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I denne måned udkom en ny cd med titlen
»At gange med sange«. Den er lanceret som
»en ny sjov måde at lære de små tabeller«.
Cd´en er indspillet af, produceret af og ud-
givet af Klaus Rubin og Henning Jensen der
til lejligheden kalder sig »Tabeldrengene«.
På cd´en er de assisteret af Henning Jensens
to døtre Fine og Amanda. Klaus Jensen er
dramalærer, og Henning Jensen er musiker
og cand.phil. i musik.
De har oplevet som forældre at deres børn
havde kvaler med de små tabeller, og de hu-
sker selv terperiet med tabellerne som min-
dre spændende. Herudover har de erfaring
for at også små børn har let ved at lære rim
og remser og lange sange helt udenad og til-
syneladende uden besvær. Det har tilsam-
men givet dem en god grund til at kompo-
nere og skrive tekster til 11 sange som hand-
ler om alle tabeller.
Dem har jeg gået og lyttet til i et par dage og
også siddet ganske stille og dyrket teksterne
og musikken. Det har ikke været spor kede-
ligt. Underholdningsværdien er stor, musik-
ken er frisk, rytmisk, kvik og vist nok helt i
ungdomstidens ånd og tempo. En herlig
banjo giver musik til:

den allerførste tabel
det er en 1-tabel
den allerførste tabel
den gi´r jo bare sig selv

Og så går det bare derudad
med en ny tekst og en ny kvik
melodi til de følgende tabeller.

2-4-6-8-10
det er lige tal vi ka´ li´
for hvis du ganger
med et lige tal
får du et lige tal
ved du lige
hvad det skal sige

Sangene er fulde af godt hu-
mør. Der er indlagt kommen-

tarer både fra Tabeldrengene og Fine og
Amanda. Nogle sange fremføres som
spørgsmål og svar, og hører man godt efter,
får man også pigernes kommentarer med på
nogle af kendsgerningerne om tabellerne.
Fx: Ja, det er – Vi kan bare det der – Lige
præcis mv.
De små kommentarer skal børnene nok fan-
ge og få flettet ind når de meget hurtigt
kommer til at kende sangene og dermed
remserne.
Og det vil de komme til efter få gennemlyt-
ninger.
Men I skal ikke være nervøse for at I skal bli-
ve arbejdsløse fordi I spiller et par tabelsan-
ge. I skal stadig bruge tid på at hjælpe ele-
verne med at finde ud af hvilke situationer
der skal til for at de kan få brug for indhol-
det i disse remser.
Man kan godt lære at synge alfabetsange
uden at kunne læse. Når man tænker på:

Bennys bukser brændte.
Børge råbte åh!
Børge havde nemlig
Bennys bukser på

aner man jo alligevel remsernes betydning
både for lyst og indsigt.
Uden i øvrigt at ville drage tekstsammenlig-

Anmeldelse

At gange med sange
Af Bent Dyrby
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ninger mellem Halfdan Rasmussens ABC-
rim og tabelsangene vil jeg fremføre at hen-
sigterne med anvendelse af tabelsange og
ABC-rim antagelig er de samme.
Det er nok indlysende at tekstindholdet i ta-
belsange stort set er givet på forhånd, men der
er da også lejlighed til for forfatterne at kom-
me med små bemærkninger som i 4-tabellens
»nu har du hørt hvordan man ganger med 4«
der efter et ekstra vers bliver til »nu ved du
hvordan man ganger med 4«. Så enkelt er det
jo ikke, så lærerne skal selvfølgelig stadig
være med til at skabe læringssituationer hvor
eleverne skal lære sig hvornår man skal gan-
ge – og gerne med sange i baghovedet.
»At gange med sange« er tiltænkt målgrup-
pen fra 2. til 4. klasse, men der sker ikke spor

ved at spille sangene både i børnehaveklas-
sen og før. De er et frisk musikalsk og ryt-
misk pust til alle de andre sange vi har.
For tanken om at synge tabelsange er ikke
ny for os. Der findes mængder af tabelsange
på SkoleKom og andre steder hvor lærere
har sat tabeltekster til kendte melodier.
Nyheden her er at sangene og melodierne er
blevet til som en enhed, og at de er blevet
indspillet på cd. Der findes 2 cd´er da san-
gene også er indspillet med neddæmpet
tekst til brug når der står karaoke på ske-
maet.
Cd´erne med tilhørende sanghæfte kan
købes på www.atgangemedsange.dk og pri-
sen er 159 kr. Det er et fint supplement, og
musik og matematik hører jo sammen.

Køb CD, kopimappe, eller
begge dele
18 helt nye opgaver
Rabat ved forudbestilling
inden 16. marts 2004.

www.eh-mat.dk
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matiklærere

Se mere på Internettet og
download eksempler fra
tidligere sæt - eller kontakt
EH-Mat
v/Eigil Hansen, Lundemosen 89,
2670 Greve, tlf 43 61 11 04
eller eh-mat@post4.tele.dk

EH-Mat har siden 1997 hvert år udgivet et
opgavesæt bestående af 18 dugfriske
opgaver til folkeskolens afgangsprøver i
matematik.
Almindelig talbehandling afslører så, at
EH-Mat allerede har fremstillet

og i år kommer
op på 144 af slagsen.
Opgaverne er nemme at tilpasse til egen
stil, idet alt kan i forskellige
formater: Works, Word og Publisher 2000,
sæt fra 1997 til 2001 også i WordPerfect.
Fås også som .

over 100
forskellige opgaveforslag

fås på CD

kopimappe

Opgaver til den mundtlige prøve

Nyt sæt udkommer 1. april 2004
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