradisjonelle verkene. ”Det passer for lærere som er opptatt av å ha matematikk som 

utgangspunkt for tverrfaglig arbeid, som for eksempel prosjektarbeid. Det er svært praktisk 

rettet, og den muntlige delen er viktig for motivasjonen,” sier redaktøren. De skolene som er 

fornøyde med Matematikktakk, er mindre skoler med yngre lærere som har fagutdanning, 

ifølge redaksjonssjefen. 

Markedssjefen sier at det var få negative reaksjoner i begynnelsen. ”Seinare fikk vi 

meir peppar,” fortsetter han. Det lærerne reagerer på, er et heseblesende tempo der nye emner 

ble introdusert for raskt, for få drilloppgaver og for få selvinstruerende oppgaver, særlig på 

småskoletrinnet. Forlaget har fått særlig mye kritikk fra lærere i Drammen kommune som 

kjøpte verket på vegne av alle skolene i kommunen. Mange Drammenslærere bruker 

Matematikktakk etter ordre fra høyere hold.  

6.1.3 VG: Terningkast 1 til Matematikktakk 

I samband med innføringen av L97 hadde flere dagsaviser brede omtaler av de nye 

lærebøkene. I VG var det Sletsjø, førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Oslo, 

som var sakkyndig i vurderingen av matematikkverkene. Mens Pluss fikk terningkast 4 i 

1997, ga han Matematikktakk terningkast 1. ”Med disse nye mattebøkene blir barnet ditt 

flinkere til å bake boller enn å løse matematiske oppgaver,” skriver han om Matematikktakk. 

”Lærebøkene evner ikke å ta steget fra de praktiske anvendelsene og over i matematikkens 

mer abstrakte tallverden. (...) Elevene vil få problemer med å forstå elementær matematikk 

som brøk og prosentregning, når det ikke lenger dreier se om å kutte opp pizzaer eller veksle 

penger i banken.” (VG 20.08.1997) 

Oppslaget førte til en frisk debatt i VG. Samlagsforfatterne ble intervjuet, og 

redaksjonssjefen hadde et innlegg der hun tok til motmæle mot kritikken. Det resulterte i en 

leder i VG der det bl.a. heter: ”Skoler som har valgt dårlige verk, for eksempel Samlagets 

mattebøker for andre eller femte klasse, kan bli nødt til å gjøre noe med det.” (VG 

26.08.1997)  

VG fikk svar på tiltale i Tangenten, tidsskrift for matematikkundervisning. På 

lederplass uttaler dette tidsskriftet: ”Lesingen av testene (anmeldelsene) av matematikkbøkene 
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har vært en selsom, for ikke å si en forunderlig, opplevelse. Den største undringen er likevel at 

avisen innen et matematikkfaglig miljø har funnet en person som åpenbart fremstår som 

dilettant i didaktikk og metodikk.” (Tangenten 3/1997).  

Marit Johnsen Høines ved Høgskolen i Bergen utdyper dette i sitt motsvar til Sletsjø i 

samme nummer av Tangenten: ”Det fremgår at Sletsjø fremhever ønsket om abstrahert 

symbolisering i 10-åringenes matematikkbøker. Har han da tenkt på hvordan en kan hindre at 

faget blir et ’rett tall på rett plass’-fag for mange elever? (...) Matematikeren burde kanskje ta 

seg en tur i noen klasserom der elevene eksperimenterer med matematikk i sitt språk. Det kan 

hende han kan lære noe om matematikken i barnas språk og om kommunikasjonen i faget sitt. 

Det kan hende han kan lære noe om hvordan barn generaliserer og abstraherer i sitt språk og 

slik ha mulighet til å bruke matematikk i ulike aktiviteter, også få innsikt i den abstrakte 

matematikken.” (Johnsen Høines 1997).  

Samlaget fikk mye negativ medieomtale, noe NKS Forlaget ble spart for. Selv om det 

var en trøst for Samlaget å få støtte i fagmiljøet, nådde ikke dette fram til like mange.  

6.1.4 Oppsummering 

Ut fra forlagenes beskrivelsen av responsen på verkene, virker det som om begge har hatt 

problemer med å få alle lærere til å godta nye metoder og tilnærminger i matematikkfaget. 

Det kan tyde på at det er en gjennomgående konservatisme blant et stort antall lærere i 

grunnskolen. L97 lå i hvert fall i forkant av gjennomsnittslæreren. 

I en undersøkelse oppgir i underkant av 80 % av lærerne at undervisningen deres ikke 

har endret seg eller har endret seg lite etter at L97 ble innført (Hauge 1999:25). Endringer i 

skolen kan bare i svært begrenset grad kan styres ovenfra gjennom detaljregulerende 

læreplaner og tilhørende godkjente lærebøker. Birger Bertheussen, tidligere rektor ved 

Trondheim lærerskole uttaler: 

Når toppnivået, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ved å gjøre læreplanen til 
forskrift, gir detaljerte retningslinjer om innhold og arbeidsmåter, og lager standardiserte 
etterutdanningsplaner for lærerne innenfor ulike temaer, er dette etter mitt syn et uttrykk for 
at de ikke betrakter læreryrket som en profesjon. (Bertheussen 1999: 237) 

Anmeldelse av lærebøker i dagsaviser var noe helt nytt som kom i forbindelse med 

innføringen av L97. VGs slakt av Matematikktakk og debatten som fulgte, avslørte stor 

avstand mellom fagdidaktikkere og enkelte universitetsmatematikere. Man kan sikkert 

diskutere hvor grensa går før matematikken bare blir et redskapsfag, men ordskiftet var lite 

nyansert på dette punktet. 
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6.2 Hvilke forklaringer har forlagene på salget? 
Som nevnt i innledningen, slo det ene verket an, mens det andre ikke gjorde det. Pluss klarte å 

beholde sin markedsposisjon på småskoletrinnet og ble markedsleder på mellomtrinnet. Ifølge 

markedskonsulent har Pluss 40 % av markedet på mellomtrinnet og 28 % på småskoletrinnet 

der verket ligger omtrent jevnt med Regnereisen. Riktignok har Pluss tapt markedsandeler 

siden 1997, først og fremst til Cappelens Tusen millioner. Man kan likevel slå fast at L97-

Pluss ble en suksess. Matematikktakk endte derimot på en markedsdel på rundt 5 %, ifølge tall 

fra forlaget.  

6.2.1 Hvilke grunner oppgir NKS Forlaget for suksessen med Pluss? 

Alle aktørene i NKS Forlaget legger vekt på at Pluss nøt mye goodwill i skolen. 

Hovedfatteren trodde ikke at Pluss skulle klare å holde markedsandelene pga for mange 

uvante tilnærminger. Men når det likevel gikk bra, ”skyldes det nok goodwill i forhold til den 

gamle Pluss,” sier hun.  

NKS Forlaget framhever ikke goodwill og merkevareeffekten som hovedårsaken til 

det gode salget. Ifølge markedskonsulent skyldes det først og fremst at bøkene har falt i smak 

hos lærerne. Verket legger blant annet vekt på tverrfaglighet og sammenhengen mellom 

hverdag og matematikk, mener hun. I tillegg har bøkene fargevelger som fungerer som en 

diagnostiseringstest på tre ulike differensieringsnivåer, og dette letter jobben for lærerne. 

Bøkene har dessuten mye stoff som gjør at lærerne slipper å lage ekstraoppgaver. 

Tilbakemeldinger forteller at elevene også liker bøkene, ifølge markedskonsulent. 

Forlagssjefen mener at hovedgrunnen er ”en meget god metodisk og didaktisk 

tilrettelegging. Vi har for eksempel ikke kjørt ensidig på prosessorientert tilnærming.” Han 

mener dessuten at differensieringsmodellen med 'stjerneoppgaver' på barnetrinnet og 

ekstrahefter på mellomtrinnet har vist seg å fungere godt fordi det bl.a. blir tatt hensyn til også 

de flinke elevene. Videre framholder han at formatet på barnetrinnet (A4) tar hensyn til små 

barns manglende finmotoriske ferdigheter. Hovedkonkurrenten Regnereisen har på 

småskoletrinnet et mindre format. Han tror også at illustrasjonene har truffet godt på begge 

nivåer og bidratt til et positivt helhetsinntrykk.  

Redaktøren legger vekt på at forlagets formening om hva lærerne vil ha, og hva 

elevene trenger, må ha stemt med skolevirkeligheten. I tillegg framhever han et godt 

forfattervalg.  

 51 



6.2.2 Hvordan forklarer Samlaget at Matematikktakk ikke slo an? 

Det er fire hovedforklaringer som utkrystalliserer seg i samtalene med aktørene i forlaget. For 

det første mener forlaget at nytenkningen som verket representerer, er for uvant for 

gjennomsnittslæreren. Ifølge markedssjefen er den faglige bevisstheten lav blant 

matematikklærere, lavere enn for eksempel i norskfaget. ”Vi undervurderte nok dette 

momentet,” sier han. Verk som skilte seg ut, ble valgt vekk.  

En kritisk faktor ble derfor å synliggjøre for lærerne at Matematikktakk var et godt 

verk i forhold til L97. Verket krevde forandring av lærerne, men forandring tar tid, og mye tid 

hadde man ikke. ”Vi ville stå overfor ein overtalingsprosess,” sier redaksjonssjefen. Forlaget 

regnet med at et godt verk som var i tråd med L97, og sterke forfattere som også var gode 

kursholdere, ”skulle gjøre biffen.” Hun medgir i ettertid at de krevde for mange endringer av 

lærerne.  

Redaktøren mener at de andre verkene er bygd etter mer tradisjonelle, vante linjer. De 

er lettere å gjennomføre sett fra disiplinhensyn. Forfatterne mener at verket kanskje kom en 

reform for tidlig. ”Nytenkningen er ikke under huden på alle lærere,” sier de. Forfatterne 

hadde regnet med at disse i større grad ville lese lærerveiledningen. Men på kursene kom det 

fram at de ikke gjorde det.  

 For det andre legger forlaget vekt på mangel på merkevare. Lærerne velger trygt, de 

velger det de har erfaring med og kjenner, dvs merkevare. Dette slår sterkere ut i fag der 

lærerne føler seg faglig svake, som i matematikk. 

 For det tredje hadde Samlaget for små markedsføringsressurser. Det var en ekstrem 

markedssituasjon med enormt mye støy i forbindelse med lanseringen av L97-bøkene. Derfor 

krevdes det ekstra stor innsats for å slå igjennom. 

 For det fjerde innrømmer forlaget i ettertid at bøkene burde ha vært mer påkostet. 

Særlig er treningsbøkene på mellomtrinnet grå og lite tiltalende. Redaktøren mener dessuten 

at ”det kanskje ikke var heldig å bruke illustrasjoner og layout fra et eksisterende verk og 

supplere så mye som vi gjorde. Det hadde kanskje blitt mer helhetlig om vi hadde bygd det 

opp fra grunnen av”. Dette var selvsagt et økonomisk spørsmål, men forlaget tapte muligens 

mer enn de sparte ved å være sparsomme på utstyrsida. 

6.2.3 Sammenligning og vurdering 

Begge forlag forklarer salget ved egenskaper ved verkene. For gjennomsnittslæreren er nok 

Pluss et enklere verk å bruke enn Matematikktakk. Mens Pluss ikke krever ’skjorta’ av 
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læreren, fordrer Matematikktakk for mye av lærerne. Nettopp fordi Pluss i utgangpunktet er et 

gammelt verk, har det kanskje den rette blandingen av gammelt og nytt. Matematikktakk er på 

sin side muligens forut for sin tid.  

Det må i tillegg ha spilt inn at Samlaget hadde atskillig mindre ressurser til 

markedsføring enn NKS Forlaget. Som jeg har vært inne på, krevdes det ekstra mye for å bli 

hørt. Dette ekstra hadde ikke Samlaget, mens NKS Forlaget hadde mye mer penger å rutte 

med. 

Mens Samlaget sparte på utstyr, gjorde NKS Forlaget det motsatte. NKS Forlagets 

bøker er gjennomgående mer fargerike enn Samlagets. Dessuten har illustrasjonene et mer 

helhetlig preg. Etter mitt syn er illustrasjonene i Pluss mer skreddersydde til teksten enn 

tilfellet er for Matematikktakk der man bare supplerte de eksisterende illustrasjonene.  

Alle disse elementene er viktige, men merkevareeffekten har trolig vært avgjørende i 

en ekstrem valgsituasjon. Det er en kjensgjerning at de to største markedsvinnerne, Pluss og 

Regnereisen var etablerte verk før L97. Det er påfallende at ingen av nybegynnerne, Abakus, 

Felix Fabula eller Matematikktakk, har klart å slå igjennom i skolen. Etter mitt syn er det ikke 

tilfeldig at Tusen millioner, som avløste suksessverket Jeg regner, er det eneste verket som 

hevder seg i konkurransen med Regnereisen og Pluss.  

Det er allmenn enighet om at det er en stor fordel å være etablert merkevare. Samlaget 

har bl.a. dratt fordel av sin merkevareposisjon i norskfaget på videregående skole. Har man en 

bestselger og merkevare, er det mye lettere å få innpass også med nye verk i faget. Det er lite 

trolig at alle matematikkverkene som ikke var etablerte, var dårligere enn alle de etablerte. 

Derfor er det en nærliggende konklusjon at merkevareeffekten kombinert med en ekstrem 

markedssituasjon har vært en av hovedårsakene til suksessen for de etablerte verkene, og 

tilsvarende en avgjørende årsak til salgssvikten for nykommerne.  
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7 SAMMENFATNING OG KONKLUSJONER 

7.1 Hvilke spørsmål har studien belyst? 
I innledningen reiste jeg en del problemstillinger jeg ønsket å få svar på. Har jeg gjennom 

studien fått belyst disse? Jeg vil først ta for meg de områdene som studien har belyst, og 

trekke ut de viktigste funnene. 

7.1.1 Forfattere og konsulenter 

Når det gjelder forfattervalg, er det to kriterier som tillegges vekt i forlag: for det første fersk 

og bred skoleerfaring og for det andre faglig tyngde blant noen i forfattergruppa. Begge 

Samlagsforfatterne fylte alle kravene, mens ingen i Pluss-forfattergruppa hadde fersk 

skoleerfaring ved revisjonen. Dette ble ikke tillagt vekt siden Pluss allerede var et suksessverk 

og en etablert merkevare med mulighet for forlenget levetid gjennom en revisjon. Forfatterne 

ble valgt gjennom en blanding av forlagsnettverk og faglig nettverk. Det var bare 

hovedforfatter for Pluss som gikk gjennom en prøve.  

 Når det gjelder konsulentvalg, viser studien store variasjoner mellom de forlagene. 

Mens Pluss hadde tre faste konsulenter hele veien, hadde Samlaget ingen som fulgte verket 

fra start til slutt. Høgskolekonsulenten til Pluss var den eneste som ble valgt ut fra 

forhåndvurdering i forlaget. Det var forlagets kontakter som dominerte konsulentvalget i NKS 

Forlaget, mens forfatternes nettverk preget valget i Samlaget.  

Funksjonen til de ulike konsulentene var lik i de to forlagene. Mens 

høgskolekonsulenten skulle påse at læreverket var i tråd med L97, skulle lærekonsulentene 

sikre at læreverket ville fungere i klasserommet. Begge tilla høgskolekonsulentenes 

merknader størst vekt. Mye tyder på at Samlagsforfatterne fikk for liten motstand fra 

lærerkonsulentene pga for avgrensede oppgaver.  

 Begge forfattergrupper hadde full frihet i den faglige og pedagogiske bearbeidingen av 

verkene. Derimot var det større motstand mot alt som hadde økonomiske følger, først og 

fremst i Samlaget. Mens Samlaget sparte på fargebruk og illustrasjoner, var det motsatte 

tilfelle i NKS Forlaget. Men når det gjaldt omfangsøkning, fikk forfatterne gjennomslag i 

begge forlagene.  
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7.1.2 Lærebokkonsept 

NKS Forlaget valgte utenlandsk verk fordi det var et trygt valg,  de hadde gode erfaringer 

med det. For Samlaget var tidsfaktoren hovedgrunnen. NKS Forlaget begrunnet valget av Alfa 

med den grundige utviklingsprosessen bak verket. Samlaget la derimot vekt på den faglige 

profilen til Matematikktak samt gode salgstall i Danmark.  

 I beskrivelsen av profilen i læreverkene er det store likheter. Begge vektlegger 

tverrfaglighet, temabasert opplegg, , egne løsningsmetoder og tankestrategier, tilknytning til 

dagligliv og elevenes erfaringer. Samlaget har sterkere fokus på språk og verkstedsaktiviteter, 

mens NKS Forlaget framhever verkets differensieringsmodell på mellomtrinnet.  

7.1.3 Læreplan og godkjenning 

L97 var den viktigste bestemmende faktoren for utformingen av læreverkene. Selv om begge 

forfatterteamene delte det pedagogiske grunnsynet og de matematikkfaglige ideene L97 

bygger på, er de kritiske til sider ved planen, bl.a. at den er for ambisiøs og detaljregulerende. 

I begge forlagene kommer det fram at hensynet til læreplanen var viktigere enn hensynet til 

målgruppa.  

 En kvantitativ analyse av lærebøkene viser at viktige trekk ved L97 gjenspeiler seg i 

bøkene, med unntak at planens vektlegging av matematikkens plass i vitenskap og kultur 

(Alseth m.fl. 2002).  

 Gjennomgangen av godkjenningsordningen viser store forskjeller mellom de to 

forlagene. Mens Pluss ble godkjent uten store endringer, hadde Samlaget store problemer med 

å få Matematikktakk godkjent. Det skyldtes for en stor del av det bare var grunnbøkene som 

ble vurdert. For Pluss var grunnbøkene tilstrekkelig for å danne seg et bilde av verket, mens 

treningsbøkene i Matematikktakk var en nødvendig del av helheten, og disse ble ikke 

gransket. Derfor etterlyste den fagdidaktiske NLS-granskeren stadig stoff som Samlaget måtte 

dokumentere sto i treningsbøkene.  

 Det var oppsiktsvekkende forskjeller i vurderingen av verkene, bl.a. i vurderingen av 

prosjektarbeid. Matematikktakk som la opp til at elevene skulle formulere problemstillingene, 

fikk motbør. Pluss gled gjennom uten problemer, på tross av de fleste prosjektoppgavene har 

ferdigformulerte problemstillinger. 

 Ingen av aktørene tror at bortfall av godkjenningsordningen vil få store følger for 

læreverkene. Den viktigste konsekvensen blir at man sparer en del tid. På sjefsnivå kom det 
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riktignok fram at det vil føre til større frihet for forlagene,  men det fordrer en mindre 

detaljregulerende læreplan. 

7.1.4 Marked 

Ingen av forlagene foretok grundige markedsundersøkelser i forkant. NKS Forlaget hadde 

systematisert all tilbakemelding på Pluss og mente derfor at de hadde et godt bilde av hva 

brukerne mente om verket. Samlaget hadde noen lærersamlinger da de var på forfatterjakt, og 

prøvde ut 2. klassebøkene. Samlaget sier i ettertid at de i for liten grad snakket med lærerne.  

 De to forlagene tok ikke utelukkende hensyn til markedet. L97 hadde status som 

forskrift, og det førte til at begge forlag tok mer hensyn til læreplanen enn til markedet. 

Dessuten viste særlig Samlaget at de tenkte utradisjonelt og bygde på en annen forretningsidé 

enn det trygge og tradisjonelle. I stedet satset man på å ta markedet ved å presentere nye ideer 

til rett tidspunkt.  

 Når det gjelder markedsføring, viser studien at NKS Forlaget hadde betydelig større 

ressurser enn Samlaget, særlig økonomisk, men også personellmessig. Det skyldes at de 

kunne budsjettere med en større markedsandel basert på den markedsposisjonen Pluss hadde 

før L97. Tilstrekkelig ressurser var avgjørende i en ekstrem markedssituasjon. I tillegg kom 

kampanjen med gratis matematikkbøker til alle 2. klassinger som ble et stort pengesluk for 

Samlaget. NKS Forlaget valgte å holde seg utenfor, og det viste seg være en riktig beslutning.  

 De viktigste markedsføringstiltakene var kurs, informasjonsmateriell og gratis 

informasjonseksemplar. NKS Forlaget fikk synergieffekt av å ha flere matematikkverk. I 

tillegg hadde de en kjent hovedforfatter som trekkplaster til kursene, noe Samlaget manglet.  

 Mens Samlaget oppgir tilstrekkelig kapasitet økonomisk og personellmessig som den 

viktigste suksessfaktoren i markedsføringen, mener NKS Forlaget at det å nå 

beslutningstakerne, er den avgjørende faktoren. Det avspeiler den ulike ressurssituasjonen i de 

to forlagene.  

7.1.5 Respons og salg 

Intervjudataene viser at begge forlag har hatt problemer med å få alle lærerne til å godta nye 

tilnærminger i matematikkfaget. Det viser at L97 ligger i forkant i forhold til 

gjennomsnittslæreren. En del gamle Pluss-brukere har vært misfornøyde, og mange 

Matematikktakk-brukere har strevd med verket klasserommet.  

Matematikktakk fikk i tillegg mye negativ medieomtale etter slakt i VG. Samlaget fikk 

riktignok støtte i fagmiljøet, men dette nådde ikke like bredt ut. 
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Det ene verket slo an, mens det andre gjorde det ikke. NKS Forlaget forklarer suksessen 

med at bøkene har falt i smak hos lærerne. Forlaget vektlegger bl.a. diagnostiseringstester, 

flere differensieringsnivåer som også tilgodeser til de flinke elevene, rikelig med oppgaver, 

gode illustrasjoner og ikke ensidig prosessorientert tilnærming.  

Samlaget mener at Matematikktakk ikke har slått an at fordi verket er for uvant for 

gjennomsnittslæreren. I tillegg kommer merkevareeffekten som slår sterkere ut i fag der 

lærerne føler seg svake, som i matematikk. Dessuten legger forlaget vekt på for små 

markedsføringsressurser i en ekstrem markedssituasjon. En siste faktor som kan ha hatt 

innvirkning, er at bøkene burde vært mer påkostet når det gjelder utstyr. 

Mens Pluss ikke krever ’skjorta’ av læreren, forlanger Matematikktakk for mye lærerne, 

ifølge forlagene. Dessuten er det en kjensgjerning at to av de største markedsvinnerne, Pluss 

og Regnereisen, var etablerte verk før L97, mens ingen av nybegynnerne klarte å slå gjennom. 

Det er en nærliggende konklusjon at merkevareeffekten kombinert med en ekstrem 

markedssituasjon har vært en av hovedårsakene til suksessen for de etablerte verkene, og 

tilsvarende en avgjørende årsak til salgssvikten for nykommerne.  

7.2 Hvilke spørsmål er ikke besvart? 
Det er først og fremst utvikling av lærebokkonsept som i liten grad er belyst. Grunnen er valg 

av læreverk. Begge verkene er utenlandske, og derfor var konseptet i grove trekk lagt ved 

forlagets valg av utenlandsk verk. Viktige prosesser i konseptutvikling av norskutviklede verk 

blir derfor ikke berørt. Sentrale punkter i denne forbindelse er rollefordeling mellom forfattere 

og forlag, omfang av markedsgranskinger, grad av utprøving, samt forholdet mellom verk 

initiert av forlag og verk initiert av forfatter(e).  

 Jeg valgte intervju som metode, men det kan være forskjell på det man sier, og det 

man faktisk gjør. Derfor fikk jeg i første rekke fram aktørenes intensjoner med verket, ikke 

hva som faktisk preger det. Deres beskrivelse av de to læreverkene var lite egnet til å få et 

bilde av forskjellene mellom de to verkene.  

Dette kunne jeg delvis kompensere ved mitt inntrykk av læreverkene, men verkene var 

så omfattende at en vitenskapelig analyse var umulig. En viss støtte fant jeg i en kvantitativ 

analyse av matematikkverk (Alseth m.fl. 2002), men denne sier bare i hvilken grad visse 

”L97-trekk” er til stede, ikke om de ulike forekomstene er velegnet eller ikke. Det hadde vært 

interessant å supplere med en kvalitativ studie av utvalgte sider ved verkene. Min studie gir 

derfor ikke noe svar på hvilket av de to utvalgte verkene som er best. 
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7.2.1 Store forlagshus og valg av læreverk 

Jeg har ikke med noe verk fra et stort forlagshus. Derfor gir ikke studien noe bilde av hvilke 

prosesser som skjer i store forlag, og om disse er radikalt forskjellig fra de som foregår i små 

forlagshus. Er rutinene og prosedyrene mer grundige i store forlag? Er de mer smidige og 

mindre tungrodde i små? 

Ved valg av læreverk ønsket jeg verk som var mest mulig ulike, og jeg vurderte både 

Felix Fabula og Regnereisen i startfasen. Felix Fabula ville gitt meg både et norskutviklet 

verk og et relativt stort forlag, det tidligere Universitetsforlaget. Regnereisen ville bare gitt 

meg et stort forlag, men ikke noe norskutviklet verk. Praktiske vansker, bl.a. dårlig kapasitet 

personellmessig etter Damms kjøp av Universitetsforlaget, samt behov for avgrensning, 

gjorde at Regnereisen og Felix Fabula ble valgt vekk. 

7.2.2 Konsulentenes og læreboktradisjonens betydning 

Jeg belyser i liten grad hvilken betydning konsulentene reelt hadde, bare forfatternes 

opplevelse av deres vurderinger. Studier av konsulentuttalelsene ga meg et bilde av hvilke 

innsigelser som ble ført i marken. Disse jamførte jeg meg bøkene, men to forhold gjorde 

denne analysen vanskelig. For det første var materialet svært omfattende, og for det viste det 

seg problematisk å finne et metodisk grep som kunne å kategorisere merknadene på en 

meningsfull måte. Dessuten kunne forfatterne sjelden svare på hvorfor de hadde ignorert noen 

merknader og tatt hensyn til andre. Det skyldtes at det hadde gått for lang tid siden bøkene var 

skrevet.  

 Et spørsmål jeg i liten grad berører, er hvilken rolle læreboktradisjonen spiller. Enhver 

sjanger har sine regler, grenser og kjennetegn. Hva kjennetegner læreboktradisjonen for 

matematikkverk? I hvilken grad har forfatterne vært seg bevisste denne, og i hvilken grad har 

de følt seg styrt av denne tradisjonen? Falt uvante tilnærminger utenfor 

sjangerkonvensjonene, eller hadde det mer med matematikkdidaktikk å gjøre? Dette er 

spørsmål som mangler i mine intervjudata, og som jeg i ettertid gjerne skulle gått mer inn på. 

7.2.3 Case kontra kvantitativ studie 

Som kvalitativ casestudie gir undersøkelsen ikke grunnlag for generaliseringer, men den gir et 

visst bilde av prosessene bak utviklingen av to matematikkverk, et bilde som en kvantitativ 

analyse ikke ville gitt. 

 Det hadde vært interessant å følge opp noen sentrale punkter med en kvantitativ 

undersøkelse. Det gjelder i første rekke valg av forfattere og konsulenter til store læreverk. I 

 58 



hvor stor utstrekning går forfatterne gjennom en form for prøve, for eksempel skriving av 

prøvekapittel? I hvor stor grad velger forlag helt nye folk til forfatteremner, og i hvor stor 

grad bruker de folk de alt har i forfatterstallen, også ved nyutviklede verk? I hvilken grad tar 

forlaget initiativet til et læreverk, og hvor ofte bygger læreverket på en idé som 

forfatteren/forfatterne kommer til forlaget med? Hvor mange av forfatterne er utøvende lærere 

på det trinnet de skriver for? I hvilken grad er det samsvar mellom gjennomsnittsalder for 

forfatterne og gjennomsnittsalderen for lærerne i skolen? Hvor ofte kvalitetssikres 

konsulentene gjennom en form for testing? I hvilken grad velger forlag konsulentene, og i 

hvilken grad er forfatterne delaktig i valget? Sist, men ikke minst: Er det noen sammenheng 

mellom spørsmålene over og hvorvidt verket ble en salgsuksess eller fiasko? Disse 

spørsmålene kunne en kvantitativ studie gitt generelle svar på.  

 Det hadde også vært spennende å undersøke hvilke faktorer som var avgjørende for 

valget av de to verkene. Var det virkelig slik at lærerne valgte ut fra det de kjente, dvs at 

flertallet valgte verk ut fra navn uten å se på innholdet? Eller ble det ene verket valgt vekk 

først og fremst fordi det var for uvant, eller er det andre forklaringer på manglende 

salgssuksess? Det har gått fem år siden valget ble tatt, og derfor er det vanskelig å få svar på 

disse spørsmålene. 

7.3 Perspektiver 
Kort tid etter at L97 ble innført, lempet en ny regjering på læreplanen. Først ble det åpnet for 

forsøk, dernest kom nye forskrifter til opplæringslova som ga den enkelte lærer større 

frihet.39. Hvordan vil framtida se ut uten en detaljregulerende læreplan? Er vi tilbake til M87, 

eller vil fokus på prosjekt, lokalt utviklingsarbeid og IKT gi en ny situasjon? Vil det bli 

mindre behov for læreverk som skal dekke alt? Vil lærebøkene dermed bli tynnere og bare 

dekke kjernestoffet? Vil det bli større variasjon mellom læreverkene? Vil behovet for 

tilleggstoff til prosjektarbeid bli dekket, eller vil forlag finne dette som lite regningssvarende? 

Vil det bli dårligere kvalitet etter bortfall av godkjenningsordninga? 

Et annet viktig spørsmål er hvilken betydning IKT og publisering på nettet vil få. Mye 

IKT-stoff som ble laget i samband med L97-læreverk, ble lite brukt pga manglende datautstyr 

på skolene. Dette vil endre seg over tid, men forlag er nødt til å få inntekter av internett- og 

                                                 
39 KUF.1999. Forskrift til opplæringslova. Her er plasseringen av hovedmomentene på klassetrinnene ikke 
bindende, men rettledende. Man kan velge bort eller erstatte enkelte hovedmomenter under forutsetning av at 
målene for fagene og hovedtrinnene blir ivaretatt, og prosentdelen til prosjekt- og temaarbeid er rettledende.  
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IKT-satsing. Hvem skal betale abonnentordninger og over hvilke budsjetter? Dette krever 

både nye forretningsmodeller for forlagene og nye finansieringsformer for skolen. 

Læreboka inngår i et samspill mellom lærer og elev, der læreren er langt viktigere enn 

læreboka. Det er først og fremst læreren som kan gi motivasjon, inspirasjon og glede i faget. 

Det avgjørende er derfor hvordan læreboka blir brukt.  

 Matematikkfaget har vært i fokus i denne studien. L97 førte i begrenset grad til en 

fornyelse av matematikkundervisningen i skolen. Når kommer den, hvilken form får den får 

og hvilke faktorer blir avgjørende for endringene? Sikkert er at nye læreplaner og lærebøker i 

seg selv ikke garanterer forandring. 
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