
VÄXELSPELET
Syftet med spelet är att öva på att växla pengar 
i olika valörer. Att ta och lämna ifrån sig pengar 
med handen gör att vi använder flera sinnen 
vilket gör det är lättare att befästa kunskapen. 
Minnet förstärks.
     Automatiseringen av sifferräkningen uppåt 
och nedåt är grundläggande för att kunna lösa 
uppgifter utan fingerräkning, kalkylator eller 
papper och penna.
     Under spelet samtalar eleverna och berättar 
hur det tänker vilket också förstärker inlärningen. 
Naturligtvis tränar vi också samspel och 
turtagning när vi spelar.

Detta behövs i spelet: 
En växelkassa med mynt och sedlar i 
olika valörer

25 stycken enkronor
15 stycken två-, fem - och tiokronor
10 stycken 20-kronorssedlar
5 stycken 50-, 100-, 200-kronorssedlar
2 stycken 500-kronorssedlar (vid höga växlingar)
2 stycken 1000-kronorssedlar (vid höga växlingar)

Två stycken vanliga tärningar

Antal deltagare 2-4 spelare
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Olika sätt att spela.

Spelet tränar addition, sub- 
traktion eller multiplikation.
Det kan spelas i olika svårighetsgrader utifrån 
bestämd slutsumma. 
Ju mer avancerade eleverna blir desto högre 
kan slutsumman vara.
Om slutsumman är hög kan eleverna redan från 
början använda lite högre mynt. 
Då är det inte nödvändigt att använda småmynt.
Det är dock väsentligt att börja med lägre summor 
så att alla steg är befästa innan man går vidare 
med höga summor.

Spelet kan spelas ”uppåt” och då hämtar eleverna 
pengar tills någon (eller alla) har nått den bestämda 
slutsumman och fått sin sedel. 
Ni kan också spela ” nedåt” och lämna pengar tills 
någon (eller alla) har slut på sina pengar.
Genom alla spel löper en röd tråd och det är frågan:
”Kan du växla?” 

        Man växlar alltid med banken och alltid upp 
       till större valörer!
 
       I exemplet här nedan spelar vi bara tills någon 
      får en 20-kronorssedel. Att först göra det så enkelt 
kan ge en förförståelse för hur spelet går till innan man 
börjar med högre sedlar.
Här använder vi bara en tärning eftersom 
det handlar om att nå 20 kronor.

Spelets gång

Lägg upp sedlar och mynt i olika högar 
mitt på bordet. Inga sedlar över 20 kr.
Använd en tärning.
Spelare 1 slår tärningen och tar till sig pengar utifrån 
antalet prickar.
Tärningen visar 5 prickar och eleven tar 5 enkronor.
Innan spelare 2 får slå ska en fråga ställas till Spelare 1: 
”Kan du växla?”
I det här fallet kan Spelare 1 växla.
Berätta gärna vad ni gör,  exempelvis: 
”Jag växlar till en 5-krona.”



Nu kan Spelare 2 slå.
Tärningen visar 2 prickar. 
Spelare 2 tar 2 enkronor.
Spelare 1 frågar: ”Kan du växla?”
Spelare 2 kan växla till en 2-krona så då blir svaret: 
”Ja.”
Om spelaren istället valt att direkt 
ta en 2-krona så går det inte att 
växla uppåt.
Då svarar spelaren: ”Nej.”

Spelet fortsätter på samma sätt. 
Spelarna slår tärningen och får mer pengar 
vartefter.
Hela tiden ställs frågan: ”Kan du växla?”
Man växlar alltid upp till större valörer eftersom 
målet är att få en 20-kronorssedel. 
 
Andra sätt att spela.

Spela uppåt mot målet 100 kr
I den här varianten arbetar ni med addition.

Spela med två tärningar.
Slå tärningarna och räkna fram summan.
Spelaren drar till sig så många kronor som 
tärningarna visar.
Motspelaren frågar: ”Kan du växla?”
Går det att växla till högre mynt eller sedel så gör 
spelaren det.
Den som först kan växla upp sig till en 
100-kronorssedel har vunnit.
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Spela nedåt med början på 100 kr
I den här varianten arbetar ni med subtraktion.
Det går ut på att få slut på pengar.
Spela med två tärningar. 
Varje deltagare får en 100-kronorssedel.
Slå tärningarna och summera.
Betala till växelkassan utifrån det 
tärningarna visar.
Motspelaren frågar: ”Kan du växla?”
Går det att växla till högre mynt eller 
sedel så gör spelaren det.
Den som först har slut på pengar vinner.
 
Multiplicera upp till 100 kr
I den här varianten arbetar ni 
med multiplikation.
Spela med två tärningar.
Slå tärningarna.
Multiplicera talen med varandra.
Spelaren drar till sig pengar utifrån vad 
summan blev.
Motspelaren frågar: ”Kan du växla?”
Går det att växla till högre mynt eller sedel 

så gör spelaren det.
Den som först kan växla upp sig till en 100-kronors-
sedel har vunnit.

                              Ytterligare varianter
                              Svårighetsgraden i spelet kan ökas           
                              i och med att man använder sig 
                             av högre valörer och till exempel 
                             multiplicera upp till 500 kronor 
eller 1000 kronor.
Vid addition upp till eller subtraktion ned från dessa 
valörer kan med fördel tärningar med större antal 
prickar användas.

Lycka till med spelet!
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