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Lärarhandledning

”Har du turen med dig?”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Med denna lotteri-utmaning får eleverna möjlighet att träna på att ställa upp bråk, 
bekanta sig med begreppen nämnare och täljare, procent samt hur bråk och procent 
hänger ihop. Inte minst får de möjlighet att se om de är riktiga turnissar eller inte.

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 samt Problemlösning:

• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter.

• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1 - 3 under rubrikerna 
Taluppfattning och tals användning samt Problemlösning men rekommenderas 
framförallt för elever i årskurs 4 – 6. 

Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• Skål
• Miniräknare

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_och_analysera_matematiska_begrepp_och_samband_mellan_begrepp
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tal_i_procentform_och_deras_samband_med_tal_i_bråk-_och_decimalform
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_frågeställningar_utifrån_vardagliga_situationer
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Instruktioner

Börja med att klippa upp ett gäng lappar, ca 40 lappar är bra. Det viktiga är att det finns 
minst två lappar för varje elev som är med i utmaningen. Ju mer lappar ni gör desto mer 
spännande blir det!

Skriv ut olika valörer på lapparna, exempelvis 5, 10, 25, 50, 100 och 200. Se till att det blir 
flera lappar av samma valör. Vik ihop lapparna så att det inte går att se valören och lägg 
lapparna i skålen.

Fråga eleverna om de tror att det finns någon bland dem som är en riktig ”turnisse”. 
Efter att eleverna har svarat på frågan ska alla börja med att ta en varsin lapp. Alla elever 
ska sedan skriva upp talet de fick i nämnaren, de ska alltså skapa ett bråk där de fyller i 
nämnaren men lämnar täljaren tom. Sedan är det dags för eleverna att dra andra lappen. 
Talet från den andra lappen ska eleverna skriva i täljaren. 

Berätta för eleverna att den första lappen de tog är deras startvärde och andra lappen 
deras slutvärde. Den eleven som har fått ett slutvärde som växt med flest antal procent 
vinner rundan.  För att få fram vinnaren ska eleverna alltså räkna ut bråket med hjälp av 
en miniräknare och se vem som fick högst ökning i procent.

För att göra det tydligare visar vi tre scenarion från en spelomgång som kan uppstå:

En elev drar upp två lappar som båda har samma valör. I detta scenario har det inte 
skett en förändring, värdet har varken minskat eller ökat. Räknar vi ut bråket får vi 1, 
vilket är samma som 100%. Alltså, allt är kvar. 

En elev drar först upp valören 100 och sedan valören 200. I detta scenario har värdet 
ökat, eftersom 200/100=2. Resultatet blir dubbelt så mycket som startvärdet. Hur 
mycket har värdet växt? Jo, 200%-100%= 100%, värdet har växt med 100%. 

En elev drar först upp valören 50 och sedan valören 5. I detta scenario har värdet 
minskar, eftersom 5/50=0,1. Startvärdet (50 i vårt fall) börjar på 100% och slutar på 10%. 
Hur mycket har värdet minskat? Jo, 100-10 = 90%, värdet har minskat med 90%.

För dessa tre elever är det den eleven som hade en ökning på 100% som vann.

Nu är det dags för era elever att räkna på huruvida de är riktiga ”turnissar” eller inte.

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/har-du-turen-med-dig 
eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
http://www.matteboken.se/beppematik/har-du-turen-med-dig


Lärarhandledning #Beppematik: ”Har du turen med dig?” 

3

Underlag för pedagoger att få en djupare 
förståelse för bråk och procent:
Ett tal kan alltid delas upp i mindre beståndsdelar precis som en hel pizza alltid kan 
delas upp i mindre bitar. Det finns flera olika sätt att visa när något är uppdelat i mindre 
bitar och de två vanligaste sätten att göra detta på är med hjälp av bråk eller procent.

Bråk:

Ett bråk har alltid en nämnare och en täljare. Det kan vara svårt att komma ihåg vilken 
som är vilken, men ett vanligt ”trick” är att titta på första bokstaven i namnen. Täljare 
börjar med bokstaven t precis som ordet tak. Tak brukar ligga ovanpå husen och därför 
är det alltså täljaren som ligger ovanpå bråkstrecket:

Täljare
Nämnare

5
6

3
4

Om talet i täljaren är större än talet i nämnaren vet vi att bråket beskriver något som är 
större än en hel. Som exempel kan vi titta på följande bråk:

Det här bråket visar hur många fjärdedelar vi har. I det här fallet handlar det om fem 
fjärdedelar. För att ”bygga en hel pizza” behövs det fyra fjärdedelar, alltså blir det en 
fjärdedel över. Bråket representerar alltså en hel och en fjärdedel. 

Ett annat exempel på ett bråk är: 

I det här fallet har vi tre fjärdedelar. Om siffran i nämnaren är större än siffran i täljaren 
beskrivet alltså bråket något som är mindre än en hel. Dessa räcker inte till att ”bygga 
en hel pizza”.



Lärarhandledning #Beppematik: ”Har du turen med dig?” 

4

Procent:

Dessa bråk kan enkelt göras som till procent. Ett enkelt knep för att göra detta är helt 
enkelt att slå in bråket i en miniräknare. Vi kan börja med:  

Om vi slår in 5 dividerat med 4 i miniräknaren får vi svaret 1,25. För att göra om detta 
tal till procent ska vi multiplicera talet med 100. I det här fallet blir svaret 125, vilket är 
125%.

En hel ”pizza” är alltid 100%. I exemplet ovan kan vi se att procentsatsen är 125% och 
det betyder att vi har mer än en hel pizza. Nämligen 25% mer.

Om vi istället tittar på bråket    och räknar ut talet på miniräknaren får vi 0,75. 
Multiplicerat med 100 blir det 75, vilket är 75%. Denna procentsats är mindre än 100%. 
Alltså handlar det nu om något som är mindre än en hel.
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