
 
 
 
 
 
Indhold: 
 
1 spilleplade 
4 spillebrikker 
2 tolv-sidede terninger 
1 multiplikationstabel 
 
Spilletid: 15 minutter 
 
Anvendelsesområder: 
 
Familiespil 
Til ekstraundervisningen 
 
Til opbygning af matematiske egenskaber. 
 
En fejl er ikke altid en fejl. Hvis vi antager at et barn siger at  
Han kan dividere 15 med 4, så er det jo forkert. Men det gør en 
forskel for barnets indlæring, om du siger: ”Det er forkert”, eller om 
du reagerer på en mere forstående måde: ”Jeg kan se hvad du har 
gjort. Du har tænkt på 16 divideret med 4, med her er det 15. 15 kan 
ikke divideres med 4. Kom, lad os sige 4-tabellen sammen. 
 
Den reaktion hjælper barnet til at forstå at han/hun tænkte rigtigt og 
mere vigtigt, at du anerkender barnets forsøg på at gøre det rigtigt. 
På denne måde motiverer du barnet til endnu engang at prøve at 
regne rigtigt. Hvis barnet tager meget lang tid om det, eller barnet 
ikke kan regne det ud, så hjælp da barnet ved at I sammen laver 
udregningen, fx på et stykke papir. 
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Der var engang…

 
Sådan spilles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du skal starte fra sultanens palads. Når du har flyttet første træk, må du 
flytte videre, hvis du kan bruge den anden tabel, altså her først 7-tabellen 
og dernæst 3-tabellen. Du må gerne gå sidelæns, men aldrig væk fra søen. 
 
En snu vandbærer kan bruge tallene fra terningen til at planlægge sit træk. 
Fx ved først at bruge 7-tabellen og dernæst 3-tabellen. På den måde flytter 
han to gange på samme tur. 
 
Hvis du lander på en plads der er optaget af en anden brik, må du bytte 
rundt på din egen og denne brik. Den anden brik skal så stå på den plads du 
kom fra.  
 
Slår du en krone er du meget heldig. Så må du nemlig selv bestemme 
hvilken tabel du vil bruge for at komme videre. Slår du 0, må du slå igen.  
 
Svarer en vandbærer forkert, eller kan han ikke flytte nogen steder hen, har 
han været uheldig, og må blive hvor han er. De andre spillere kontrollerer 
dit svar ved at regne resultatet ud i hovedet eller ved at bruge tabellen. 
 
Den som kommer først til søen, har vundet. Vinderen kan også blive 
troldmand af Lille-Asien ved at tilbyde sultanen frisk vand. For at blive 
troldmand, skal du kaste begge terninger igen og slå to kroner, dette vil 
medføre at vandet stiger op til sultanens palads.  Slår du andet end to 
kroner, taber du, og skal starte forfra fra sultanens palads. 

En Sultan, som havde et smukt palads bygget 
ved siden af en smaragdgrøn sø. Men indenfor 
et år, var vandstanden sunket 4 meter. Derfor 
fik Sultanen bygget nogle trin ned til søen, for 
stadig at kunne komme ned til den.  
 
Desværre blev vandstanden ved med at falde i 
de efterfølgende år, og Sultanen måtte bygge 
flere og flere trin. Snart var der et forfærdeligt 
forvirrende antal trapper og stiger, og for at 
Sultanen ikke skulle fare vild i labyrinten af 
trapper og stiger, gav han alle repos’er et tal. 
 
Men han blev også utålmodig – hvor længe ville 
han være i stand til at fortsætte på denne 
måde?  
 
Hvad ville der ske, hvis søen tørrede 
fuldstændigt ud? 
 
Han besluttede sig til at tilkalde den berømte 
Magiker, Kasimir. Kasimir fandt svaret til 
sultanen i øjet af en slange, lavet af opal. Han 
tilkaldte sultanens vandbærere og gav dem to 
dyrebare, magiske tolv-sidede sten. 
 
Før de måtte træde ned på en ny trappe eller 
stige, skulle de kaste stenene. Stenene 
bestemte hvilken vej de skulle følge ned til 
søen. 
 

Kast begge terninger. For eksempel lander 
de på 3 og 7. Disse to tal repræsenterer de 
tabeller du kan flytte efter.  
 
Du må nu kun bruge stiger eller trapper, 
som leder hen til et tal der findes i 3- eller 
7-tabellen. Du må ikke gange med mere 
end ti (fx 7 x 10). 
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Svarer en vandbærer forkert, eller kan han ikke flytte nogen steder hen, har 
han været uheldig, og må blive hvor han er. De andre spillere kontrollerer 
dit svar ved at regne resultatet ud i hovedet eller ved at bruge tabellen. 
 
Den som kommer først til søen, har vundet. Vinderen kan også blive 
troldmand af Lille-Asien ved at tilbyde sultanen frisk vand. For at blive 
troldmand, skal du kaste begge terninger igen og slå to kroner, dette vil 
medføre at vandet stiger op til sultanens palads.  Slår du andet end to 
kroner, taber du, og skal starte forfra fra sultanens palads. 

En Sultan, som havde et smukt palads bygget 
ved siden af en smaragdgrøn sø. Men indenfor 
et år, var vandstanden sunket 4 meter. Derfor 
fik Sultanen bygget nogle trin ned til søen, for 
stadig at kunne komme ned til den.  
 
Desværre blev vandstanden ved med at falde i 
de efterfølgende år, og Sultanen måtte bygge 
flere og flere trin. Snart var der et forfærdeligt 
forvirrende antal trapper og stiger, og for at 
Sultanen ikke skulle fare vild i labyrinten af 
trapper og stiger, gav han alle repos’er et tal. 
 
Men han blev også utålmodig – hvor længe ville 
han være i stand til at fortsætte på denne 
måde?  
 
Hvad ville der ske, hvis søen tørrede 
fuldstændigt ud? 
 
Han besluttede sig til at tilkalde den berømte 
Magiker, Kasimir. Kasimir fandt svaret til 
sultanen i øjet af en slange, lavet af opal. Han 
tilkaldte sultanens vandbærere og gav dem to 
dyrebare, magiske tolv-sidede sten. 
 
Før de måtte træde ned på en ny trappe eller 
stige, skulle de kaste stenene. Stenene 
bestemte hvilken vej de skulle følge ned til 
søen. 
 

Kast begge terninger. For eksempel lander 
de på 3 og 7. Disse to tal repræsenterer de 
tabeller du kan flytte efter.  
 
Du må nu kun bruge stiger eller trapper, 
som leder hen til et tal der findes i 3- eller 
7-tabellen. Du må ikke gange med mere 
end ti (fx 7 x 10). 
 



 
 
 
 
 
Indhold: 
 
1 spilleplade 
4 spillebrikker 
2 tolv-sidede terninger 
1 multiplikationstabel 
 
Spilletid: 15 minutter 
 
Anvendelsesområder: 
 
Familiespil 
Til ekstraundervisningen 
 
Til opbygning af matematiske egenskaber. 
 
En fejl er ikke altid en fejl. Hvis vi antager at et barn siger at  
Han kan dividere 15 med 4, så er det jo forkert. Men det gør en 
forskel for barnets indlæring, om du siger: ”Det er forkert”, eller om 
du reagerer på en mere forstående måde: ”Jeg kan se hvad du har 
gjort. Du har tænkt på 16 divideret med 4, med her er det 15. 15 kan 
ikke divideres med 4. Kom, lad os sige 4-tabellen sammen. 
 
Den reaktion hjælper barnet til at forstå at han/hun tænkte rigtigt og 
mere vigtigt, at du anerkender barnets forsøg på at gøre det rigtigt. 
På denne måde motiverer du barnet til endnu engang at prøve at 
regne rigtigt. Hvis barnet tager meget lang tid om det, eller barnet 
ikke kan regne det ud, så hjælp da barnet ved at I sammen laver 
udregningen, fx på et stykke papir. 
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Der var engang…

 
Sådan spilles: 
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han to gange på samme tur. 
 
Hvis du lander på en plads der er optaget af en anden brik, må du bytte 
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Sultanen ikke skulle fare vild i labyrinten af 
trapper og stiger, gav han alle repos’er et tal. 
 
Men han blev også utålmodig – hvor længe ville 
han være i stand til at fortsætte på denne 
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fuldstændigt ud? 
 
Han besluttede sig til at tilkalde den berømte 
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sultanen i øjet af en slange, lavet af opal. Han 
tilkaldte sultanens vandbærere og gav dem to 
dyrebare, magiske tolv-sidede sten. 
 
Før de måtte træde ned på en ny trappe eller 
stige, skulle de kaste stenene. Stenene 
bestemte hvilken vej de skulle følge ned til 
søen. 
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de på 3 og 7. Disse to tal repræsenterer de 
tabeller du kan flytte efter.  
 
Du må nu kun bruge stiger eller trapper, 
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flytte videre, hvis du kan bruge den anden tabel, altså her først 7-tabellen 
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de efterfølgende år, og Sultanen måtte bygge 
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Men han blev også utålmodig – hvor længe ville 
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tilkaldte sultanens vandbærere og gav dem to 
dyrebare, magiske tolv-sidede sten. 
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kom fra.  
 
Slår du en krone er du meget heldig. Så må du nemlig selv bestemme 
hvilken tabel du vil bruge for at komme videre. Slår du 0, må du slå igen.  
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dit svar ved at regne resultatet ud i hovedet eller ved at bruge tabellen. 
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et år, var vandstanden sunket 4 meter. Derfor 
fik Sultanen bygget nogle trin ned til søen, for 
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Du skal starte fra sultanens palads. Når du har flyttet første træk, må du 
flytte videre, hvis du kan bruge den anden tabel, altså her først 7-tabellen 
og dernæst 3-tabellen. Du må gerne gå sidelæns, men aldrig væk fra søen. 
 
En snu vandbærer kan bruge tallene fra terningen til at planlægge sit træk. 
Fx ved først at bruge 7-tabellen og dernæst 3-tabellen. På den måde flytter 
han to gange på samme tur. 
 
Hvis du lander på en plads der er optaget af en anden brik, må du bytte 
rundt på din egen og denne brik. Den anden brik skal så stå på den plads du 
kom fra.  
 
Slår du en krone er du meget heldig. Så må du nemlig selv bestemme 
hvilken tabel du vil bruge for at komme videre. Slår du 0, må du slå igen.  
 
Svarer en vandbærer forkert, eller kan han ikke flytte nogen steder hen, har 
han været uheldig, og må blive hvor han er. De andre spillere kontrollerer 
dit svar ved at regne resultatet ud i hovedet eller ved at bruge tabellen. 
 
Den som kommer først til søen, har vundet. Vinderen kan også blive 
troldmand af Lille-Asien ved at tilbyde sultanen frisk vand. For at blive 
troldmand, skal du kaste begge terninger igen og slå to kroner, dette vil 
medføre at vandet stiger op til sultanens palads.  Slår du andet end to 
kroner, taber du, og skal starte forfra fra sultanens palads. 

En Sultan, som havde et smukt palads bygget 
ved siden af en smaragdgrøn sø. Men indenfor 
et år, var vandstanden sunket 4 meter. Derfor 
fik Sultanen bygget nogle trin ned til søen, for 
stadig at kunne komme ned til den.  
 
Desværre blev vandstanden ved med at falde i 
de efterfølgende år, og Sultanen måtte bygge 
flere og flere trin. Snart var der et forfærdeligt 
forvirrende antal trapper og stiger, og for at 
Sultanen ikke skulle fare vild i labyrinten af 
trapper og stiger, gav han alle repos’er et tal. 
 
Men han blev også utålmodig – hvor længe ville 
han være i stand til at fortsætte på denne 
måde?  
 
Hvad ville der ske, hvis søen tørrede 
fuldstændigt ud? 
 
Han besluttede sig til at tilkalde den berømte 
Magiker, Kasimir. Kasimir fandt svaret til 
sultanen i øjet af en slange, lavet af opal. Han 
tilkaldte sultanens vandbærere og gav dem to 
dyrebare, magiske tolv-sidede sten. 
 
Før de måtte træde ned på en ny trappe eller 
stige, skulle de kaste stenene. Stenene 
bestemte hvilken vej de skulle følge ned til 
søen. 
 

Kast begge terninger. For eksempel lander 
de på 3 og 7. Disse to tal repræsenterer de 
tabeller du kan flytte efter.  
 
Du må nu kun bruge stiger eller trapper, 
som leder hen til et tal der findes i 3- eller 
7-tabellen. Du må ikke gange med mere 
end ti (fx 7 x 10). 
 


