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Tarots struktur 

Tarot har 78 kort, och dessa kan 
grupperas under två rubriker: 

Stora och lilla Arkanan. 

Stora Arkanan består av 21 kort + ett 
onumrerat kort, Narren. 

Lilla Arkanan består av 56 kort och är 
indelad i fyra olika element: 

• Eld (fire) – stavar – klöver 
• Vatten (water) – koppar – hjärter 
• Luft (air) – svärd – spader 
• Jord (earth) – mynt – diamanter 

Inom varje element finns det ess till 
kung precis som i vanliga 

spelkort. 

 

 



Hur man läser korten 

Välj en lugn plats där du inte blir 
störd. 

Blanda din kortlek noggrant och sprid 
sedan dina kort eller lägg i en hög. 

Innan du börjar bör du bestämma om 
du bara vill ha upprätt/rättvända kort, 
eller om du vill ha både rättvända och 

omvända kort och meddelanden. 

Ställ din fråga. Kom ihåg att med en 
tydlig avsikt och rak fråga är det 
lättare att få rakt svar tillbaka. 

Lita på din intuition. Titta på dina 
kort, vad ser du? Är det något som 
sticker ut på bilden? Hur får kortet 

dig att känna? 

Vad du känner och tänker när du 
studerar och känner in ett kort är 
viktigare än att hålla fast vid dess 



generella betydelse. Orden ska hjälpa 
till att stimulera din egen intuition. 

Tarot är inte statisk, samma kort kan 
ha olika betydelse för olika frågor 

eller i olika sammanhang. 

Svaret finns inte i kortet, utan inom 
dig. Var snäll och respektfull mot dig 

själv. 

Det finns många sätt att lägga ut dina 
kort på. Här är några förslag. 

Dra ett kort 

Detta är det enklaste, med bara ett 
kort för en enda fråga. Tänk på din 
fråga och ta kortet du känner dig 

dragen till. 

Trekortsläggning 

Tänk på din fråga och dra tre kort 
från vänster till höger. 



• Kort 1 – det förflutna. 
• Kort 2 – nutiden. 
• Kort 3 – framtiden. 

Femkortsläggning 

Tänk på din fråga, blanda din kortlek 
och lägg dina kort i följande ordning: 

• Kort 1, i mitten – nutiden, 
frågans tema. 

• Kort 2, till vänster om kort 1 – 
det förflutna, influenser från det 
förflutna både positiva och 
negativa. 

• Kort 3, till höger om kort 1 – 
framtiden, framtida påverkan 
både positivt och negativt. 

• Kort 4 under kort 1 – 
anledningen bakom frågan. 
Denna är inte alltid känd. 

• Kort 5 ovanför kort 1 – 
utvecklingen, potentialen. 



När du är klar ska dina kort ligga i ett 
kors. 

Årsläggning 

Blanda din kortlek, be om ett 
temakort för året. Lägg ett kort som 

visar vad som är i fokus för året. 

Placera sedan ut 12 kort, ett för varje 
månad som börjar till vänster med 

januari. Du kan göra denna spridning 
även om du är mitt i året, bara börja 
din läggning vid den månad du är på 

nu. 

När du har placerat dina tolv kort kan 
du be om tre kort med de viktigaste 

influenserna under ditt kommande år. 
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