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Math Fact Oh!  
skapad av Sheila McCown 

 

Ett spel för 2-5 deltagare. 

Material 

• Instruktionsguide 

• 8 svarskort (3–10) 

• 72 problemkort, 24/nivå (A, B, C) 

• 9 Game Changer-kort, 3/nivå (2 Send, 1 save) 

 

Uppstart 

Välj en nivå A, B, C.  

Spelregler 

Använd 15 st av problemkorten och bygg ihop en stor triangel av dessa. Vänd problemkorten nedåt 

och börja med ett kort på toppen och två i nästa rad och tre i nästa osv. Övriga kort läggs på hög med 

problemet nedåt. 

Dela ut svarskorten till deltagarna, lika många till alla. Svarskorten ska ligga med svaret synligt. 

Eventuellt övriga svarskort som blir över lägger ni undan. Spelaren som har högsta siffran på 

svarskortet får börja.  

Första spelaren får välja ett kort ur stora triangeln. Spelaren visar problemet för alla deltagare och 

ser om han har något svarskort som passar. Har spelaren det så matchar han den med sitt svarskort. 

Om inget svarskort passar problemet får han lägga tillbaka kortet i stora triangeln med problemet 

fortfarande synligt. Om problemet matchar nästa spelare får han ta upp kortet och sätta ihop det 

med svarskortet. Sedan tar han ett nytt problemkort ur högen och utan att titta på det lägger det på 

den tomma platsen i den stora triangeln. Om spelaren inte har ett svarskort som matchar får han 

välja ett nytt kort i stortriangeln. 

Om någon får upp ett Game Changer - kort så tar man upp kortet och lägger det vid sin sida. Detta 

problemkort kan användas när det behövs senare i spelet. Detta kort får ingen annan se. Det finns 

två olika Game Changer- kort, send och save.  

Send-kort: Har du ett Send-kort kan du när som helst i spelet stoppa din motståndare att ta deras 

problemkort och lägga det längst ner i högen med nya kort. Finns inga nya lägger du det på en tom 

plats i stortriangeln.  

Save: Har du ett save-kort kan du försvara dig om någon försöker ta ditt problemkort. Då läggs både 

send och save-korten i högen med nya kort längst underst.  
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Under spelet ska problemkorten matchas med ett svarskort. Spelet fortsätter ända tills en spelare 

har fått alla tre sidor av ett problemkort matchat med svarskort, vilket bildar en triangel. Då ska 

spelaren skrika Math- fact- Oh! Om man glömmer detta så kan övriga deltagare påpeka detta och be 

spelaren ge bort ett problemkort till högen/tom plats.  Är allt korrekt vinner man spelet! Alla 

deltagare får vara med och kontrollräkna så att alla svar till problemet stämmer. Nämn gärna vilka 

räknelagar som har används.  Om det inte stämmer så får deltagaren lägga tillbaka problemkortet i 

högen, alternativt tom plats i stortriangeln om högen har tagit slut och spelet fortsätter till nästa 

spelare. Man kan också själv komma på att man har gjort fel och då får man fortsätta spela efter att 

man lagt tillbaka problemkortet.  

 

Hjälpmedel 

• Ha papper och penna som kan vara till hjälp vid beräkningarna. 

• Tallinjer och miniräknare kan vara till hjälp.  

• Ha en ansvarig för att hela tiden fylla på de tomma luckorna i stortriangeln.  

• Ta bort Game change- kort om ni vill förenkla spelet. 

• Hjälp eleverna genom spelet med regler och termer om det behövs. 

• Om man har svårt för att ta sig igenom hela spelet kan man begränsa antal problemkort, 

samt spela i en mindre grupp.  

 

Fler möjligheter: 

Om du vill träna själv eller tillsammans med andra utan att spela hela spelet kan man göra följande; 

• Fokusera på ett svarskort. Försök hitta alla problem som matchar. 

• Skapa trianglar eller andra former av problemkort med korrekta matchningar.  

• Spela memory där du ska koppla problemkortet med endast ett svar. 

• Ta tiden för att se hur snabbt dina elever kan matcha alla problemkorten eller se hur många 

de hinner matcha under en viss tid. Följ deras utveckling! 

• Gör ert egna Math-Fact-Oh med egna problem.  

• Spelet kan höja nivå genom att plocka in några svårare problemkort från högre nivåer och 

skapa en större stortriangel. Ni kan då skapa olika geometriska figurer i slutstriden, t ex. 

parallellogram och romb. Tänk på att plocka in problemkort som matchar svarskorten, ett till 

varje svar, så att alla har möjlighet till att kunna vinna.  

 

 


