
QED 1-7, del I 

Trykkfeil 
 

Velkommen til studiet: s 13 http://www.skoleipraksis.no/matematikk-8-10/    

skal være http://www.skoleipraksis.no/matematikk-1-4/  

 

Kapittel 1 

S 35 linja rett over Eksempel 7: Skal være  = 30, = 40,  = 50. Tallet 34 i Eksempel 7 skal være δ


S 37: Andre linje i 1.2.4: Det skal være «kile og hakk», dvs. at symbolet som står for 1 er kalles kile 

og symbolet for 10 hakk (egentlig en vinkelhake). Symbolene er altså korrekte, men navnene på dem 

er byttet om i boka. 

S 38: Femte linje ovenfra: «kilen» og «hakket» skal byttes om. 

Oppsettet under sjette linje: 25 skrives i babylonsk skrift med 2 vinkelhaker (10-ere) og fem kiler 

(enere). 

S 86 andre linje: Skal være ”tiere er blå staver”.  

S 100 sjuende linje under tabellen: Trolig forstålig som det står, men en bedre setning er: ”Men 

oppstår mange slike misoppfattelser uten at læreren oppdager det,…” 

S 101 Oppgave 51b: FO skal være F0  

S 106 Fjerde linje etter tabell: 33 skal være 3,3 

 

s127:  

Rate: Multiplikasjonsoppgaver: Andre eksempel, dvs. ”Tre epler…er det der?”, er plassert i feil rute. 

Eksemplet skal stå i ruta ”Multiplikative endringer” under eksemplet som allerede står der. 

 

Multiplikative endringer: Multiplikasjonsoppgaver: Teksten i denne ruta skal være: 

”En type strikk kan strekkes til 3,3 ganger den opprinnelige lengden, som var 4,2 meter. Hvor lang er 

strikken fullt utstrekt?” 

 

S 135  

Andre og tredje linje ovenfra: Skal være «Da har vi 840. Til slutt legger vi til 15 og får 855». 

Oppgave 2 øverst på siden: Skal være 372 – 159. I løsningen av oppgave 4 skal det være gangetegn 

mellom 6 og 3,5. 

S 153 Eksempel 82, sjette linje av diskusjon: Skal være oppgave 105, ikke 146. 

S 161 Sjette linje nedenfra: Skal være ”den røde biten”, ikke oransje.  

S 162 Samme rettelse som s 161 to linjer under figuren. 

S 162 Andre linje over setning 3: Skal være oppgave 110, ikke 151. 

S 164 oppgave 114: Skal være eksempel 88, ikke 87. 

S 168 femte linje nedenfra: Skal være Setning 3 og Setning 4. 

S 174 Eksempel 102: femte linje: Skal være kapittel 3.2.1. 

S 177 Sjuende linje nedenfra. Skal være ”I starten lønner det seg å …” 

 

S 180 Eksempel 106: Tredje linje av Løsning: Skal være ”Setning 5 og Eksempel 98”, ikke  

Eksempel 105. 

S 182 Oppgave 135: Første setning: To forekomster av â skal være ‰  

S 185 siste linje: Skal være oppgave 143, ikke 192 

S 188 andre linje: Skal være 0, 9̅. (Det mangler strek over 9.) 

S 188 tredje linje: Skal være oppgave 139, ikke 187. 

http://www.skoleipraksis.no/matematikk-8-10/
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S 188 Oppgave 142c) skal være: «Gi eksempler på ligninger som kan løses med reelle tall, men ikke 

med rasjonale tall» 

 

 

Kapittel 2 

S 207: Oppgave 13: andre linje: Skal være ”20 første”, ikke ”to første”. 

 oppgave 15: Skal være: ”Lag en formel i B1 som…” 

S 209: Avsnitt 2.4.1, fjerde linje: Skal være Radford (2010). Referansen finnes ikke i litteraturlista. 

Den skal være: Radford, L. (2010). Layers of generality and types of generalization in pattern 

activities. PNA, 4 (2), 37–62. 

S224: Oppgave 24: Skal være: M3 = 26 

S279: Definisjon 18: Skal være «det minste felles positive multiplumet». To tall har også null og 

negative tall som felles multiplum. 

Kapittel 3 

S 298: Oppgave 5: Til x-verdiene -3, -2 og -1, skal de korresponderende y-verdiene være henholdsvis 

3, 2 og 1. Oppgaven er løselig slik den står, men rettelsen var den opprinnelige hensikten og gir mer 

mening. 

S310: Setning 3: Nest nederste linje: Skal være ”hvordan y varierer med x”. 

S336: Eksempel 21: Dette eksemplet er problematisk og vil bli byttet ut eller skrevet om i neste 

utgave. Saken er at vi kjøper en varmeovn ut fra den vanlige nettspenningen og den ønskede effekten, 

her 220 V og 2000 W. Når vi først har skaffet oss denne ovnen, kan vi ikke få 2000 W ut av den hvis 

vi kopler den på et nett med en annen spenning enn 220 V. For å få oppgavens sammenheng og graf, 

må vi bytte varmeovn når vi endrer spenningen. 

I elektrisitetslære er det vanlig å bruke bokstavene U for spenning, R for varmeovnens resistans eller 

Ohmske motstand, og P for effekt. Da gjelder P = U ⋅ I, som i boka skrives W = V ⋅ A, men også 

P =
U2

R
. Resistansen er en egenskap ved ovnen, og P er gitt når vi vet spenningen U og R. Halveres 

spenningen som kobles til ovnen til 110 V, blir effekten firedelen av det den var, altså 500 W, siden U 

er opphøyd i andre. Strømstyrken halveres fra 9,1 A til 4,55 A. Ovnen som gir 2000 W med spenning 

på 220 V har motstand på 24,2 Ohm. Halveres spenningen til 110 V, må vi ha en ovn med firedelen så 

stor motstand, 6,05 Ohm, for å få ut 2000 W. 

En annen feil: Spenningen på det vanlige strømnettet i Norge er på 230 V, ikke 220 V. 

s343: Oppgave 33: Under tabell: Det skal stå bare ”Finn funksjonsuttrykket til 𝑓(𝑥).” Det som står 

etter komma skulle ikke stått der. 

S351: Setning 10: Skal være x = −
b

2a
 (altså ikke y = …, slik det står) 

S354: Første linje: Skal være x = −
b

2a
 (altså ikke y = …, slik det står) 

S359: Oppgave 49: Skal være x = −
b

2a
 (altså ikke y = …, slik det står) 

S375: Andre linje under definisjon 14: Skal være = 5,6 ⋅ 107. (Ikke 108 som det står) 



Kapittel 4 

S 405: Tabell: Rektangel og kvadrat: Skal være ”vinklene”, ikke ”hjørnene”. 

 

S453: Diskusjon: Det skal være V = 0,6 dm ⋅ 0,6 dm ⋅ 0,7 dm = 0,252 dm3 og    

V = 0,55 dm ⋅ 0,55 dm ⋅ 0,66 dm = 0,19965 dm3.  

(En ubenevnt størrelse kan ikke være lik en benevnt størrelse.) 

 
S454: Øverst på siden: Det skal være V = 0,6 dm ⋅ 0,6 dm ⋅ 0,7 dm ≈ 0,3 dm3 og   

 V = 0,55 dm ⋅ 0,55 dm ⋅ 0,66 dm ≈ 0,2 dm3 .  

(En ubenevnt størrelse kan ikke være tilnærmet lik en benevnt størrelse.) 

 

S470: Oppgave 44. Skal være 5,151 g/cm
3 

 

Kapittel 5 

S 589: Setningen rett over figur 22: En storsirkel er snittet mellom en kule og et plan gjennom kulas 

sentrum. (Det er falt ut i teksten at planet må gå gjennom kulas sentrum.) 

 

Kapittel 6 

S 596: Nederste linje: 4.x skal være 4.6 

S 606: Figur 12: Diagrammet er feil og skal erstattes med 

  
 

S 615 Under tabell 7: «Antall elever» skal være «antall kast» 

S 616 To øverste linjer: Skal være «Til sammen 50 000 900 000 kr» og  

50 000 900 000/10 = 5 000 090 000 

 

S 620: Oppgave 11a): De to forekomstene av 30 skal erstattes med 15 (eller et lavere tall). 

S627: I figuren er 𝑄1 og 𝑄3 feil. Det skal være 𝑄1 = 37 og 𝑄3 = 51. 

S 633: Figur 40: Tallet til høyre skal være 190,7, ikke 191. 

 

 

Kapittel 7 

S681: Femte linje ovenfra: Skal være: «er forskjellig fra seks». (IKKE fra fem) 

S713: Figur 56: Figuren er uheldig. Fire etapper skulle vært illustrert. 

Figur 57: «Ordnes i stigende rekkefølge» er feil og skal ikke være der. 

s714: Setning 10: 
n!

k!
 skal være 

n!

(n−k)!
 

S724: Oppgave 76: Mynten skal kastes 10 ganger. 

 



 

 

Litteratur 

s729: Skal være: Greer, B. (1992). Multiplication and Division as Models of Situations.  I:  D. A. 

Grouws (Red.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (s.276-295). New 

York: Macmillan. 

s982: Her mangler referansen: Radford, L. (2010). Layers of generality and types of generalization in 

pattern activities. PNA, 4 (2), 37–62.  

s983: Øverst på siden. Skal være: Sabena (IKKE Sebena). 


