
Vad är nytt i nya Uppdrag Matte åk 1-3?
RÄKNA MED FORSKNING

Idén med Uppdrag Matte är att inspirera eleverna att använda matematiken som ett verktyg för kreativ problemlösning. Nu 
kommer en ny generation av serien, utvecklad och kompletterad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley. För 
dig som känner till Mattedetektiverna sedan tidigare har vi gjort en sammanställning över nyheterna.

Uppdrag Matte

BERÄTTELSER I  
LÄRARBOKEN 
Mats Wänblads berättelser är  
nedkortade och  har ett mer  
matematiskt  innehåll. Berättelserna  
finns från första kapitlet i 1A.

GRUNDBOK MED LABORATIVT  
KUVERT I A-BÖCKERNA
Samma kapitelstruktur  men vissa  
områden är flyttade från en bok till en annan. Några av 
uppgifterna är ändrade för att linjera med senaste forsk-
ningen. Endast en skriftlig beräkningsmetod används, den 
lodräta algoritmen. Stort fokus på att lära sig talfakta och 
att se mönster och samband.

Varje kapitel inleds och avslutas med att eleverna får 
arbeta med en problemlösningsuppgift. Diagnoserna och 
spår finns kvar.

ÖVNINGSBOK 
Uppgifter både för de elever som behöver arbeta mer för 
att befästa baskunskaperna och för dem som behöver 
utmaning.

LÄRARBOK 
Lärarboken är förstärkt med hänvisningar till forskning  
kring hur vi bör arbeta med matematikundervisningen för 
att  ge eleverna stadig grund att stå på och att undvika att 
lära in strategier som innebär att de får missuppfattningar. 
Den innehåller också förslag på aktiviteter och anpassningar 
både för elever i behov av stöd och i behov av utmaning 
samt förslag på hur diagnoserna kan följas upp.

FACIT I LÄRARBOKEN 

LÄRARWEBB MED DIGITALA INTRODUKTIONER 
Lärarwebben innehåller allt material från böckerna samt 
digitala introduktioner för genomgångar på smartboarden.

WEBBAPP 
Webbapp till alla böcker där eleverna kan träna mer för att 
befästa begrepp och räknande. 

Matte- 
detektiverna

DECKARBOK 
Som innehåller  
berättelser skrivna  
av Mats Wänblad.  
De finns fr.o.m.  
kapitel 5 i Matte- 
detektiverna 1A.

GRUNDBOK MED  
LABORATIVT KUVERT I  A-BÖCKERNA 
Fem återkommande kapitel: Tal, Geometri, 
Räknesätten, Mätning och Statistik. Två skriftliga 
beräkningsmetoder används: omgruppering och 
den lodräta algoritmen.

Varje kapitel inleds med en problemlösnings-
uppgift som eleverna kan arbeta med enligt 
modellen EPA (En-Par-Alla). Kapitlet avslutas 
med diagnos och fr.o.m. 1B följs diagnosen upp 
med arbete i tre spår.

LÄXBOK

BASHÄFTE

UTMANINGSHÄFTE

LÄRARBOK 
Lärarboken ger förslag på hur ni kan arbeta med 
uppgifterna i Grundboken.
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