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Lärarhandledning
”Trolleri med miniräknare”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Äntligen är det dags för trolleri! I denna övning får eleverna lära sig hur siffor och 
tal förhåller sig till varandra. I trolleritricket används en miniräknare och eleverna får 
däför både öva på att själva använda miniräknaren samt att ge instruktioner för hur en 
miniräknare kan användas. Eleverna får med hjälp av de fyra räknesätten trolla fram ett 
förutbestämt tal, utan att veta vilken siffra som används som startpunkt! Vanligast vid 
trollerier är att använda sig av olika illusioner för att lura sin publik men här använder vi 
oss av vedertagna matematiska räknesätt utan fusk för att skapa magi!

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Taluppfattning och tals användning och Algebra:

• 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.

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 
beteckna ett obekant tal med en symbol. 

Övningen går att koppla till Taluppfattning och tals användning i kursplanen för 
årskurs 1-3, dock kan elever i de lägre årskurserna behöva mer vägledning för att utföra 
övningen. Ett alternativ är att du som pedagog trollar för dina elever och de agerar 
publik.

Material
Det som behövs för att utföra matematisk magi är penna, papper, kortlek och 
miniräknare.
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Instruktioner

Ta fram kortleken och plocka ut ett kort med varje valör från två till nio, alltså åtta 
kort totalt. Färg spelar ingen roll. Blanda de åtta korten och lägg dem upp och ner på 
bordet så att ingen vet vilket kort som har vilken valör. Glöm inte att skapa magisk 
trolleristämning under detta moment!

Be en deltagare att välja ett av korten och sedan kolla på det utan att berätta för 
någon. Berätta att du med hjälp av siffran på kortet ska trolla så att talet som syns på 
miniräknaren kommer att utgöras av valören på det hemliga kortet och deltagarens 
ålder! Deltagaren få nu plocka fram miniräknaren och utföra stegen nedanför. Tänk på 
att vara noggrann när instruktionerna ges, minsta lilla fel leder till fel resultat.

• Multiplicera värdet på kortet med två.

• Addera 5 till det nya värdet

• Multiplicera det nya värdet med 50

Nu finns det två olika alternativ som kan ske beroende på om deltagern under detta år 
redan har fyllt år eller inte. Fråga deltagaren: har du fyllt år än? Följ följande steg:

• Om ja: Addera 1766 till värdet på miniräknaren

• Om nej: Addera 1765 till värdet på miniräknaren

• Subtrahera deltagarens födelseår från det nya beloppet

Sim sala bim, första siffran i talet du fick fram är valören på det valda kortet och 
restrerande siffror är deltagarens ålder.

Förslag på utveckling av övningen

Just denna övning kan man inte justera eftersom stegen måste följas noggrant. Däremot 
är den som gjord för en trollerishow på fritids! Anordna en show med dina elever med 
övningen som ett nummer. Eleverna kanske har egna trolleritrick på lager som de 
vill visa upp? Bjud in alla era fritidskompisar och föräldrarna och bjud på en magisk 
eftermiddag.

Förslag på liknande övningar

Vill ni fortsätta trolla med matematik kan följande övning användas. Variera 
svårighetsgraden genom att låta eleverna använda miniräknare eller räkna 
huvudräkning samt genom att välja olika stora världen på Y.
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Berätta att du kan läsa tankar och be därefter en elev att tänka på ett tal. Räknar ni med 
huvudräkning kan det vara bra att begränsa hur stort tal som eleven tänker på genom 
att till exempel säga att talet får vara mellan 1 och 10.

Be eleven att följa följande steg:

• Fördubbla talet

• Lägg till Y (Här kan du som pedagog välja valfritt tal beroende på önskad 
svårighetsgrad. Väljer du ett jämnt tal kommer svaret på slutet att vara ett heltal och 
väljer du ett udda tal kommer det att vara ett decimaltal)

• Dela det nya talet med två

• Dra bort det tal som du först tänkte på.

Be eleven att koncentrat tänka på det tal som eleven har fått fram efter alla dessa steg 
och gör en show av att försöka läsa elevens tankar. Berätta sedan att talet eleven tänker 
på är ”Y/2” . Valde du att be eleven lägga till 32 i steg 3 så säger du alltså att eleven nu 
tänker på 16.

Om dina elever redan har börjat med ekvationslösning så är det här ett bra tillfälle att 
låta eleverna använda ekvationer för att försöka lista ut hur du kunde läsa deras tankar. 
Vi kallar talet som eleven tänkte på för X och ser följande samband:

((X * 2) + Y)/2 - X = Y/2

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och filma 
gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/trolleri-med-miniraknare eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!
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