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Dette er Campus Matte

Kjære foresatte,

Vi vil gjerne fortelle deg litt om Campus Motte, det nye læreverket dítt born skal bruke i matematikk.
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Hva er Campus Matte?
Campus Matte er et digitalt læreverk som dekker alt barnet ditt skal lære i matematikk. Læreverket
inneholder korte undervisningsvideoer, oppgaver og andre læringsaktiviteter.

Skal elevene kun jobbe digitalt?
Nei, Campus Matte legger opp til at elevene skaljobbe på varierte måter. Elevene kommer til å bruke
dígitale enheter, men også muntlig diskusjon, konkreter, kladdebok og blyant ifaget I klasserommet
er det frígjort verdifull tid som kan brukes til å snakke matematlkk og jobbe aktivt med
matematikken.

Hvorfor?
Med Campus Matte er målet å legge til rette for at alle elever kan løftes i matematikk og oppleve
mestring - fra hun som synes det er vanskelig å henge med, t¡l han som trenger større utfordringer i

faget.
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Ti lgjengelig lærestoff

lntroduksjonen til lærestoffet får eleven
gjennom en kort undervisningsvideo.

Undervisningsvideoene er brutt opp av
kontrollspørsmål hvor eleven får en
umiddelbar tilbakemelding.

Videre kommer det en kort
undervisningsvideo som forklarer
hvordan man kan gå frem for å løse

oppgaven,

Avslutningsvis svarer eleven på en
egenvurdering og har mulighet til å stille
spørsmål til læreren.
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Hvâ trenger du hjelp tll for å få t¡l dette
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Tilpassede oppgayer

I læreverket finnes varierte oppgaver på

flere forskjellige nivå.

Selv om oppgavene finnes digitalt,
anbefales fortsatt papir og blyant for
utregning.

I klasserommet bruker vi også

diskusjonsoppgaver for å samarbeide og
snakke matematikk.
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Anders og Rune er på butikkEn lor å handle inn t¡l fr€dagstaco. Når
de komner til kassn, er summgn de skai betalê 97 kronêr. Rune

kommer på â1 de hâr gl€mt å tjøpe rømme. Ët beger romm€ koster 18

k''

T€gn opç ên laü¡nÞ, og brukdÊñ til å ragne ut hvor myo dg 3kal

bsta¡s når rømmên êr lagt tll.
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Hr¡ilcn !øypo vil dq kjøre?

Alb€rt ogAdå skäl spleise på en ny sykkëlpumpê. Deñ kôstêr
¿14 kronêr. Sett opp et regnestykke og finn ut hvor mye hveÌ

¿v dem må betâle.

De må betale kroner hver.
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Fulloversikt
Læreren kan alltid se hva elevene har gjort, og hvilke spørsmål de har stilt. Undervisningen tilpasses

deretter. Ønsker du som foresatt å se hvordan det har gått kan du be eleven logge inn og vise deg på

campus.inkrement.no.

Omvendt undervisning
Læreverket er basert på den pedagogiske metod en omvendt undervísning. Kort forklart handler

dette om at elevene forbereder seg til timen ved å se korte undervisningsvideoer hjemme, mens

tiden i klasserommet fr¡gjøres til diskusjon, samarbeid og oppgaveløsning. Før skoletimen kan

læreren se hva elevene trenger mer hjelp til, og har mer tid til å veilede og hjelpe elevene på skolen

Tre tips til foresatte

L. Den beste støtten du kan gi er å se undervisningsvideoen sammen med barnet ditt og snakke

om hvordan dere begge forsto innholdet.
2. Vær nysgjerrig. Spør hvordan barnet tenker når de løser oppgavene, ikke bare om de fikk

riktig Svar.

3. Vær positiv til matematikken. Husk at holdninger smitter.
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