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Lärarhandledning

”Snabbast vinner”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning tränar eleverna främst på huvudräkning. Detta görs genom att eleverna 
får lära sig ett lättlärt kortspel som både är roligt och snabbspelat. Svårighetsgraden går 
att variera genom att anpassa antalet spelare eller genom att anpassa reglerna. 

Koppling till kursplaner i matematik
Leken är kopplad till kursplanen i matematik för både årskurs 1-3 och 4-6, framförallt 
till följande punkter under Taluppfattning och tals användning (den första punkten 
finns endast i kursplanen för årkurs 1-3):

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

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

Material
Till övningen behövs en eller flera kortlekar, beroende på hur många elever som deltar. 
En kortlek kan underhålla två till åtta barn.

Regler för kortspelet

Antal spelare: två till åtta personer. Ju fler spelare som är med desto svårare blir det. 

Ta fram kortleken och plocka bort jokrarna. I det här spelet är de kort som har en valör 
mellan två och tio värda just så många poäng som siffran som står på kortet (t.ex. är 
klöver två värd två poäng) medan de klädda korten är värda tio poäng och essen ett 
poäng.

#BEPPEMATIK

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#De_fyra_r%C3%A4knes%C3%A4ttens_egenskaper_och_samband_samt_anv%C3%A4ndning_i_olika_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
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Dela ut alla kort med baksidan uppåt jämnt fördelat till alla som ska vara med. Bestäm 
en person som är spelledare. Spelledarens uppdrag är att räkna ner från tre – ”tre, två, 
ett, LÄGG”. När spelledaren sagt lägg ska alla vända upp ett kort från sin hög och lägga 
det mitt på bordet. Den som snabbast kan addera ihop beloppen på korten som ligger 
uppvända på bordet ropar sitt namn och får sedan svara. Är svaret rätt får deltagaren 
behålla korten och lägga dem i en hög bredvid sig, annars skickas frågan vidare till nästa 
person som ropar sitt namn. Deltagaren med flest kort i sin hög efter att alla kort är 
spelade vinner.

Förslag på utveckling av övningen

Beroende på ålder och kunskapsnivå kan kortspelets regler anpassas. Istället för att 
addera poängen på korten kan spelarna multiplicera dem. Denna variation passar dock 
bäst för två till tre spelare. Det går även bra att bestämma att endast de svarta korten, 
endast hjärter, eller valfri annat kombination av kort ska adderas. Tänk på att ju fler 
spelare som är med, desto svårare blir det för deltagarna.

Testa, lek och variera de fyra räknesätten precis som ni vill!

Förslag på liknande övningar

Det finns massvis av kortspel som låter eleverna träna på huvudräkning, de fyra 
räknesätten och flera andra matematiska grenar. Detta utan att eleverna ens tänker på 
det! Nedan kommer ett tips på ytterligare ett superkul kortspel. Vi på Mattecentrum 
lärde oss faktiskt kortspelet av en tioåring som tyckte det var det roligaste kortspelet 
hon visste! 

Koppling till kursplaner i matematik (centralt innehåll)

Kortspelet heter 31 och kan kopplas till samma moment i kursplanen som kortspelet 
ovan samt följande punkter i kursplanen i matematik för både årskurs 1-3 och 4-6 som 
ligger under rubriken Sannolikhet och statistik (den första punkten finns endast i 
kursplanen för årkurs 1-3):

• Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 
material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 
slumpmässiga försök.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Slumpm%C3%A4ssiga_h%C3%A4ndelser_i_experiment_och_spel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_vardagliga_situationer
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Regler för kortspelet 31 

Antal spelare: två till sju personer

Ta fram kortleken och plocka bort jokrarna. I det här spelet är de kort som har en valör 
mellan två och tio värda just så många poäng som siffran som står på kortet (t.ex. är 
klöver två värd två poäng) medan de klädda korten är värda tio poäng och essen elva 
poäng.

Dela ut tre kort till varje spelare. Resten av kortleken läggs upp och ner i en hög i mitten. 
Översta kortet i leken vänds upp och läggs bredvid så att valören syns. Spelaren som 
delade ut korten börjar spela.

Varje gång det är en spelares tur får spelaren välja om den vill ta upp det synliga kortet 
eller ett kort ur högen. Sedan får spelaren lägga ner ett av de fyra korten som hen har på 
handen, detta avslutar spelarens omgång. Målet är att först få summan 31 med tre kort i 
samma färg på handen, eller så nära 31 som möjligt. 

Om spelaren har summan 31 med tre kort i samma färg på handen, efter att ha avslutat 
sin omgång ska spelaren genast lägga ner alla tre korten synligt på bordet. Spelaren har 
nu vunnit och en ny omgång kan spelas. Men spelarna behöver inte vänta tills någon 
får summan 31 med tre kort i samma färg. Utan tror en spelare att hen har högst summa 
med tre kort i samma färg på sin hand än övriga motspelare knackar spelaren i bordet. 
Detta görs direkt efter att ens omgång är klarspelad. Alla andra spelare får spela en 
omgång till efter att någon har knackat, men inte den som knackade! När den slutliga 
omgången är spelad visar alla sina kort på borden och den som är närmast 31 med tre 
kort i samma färg vinner. Om spelaren som knackade har exempelvis summan 26 med 
tre kort i samma färg och en motspelare också har summa 26 med tre kort i samma färg 
när korten visas så är det motspelaren som vinner omgången. En spelare får inte knacka 
om hen har under 21 i summa med tre kort i samma färg.

Det finns ett undantag och det är när en spelare har tre ess på handen. Det räknas som 
att ha summan 31 med tre kort i samma färg.

Vinnaren av spelet är spelaren som först vinner 5 omgångar. Håll ställningen på ett 
papper bredvid er. Lycka till!

Fler lekar och övningar finns på på matteboken.se/beppematik
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