
 

 

Spöket Oscar utmanar dig att para ihop rätt bild med rätt förklaring med rätt begrepp. Dra 

ett streck mellan den förklaring och det begrepp som hör ihop.  

  
Svaret i subtraktion Summa 
345 Term 
Heter de tal som adderas Ental 
Svaret i en addition Tiotal 
842 Differens 
Heter de tal som subtraheras Term 
123 Hundratal  
1532 Tusental 
 

 

Näst på tur är häxan Marika som räknat några additionsuppgifter. Hon har med flit gjort fel. 

Hon utmanar dig att hitta felen och rätta till dem.   
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Utmaningarna fortsätter. Denna går har fladdermössen varit framme och 

raderat tal ifrån tallinjen. Undersök mönstret och skriv dit de saknade siffrorna. 
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Halloween matematik  
 



Näst på tur är de elaka pumporna. De utmanar dig att lösa några textuppgifter.  

1. Malin hade samlat ihop 238 kr inför Halloween. Elsa hade samlat ihop 45 kr mer. 

Hur mycket pengar hade Elsa? 

 

 

2. Häxan Lena var och handlade saker till sin magiska soppa. Hon betalade med en 

tvåhundralapp och fick tillbaka 38 kr. Hur mycket hade hon handlat för? 

 

 

3. Ola ska åka till ett spökslott och sova över. Först åker han 68 km, sedan tar han en 

paus. Därefter åker han 46 km till för att komma fram. Hur långt behövde Ola åka för 

att komma fram? 

 

 

 

Sist på tur är zombien Sven. Han utmanar dig att följa instruktionerna och rita HUR och VAD 

han säger åt dig i rutan nedanför.  

1. Måla en linje längst ner i rutan, en  liten bit ovanför ramen.  

2. Måla en rektangel på linjen. Rektangelns långa sida ska möta linjen.  

3. Måla en triangel ovanför rektangeln. De ska sitta ihop. 

4. Måla två kvadrater på varsida om rektangel.  

5. Måla en cirkel uppe i högra hörner. 

6. Färglägg i vilka färger du vill.  

 

 

 


