
Kunskapskrav år 3Centralt innehåll

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter 
och använder då likhetstecknet på ett 
fungerande sätt.

Eleven kan föra och följa matematiska 
resonemang om geometriska mönster och 
mönster i talföljder.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster 
kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Algebra

Likhetstecknets betydelse
2A, kap 1

Öppna utsagor i addition 
och subtraktion
2A, kap 1-5 
2B, kap 6-10

Enkla ekvationer
2A, kap 1-4 (utmaningar)
2B, kap 9 (utmaning)

Formulera en regel  
2A, Tänk till

Hitta regeln  
2B, Tänk till

Fortsätta talmönster
2A, kap 1

Fortsätta formmönster
2A, kap 2

Talmönster med dubbelt och 
hälften
2A, kap 4

Fortsätta ett mönster
2A, kap 5

Talmönster och geometriska 
mönster
2B, kap 7
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Eleven kan även använda och ge exempel på 
enkla proportionella samband i elevnära 
situationer.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Samband och förändring

Talmönster med dubbelt och hälften
2A, kap 4
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Eleven kan föra och följa matematiska 
resonemang om slumpmässiga händelser.

Eleven kan dessutom vid olika slag av 
undersökningar i välkända situationer avläsa och 
skapa enkla tabeller och diagram för att sortera 
och redovisa resultat.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att 
sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Sannolikhet och statistik

Sannolikhet i vardagliga situationer 
2A, Tänk till

Målet behandlas i Prima år 1 och 3.
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Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 
sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar 
och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 
geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge  
i rummet.

Geometri

Namnen på de geometriska klot, 
kub, rätblock, cylinder och kon
2A, kap 3

Namnen på de geometriska 
objekten linje, sträcka och punkt.
2A, kap 3

Namnen på de geometriska objekten  
triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub,  
rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon
2B, kap 6

Kunna beskriva och jämföra geometriska objekt 
utifrån deras egenskaper. Begreppen hörn och sida 
samt hörn, sidoyta och kant.
2B, kap 6

Rita linje, sträcka och markera skärningspunkt.
2A, kap 3

Bygga enkla tredimensionella objekt 
2B, kap 6 (LH)

Symmetriska mönster
2B, kap 10

Symmetri 
2B, Tänk till

Målet behandlas i Prima år 1.

Rita och måla symmetriska bilder.
2B, kap 10

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring 
och förminskning.

Eleven kan använda grundläggande geometriska 
begrepp och vanliga lägesord för att beskriva 
geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes 
relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån 
instruktioner, konstruera enkla geometriska 
objekt.

Dessutom kan eleven använda grundläggande 
geometriska begrepp och vanliga lägesord för att 
beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och 
inbördes relationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och 
uppskattningar av längder, massor, volymer och 
tider och använder vanliga måttenheter för att 
uttrycka resultatet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri 
kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. 
Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida 
och äldre måttenheter.
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Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Problemlösning

Laborativt arbete med olika 
problemlösningsmetoder
2A, kap 4

Strategier vid problemlösning. 
Problemlösningens fem steg.
2A, kap 4 (LH)

Mönster, sannolikhet och 
kombinatorik 
2A, Tänk till

Ledtrådsmatte 
2A, Tänk till 

Geometri, samband och upp-
delningar 
2B, Tänk till

Formulera räknehändelser till givna additioner och 
subtraktioner.
2A, kap 1

Formulera räknehändelse kring tid.
2A, kap 4

Formulera egna liknande problem,  
2A Tänk till  
2B, Tänk till

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära 
situationer genom att välja och använda någon 
strategi med viss anpassning till problemets 
karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och 
ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla  
vardagliga situationer.

Räkna ut tidsdiffens mellan 
två klockslag
2A, kap 4

Klockan, kvart över och 
kvart i
2A, kap 4

Jämföra, uppskatta och mäta 
massa
2B, kap 8

Klockan, hel, halv, kvart i och 
kvart över 
2B, Träna mer

Klockan, hel, halv, kvart i 
och kvart över 
2A, Träna mer
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Eleven kan föra och följa matematiska 
resonemang om val av metoder och räknesätt 
samt om resultats rimlighet.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp 
och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och 
uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till 
naturliga tal.

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Taluppfattning och tals användning

Talraden 0 – 100 
2A, kap 1

Udda och jämna tal
2A, kap 1

Använda tecknen >, < och =
2A, kap 1

Skriva och läsa ordningstal, 
första till tolfte
2A, kap 3

Storleksordna tal upp till 1000
2B, kap 6

Talsorter, att räkna med tiotal och ental. Skriva tal i utvecklad form.
2A, kap 1

Begreppen ental, tiotal och hundratal
2B, kap 6

Bråk i problemlösningsuppgifter  
1A, Tänk till

Bråk som del av helhet och del av antal, en halv ( 1
2 ), en tredjedel ( 1

3 ) 
och en fjärdedel ( 1

4 )
2A, kap 2

Att använda tal i bråkfom i vardagliga sammanhang
2A, kap 2

Sambandet mellan addi-
tion och subtraktion
2A, kap 5

Addition och subtrak-
tion i talområdet 0-20 
samt med hela tiotal
2A, kap 1

Använda mini-
räknare
2B, kap 6

Multiplikationsbegreppet
2B, kap 8

Addition med ental och 
tiotal i talområdet 20-100
2A, kap 2

Addition med talsorts-
räkning
2B, kap 7

Sambandet mellan addi-
tion och multiplikation
2B, kap 8

Subtraktion med ental och 
tiotal i talområdet 20-100
2A, kap 3

Addition med 
uppställning
2B, kap 7

Divisions-begreppet
2B, kap 9

Addition i talområdet 
0-20 med tiotalsövergång
2A, kap 4

Subtraktion i talområdet 
0-100 med tiotalsövergång
2B, kap 9

Sambandet mellan multi-
plikation och division
2B, kap 9

Subtraktion i talområdet 
0-20 med tiotalsövergång
2A, kap 5 
2B, kap 8

Multiplikation med  
2, 5 och 10
2B, kap 9

Division med 2 
2B, kap 9

Välja räknesätt
2B, kap 10

Addition i talområdet 
0-100 med tiotalsövergång
2B, kap 6

Subtraktion med  
uppställning 
2B, kap 10

Överslagsräkning och avrundning till närmaste tiotal
2B, kap 7

Jämföra och uppskatta massa
2B, kap 8

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga 
tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika 
kulturer genom historien.

Eleven har grundläggande kunskaper om 
naturliga tal och kan visa det genom att beskriva 
tals inbördes relation samt genom att dela upp 
tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i 
bråkform genom att dela upp helheter i olika 
antal delar samt jämföra och namnge delarna som 
enkla bråk.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i 
vardagliga situationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak 
fungerande matematiska metoder med viss 
anpassning till sammanhanget för att göra enkla 
beräkningar med naturliga tal och lösa enkla 
rutinuppgifter med tillfredställande resultat. 
Eleven kan använda huvudräkning för att 
genomföra beräkningar med de fyra räknesätten 
när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 
0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 
utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion 
kan eleven välja och använda skriftliga 
räknemetoder med tillfredställande resultat när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning 
i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid 
huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med 
skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i 
olika situationer.

2A

2A

2
Matris utifrån centralt innehåll och kunskapskrav
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Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja 
och använda någon strategi med viss anpassning till problemets 
karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen 
om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och  
visar det genom att använda dem i vanligt förekommande samman - 
hang 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 kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska 
metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla 
beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med 
tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder 
och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, 
geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och 
besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i 
huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, 
symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning 
till sammanhanget. 
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Prima matematik 2

I Prima matematik utvecklar eleven sina matematiska förmågor genom att: 

Problemlösningsförmågan:  
Arbeta med problemlösningens fem steg. 
1. Läs uppgiften. 
2. Tänk och planera. Vad ska du ta reda på? Hur kan du ta reda på det? 
3. Lös uppgiften t.ex. genom att skriva, rita, bygga, göra en tabell, göra en uträkning eller pröva. 
4. Redovisa din lösning. 
5. Rimlighet. Är svaret rimligt? Har du svarat på frågan? 

Prova olika problemlösningsstrategier, till exempel att rita, använda konkret material, använda  
symboler eller att leta efter en regel.  Arbeta med rika problem där fler lösningar är möjliga.

Begreppsförmågan:
Möta och använda korrekta matematiska begrepp inom olika delområden.  
Öva sig i att använda begrepp och förklara samband mellan begrepp muntligt och skriftligt.

Metodförmågan:
Arbeta med olika tankemodeller i addition, subtraktion, multiplikation och division.  
Undersöka de samband som finns mellan de fyra räknesätten.  
Träna huvudräkning, skriftliga räknemetoder och att använda miniräknare.  
Välja räknesätt och bedöma resultatets rimlighet.

Resonemangsförmågan:
Diskutera kring samtalsbilder och mattelabb i par och i grupp.
Föra och följa matematiska resonemang, förklara sin egen lösningsmetod och jämföra denna med en 
kompis och med gruppen.  
Träna sig att förklara sin lösning i olika sammanhang och därmed synliggöra sina resonemang.

Kommunikationsförmåga: 
I genomgångar, faktarutor och exempel variera representationsformerna mellan till exempel bild, 
symboler, text och konkret material.
Uppmuntras att använda olika representationsformerna vid muntliga och skriftliga redovisningar och 
diskussioner.
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Syfte

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik 
samt värdera valda strategier och metoder.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska 
eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att:

Använda och analysera matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att 
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Föra och följa matematiska resonemang

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala 
om, argumentera och redogöra för frågeställningar,  
beräkningar och slutsatser

Huvudförfattare: Åsa Brorsson, matematikutvecklare, 
handledare i matematiklyftet och lärare med  

mångårig erfarenhet av undervisning i matematik.

Grundböcker F–3 med 
grundkurs, diagnos, 
repetition, utmaning och 
mattelabb

I Elevwebb 1–3 finns spelliknande 
övningar direkt kopplade till målen i 
grundböckerna

Prima facit för att 
underlätta rättningen

Utmaning 1–3 med utmaningar utifrån 
grundbokens innehåll men på en högre nivå.

Lärarhandledning 1–3 med  
metodiska tips och målmatriserna

I Lärarwebb 1–3 hittar du författarens  
tankar, lärarhandledning, kopierings
underlag, bedömning och matriser

• Tydliga mål

• Eleverna får utveckla de  
matematiska förmågorna

• Enkelt att individanpassa

• Eleverna blir medvetna om sin  
egen kunskapsutveckling

• Laborativa övningar

MATEMATIK

Lärarhandledning

Åsa Brorsson

3

MATEMATIK

Lärarhandledning

Åsa Brorsson

2

Åsa Brorsson

Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Matematiken i Prima U tmaning 3 är svårare än i 
Prima grundbok 3a och 3b och Prima extrabok 3. 
Med Prima Utmaning 3 kan eleverna fortsätta att 
utveckla sitt matematiska kunnande både när det 
gäller förmågor och centralt innehåll. Facit till 
Prima Utmaning 3 finns gratis på www.gleerups.se 
För att kunna tillgodogöra sig innehållet bör eleven 
kunna läsa instruktioner. 

Prima Utmaning 3 är också möjlig att använda 
som en fristående extrabok.

Utmaning 3

PRIMA Matematik för skolår 3 består av:

• två grundböcker
• en extrabok
• en utmaningsbok

• en lärarhandledning
• en lärarwebb
•  en elevwebb.

MATEMATIK
1

Lärarhandledning

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Matematiken i Prima U tmaning 2 är svårare än i 
Prima grundbok 2a och 2b och Prima extrabok 2. 
Med Prima Utmaning 2 kan eleverna fortsätta att 
utveckla sitt matematiska kunnande både när det 
gäller förmågor och centralt innehåll. Facit till 
Prima Utmaning 2 finns gratis på www.gleerups.se 
För att kunna tillgodogöra sig innehållet bör eleven 
kunna läsa instruktioner. 

Prima Utmaning 2 är också möjlig att använda 
som en fristående extrabok.

PRIMA Matematik för skolår 2 består av:

• två grundböcker
• en extrabok
• en utmaningsbok

Utmaning 2

• en lärarhandledning
• en lärarwebb
•  en elevwebb.

Åsa Brorsson

Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Matematiken i Prima U tmaning 1 är svårare än i 
Prima grundbok 1a och 1b och Prima extrabok 1. 
Med Prima Utmaning 1 kan eleverna fortsätta att 
utveckla sitt matematiska kunnande både när det 
gäller förmågor och centralt innehåll. Facit till 
Prima Utmaning 1 finns gratis på www.gleerups.se 
För att kunna tillgodogöra sig innehållet bör eleven 
kunna läsa instruktioner. 

Prima Utmaning 1 är också möjlig att använda 
som en fristående extrabok.

PRIMA Matematik för skolår 1 består i sitt 
baspaket av två grundböcker, en extrabok 
och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-40-677112
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Utmaning 1
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Extraböcker 1–3 mer träning med roliga 
uppgifter som utgår från grundbokens innehåll 

MATEMATIK
Extrabok 3

Ywon Paulsén
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MATEMATIK
Extrabok 2

Ywon Paulsén
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MATEMATIK
Extrabok 1
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Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, 
prova och välja lösningsmetod. De får dessutom 
dokumentera, förklara och argumentera för 
sin lösning och dess rimlighet både muntligt 
och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor 
utvecklas.

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje 
elev möjlighet till en individuell utveckling.

3A

ISBN 978-91-40-673466

PRIMA Matematik för skolår 3 består av:

• två grundböcker
• en extrabok 
• en utmaningsbok

• en lärarhandledning
• en lärarwebb
• en elevwebb
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Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11

Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, 
prova och välja lösningsmetod. De får dessutom 
dokumentera, förklara och argumentera för 
sin lösning och dess rimlighet både muntligt 
och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor 
utvecklas.

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje 
elev möjlighet till en individuell utveckling.

2A

PRIMA Matematik för skolår 2 består av:

• två grundböcker
• en extrabok 
• en utmaningsbok

• en lärarhandledning
• en lärarwebb
• en elevwebb
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Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, 
prova och välja lösningsmetod. De får dessutom 
dokumentera, förklara och argumentera för 
sin lösning och dess rimlighet både muntligt 
och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor 
utvecklas.

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje  
elev möjlighet till en individuell utveckling.

PRIMA Matematik för skolår 1 består av:

• två grundböcker • en lärarhandledning
• en extrabok • en lärarwebb
• en utmaningsbok • en elevwebb
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Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, 
prova och välja lösningsmetod. De får dessutom 
dokumentera, förklara och argumentera för
sin lösning och dess rimlighet både muntligt
och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor 
utvecklas.

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje 
elev möjlighet till en individuell utveckling.

ISBN 978-91-40-664020
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PRIMA Matematik för skolår 1 består av:

• två grundböcker • en lärarhandledning
• en extrabok • en lärarwebb
• en utmaningsbok • en elevwebb
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Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11

Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, 
prova och välja lösningsmetod. De får dessutom 
dokumentera, förklara och argumentera för 
sin lösning och dess rimlighet både muntligt 
och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor 
utvecklas.

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje 
elev möjlighet till en individuell utveckling.

PRIMA Matematik för skolår 2 består av:

• två grundböcker • en lärarhandledning

• en extrabok • en lärarwebb

• en utmaningsbok • en elevwebb
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Målen och det matematiska innehållet i Prima 
utgår från Lgr 11.

Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, 
prova och välja lösningsmetod. De får dessutom 
dokumentera, förklara och argumentera för
sin lösning och dess rimlighet både muntligt
och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor
utvecklas.

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje 
elev möjlighet till en individuell utveckling.

3A

PRIMA Matematik för skolår 3 består av:

• två grundböcker
• en extrabok 
• en utmaningsbok

• en lärarhandledning
• en lärarwebb
• en elevwebb

672070_oms.indd   1 12-07-16   13.01.13

Förskoleklass

Karin Danielsson

Mål till varje nytt arbetsområde finns presenterat 
längst ner på sidan.

Laborativt arbete gör du utifrån bokens övningar. 
Till detta arbete har du förutom vardagliga föremål 
också nytta av bokens antals- och sifferkort.

Diagnos på barnens kunskaper är lämpligt att göra 
inför skolår 1. Använd diagnosmaterialet till Prima 
Förskoleklass som medföljer boken.
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Bedömning är en metodbok som ger dig 
förslag på hur du binder samman arbetet 
från skapandet av en pedagogisk planering 
till bedömningen av elevernas kunskaper. 
Boken innehåller även konkreta tips för hur 
du kan arbeta med formativ bedömning  
i klassrummet.

Matris utifrån syfte och kunskapskrav


