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”Gange med Sange”, cd og 
nodehæfte, fås på dansk,
norsk, svensk og tysk.

Lektor Klaus Rubin og musiker
Henning Jensen, også kaldet
tabeldrengene, er mændene
bag undervisningskonceptet
”Gange med Sange”. Med for-
skellige musikgenrer bliver
man ført igennem den lille ta-
bel. Cd’en koster 140 kr. og
kan købes over nettet – med
til cd’en hører en karaoke-ver-
sion (www.tabeldrengene.dk).

M
an tager 10-tabellen,

tilsætter en melodi
og oversætter den
til tysk. Hvad får

man så? Et succesfuldt og
kreativt indlæringskoncept,
som den århusianske lektor
og teaterinstruktør Klaus Ru-
bin har lavet. I 2002 gik han
rundt i det lille hjem i Ris-
skov, hørte sine børn synge
med på reklamer om medi-
ster på udsalg, og så fik han
en bragende idé:

»Jeg tænkte, at hvis mine
børn kunne lære ligegyldige
reklamesange udenad, så
kunne de vel også lære 10-ta-
bellen ved at synge den,« si-
ger den 52-årige seminarie-
lektor og nynner medister-

sangen, som hans børn sang
med på. 

»Det er lidt det samme med
abc-sangen. Hver eneste
gang jeg slår op i en telefon-
bog, så synger jeg lige hurtigt
a, b, c, d, e…det er for mange
mennnesker bare nemmere
at huske ting, hvis man syn-
ger dem,« fortæller han og
synger alfabetet færdigt.

Han husker selv, hvordan
han som barn kæmpede med
matematikken og bare ikke

kunne huske tabellerne
udenad:

»Det var så demotiverende
at recitere den ene tabel op ef-
ter den anden. Det var en sur
pligt og kedeligt. Jeg havde
virkelig svært ved at huske
dem,« fortæller lektoren, der
til dagligt underviser i drama
og teater på Peter Sabroe Se-
minariet i Århus.

Først skepsis
Idéen var klar, så Klaus Rubin
kontaktede sin ven, musike-
ren Henning Jensen og sagde:

»Jeg har en idé. Jeg vil lære
børn at regne gennem sang,«
gentager den århusianske lek-
tor og tilføjer, at vennen til at
starte med ikke var videre be-
gejstret for idéen og svarede,
at den måtte Klaus søreme da
længere ud på landet med.

Men et par uger senere ringe-
de den begrejstrede århusia-
ner igen til sin ven – denne
gang med positivt udslag.

»Så rev vi en weekend ud af
kalenderen og kørte ud i et
sommerhus. Der sad vi så og
endte med at få lavet tekst og
musik til 1-tabellen,« griner
Klaus Rubin. Lidt efter lidt fik
de to mænd udarbejdet tekst
og musik til og med 10-tabel-
len, og i 2004 stod de to med
en færdigproduceret cd i
hænderne med navnet ”At
gange med Sange”, som de
ene og alene selv havde
skabt.

»Vi var så spændte på at se,
hvad matematik-anmelder-
ne ville sige til det. Vi havde
jo kun prøvet sangene af på
vores egne børn og deres ven-
ner,« understreger Klaus Ru-

bin og hæver stemmen af ren
begejstring. 

En succes var født
Og så skete der det, som de to

jyder slet ikke havde turdet
håbe på:

»Vi fik den ene gode an-
meldelse efter den anden; læ-
rere rundt omkring i landet
var begejstrede, og forældre
ringede og fortalte succeshi-
storier om, at deres barn nu
endelig havde lært syv-tabel-
len og faktisk slet kunne få
nok af at gange,« fortæller
Klaus Rubin og fægter med
armene. Inden de to ”tabel-
drenge” havde fået set sig
om, stod de med en guldpla-
de i hænderne som bevis på,
at de nu havde solgt over
15.000 eksemplarer af deres
cd. 

En succes var født. Og den
stopper naturligvis ikke der,
for straks fik den idérige år-
husianer henvendelser fra
udlandet:

»Nu står vi og skal udgive
vores cd’er på svensk og tysk.
Og vi har ambitioner om at
gøre vores ”Gange med
Sange”-koncept muligt for
den engelsk- og spansktalen-
de verden,« fortæller Klaus
Rubin, der efter at have fået
spørgsmålet: Havde I regnet
med, at det ville blive så
stort, det her koncept?, bry-
der ud i ren latter:

»Nej, tænk engang, det he-
le begyndte med en åndssvag
medisterreklame. To medi-
ster i en fart, det er da billigt,
det er da klart.«

Klaus Rubin har erfaring for, at rim, rytme og bevægelse hjælper markant på børns indlæring. Foto: Christian Klindt Sülbeck
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HOVEDPUNKTER
N "Gange med sange" er en
populær syng med-cd, som ud-
kom i 2004.

N Nu udkommer den på flere
sprog.

Indlæring: En skør idé endte med at blive 
et seriøst og storstilet undervisningskoncept.
Skuespiller og lektor Klaus Rubin er manden,
der har fået børn til at synge den lille tabel –
helt frivilligt. Nu kan børnene også lære tysk 
på den måde.
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