
Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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      ____           ____

____      ____

     ____ ____

____ ____

EXEMPEL
Dela in eleverna i par och låt dem ha ett kort var. Den ena har kort från de gröna korten och den 
andra från de lila korten. Ge instruktioner till den som ska börja med sitt kort (i detta fall gröna). 
“Din kompis säger ett tal, till exempel 2, då svarar du 3, din kompis säger 10, då svarar du 11 , din 
kompis säger 37, då svarar du 38.” Bestäm talområde eller låt eleverna välja fritt.
Kompisen ska sen gissa vad roboten gör. “Din robot är en +1 robot” (i detta exempel). Låt även båda ha 
ett gult kort där de kan skriva talen de säger och talen kompisen svarar med. 

Med de turkosa korten så kan eleverna hitta på egna regler för hur roboten ska göra om talen som 
stoppas in.

      ____           ____

____      ____

     ____ ____

____ ____

Jag säger: Min kompis svarar:



Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen.
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
om talet till och kompisen ska gissa vad roboten gör med talen. 
Bestäm först vad roboten gör med talen och programmera 
roboten genom att skriva det i rutan på “magen”. 
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Be din kompis att säga olika tal. Du ska tala om vad din robot gör 
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@kunskap_gladje_trygghet

Hej

Vad kul att du har laddat ner mitt material. Hoppas att ni kommer att gilla det!

Tagga mig gärna när du lägger ut bilder.
/Emma. @kunskap_gladje_trygghet

Jag gör bara material som jag själv använder. Det är anpassat efter min elevgrupp och mitt sätt att lära ut och utgår 
från Lgr 11. Materialet jag gör och använder är ett komplement till läromedel. Jag låter alltid någon korrekturläsa 

materialet men jag är ingen läromedelsförfattare ;) Jag tycker att det är kul att göra material och delar gärna med 
mig. 

När du laddar ner materialet så vill jag att du tänker på och respekterar 
detta:

Jag önskar att du inte:
- tar bort eller ändra min signatur.
- redigera eller säljer det vidare.

- sprider det utan att hänvisa till mig.

Bilderna har jag skapat


