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Uppdrag Matte
Räkna med forskning!

En ny generation av Uppdrag matte, granskad av forskarna Per-Olof och Christine 
Bentley.

PrOvlEktiOn: talområdet 0–5
Följande provlektion är ett utdrag ur Uppdrag Matte 1A. Här presenteras ett uppslag 
från Grundboken, ett utdrag ur lärarboken samt några sidor ur Övningsboken. Dessa 
sidor visar på hur forskning och beprövad erfarenhet genomsyrar den uppdaterade 
versionen av Mattedetektiverna. lärarboken är förstärkt med nya rubriker, som 
rubriken Fakta där du som lärare får veta vad som ligger bakom just de här sidornas 
upplägg, eller rubriken Anpassning där du får förslag på hur du kan arbeta med  elever 
i behov av stöd eller elever i behov av utmaning. Alla böckerna är granskade av 
 Per-Olof och Christine Bentley.

Följande sidor finns med:
•	 Uppdrag Matte 1A Grundbok,  sidorna 14–15.
•	 Uppdrag Matte 1A Övningsbok, sidorna 11–14.
•	 Utdrag ur den kommande lärarboken. 

Läs mer på www.liber.se

Problemlösning i fokus
Matematik är en kreativ, reflekterande och 

problem lösande aktivitet (Lgr 11). Det är 

utgångspunkten för Uppdrag Matte.

Matematik ska vara 
spännande och roligt!
Undervisningen i matematik bör enligt forskningen 

byggas upp kring gemensamma genomgångar 

där elever och lärare tillsammans diskuterar 

matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt 

viktig begreppsträning och en förståelse för att 

problem kan lösas på olika sätt.

Varje kapitel inleds med en berättelse – som finns 

i Lärarboken. Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag 

som eleverna får hjälpa Mattedeckarna med. Upp

draget är ett inspirerande och spännande problem 

som går att lösa med hjälp av elevernas samlade 

matematikkunskaper.

Grundbok
Grundboken består av 5 kapitel med olika mate

matiskt innehåll. Varje bok inleds med kapitlet Tal. 

Därefter följer kapitlen Geometri, Räknesätten, 

Mätning och Statistik. 

I Grundboken ligger fokus på gemensamt arbete  

i klassen för att befästa och träna in de grund

läggande kunskaperna i matematik. Eleverna 

tränar sedan enskilt i Övningsboken, som följer 

Grundbokens struktur. 

I Grundbok A för varje årskurs medföljer ett 

kuvert med laborativt materiel för konkret och 

laborativt arbete.

Serien Uppdrag Matte
Uppdrag Matte är en serie i matematik från  

förskoleklass t.o.m. årskurs 9.

Uppdrag Matte årskurs 1 består av:

 • Grundbok 1A (med laborativt kuvert)

 • Övningsbok 1A

 • Lärarbok 1A

 • Digital intro 1A

 • Webbapp 1A

 • Grundbok 1B

 • Övningsbok 1B

 • Lärarbok 1B

 • Digital intro 1B

 • Webbapp 1B
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Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna ska befästa antalsräkning och talens 
 värden inom talområdet 0–5. De ska även lära sig ordningstalen 1:a till 5:e.

Siktar mot kunskapskrav årskurs 3

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det 
 genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak 
fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av  symboler 
och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp 
relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och 
kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Så här kan du arbeta

1.  läs utdraget ur lärarboken för att få tips kring hur du kan lägga upp 
 undervisningen och förståelse för matematiken som tas upp. 

2.  kopiera de bifogade sidorna 14–15 från Grundboken och sidan 11–14 från 
 Övningsboken till din elevgrupp.

3.  Börja gärna med att ramsräkna tillsammans, både med kardinaltal och 
 ordningstal. 

4.  Följ sedan förslaget till hur ni kan introducera sidorna så som det är  beskrivet 
i lärarboken. Förslagsvis arbetar ni med sidan 14 i Grundboken först för att 
 befästa att eleverna har antalsuppfattning och kan koppla det mot siffrorna 
1–5. De elever som snabbt blir klara med Grundbokens sida kan arbeta vidare 
med sidorna 11–12 i Övningsboken. 

5.  Arbeta sedan med ordningstalen 1:a–5:e, sidan 15 i Grundboken och sidorna 
13–14 i Övningsboken.
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s. 14–15

Syfte

visar du, med hjälp av dina fingrar, olika antal. Eleverna visar 
det sifferkort som hör ihop med antalet du just visat. Aktivi-
teten kan varieras genom att du säger ett antal och eleverna 
visar rätt antal fingrar.

När du introducerar ordningstalen börjar du med att benämna 
dem och jämföra dem med kardinaltalen (1 och första, 2 och 
andra o.s.v.). Fortsätt med att ta hjälp av 5 elever i ett led. Frå-
ga dina övriga elever vem som t. ex. står på fjärde plats, andra 
plats o.s.v. Sedan kan ni övergå till att ställa samtliga elever i 
led, med fem stycken i varje. Om det inte går jämnt upp blir 
det ett led med de personer som blev över. Sedan uppmanar 
du t. ex. de personer som står på första och tredje plats att 
byta plats med varandra eller den som står på femte plats att 
ställa sig på andra plats osv. Fördelen med denna aktivitet 
är att alla elever är delaktiga och aktiva. Missa inte att träna 
ordningstalen som en ramsa. Det är bra om du har möjlighet 
att lyssna på varje elev.

Eleverna ska ytterligare befästa antals-

även lära sig ordningstalen 1:a till 5:e. 

Fakta

Förmågan att uppfatta antal upp till 
ungefär 4 föremål, är en medfödd 
förmåga som kallas subitisering. Denna 
förmåga bör eleverna kunna ta hjälp 
av när de ska ange antal upp till 5 som 
är det talområde vi arbetar med nu. En 
del elever tror att de som svar på frågan 
”Hur många …?” måste räkna föremå-
len ett och ett även om de direkt kan se 
antalet. Uppmana dem därför alltid att 
först uppskatta innan de börjar räkna 
ett i taget.

Tal används för att ange antal (kardi-
naltal) och ordning (ordningstal). Var 
observant på den språkliga strukturen 
i ordningstalen. Orden första, andra 
och fjärde ger ingen språklig koppling 
till orden ett, två och fyra medan tredje 
och femte mer självklart hör ihop med 
orden tre och fem. Därför behöver även 
ordningstalen tränas in som en ramsa.

Inledning

I det digitala introt finns en bild 
som ni kan använda för att ar-

beta med ordningstalen.

Med hjälp av den här inledning-
en ska dina elever tränas att 

snabbt se hur stort antal som finns 
framför dem. I början behöver säkert 
vissa av dem räkna antalet, men målet 
är att de ska uppfatta antalet direkt, i 
alla fall när det gäller talen 0–5. De 
kommer ha stor nytta av att snabbt 
kunna antalsräkna när de senare börjar 
addera och subtrahera.

Alla elever börjar med att plocka fram 
sina sifferkort från Elevkuvertet. Elev-
erna lägger korten framför sig. Sedan 

räkning och talens värden. De ska 
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Att uppmärksamma

Det är viktigt att variera övningar och genomgångar för att 
skapa ett lustfyllt lärande samtidigt som momenten nöts in. 
Att eleverna befäster talen 0–5 ordentligt är mycket viktigt. 
Skynda inte vidare om du märker att baskunskaperna inte är 
befästa.

För elever med annat modersmål kan ordningstalen vara svåra 
att lära sig. De behöver få använda orden praktiskt i många 
övningar liknande dem ovan.

Bokens uppgifter

Sidan 14 består av två olika uppgifter. Först ska eleverna 
räkna hur många föremål det finns i varje ruta och skriva siff-
ran som hör ihop med antalet. Därefter ska de rita lika många 
kulor som siffran/talet anger.

På sidan 15 ska eleverna få visa att de förstår vilket ordnings-
tal som hör ihop med vilket kardinaltal.

Anpassning

För elever som behöver stöd

Om eleven inte har befäst kopplingen 
mellan antal och siffra 0 till 5 kan de få 
arbeta mycket med talblocken. Låt dem 
laborera med talblocken upp till 5 och 
lägga dem i olika kombinationer. Träna 
på att namnge dem utan att räkna hur 
många rutor de har. Lägg trappor med 
talblock och rätt talkort under. Låt dem 
rita av talblocken på rutat papper och 
skriva talet under. 

För elever som behöver utmaning

En del elever tycker att talen och anta-
len 0–5 är alldeles för enkla. Låt dessa 
elever arbeta med utmaningssidorna i 
Övningsboken.

Arbeta vidare

Rita 5 streckgubbar som står bredvid 
varandra på ett papper. Kopiera så att 
varje elev får ett exemplar. Streckgub-
barna ska sedan målas och smyckas på 
olika sätt. Du berättar hur detta ska 
göras, t. ex. genom att säga att den 
fjärde gubben ska ha en röd mössa, den 
andra från höger ska ha blå byxor osv. 
På detta sätt tränas även höger och 
vänster.

Övningsbok och webbapp

I Övningsboken kan eleverna nu arbeta 
med s. 11–14 för att befästa talen 0-5 
och ordningstalen. Här möter de för 
första gången några sidor med lite blå 
bakgrund. Dessa sidor är av mer utma-
nande karaktär. 

I webbappen finns övningar för att 
träna ordningstalen.

Nästa steg

Tal och siffra 6 och 7.
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