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CountDown 
Ett "korsordsspeI” med siffror, för två-fyra deltagare. 

 

 

INNEHÅLL: 2 spelplaner, en med de fyra räknesätten och en enklare på baksidan med endast plus och minus. 

180 sifferbrickor (siffrorna 0-9, 18 av varje) 

4 jokerbrickor (blanka) 
68 brickor med matematiska tecken (22 plus, 22 minus, 12 gånger och 12 division) 

60 brickor med likamed-tecken 

 

INLEDNING: l detta spel galler det att räkna sig ner till noll. Alla spelare startar på 501 poäng och lägger på 

spelplanen ut räkneoperationer, vars summor dras av frän startpoängen. När en spelare gått jämnt ut på noll har 

han vunnit och spelet är slut. 

 

FÖRBEREDELSER: Utse en av spelarna till protokollförare. Lägg alla sifferbrickorna och jokerbrickorna upp och ner så 

att deltagarna inte ser vilka siffror de drar upp. Varje spelare drar sex brickor och placerar dem på bordet framför 

sig, med siffrorna synliga. Räkna ihop brickornas totalsumma. Den spelare som har lägst summa börjar spelet. 

 

SPELETS GÅNG: Bland de sex siffror han dragit upp ska spelaren hitta en räkneoperation. Han måste alltså ha alla 

siffrorna, både dem han räknar med och slutsumman de bildar, t ex 8-1=7. Minustecknet och lika medtecknet 

plockas fritt. Start sker alltid i CountDown-rutan längst upp till vänster, vilket gör att första spelaren börjar med en 

minusoperation, vågrätt eller lodrätt. Han får bara lägga en siffra på varje sida om det matematiska tecknet. 

 

 

 

 

 

 

Exempel för spelare nr 1:  

 

Spelare nr 1 är därmed nere på 492 poäng (501-9=492). Han plockar tre nya brickor så att han återigen har sex 

stycken. 

 

Nästa spelare måste haka på någon av de redan utlagda siffrorna eller tecknen och kan därför uppnå tvåsiffriga tal. 

 

Exempel för spelare nr: 2               
 

 

 

 

 

 

Spelare nr 2 är nere på 413 poäng. 

(501-88=413) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbjudet att 

ändra en utlagd 

slutsumma! 
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Tre olika möjligheter för spelare nr 3: 
Exempel 1:    Exempel 2: 

 
 

 
 

 

Exempel 3: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SPELETS AVSLUTNING: För att vinna CountDown måste en spelare hamna exakt på noll, aldrig under. 

Har spelaren bara 1 poäng kvar måste han lägga en räkneoperation med slutsumman 1. I princip skulle en spelare 

kunna gå ut redan första rundan om han lyckades lägga en snillrik räkneoperation vars slutsumma blev exakt 501! 

 

 

FRÅGOR OCH SVAR: 
 

Fråga: Vilket räknesätt ska jag använda? 

Svar: Det är rutan där du placerar det matematiska tecknet, som avgör räknesättet. 

 

Fråga: Får jag lägga ut hur många siffror som helst i mitt tal? 

Svar: Nej, bara en siffra på varje sida om det matematiska tecknet. 

 

Fråga: Hur bär jag mig åt för att få ett tvåsiffrigt tal att räkna med? 

Svar: Genom att bygga på en redan utlagd siffra. Det är dock förbjudet att ändra en utlagd slutsumma eller den 

räkneoperation som bildar slutsumman. Har någon lagt ut 9-1=8 måste denna operation ligga kvar. 

Man får inte lägga en siffra efter åttan, men gärna under den! 

 

Fråga: Får jag krocka med andra siffror och tecken? 

Svar: Ja, så länge inte en utlagd operation eller dess slutsumma förändras. 

 

Fråga: Får jag lägga ut 03 och räkna det som tre? 

Svar: Nej, men om 03 redan ligger ute (genom krock) är det tillåtet att bygga ut talet till 103 eller liknande, dock inte 

att använda det som talet 3. 

 

Fråga: Måste jag haka på någon annans brickor? 

Svar: Ja, du får inte börja bygga någon annanstans på spelplanen, allt ska haka i vartannat. 

 

 

Spelare nummer 3 är 
här nere på 467 poäng. 

(501-34=467) 

Spelare nummer 3 är 

här nere på 547 poäng. 

(501-44=457) 

 

Spelare nummer 3 är 

här nere på 341 poäng. 
(501-160=341) 
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Fråga: Vad händer om jag inte lyckas hitta en bra räkneoperation bland mina brickor? 

Svar: Du passar och står över den rundan. Om du vill får du då byta ut valfritt antal brickor mot nya. 

 

Fråga: Hur länge får jag grunna på min räkneoperation? 

Svar: Det bestämmer ni själva. Tre minuter är en lagom betänketid. 

 

Fråga: Vad gör jag med den blanka jokerbrickan? 

Svar: Den gäller som vilken siffra du vill mellan 0 och 9. Vill man öka deltagarnas chanser till jokrar kan man byta ut 

den blanka brickan mot den siffra man valt och lägga tillbaks jokern bland de odragna brickorna. 

 

Fråga: Får jag använda miniräknare? 

Svar: Det bestämmer ni själva. Det brukar bli roligare med än utan. 

 

Fråga: Får jag lägga operationerna diagonalt? 

Svar: Nej, alla räkneoperationer ska läggas vågrätt eller lodrätt, från vänster till höger eller uppifrån och ner. 

 

Fråga: Får jag börja med slutsumman? 

Svar: Nej, det är inte tillåtet att lägga 8=4+4. 

 

Fråga: Hur många siffror får det vara i slutsumman? 

Svar: Hur många som helst. 

 

Fråga: Är negativa tal tillåtna? 

Svar: Nej. 

 

Fråga: Måste man gå jämnt ut på noll? 

Svar: Ja. Den som har 1 kvar måste hitta en operation vars slutsumma blir 1. Det innebär att spelet kan svänga 

snabbt och den som leder stort kan få stå kvar och vänta på att kunna lägga något som går jämnt ut. 

 

Fråga: Måste jag lägga ut en ny siffra på varje sida om det matematiska tecknet? 

Svar: Nej. Om en utlagd slutsumma är 69 får du lägga ett matematiskt tecken direkt efter det. Tex 69-1=68. 

 

 

BARN VERSIONEN: CountDown är det lustfyllda sättet att lära barn räkna! Och ett spel som du faktiskt kan spela 

tillsammans med ditt barn på lika villkor. Vi har angett lämplig ålder till 10 år men det går givetvis att spela 

CountDown med ännu yngre barn, det är bara att ändra reglerna.  

Tips för lättare regler: Använd den lätta spelplanen med bara plus och minus, sätt startsumman till 101 eller 201 

och lägg bara ut enkla tal. 

 

 

Lycka tiII! 


