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Addition och  
subtraktion 1–1000
Framsteg i matematiken är en serie arbetsböcker som  
fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.
Med hjälp av arbetsböckerna och lärarhandledningarna 
kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt. 
Layouten är tydlig och återkommande.
Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna  
befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får 
bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och 
grundlägga viktiga begrepp. I lärarhandledningarna finns 
också många kopieringsunderlag.
Varje häfte tar upp ett område.

•	 Börja	med	begrepp

•	 Mönster	och	geometri

•	 Mönster	och	sekvenser

•	 Tal	och	antal

•	 Tal	och	talsystem

•	 Addition	och	subtraktion	1–5

•	 Addition	och	subtraktion	1–10

•	 Addition	och	subtraktion	1–20

•	 Addition	och	subtraktion	1–50

•	 Addition	och	subtraktion	1–100

•	 Addition	och	subtraktion	1–500

•	 Addition	och	subtraktion	1–1000

•	 Talen	11–18	–	tiotalsövergång

•	 De	fyra	räknesätten	–	Likhetstecknet

•	 Multiplikation

•	 Division

•	 Tabeller	och	diagram

•	 Problemlösning
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500 plus tiotal

500 + 10 = ____

500 + 30 = ____

500 + 50 = ____

500 + 60 = ____

500 + 70 = ____

500 + 20 = ____

500 + 80 = ____

500 + 90 = ____

50 + 500 = ____

80 + 500 = ____

500 + ____ = 550

500 + ____ = 590

90 + 500 = ____

40 + 500 = ____

____ + 500 = 530

____ + 500 = 570

+ =5 0 0 5 2 0

Det finns 500 personer på cirkusen.
Det kommer 20 personer till.
Hur många finns det sedan på cirkusen?
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500 minus tiotal

500 – 10 = ____

500 – 30 = ____

500 – 60 = ____

500 – 50 = ____

500 – 80 = ____

500 – 20 = ____

500 – 70 = ____

500 – 40 = ____

500 – 90 = ____

500 –100 = ____

500 – ____ = 470

500 – ____ = 420

500 – ____ = 460

500 – ____ = 410

500 – ____ = 480

500 – ____ = 430

500 – ____ = 450

500 – ____ = 490

– =5 0 0 4 2 0

Leo har 500 kronor.
Han köper en boll för 80 kronor.
Hur många kronor har Leo kvar?
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