
Basläromedel 
för FK–åk 3

Varsågod!
• Programmering – uppgifter för dina elever.
• Spel – tärningsspel som övar multiplikation.
• Tydlig information – om serien Mitt i prick.
• Tips på gratis prova-på-material.

Roliga uppgifter 
för dina elever!



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

En Mitt i prick-utställning på besök!
Boka en Mitt i prick-låda och få hela serien till påseende, 
helt kostnadsfritt. Boka på majema.se/mittiprick eller 
via kundtjänst info@majema.se.

Vi kommer till din skola!
När du och ditt arbetslag vill lära känna serien 
Mitt i prick på djupet, visar vi hur man arbetar 
med serien och den innehållsrika lärarwebben.

Fyll på med kunskap och 
inspiration!
Nyfiken på våra läromedel? Boka en fullpackad 
låda med våra stor säljande titlar, omtyckta kalendrar 
och spännande nyheter och bläddra i lugn och ro 
tillsammans med dina kollegor innan ni bestämmer er!  
I hela två veckor får ni ha lådan. Helt kostnadsfritt såklart.

Matti Moberg 
matti.moberg@majema.se

Weronica Halldén 
weronica.hallden@majema.se

Sara Johansson 
kundtjanst@majema.se

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



Ett kapitel, en lektion  
– tydligare kan det inte bli
Som lärare vet du att tydlighet skapar både trygghet och förutsättning 
för lärande och utveckling. Med grund bokens upplägg, ett kapitel är en 
lektion, har både du och dina elever överblick över lektionens innehåll och 
lärande mål. Eleverna har koll på vad som ska göras och varför. Du har ett 
samlat grepp kring din undervisning, kapitel för kapitel. 

Grundboken tar även hänsyn till att alla elever är olika. Utöver kapitlets 
basuppgifter ingår också uppgifter för de elever som behöver öva lite extra 
och mer fördjupande uppgifter för dem som kräver större utmaningar.

Planera din lektion – på 5 minuter
Ingenting slår en bra lärarhandledning! Här får du förslag till inledande 
matematiksamtal, en berättelse till kapitlets bild, aktiviteter och praktiska 
övningar samt både huvudräkningsuppgifter och extra problemlösning. Allt 
för att du enkelt ska kunna sätta ihop en varierad och innehållsrik lektion.

Dessutom har Mitt i prick kopieringsunderlag i två nivåer för varje kapitel. 

Med lärarwebben tar du din 
undervisning till nya nivåer

Mitt i prick  
– matteserien som  
gör att du räcker till!

Lärarwebben är till för att ge dig redskap för undervisningen. Här får du 
möjlighet att visa varje övning i grundboken, i storformat, och därmed göra 
dina genomgångar och uppföljningar så mycket tydligare och enklare för 
eleverna. Du får färdiga, pedagogiskt illustrerade, genomgångar kopplade 
till det nya som ska läras i kapitlet. Lätt att visa och följa, steg för steg. Och 
”Mattelådan” med sina interaktiva verktyg – den kommer du att gilla!

Vad säger lärare om 
Mitt i prick?

”Jag och eleverna är jättenöjda med  
Mitt i prick! Barnen är motiverade och vi 

pratar mycket matte! Lärarwebben gör det 
tydligt för eleverna vid t.ex. genomgångar.  

De gillar särskilt berättelserna med 
tillhörande uppgifter. De får inte missas  

– ett måste i undervisningen!”

ANNA LANDTRETER,  
SÖDERÅKRA SKOLA

”Jag använder Mitt i prick och är 
jättenöjd! Nu behöver inte eleverna 
stryka en massa upp gifter i boken. 

Berättelserna om familjen är elevnära 
och layouten trevlig. Toppen att boken 

har programmeringsuppgifter samt 
fokus på problemlösning, löpande.”

ANNA-KARIN ÖHMAN, STOCKSUNDSSKOLAN

”Jag har aldrig haft en klass som presterat 
så bra på NP-problemlösningsdelen. 

Många elever klarade alla delprov och 
några hade alla rätt på alla proven.  

Mitt i prick är den bästa serien jag använt 
under mina 20 år som lärare.”

ANNA-KARIN WAHLQVIST,  
BJÖRKNÄSSKOLAN



Det här är Mitt i prick

Kopieringsunderlag

Uppgifter i två nivåer

som är kopplade till 

grundbokens kapitel.
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Testa dina kunskaper
mitt i prick matematik

I Testa dina kunskaper får dina elever en sammanfattning av momenten i matematik årskurs 1–3 och en förberedelse inför de nationella proven.

Uppgifterna är kopplade till Lgr 11 och eleverna sammanfattar sina kunskaper i en kunskapsöversikt.

majema.se

Best. nr 850
ISBN 978-91-7857-011-9

Testa dina kunskaper

Lgr 11 
åk 33

FK

Läs mer på majema.se

Lyfter och 
utvecklar alla 

elever!



Övergripande innehåll i Mitt i prick FK–åk 3

• Taluppfattning 0–100
• Äldre talsymboler
• Addition och subtraktion utan
 tiotalsövergång 0–100
• Addition och subtraktion med
 tiotalsövergång 0–20
• Likhetstecknets betydelse

• Räknehändelser 
• Problemlösning
• Ordningstal
• Lägesord  
• Stapeldiagram
• Klockan hel och halv

• Mätning längd, äldre mått
enheter 

• Triangel, fyrhörning, cirkel
• Mönster och symmetri
• Miniräknaren
• Programmering

• Lika många, fler, färre
• Dela lika
• Hälften av helhet och antal
• Längd, vikt, volym, tid
• Mönster

• Symmetri
• Geometriska figurer och 

kroppar
• Tal och antal 0–10
• Uppdelning av antal

• Räknehändelser
• Problemlösning
• Tolka enkla koder

• Taluppfattning 0–1 000
• Addition och subtraktion med 
 tiotalsövergång 0–100
• Addition och subtraktion med 

ental 0–1 000
• Addition och subtraktion med 

hela tiotal 0–1 000
• Addition och subtraktion med 

hela hundratal 0–1 000

• Multiplikation tabell 0–5  
samt 10

• Delningsdivision och 
innehållsdivision 

• Räknehändelser
• Problemlösning
• Prealgebra
• Stapeldiagram, tabell
• Månghörningar

• Geometriska kroppar
• Spegelsymmetri
• Klockan minuter i och över
• Mätning längd, vikt, volym
• Miniräknaren
• Programmering

• Taluppfattning 0–10 000
• Avrundning och överslags

räkning
• Algoritm addition utan och 

med minnessiffra 0–1 000
• Algoritm subtraktion utan och 

med växling 0–1 000
• Multiplikation tabellerna 6–9
• Uppställning multiplikation 

utan och med minnessiffra

• Division tabellerna 1–10
• Bråk 
• Räknehändelser
• Rimlighet och uppskattning
• Problemlösning
• Algebra
• Sannolikhet
• Sträcka, linje, punkt
• Triangel, fyrhörning, fem

hörning

• Förstora och förminska
• Mäta omkrets
• Klockan digital 
• Mätning längd, vikt, volym
• Miniräknaren
• Programmering

Mitt i prick 1A och 1B

Mitt i prick FK

Mitt i prick 2A och 2B

Mitt i prick 3A och 3B

Problemlösning, 
komMunikation och 

färdighetsträning
MitT i prick har alLt!



Grundboken åk 1–3
Ett kapitel är en lektion – tydligare kan det inte bli!

 28 

5. Vad är figurerna värda?

+ + = 60 + = 80

+ + = 90 + – = 30

+ + = + =

+ = – – =

= = = =

= = = =

Klurigt det här,  
Silky!

4. Addera talen i trianglarna till talet i mitten.

61 8 9

6 52 71
5 12 61

7 82 81
9 92 91

3 62 31

4 72 51

67

 26 

 8 Addera ental

32 + 5 = 37 56 + 4 = 60

1. Addera.

41 + 6 = 52 + 5 = 63 + 7 =

75 + 5 = 81 + 9 = 91 + 9 =

2. Addera.

22 + 6 = 63 + 6 = 25 + =

22 + 7 = 73 + 6 = 35 + =

22 + 8 = 93 + 6 = 55 + =

kunna addera ental till tvåsiffriga tal

30

39

58

Här får vi ett  
helt tiotal.

27

3. Vad kostar verktygen tillsammans?

32 kr

55 k
r

5 kr

23 kr 6 kr

5 kr

23 kr

8 kr

32 kr

83 kr

7 kr 7 kr

23 + 5 =kr kr

Kapitlets sida 3 innehåller fler 
övningar för fördjupning, 
alternativt repetitionsövningar 
från tidigare moment. Sidan 
avslutas ofta med en lite 
klurigare uppgift av problem
lösningskaraktär. Denna sida 
gör de elever som har gjort 
sidan 1 och 2 och behöver 
fördjupning och utmaning.

Ett kapitel har 3 sidor

Kapitlets sida 1 och 2 innehåller 
grund läggande övningar på det 
aktuella matematiska innehållet.  
Dessa 2 sidor bör alla elever göra 
under lektionen.

Genomgång 
av nytt som 
ska läras.

Kapitlets 
lärandemål.

Fördjupning 
ingår!
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5.  Det är 21 flickor och 20 pojkar.  
Hur många barn är det  
tillsammans?

6.  Det är 52 barn på lekplatsen.  
8 går iväg. Hur många är kvar?

flickor 21 pojkar 20 går 8 kvar?

 1. Räkna.
32 + 20 = 32 + 8 = 29 – 9 =

51 + 30 = 45 + 5 = 37 – 5 =

62 – 20 = 37 + 7 = 42 – 6 =

83 – 40 = 68 + 4 = 81 – 4 =

2. Skriv talen i storleksordning.

55 50 53 100 10 30 63 36 60

< < < < < <

3.  Skriv talet. 4.  Rita stenar för talet.

 14 Testa dina kunskaper

52

42 56 12 37

?

 32 

10
Problemlösning

Lös problemet och visa din lösning.

Mira äter 3 kakor.
Då finns det 9 kakor kvar i burken.  
Hur många kakor var det från början?

ha fått arbeta med problemlösning

Nelly har spelat bort 15 kulor.
Då har hon 7 kulor kvar i påsen.
Hur många kulor hade hon från början?

Leo får 10 kronor av mamma.
Då har han 25 kronor.
Hur många kronor hade han från början?

Manuel får 20 poäng i sitt andra kast.
Då har han 45 poäng.
Hur många poäng fick han i sitt första kast?

33

Det är rea och halva priset på alla tröjor.
Mamma betalar 40 kronor för en tröja.
Vad kostade tröjan före rean?

Manuel har 18 fiskar i sitt akvarium.
Det är dubbelt så många som han 
hade från början. Hur många fiskar 
hade han från början?

Skriv en liknande uppgift. Låt en kamrat lösa den.

I MitT i prick får 
elEverna öva alLa fem 
förmågor i matemaTik,  

från Lgr 11.

Test med självvärdering

Kapitel kring begrepp och problemlösning

För att kontinuerligt 
stämma av elevernas 
kunskaper finns ett test 
i slutet av varje avsnitt, 
med själv värdering.  
Efter testet  följer en 
kluring sida och ett 
spel, för utmaning och 
repetition.

10 uppslag i boken 
har fokus på mate
ma tiska begrepp, 
problem lösning och 
kommunikation. 
Här finns utrymme för 
elevens egna tankar 
och lösningar.
Dessa kapitel består 
alltid av 2 sidor.

Beställ gratis provkapitel 
på majema.se/mittiprick
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Kluring

1. Rita och måla likadant. Använd en linjal.

2. Klura ut meddelandet.

A1 C2 C5 A3 F2 C6 B3 E6 F4

E4 F3 C1 B6 A6

D1 F6 F4 D6 A2 C4 B2 E5 D5 E3 F5 D3

A

6 N E N G A Y
5 U Y A R O E
4 P I T V Ä N
3 K D T N M R
2 S A N R L O
1 A E D T P T

A B C D E F

45

START 2 4 6 8 10
12

14
16

18

20

22
2426

28
3032

3436384042
44

46
48

50

52
54 56 58

60
62 64 66

68
70

72

74
7678

808284
86

88

90
92 94 96

98 100    MÅL

Kungen av ormar
Spel för 2 eller fler.

• Slå tärningen och gå lika många steg som tärningen visar.
• Om du hamnar på , hoppa framåt till närmaste tiotal. 
• Om du hamnar på , hoppa bakåt till närmaste tiotal.
• Först i mål vinner.

Ni behöver



Prova lärarwebben  
– utan att logga in

Se hur lärarwebben fungerar i vår korta 
videoguide på majema.se/mittiprick

Sidorna i boken 
visas en och en.

Färdiga pedagogiskt illustre
rade genomgångar av det 
nya som ska läras finns under 
menyvalet Vi lär.

Lärarwebben åk 1–3
– ditt bästa undervisningsverktyg! 

I lärarwebben visas grundbokens alla sidor för genomgång och 
uppföljning. I vänstermenyn kan du välja kapitel, visa färdiga 
genomgångar av nytt som ska läras, ta fram färdighetsträning 
kopplat till kapitlet, använda matteverktyg för egna genomgångar 
och övningar samt lyssna till kapitlets berättelse.

Sidans olika delar är 
klickbara för förstoring.



Berättelser – lyssna till kapitlets berättelse som utgår från 
samtalsbilden. Varje berättelse avslutas med en mattefråga.

Mattelådan – interaktiva verktyg för egna genomgångar 
och repetition, t.ex. tallinje, klocka, pengar och knappar 
för antalsräkning och mönster.  

Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya 
som ska läras i kapitlet.

Vi övar – en varierad och lekfull färdighetsträning kopplad 
till kapitlets innehåll.
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Lärarhandledning och 
kopieringsunderlag  
åk 1–3
– på 5 minuter har du förberett din lektion

24 25

17

4. Skriv talen som saknas i delen från hundrarutan.

25

35 49 19 28

79

66 59 79

75 69 98 88

5. Talen i rutan kan bli en talföljd. Skriv talet som saknas. 

60  20  100  40 30  20  25  40

saknas: _______ saknas: _______

8  4  24  16  20 6  15  18  3  12

saknas: _______ saknas: _______

34 48 18 2736 50 20 29
45

74 68 97 8976 70 99 90

56 50
89

70
65 60 88 80

59 29 38

39 9 18

80

12

35

9

 16 

2. Para ihop tal och bokstav i hundrarutan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 N 14 15 16 17 M 19 20

21 A 23 24 L 26 U 28 29 E

R 32 33 I 35 H 37 38 T 40

41 A 43 44 45 46 47 O 49 50

51 52 53 K 55 56 57 58 N 60

T 62 63 64 S 66 G 68 69 70

71 I U 74 75 J S 78 79 A

81 82 83 R 85 86 P 88 C 90

R 92 D 94 A 96 S Å 99 K

18 22 13 27 30 25

36 34 39 39 42 31

54 48 59 65 61 72 67 80

93 76 73 84 77 87 98 91

.

3. Fortsätt talföljden.

10
5
55
100
90

20
10
60
90
85

30
15
65
80
80

50
25

60
70

75

70
35

40
60

85
50

10
45

40
20

70
75

70

60
30

50
65

80

90
45

20
50

95

80
40

30
55

90 100

100
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T

IN

A

G

R

A
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 4 Vi repeterar talen 0 till 100

1. Hur många rutor är målade?

 ______ ______ ______ ______

 ______ ______ ______ ______

 ______ ______ ______ ______

förstå och kunna använda talen 0 till 100

22

59

82

55

75

87

48

63

91

50

70

100

Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 2A 137

3

4

Läxa

Läxa

3. Räkna.

6 + 6 = 13 – 8 = 9 + 2 – 5 =

7 + 6 = 14 – 9 = 8 + 4 – 7 =

8 + 8 = 15 – 8 = 8 + 6 – 8 =

7 + 8 = 16 – 9 = 7 + 7 – 9 =

8 + 9 = 17 – 8 = 8 + 8 – 9 =

1. Fortsätt talföljden.

2. Räkna.

5 + = 12 11 – 5 = 15 – 8 + 9 =

4 + = 12 12 – 7 = 16 – 9 + 7 =

3 + = 12 13 – 9 = 17 – 8 + 6 =

9 + = 12 14 – 8 = 18 – 9 + 4 =

10
100
100

20
90
95

30
80
90

1. Manuel hittar 7 spår. Mira 
hittar 8 spår. Hur många spår 
hittar de tillsammans?

2. Leo har 9 kronor. Nelly har  
7 kronor. Hur många kronor 
har de tillsammans?

?
Manuel 7 Mira 8

?
Leo 9 Nelly 7

7 98 71 15 6+ += =

12
13
16
15
17

5
5
7
7
9

6
5
6
5
7

7
8
9
3

6
5
4
6

16
14
15
13

60
80

50
40
70

70
10
55

70
85

40
50
75

60
20
60

90
30
65

80 100
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Addition och subtraktion med talen 0 till 100

Syfte

•  Vi repeterar talen 0 till 100.

Inledning

Talraden
•  Räkna uppåt och nedåt från olika 

starttal i talraden 1 till 100, med  
1-, 2-, 5- och 10-skutt.

•  Säg talen mellan 80 och 95.
•  Säg talen från 100 till 80.
•  Säg alla jämna tal mellan 70 och 100.
•  Säg vart femte tal från 0 till 100.
•  Säg vart tionde tal från 100 till 0.

Hundrakamrater
•  Repetera hundrakamraterna:  

90 + 10, 80 + 20, 70 + 30 osv.

Hitta tal i hundrarutan
Använd hundrarutan som finns längst 
bak i grundboken.
•  Vilket tal ligger på andra raden och 

fjärde kolumnen? (14)
•  Vilket tal ligger på femte raden och 

åttonde kolumnen? (48)
•  Var finns talet 32? (fjärde raden och 

andra kolumnen) 

Frågor till bilden

Eleverna tittar på bilden på sidan 15.
• När Mira söker på ordet kattdjur får 

hon 30 träffar. Manuel hittar sedan 
6 till. Hur många kattdjur hittar de 
sammanlagt? (36)

• Mira söker på Internet i 45 minuter. 
Hur mycket kortare tid än en timme 
är det? (15 minuter)

Aktiviteter

Vilket är talet?
Spela parvis och använd talkorten 0 
till 9. Svaret visas genom att eleverna 
bildar ett tvåsiffrigt tal med 2 talkort. 
Ena eleven tänker på ett tvåsiffrigt tal 
och ger ledtrådar:
• Talet är större än 20 och mindre än 

30.  
Det är lika många ental som tiotal. 
(22)

• Talet ligger mellan 60 och 70.  
Det är 1 ental mer än det är tiotal. (67)

• Talet ligger mellan 70 och 80.  
Det är 2 ental fler än det är tiotal. (79)

• Talet ligger mellan 80 och 90.  
Det är hälften så många ental som 
tiotal. (84)

Vilket tal tänker jag på?
•  Skriv följande tal på tavlan:

29  40  68 79 
99 100 50 20

 
•  Vilket av talen är
 – det minsta? (20)
 – det största? (100)
 – det näst största? (99)
 – det näst minsta? (29)
 – hälften av 40? (20)
 – hälften av 80? (40)
 – hälften av 100? (50)
 – närmast talet 30? (29)
 – närmast talet 80? (79)

Summan 20
Arbeta parvis och använd talkorten  
1 till 20 från kopieringsunderlag F.
•  Korten sprids ut på bänken med 

bildsidan uppåt. 
•  Eleverna turas om att ta 3 kort så 

att summan är 20.
•  Kan något par hitta 4 kombinationer 

där talen används endast en gång?

 1 + 6 + 13
 2 + 8 + 10
 3 + 5 + 12
 4 + 7 + 9

Gissa talet
•  Välj ett tal i hundrarutan som 

eleverna ska lista ut.
•  Eleverna ställer frågor som du 

svarar ja eller nej på.
•  När någon av eleverna gissar rätt 

tal får den eleven välja nästa tal och 
svara på de andra elevernas frågor.

•  Hjälp eleverna att ställa frågor om 
de har svårt att komma igång. 

 
Förslag på lämpliga frågor: 
Är talet mellan 0 och 50? 
Är talet mellan 20 och 30? 
Är det fler tiotal än ental? 
Är talet udda?

Huvudräkning

1. Mira har 14 tuschpennor. Manuel 
har 6 färre. Hur många tuschpennor 
har Manuel? (8)

2. Det är sammanlagt 6 färgpennor i 
en ask. Hur många färgpennor är 
det i 2 askar? (12)

3. Det är 11 blå färgkritor i asken. Det 
är 5 färre röda kritor än blå. Det är 4 
färre gula kritor än röda. Hur många 
gula kritor är det? (2)

Problemlösning

Bitarna kommer från hundrarutan. 
Vilket tal ska stå i den grå rutan?

1.

43

    (75)

2.

58

    (90)

Berättelse till kapitel 4

Mira och Manuel smyger snabbt efter 
mannen med barnvagnen, som nu fått 
ett litet försprång. 
 – Tror du verkligen att det kan vara 

en av tjuvarna som går här med den 
stulna barnvagnen? säger Manuel och 
ser tveksam ut. Han borde väl ha gömt 
sig någonstans eller flytt landet.
 – Han ser i alla fall högst misstänkt 

ut, säger Mira och ökar på stegen lite 
till.

Avståndet till den misstänkte 
mannen minskar hela tiden och snart 
är Mira och Manuel precis bakom 
honom. Plötsligt hörs ett illvrål. 

Mannen stannar tvärt och böjer sig ner 
över vagnen.
 – Så ja, lilla vän, här kommer nappen.
 – Vad var det jag sa! säger Manuel 

surt när han och Mira är på väg till-
baka mot huset.
 – Men det kunde faktiskt ha varit en 

av tjuvarna. 
Boss kommer springande emot 

dem med pappa hack i häl.
 – Titta barn, det är några spår här i 

trädgården som inte tillhör Boss.
Barnen får ny energi. Mira tar fram 

ett förstoringsglas och tillsammans 
tittar barnen närmare på spåren.
 – Hmm … de liknar Silkys spår, men 

är mycket större, säger Mira. Vi får 
gå in och söka på nätet vad det är för 
spår.

När barnen går iväg skrattar pappa 
lite för sig själv. Han vet mycket 
väl vad det är för djur som vandrat 
om kring i deras trädgård, men han 
vill inte förstöra barnens känsla av att 
vara riktiga detektiver.

• Nattbesökaren visar sig vara ett 
lodjur! På bildsidorna på nätet 
finns det 34 bilder av lodjur och 
sju bilder av tassavtryck från 
lodjur. Hur många bilder finns det 
sammanlagt? (41)

Kopieringsunderlag

F Kort – tal 1 till 20

4  

1
2

1
2

Till varje kapitel i grundboken finns 
en kort berättelse som avslutas 
med en matematisk fråga. Berät
telsen knyter an till illustrationerna 
som handlar om bokens familj.

Kapitlets 3 sidor och tillhörande 
läxa, med facit.
Läxorna finns för kopiering längst 
bak i lärarhandledningen.

Lärarhandledning
med facit

Läxor och  

tester ingår 
som 

kopieringsund
erlag! 

2A

Best.nr 480
ISBN 978-91-87011-96-2

9 7 8 9 1 8 7 0 1 1 9 6 2

M
itt i Prick M
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atik 
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2A
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Lärarhandledning

Kopieringsunderlag
med facit

2A

Uppgifter i två nivåer 

som är kopplade till 

grundbokens kapitel.



24 25

17

4. Skriv talen som saknas i delen från hundrarutan.

25

35 49 19 28

79

66 59 79

75 69 98 88

5. Talen i rutan kan bli en talföljd. Skriv talet som saknas. 

60  20  100  40 30  20  25  40

saknas: _______ saknas: _______

8  4  24  16  20 6  15  18  3  12

saknas: _______ saknas: _______

34 48 18 2736 50 20 29
45

74 68 97 8976 70 99 90

56 50
89

70
65 60 88 80

59 29 38

39 9 18

80

12

35

9

 16 

2. Para ihop tal och bokstav i hundrarutan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 N 14 15 16 17 M 19 20

21 A 23 24 L 26 U 28 29 E

R 32 33 I 35 H 37 38 T 40

41 A 43 44 45 46 47 O 49 50

51 52 53 K 55 56 57 58 N 60

T 62 63 64 S 66 G 68 69 70

71 I U 74 75 J S 78 79 A

81 82 83 R 85 86 P 88 C 90

R 92 D 94 A 96 S Å 99 K

18 22 13 27 30 25

36 34 39 39 42 31

54 48 59 65 61 72 67 80

93 76 73 84 77 87 98 91

.

3. Fortsätt talföljden.

10
5
55
100
90

20
10
60
90
85

30
15
65
80
80

50
25

60
70

75

70
35

40
60

85
50

10
45

40
20

70
75

70

60
30

50
65

80

90
45

20
50

95

80
40

30
55

90 100

100

M

D

U

R

I

SK

A

J

E

S

T

TO

N

U

H

L

P Å R

T

IN

A

G

R

A
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 4 Vi repeterar talen 0 till 100

1. Hur många rutor är målade?

 ______ ______ ______ ______

 ______ ______ ______ ______

 ______ ______ ______ ______

förstå och kunna använda talen 0 till 100

22

59

82

55

75

87

48

63

91

50

70

100

Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 2A 137

3

4

Läxa

Läxa

3. Räkna.

6 + 6 = 13 – 8 = 9 + 2 – 5 =

7 + 6 = 14 – 9 = 8 + 4 – 7 =

8 + 8 = 15 – 8 = 8 + 6 – 8 =

7 + 8 = 16 – 9 = 7 + 7 – 9 =

8 + 9 = 17 – 8 = 8 + 8 – 9 =

1. Fortsätt talföljden.

2. Räkna.

5 + = 12 11 – 5 = 15 – 8 + 9 =

4 + = 12 12 – 7 = 16 – 9 + 7 =

3 + = 12 13 – 9 = 17 – 8 + 6 =

9 + = 12 14 – 8 = 18 – 9 + 4 =

10
100
100

20
90
95

30
80
90

1. Manuel hittar 7 spår. Mira 
hittar 8 spår. Hur många spår 
hittar de tillsammans?

2. Leo har 9 kronor. Nelly har  
7 kronor. Hur många kronor 
har de tillsammans?

?
Manuel 7 Mira 8

?
Leo 9 Nelly 7

7 98 71 15 6+ += =

12
13
16
15
17

5
5
7
7
9

6
5
6
5
7

7
8
9
3

6
5
4
6

16
14
15
13

60
80

50
40
70

70
10
55

70
85

40
50
75

60
20
60

90
30
65

80 100

17

Addition och subtraktion med talen 0 till 100

Syfte

•  Vi repeterar talen 0 till 100.

Inledning

Talraden
•  Räkna uppåt och nedåt från olika 

starttal i talraden 1 till 100, med  
1-, 2-, 5- och 10-skutt.

•  Säg talen mellan 80 och 95.
•  Säg talen från 100 till 80.
•  Säg alla jämna tal mellan 70 och 100.
•  Säg vart femte tal från 0 till 100.
•  Säg vart tionde tal från 100 till 0.

Hundrakamrater
•  Repetera hundrakamraterna:  

90 + 10, 80 + 20, 70 + 30 osv.

Hitta tal i hundrarutan
Använd hundrarutan som finns längst 
bak i grundboken.
•  Vilket tal ligger på andra raden och 

fjärde kolumnen? (14)
•  Vilket tal ligger på femte raden och 

åttonde kolumnen? (48)
•  Var finns talet 32? (fjärde raden och 

andra kolumnen) 

Frågor till bilden

Eleverna tittar på bilden på sidan 15.
• När Mira söker på ordet kattdjur får 

hon 30 träffar. Manuel hittar sedan 
6 till. Hur många kattdjur hittar de 
sammanlagt? (36)

• Mira söker på Internet i 45 minuter. 
Hur mycket kortare tid än en timme 
är det? (15 minuter)

Aktiviteter

Vilket är talet?
Spela parvis och använd talkorten 0 
till 9. Svaret visas genom att eleverna 
bildar ett tvåsiffrigt tal med 2 talkort. 
Ena eleven tänker på ett tvåsiffrigt tal 
och ger ledtrådar:
• Talet är större än 20 och mindre än 

30.  
Det är lika många ental som tiotal. 
(22)

• Talet ligger mellan 60 och 70.  
Det är 1 ental mer än det är tiotal. (67)

• Talet ligger mellan 70 och 80.  
Det är 2 ental fler än det är tiotal. (79)

• Talet ligger mellan 80 och 90.  
Det är hälften så många ental som 
tiotal. (84)

Vilket tal tänker jag på?
•  Skriv följande tal på tavlan:

29  40  68 79 
99 100 50 20

 
•  Vilket av talen är
 – det minsta? (20)
 – det största? (100)
 – det näst största? (99)
 – det näst minsta? (29)
 – hälften av 40? (20)
 – hälften av 80? (40)
 – hälften av 100? (50)
 – närmast talet 30? (29)
 – närmast talet 80? (79)

Summan 20
Arbeta parvis och använd talkorten  
1 till 20 från kopieringsunderlag F.
•  Korten sprids ut på bänken med 

bildsidan uppåt. 
•  Eleverna turas om att ta 3 kort så 

att summan är 20.
•  Kan något par hitta 4 kombinationer 

där talen används endast en gång?

 1 + 6 + 13
 2 + 8 + 10
 3 + 5 + 12
 4 + 7 + 9

Gissa talet
•  Välj ett tal i hundrarutan som 

eleverna ska lista ut.
•  Eleverna ställer frågor som du 

svarar ja eller nej på.
•  När någon av eleverna gissar rätt 

tal får den eleven välja nästa tal och 
svara på de andra elevernas frågor.

•  Hjälp eleverna att ställa frågor om 
de har svårt att komma igång. 

 
Förslag på lämpliga frågor: 
Är talet mellan 0 och 50? 
Är talet mellan 20 och 30? 
Är det fler tiotal än ental? 
Är talet udda?

Huvudräkning

1. Mira har 14 tuschpennor. Manuel 
har 6 färre. Hur många tuschpennor 
har Manuel? (8)

2. Det är sammanlagt 6 färgpennor i 
en ask. Hur många färgpennor är 
det i 2 askar? (12)

3. Det är 11 blå färgkritor i asken. Det 
är 5 färre röda kritor än blå. Det är 4 
färre gula kritor än röda. Hur många 
gula kritor är det? (2)

Problemlösning

Bitarna kommer från hundrarutan. 
Vilket tal ska stå i den grå rutan?

1.

43

    (75)

2.

58

    (90)

Berättelse till kapitel 4

Mira och Manuel smyger snabbt efter 
mannen med barnvagnen, som nu fått 
ett litet försprång. 
 – Tror du verkligen att det kan vara 

en av tjuvarna som går här med den 
stulna barnvagnen? säger Manuel och 
ser tveksam ut. Han borde väl ha gömt 
sig någonstans eller flytt landet.
 – Han ser i alla fall högst misstänkt 

ut, säger Mira och ökar på stegen lite 
till.

Avståndet till den misstänkte 
mannen minskar hela tiden och snart 
är Mira och Manuel precis bakom 
honom. Plötsligt hörs ett illvrål. 

Mannen stannar tvärt och böjer sig ner 
över vagnen.
 – Så ja, lilla vän, här kommer nappen.
 – Vad var det jag sa! säger Manuel 

surt när han och Mira är på väg till-
baka mot huset.
 – Men det kunde faktiskt ha varit en 

av tjuvarna. 
Boss kommer springande emot 

dem med pappa hack i häl.
 – Titta barn, det är några spår här i 

trädgården som inte tillhör Boss.
Barnen får ny energi. Mira tar fram 

ett förstoringsglas och tillsammans 
tittar barnen närmare på spåren.
 – Hmm … de liknar Silkys spår, men 

är mycket större, säger Mira. Vi får 
gå in och söka på nätet vad det är för 
spår.

När barnen går iväg skrattar pappa 
lite för sig själv. Han vet mycket 
väl vad det är för djur som vandrat 
om kring i deras trädgård, men han 
vill inte förstöra barnens känsla av att 
vara riktiga detektiver.

• Nattbesökaren visar sig vara ett 
lodjur! På bildsidorna på nätet 
finns det 34 bilder av lodjur och 
sju bilder av tassavtryck från 
lodjur. Hur många bilder finns det 
sammanlagt? (41)

Kopieringsunderlag

F Kort – tal 1 till 20

4  

1
2

1
2

Kapitlets syfte sammanfattar vad som övas i kapitlet.
Inledningen ger förslag på aktivitet som kan göras 
innan arbetet i boken.
Frågor till bilden ger förslag på frågor att ställa kring 
kapitlets samtalsbild.

Till varje kapitel finns minst 2 
problemlösningsuppgifter som 
kan komplettera din lektion eller 
användas vid annat tillfälle. Uppgif
terna är lämpliga för pararbete med 
konkret material.

Aktiviteter som du kan välja 
bland för att variera din lektion.
Här finns förslag på både 
gemensamma aktiviteter och 
pararbete.

Kopieringsunderlag, i 2 nivåer, 
som hör till kapitlet.
Kopieringsunderlagen finns i en 
separat bok.

Till varje kapitel finns 3 huvud
räkningsuppgifter. 
Du läser uppgifterna och eleverna 
skriver svaren i de 3 rutorna som 
är placerade högst upp på sidan 2 
i kapitlet.



Individualisering i serien åk 1–3

Laborativt material

Grundbokens struktur ger goda 
förutsättningar för individualisering
Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av 3 
sidor. De 2 första sidorna utgör basen, det som alla ska arbeta 
med. Här finns rikligt med färdighetsträning och repetition. 
Den tredje sidan har extra övningar och fördjupning i form 
av uppgifter som utvecklar det matematiska tänkandet 
och slutledningsförmågan. Denna sidas uppgifter arbetar 
eleverna med i mån av tid och förmåga.

De 10 gula uppslagen i boken har fokus på matematiska 
begrepp, problemlösning och kommunikation. De är oftast 
tänkta för pararbete. Det är viktigt att du sätter samman 
paren för bästa samarbete och lärande.

Lärarhandledningen innehåller aktiviteter 
och extra uppgifter
Aktiviteterna som föreslås till kapitlet passar mycket bra att 
använda för individualisering. Till de flesta kapitel finns också 
2–3 uppgifter i problemlösning. Dessa kan användas som en 
extra utmaning för vissa elever, att lösa enskilt eller i grupp. 

Kopieringsunderlag i 2 nivåer
Till flertalet kapitel i grundboken finns 2 kopieringsunderlag 
– 2 nivåer. 

När ni arbetar med serien Mitt i prick är det viktigt att det 
alltid finns laborativt material tillgängligt för eleverna. 
 Konkret material används som tankestöd vid inlärning av 
nya moment och för problemlösningar. Ni lägger grunden 
för inlärningen av matematik genom att laborera, prova  
och samtala.

Här är några tips på lämpligt klassrumsmaterial:

• Talkort och tallinje 0 till 100 till arbete med tal.
• Tärningar till spel och laborativa övningar.
• Knappar, bönor eller makaroner till bokens övningar 

och som spelmarkörer till vissa spel.
• Tiolådor eller äggkartonger med plats för 10 ägg, till 

övningar med tiotalsövergång.
• Låtsaspengar till arbete med mynt och sedlar.
• Centimo entalsklossar, tiotalsstavar och hundratals

plattor för att konkretisera arbetet med talsorterna.
• Hundraruta och Tusenruta ger eleverna en överblick 

över talen 0 till 100 och 0 till 1 000, samt möjlighet att  
se mönster i talsystemet.

Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer

Nivå 2 – fördjupning

Här finns också olika spel.

öva och utmana 
inom varje kapitel!



öva lite 
men ofta!

Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 2A 131

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

Namn: _______________________________ Resultat: _________________________________Protokoll till muntligt test Mitt i prick 2A

Namn: 

1.  9.  

2.  10.  

3.  11. 

4.  12. 

5.  13. 

6.  14. 

7.  15. 

8.  16. 

Protokoll till muntligt test Mitt i prick 2A

Namn: 

1.  9.  

2.  10.  

3.  11. 

4.  12. 

5.  13. 

6.  14. 

7.  15. 

8.  16. 

1. Räkna.
8 + 9 = 12 – 8 = + 19 = 25

38 + 8 = 25 – 7 = + 36 = 43

55 + 9 = 80 – 8 = 62 – = 58

66 + 30 = 100 – 30 = 84 – = 76

4. Vad kostar sakerna  
tillsammans?

3. Skriv talen i storleksordning. 

89 78 88 98 90 9 91 19

< < < < < <

5. 22 barn är på fritids. 6 är  
pojkar. Hur många är flickor?

Det är 18 kor och 9 får på 
bondgården. Hur många djur  
är det tillsammans?

22

6 ?

?

18 9

2. Vilket är talet? Ringa in. Rita stenar för talet.

64

8
35
53 17

Räkna ut prisskillnaden.

 

 44 kr

 40 kr

 98 kr
 80 kr

Tester, utvärdering och läxor
Avsnittstest
Utvärdera elevernas kunskaper efter varje avsnitt. 
I slutet av avsnittet finns det en sida som testar de 
aktuella momenten. I testen ser eleven, läraren och 
föräldern om eleven har förstått innehållet eller har 
svårt att förstå och lösa momentets uppgifter. Det 
är viktigt att genast följa upp och ge de elever som 
behöver ytterligare undervisning.

Terminstest
I lärarhandledningen finns även ett terminstest för 
kopiering, med både en muntlig och en skriftlig del. 
I testet finns blandade uppgifter från avsnitt 1 till 4 i 
grundboken. Här ser du som lärare om kunskaperna är 
befästa eller om uppföljning och stöd behövs. Testet 
kan användas som avslutning av den grundbok ni jobbar 
med eller som ett förtest inför nästa termins bok.

Läxor
I lärarhandledningen finns läxor till flertalet av grundbokens 
kapitel. Läxorna är en kort repetition av det aktuella kapitlets 
innehåll. Kopiera upp dessa till eleverna och skicka hem dem 
en i taget eller några åt gången.

Här ringar du in 
elevens resultat, så 
att du lätt kan göra 
en  sammanställning 
överst i testet.

Testa dina kunskaper
mitt i prick matematik

I Testa dina kunskaper får dina elever en 

sammanfattning av momenten i matematik 

årskurs 1–3 och en förberedelse inför de 

nationella proven.

Uppgifterna är kopplade till Lgr 11 och 

eleverna sammanfattar sina kunskaper 

i en kunskapsöversikt.

majema.se

Best. nr 850

ISBN 978-91-7857-011-9

Testa dina 
kunskaper

Lgr 11 
åk 3

Testa dina kunskaper
Ett 24sidigt häfte som sammanfattar momenten 
för åk 1–3 och förbereder dina elever inför de 
nationella proven. Häftet medföljer grundbok 3A.

inför de  
nationella  
proven!



Prova med dina elever!
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 51 Mot programmering 1

F betyder gå framåt. 
Koden F3 betyder gå 
3 steg framåt.

F3

F3

F4 F2

F2

1. Rita robotens väg. Sätt kryss i sista rutan.

kunna tolka enkla koder

PR OV K API T EL – Mitt i prick 2A KO PI ER I N G T I LL ÅT EN majema.se
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F2

F

F3 F5

F6

F3 F5

F4

2. Rita robotens väg. Sätt kryss i sista rutan.

3. Skriv robotens kod.

PR OV K API T EL – Mitt i prick 2A KO PI ER I N G T I LL ÅT EN majema.se
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4. Rita nästa figur enligt koden.

5. Räkna enligt koden.

 Kod 1  +  –  = 

3 5 6 7 8 10 20

4 3 5 5 9 8 5

 Kod 2  –  –   = 

10 12 14 16 18 20 50

2 3 5 7 9 7 5

2

PR OV K API T EL – Mitt i prick 2A KO PI ER I N G T I LL ÅT EN majema.se
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START

2

3

4 5 6

7

89

10 MÅL

23

4

5 6 7

8

9 10

2 3

4

56

7

8 9

10 2

3

4 5 6

7

89

10

23

4

5 6 7

8

9

• Slå tärningen och gå lika många steg som tärningen visar.
• Multiplicera talet du landat på med 2.
• Ringa in svaret om det är ledigt.  
• Den som har ringat in flest tal när båda har gått i mål vinner.

 

Spelare 1
4 6 8 10 12 14 16 18 20 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Spelare 2
4 6 8 10 12 14 16 18 20 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ni behöver
Labyrinten
Spel för 2.

PR OV K API T EL – Mitt i prick 2A KO PI ER I N G T I LL ÅT EN majema.se



Även ett bra läromedel från Finland 
behöver anpassning och komplettering

Läromedlet Mitt i prick matematik kommer från Finland 
och är där en beprövad och populär serie, hos både 
lärare och elever. När vi på Majema skulle omarbeta 
materialet och anpassa det utifrån Lgr 11, bestämde vi 
oss för att minska grundbokens omfång. Den var för 
mastig. Vi tyckte även att det var för få uppgifter kring 
problemlösning och kommunikation. Vi lät därför svenska 
läromedelsförfattare skriva tio nya kapitel per grundbok,  
med fokus på att få eleverna att kommunicera matematik.  

Mitt i prick finns även för mellanstadiet

En röd tråd från FK–åk 6!

Åk 4

Best.nr 000
ISBN 978-91-00000-00-0
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Åk 6 utkommer våren 2022
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Nyhets-
brev!
Anmäl dig på majema.se



Populärt och  
beprövat i Finland
Mitt i prick har arbetats om 

utifrån Lgr 11 av svenska författare 
och lärare. Resultatet är ett 

matematiskt innehåll med det 
bästa från två världar.

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

MitT i Prick  
– helT enkelT!


