Basläromedel
för åk 4–6

Matteserien som
gör att du räcker till!

– matteserien som
gör att du räcker till!
Ett kapitel, en lektion – öva
och utmana inom varje kapitel

Lärar- och elevwebb
Bedömningsstöd
Problemlösning
Färdighetsträning

En webb som lyfter
din undervisning

Grundbokens upplägg gör att du får ett samlat grepp kring
din undervisning, kapitel för kapitel. Ett kapitel är en lektion
med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning.
Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel
finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning,
gruppaktiviteter och webbövningar. Paketerat och klart!

Möt spridningen i gruppen
Som lärare vet du att det är en utmaning att stimulera alla
elever i ditt klassrum. Med Mitt i prick möter du på ett enkelt
sätt spridningen i gruppen. I varje kapitel får du basuppgifter
och mer utmanande uppgifter. På kopieringsunderlag och
elevwebb finns färdighetsträning och utmaning på flera
nivåer. Dessutom innehåller lärarhandledning och lärarwebb
rikligt med problemlösning, aktiviteter och spel.

Summativ och formativ
bedömning
Mitt i prick ger dig det stöd du behöver för att bedöma och
dokumentera elevernas kunskaper. Häftet Mitt lärande,
som följer med varje grundbok, innehåller elevprov med
tydlig koppling till kunskapskravens förmågor i Lgr11.
I lärarhandledningen hittar du bedömningshjälp samt
tips på åtgärder som hjälper dig med den formativa
bedömningen som leder undervisningen framåt.

Med Mitt i prick får du lärar- och elevwebb i samma
paket! Börja din lektion på lärarwebben med samtal
kring strategier och begrepp. Här hittar du färdiga
genomgångar för din undervisning. Du kan även skapa
egna med webbens verktyg. Elevwebben ger sedan
individuell färdighetsträning på flera nivåer. Här övar
eleven mer på kapitlets moment och fördjupar sig i
problemlösning och begreppsträning.

Se videoguiden på
majema.se/mittiprick

ALLT du behöver till ALLA elever
– i varje kapitel
Mitt i Prick Matematik
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Två sidor grundkurs
och en sida fördjupning
och utmaning.
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Lärarhandledning

Lärarhandledning

Ett smörgåsbord
av aktiviteter och
problemlösning
knutna till kapitlet.

Lärarhandledning
4a

med facit

Lärarhandledning
4b

med facit

Dessutom:
Summativ och
formativ bedömning
med tydlig koppling
till förmågorna i Lgr11.

LÄXOR och
GSSTÖD
BEDÖMNIN
ingår!

LÄXOR och
GSSTÖD
BEDÖMNIN
ingår!

Lärarhandledning

Best.nr 843

Best.nr 840

ISBN 978-91-78570-05-8

ISBN 978-91-78570-45-4
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Öva och fördjupa
på två nivåer.
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Kopieringsunderlag
4a

med facit
Uppgifter

i 2 NIVÅER som
till
är kopplade
grundbokens
kapitel.

Kopieringsunderlag
4b

med facit
Uppgifter

i 2 NIVÅER som
till
är kopplade
grundbokens
kapitel.

Kopieringsunderlag

Inled lektionen gemensamt
– utmana individuellt!

Lärar- och elevwebb

Nyfiken? Läs mer på majema.se/mittiprick

En webb som lyfter
din undervisning!
Till Mitt i prick finns en innehållsrik webb som hjälper
dig att variera undervisningen och möta varje elevs
behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser,
genomgångar, metod och begrepp, problemlösning
och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och
kopieringsunderlag. Med elevwebbens färdighetsträning
och problemlösning, kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Lärarwebb
och elevwebb
i samma paket

Möt varje elevs behov
med elevwebben!

Öva begrepp: Innehåller
övningar på kapitlets begrepp.

Öva mer: Här kan de elever som
behöver, öva mer på kapitlets moment.

Problemlösning: Uppgifter som
eleven löser själv eller i par och
som sedan kan lyftas i storgrupp.
Till varje kapitel finns
färdighetsträning i flera
nivåer, begreppsträning
och problemlösning.
Räkna 1: Färdighetsträning på en
grundläggande nivå.

Klura: Här möter eleverna
kluringar som kräver eftertanke.

Räkna 2: Färdighetsträning på en
mer utmanande nivå.

Vad säger lärare om Mitt i prick?

"Mitt i prick fungerar väldigt bra
i min klass och för mig. Det finns ett
tydligt upplägg där eleverna snabbt
känner igen sig. Att varje avsnitt
har tre sidor där den sista är lite
klurigare ger möjlighet till utmaning
för de elever som behöver."
CLARA HÖGLUND, GULDHEDSSKOLAN

"Redan från första dagen var
både jag och mina elever så nöjda
med Mitt i prick. Den innehåller
enkla och tydliga förklaringar
som eleverna själva kan förstå.
I elevwebben arbetar eleverna
självständigt, på olika nivåer. Jag är
väldigt glad över att ha hittat den
här matteserien till min första klass."

”Lärarhandledningen är en
guldgruva med alla aktiviteter som
följer varje kapitel. Lärarwebben
kompletterar fint och jag älskar
att genomgångarna finns som
förberedda presentationer med
frågor och exempel.”
SARA HOLGERSSON, VALLHALLASKOLAN

SELMA REDZIC, STUDEMA SKOLA

Mitt i prick – basläromedel i matematik åk 4–6
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Grundbok med medföljande
provhäfte

Lärar- och
elevwebb

Lärarhandledning
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∙

Mitt i Prick Matematik
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Förbrukning och ickeförbrukning
i samma bok!
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6a
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Best.nr 000
ISBN 978-91-00000-00-0

Best.nr 000
ISBN 978-91-00000-00-0

Åk 6 utkommer
våren 2022

I åk 4 skriver alla elever i boken. I åk 5
och 6 kan eleverna välja om de skriver
i boken eller i ett räknehäfte bredvid.

Hämta ditt provkapitel på majema.se/provkapitel

och multiplikation för att lösa
multiplikation i stället för upprepad
svaret.

Bli trygg i din bedömning!
Till varje grundbok medföljer
Mitt lärande, elevens eget
provhäfte. Uppgifterna är
tydligt kopplade till förmågorna
i Lgr11. Lärarbedömning och
självskattning ingår.

ekt svar.
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a) 3 större än -3

b) 2 mindre än 1

c) 3 större än -5

d) 2 mindre än -3

Förmågor
från Lgr11
Facit A-prov

Facit B-prov

(prov från
elevhäftet)

(extraprov,
lärarwebben)

Uppgift 12
40 kr

45 kr

Förmåga, förklaring och vidare arbete

Problemlösning, metod, kommunikation och resonemang: Kan välja
en fungerande problemlösningsstrategi och metod för att lösa uppgiften.
Redovisar sin lösning.

Problemlösning, metod, kommunikation och resonemang: Kan välja
en fungerande problemlösningsstrategi och metod för att lösa uppgiften.
Redovisar sin lösning.

Lärarhandledning

a)
b) mellan 6
och 9 mån
c) mellan 12
och 15 mån

Samma som
i A-provet

Lärarhandledning

Metod och begrepp: Visar begreppsförståelse och kan rita och tolka ett
linjediagram.
a-c) M och B: Korrekt svar.

4a

Vid problem med uppgiften: Gå igenom hur ett linjediagram är uppbyggt. Visa
hur man sätter ut punkter som motsvarar ett värde på vardera axel och sedan
drar linjer mellan punkterna. Låt eleven försöka igen. Ställ jämförande frågor till
diagrammet.

med facit

LÄXOR och
GSSTÖD
BEDÖMNIN
ingår!

Best.nr 840
ISBN 978-91-78570-05-8

135

Metod

a) 13 000 – 5 000 =

b) 15 000 – 800 =

c) 9 000 + 7 000 =

d) 8 500 + 800 =

Metod, begrepp och kommunikation

a) Subtrahera 4 000 från 12 000
och addera sedan 30.

b) Addera 8 000 till 5 000 och
subtrahera sedan 100.

9.
H

Metod, begrepp, kommunikation och resonemang

a) En liksidig triangels omkrets är
24 cm. Hur lång är en sida?

b) En rektangel har omkretsen
28 cm. Långsidorna är 8 cm.
Hur långa är kortsidorna?

METOD: kunna välja och använda en metod för att ...
• addera och subtrahera med huvudräkning och övergång
• räkna ut omkrets
BEGREPP: förstå och kunna använda begreppen addera, subtrahera, sida, liksidig triangel,
rektangel, omkrets
KOMMUNIKATION OCH RESONEMANG: visa lösningen, kontrollera om svaret är rimligt

9 78 9 178 5 70 0 5 8

17

I Lärarhandledningen
finns stöd för bedömning
och fortsatt lärande.

∙

Uppgift 14

d) triangel:

4A

ex. division. Kommer

b) kvadrat:

c) parallellogram:

∙

Vid problem med uppgiften: Låt eleven beskriva hur han/hon gått tillväga.
Har eleven effektiva metoder? Kan eleven avrunda och sedan dela vikten
i lika delar? Gå igenom avrundningsregler och visa hur mycket lättare
uträkningen blir om man först avrundar talet. Arbeta med konkret material.
Låt eleven lösa liknande problem och diskutera lösningsstrategier.

met, t.ex. ritar

Del 2

7. Beräkna. Använd huvudräkning.

16

P: Hittar en fungerande strategi för att ta sig an problemet, t.ex. genom att rita
breven och paketet på balansvågen och skriva ut vikten.
M: Väljer fungerande metoder för att lösa uppgiften, t.ex. genom att avrunda
vikten på paketet och dela vikten lika mellan de tre breven. Kommer fram till
korrekt svar.
K och R: Redovisningen går att följa.

glerna och låt eleven

G

a) rektangel:

Mitt i Prick Matematik

ca 30 g

E

Metod och begrepp

METOD: kunna välja och använda en metod för att ...
• jämföra positiva och negativa tal
• se likheter och skillnader mellan trianglar/fyrhörningar
BEGREPP: förstå och kunna använda begreppen tallinje, positiva och negativa tal,
rektangel, kvadrat, triangel, parallellogram

Vid problem med uppgiften: Låt eleven beskriva hur han/hon gått tillväga
för att se om det är uträkningen som blir fel eller om eleven inte förstår
uppgiften. Konkretisera med pengar eller tiobasmaterial och låt eleven lösa
fler uppgifter med uträkningar i flera steg.

ca 50 g

6

F

C

D

B

P: Hittar en fungerande strategi för att ta sig an problemet, t.ex. genom att
lösa uppgiften i flera steg.
M: Väljer fungerande metoder för att lösa uppgiften, t.ex. genom att först
multiplicera och addera och sedan subtrahera. Kommer fram till korrekt
svar.
K och R: Redovisningen går att följa.

Uppgift 13

5

8. Vilket tal får du?

A

ang: Kan välja
att lösa uppgiften.

an/hon gått tillväga.
ngsstrategi, t.ex. ritar
metod för att räkna
kutera effektiva

-6

Prov på avsnitt 3 och 4

Metod och begrepp

6. Skriv figurernas bokstäver där de passar.

diagram är uppbyggt
t som är lämpligt att

ringsreglerna och har
multiplikation.

5. Skriv talet.

Med stöd för
både summativ
och formativ
bedömning!

När du och ditt arbetslag vill veta mer om Mitt i prick

Matti Moberg
matti.moberg@majema.se

Weronica Halldén
weronica.hallden@majema.se

Sara Johansson
kundtjanst@majema.se

Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka, tel 08-716 67 95majema.se

