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Livets gång

E-post: livetsgang@vasabladet.fi

Släkt
& vänner

Matematiken går som en dans

Namnsdagar

Alla har vi väl någon gång
kämpat med att försöka lära
oss de envisa multiplikationstabellerna. Nu kan den
plågan vara ett minne blott.
Dansken Klaus Rubin har
på ett framgångsrikt sätt
lyckats lära barn tabellerna
med hjälp av sång.

I I dag Svea, Onerva, Kanerva, i morgon Marita, Marianne,
Marlene, Marjatta, Marja, Jaana, Marjo, Marjut, Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna (enligt Sveriges almanacka i dag
Uno, i morgon Stella, Estelle).
I Enligt den ortodoxa kalendern i dag Miika, Miikka, i morgon
Maria, Mari, Maija, Marja, Marjatta, Meeri.

Lösenordet
I ... låt din blick natt och dag vila på detta hus, den plats om
vilken du sagt: Här skall mitt namn vara. 1 Kung 8:29
I Jesus sade: ... dödsrikets portar skall aldrig få makt över den
(Herrens kyrka). Matt 16:18

Nu ska vi fira
I Många grattiskramar till
Amanda Holtlund som fyller 6 år i dag från Robin,
mamma och pappa.
Grattis Markus Ström på
9-årsdagen i dag. Hoppas du
får en fin födelsedag önskar mamma, Jennifer och Amanda
Markus
Johnny.
Hannah Bergholm som fyller 1 år i dag gratuleras av Alex och
Wilmer med föräldrar.
Vår häftiga kusin Zacharias Ekman fyller 7 år och får massor
av grattiskramar av Noel, Anton, Sissi och Stefan.
Skolpojken Daniel i Oravais fyller 7 år och många grattisar
kommer från storebror Mathias, pappa och mamma.
Favoritmobbo Thomas på Vikvägen i Kvevlax blir ett år äldre
i dag! Emil i Svedin hurrar och grattar.

Scouter på läger i Lappland
I Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna har haft scoutläger vid de
finlandssvenska scouternas fjällstuga Kåtan i Muonio. 67 scouter och ledare, från avdelningarna i Helsingfors, Kvevlax och
Jakobstad, njöt av vandringar och lägerliv med huvudsakligen
sol och värme. En grupp gjorde dagsvandringar under ledning
av Sofia Jattu från Helsingfors, och den andra gruppen packade
sina ryggsäckar för en två-dagars tur med övernattning, tillsammans med Bengt Ahlskog från Forsby.
Det blev också en tur upp på Pallastunturi, och under sista
dagens bussrundtur fick de bland annat bekanta sig med renskötsel, pröva lassokastning och beskåda forsränning.
Som lägerchef fungerade Jonas Aspholm från Vasa. Peter
Kanckos, avdelningsledare i Jakobstad, var busschaufför.
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna är en scoutkår med avdelningar på flera orter runtom i Svenskfinland.

Det hela började för ungefär nio
år sedan. Lektorn och dramainstruktören Klaus Rubin från
Danmark har sysslat med drama
hela sitt liv och vet hur svårt det
är att memorera ett manus. Rubin
har även jobbat med barn som
har inlärningsproblem och vet
att matematik kan vara svårt.
– Precis som man kan vara
ordblind är en del barn och
vuxna blinda för multiplikationstabellerna. De ser helt enkelt inte
hur allt hänger ihop.
Tabellerna hade han själv problem med i skolan.
– Jag har alltid haft särskilt
svårt med sjuans och åttans tabell.
Jag tvingades traggla dem tills jag
kunde dem utantill. Lyckades jag
inte med det fick jag stanna kvar
efter skolan, säger Rubin.
En dag hörde han sina barn
sjunga en reklamsång utantill.
När han märkte hur lätt det var
för hans egna barn att minnas
en reklamsång tänkte han att
det borde gå lika lätt att minnas
multiplikationstabellerna med
hjälp av sång.
– Det är samma sak som med
ABC-sången. När jag bläddrar
i telefonboken sjunger jag alltid den. A, B, C, D, E, F..., säger
Rubin och nynnar på sången.
– Av någon anledning är det
lättare för barn – och vuxna – att
lära sig saker med hjälp av en
ramsa eller en melodi.
Rubin kontaktade musikern
Henning Jensen och tillsammans spelade de in skivan
”Multiplikationssånger – Att
lära gånger med sånger”. Skivan
innehåller elva sånger, en för
varje multiplikationstabell från
noll till tio. Dessutom finns en
extra skiva med en karaokeversion på sångerna så att man själv
kan sjunga texten.

till en början tänkte Rubin och

En del av scouterna på väg ner från Kemiöntunturi.
Foto: Daniel Drifell

torGPLatSEn • Resurspoolen har ordet

Allsång i Sandviksvillan
I sensommarkvällen samlas
förhoppningsvis alla sångglada pensionärer med oss
polare i Resurspoolen för att
sjunga gamla kända allsånger
ur ”Sånger för alla” från klockan 18 till 20 i Sandviksvillan.
De första 200 sångarna kan
med god tur få plats inne i villan, resten får sjunga i parken!
”En kväll med Pelles kapell”
kallar vi denna begivenhet och
”vi” det är medlemmarna i
Resurspoolen, en helt frivillig
sammanslutning av pensionärer som uppkommit på initiativ av Sten Andersson. Vi har
verkat under senaste höst och
vår och nu startar vår andra
säsong. Vi kan med bistånd
från Folkhälsan syssla med
olika slag av hjälpverksamhet
och ta initiativ till allt som kan

vara till nytta för andra och
glädje för oss själva. Alla villiga pensionärer får vara med
och delta i vår verksamhet.
Vi informerar mera under allsångskvällen.
Under kvällen kommer
Pelle Jansson med sitt kapell
att leda sången och vi sjunger
sånger från den av Finlands
svenska folkmusikinstitut utgivna sångboken ”Sånger för
alla” som tillkommit oss pensionärer till glädje och med ett
urval sånger som just vi tycker
om att sjunga. Har du boken
tag den med, annars går den
också att köpa på platsen.
Inträdet är fritt men kaffet
kostar. Allsång är vi finlandssvenskar erkänt bra på så upp
till bevis torsdag kväll med Pelles kapell!

Stjärnorna
Det
är lätt att bli besviken eller att dra
fel slutsatser i kärleken nu. Ta reda
på vad som händer.
oXEn (21 aPrIL – 20 Maj): Du
kanske försöker föra andra bakom
ljuset på det privata planet. Ljug
inte för att dölja nånting.
VäDUrEn (21 MarS – 20 aPrIL):

tVILLInGarna (21 Maj – 20 jUnI):

Du kanske sitter och dagdrömmer
istället för att göra nånting som du
borde nu. Det är så ibland.
KräFtan (21 jUnI – 22 jULI): Var
försiktig när du gör affärer. Räkna
din växel. Se till att du vet var du
har dina pengar hela tiden.
LEjonEt (23 jULI – 22 aUG): Missförstånd är möjliga i samtal med
nära och kära nu. Du kanske hade
för höga förväntningar?

Någon
kan föra dig bakom ljuset eller
ljuga dig rakt upp i ansiktet. Det
kanske inte är meningen.
VÅGEn (23 SEPt – 22 oKt):

SKorPIonEn (23 oKt – 21 noV):

Var tydlig i kommunikationen
med andra i dag. Saker och ting
kan gå överstyr ganska snabbt!
SKYttEn (22 noV – 21 DEC): Någon
kan försöka övertala dig att göra
nånting. Var försiktig. Verkar det
skumt, så är det nog det!
StEnBoCKEn (22 DEC – 19 jan):

Det här är inte rätt tidpunkt att
fatta viktiga beslut i ekonomiska
frågor. Vänta på bättre tillfälle.
VattUMannEn (20 jan – 19 FEBr):

Ha tålamod med nära och kära i
dag. Förvänta dig inte det värsta.
Dra inga förhastade slutsatser.

jUnGFrUn (23 aUG – 22 SEPt):

FISKarna (20 FEBr – 20 MarS):

Någon kan föra dig bakom ljuset
eller ljuga dig rakt upp i ansiktet.
Det kanske inte är meningen.

Kontrollera allting mycket noga
med dina medarbetare i dag. Missförstånd är möjliga. Var lyhörd.

Jensen trycka upp 500 skivor.
De hade många kompisar som
kanske kunde övertalas till att
köpa skivan, men i övrigt trodde de inte att någon skulle vara
intresserad av den. Utan några
förhoppningar kontaktade de en
skola i Danmark och frågade om
lärarna var intresserade av att
låta eleverna lyssna på skivan.
Det hela blev en succé. Eleverna
tyckte så mycket om inlärningsmetoden att de gjorde en egen
koreografi till musiken.
– Koreografin har eleverna
gjort på ett kreativt sätt. Det är
ungefär som med rörelserna till

Klaus Rubin har utvecklat ett sätt som gör multiplikationstabellen lätt som en plätt.

YMCA-sången. Det är rörelser
som är skräddarsydda för elever
i olika skolor. I en skola har de
till och med börjat ha morgongymnastik till skivan, säger
Rubin.

I oktober 2007 tilldelades Rubin

och Jensen en guldskiva för 15 000
exemplar sålda exemplar.
Varför har skivan blivit en
sådan succé?
– Genom att sjunga tabellerna
i stället för att sitta och plågas
med att plugga in dem blir inlärningen mycket roligare. Barnen
får sjunga tillsammans och behöver inte känna sig utsatta genom
att tvingas läsa upp tabellerna
inför hela klassen. På det här
sättet har barnen lust att lära sig.
Matematikläraren och musikläraren kan jobba tillsammans,
säger Rubin.
Varje sång på skivan representerar en musikstil. Det är allt
från reggae till pop och rock. In-

lärning kräver omväxling. Rubin
och Jensen har fått väldigt bra
respons. Skivan är numera en
klassiker i Danmark och finns
även översatt till tyska, svenska
och norska.
– Det är roligt när man ser en
barnfamilj på stan och så går barnen och sjunger multiplikationssångerna. Till och med 40-åringar har kommit fram och sagt att
de tack vare vår skiva äntligen
har lärt sig tabellerna. Det är helt
fantastiskt att ha kunnat hjälpa
barn och vuxna på det här sättet,
säger Rubin.

I danska skolor är engelska och

tyska obligatoriska ämnen som
man börjar läsa väldigt tidigt.
Med hjälp av multiplikationssångerna har nu även tyskaundervisningen underlättats.
– Barnen känner igen melodin
och då är det inte så svårt för dem
att lära sig sången på ett annat
språk, säger Rubin.

Många barn fick simmärken i Hellnäs
I Simskola hölls i Hellnäs,
Vörå den 20–31.7. Simlärare var
Linn Backlund, Erika Henriksson och Christel Johansson.
Som lekledare fungerade Heidi
Keko, Natalie Wikström samt
Ida Mannil.
Intressemärket tog Emma
Källbacka, Ted Nyman, Tobias
Alm, Jacob Thors, Oscar Lindgren, Erik Svels, Fanny Smulter,
Benjamin Heikkilä, Johannes
Grannas,
Victoria
Ingels,
Johanna Högström, Emilia Nygård och Amanda Södergård.
Talangmärket tog William
Grind, Emma Heikius, Felicia
Rosenberg, Johanna Högström,
Natalie Sundsten, Ivar Thors,
Tobias Kock, Ida Antus, Linda
Jåfs, Jonathan Törnqvist, Agnes
Bertell, Linnea Mannil, Josefine
Ehrström, Mirelle Österlund,
Wilma Smulter, Emma Källbacka, Robert Kjötar, Patricia
Finnström, Pontus Grannas och
Johannes Grannas.
Simkunnighetsmärket
tog
Johannes Grannas, Viktor Willför, William Antus, Pontus Grannas, Elin Långnabba, Elias Bertell, Jonatan Backlund, Angelina
Kock, Johanna Hagberg, Lukas
Kamis, Emma Källbacka, Isak
Grannas, Benjamin Heikkilä,
Robert Kjötar, Patricia Finnström,
Oscar West, Natalie Sundsten,
Tobias Kock, Ida Antus, Jonatan
Törnqvist, Agnes Bertell, Josefine
Ehrström, Mirelle Österlund,
William Grind, Melinda Grägg,
Jennifer Lönnvik, Emma Heikius, William Backlund, Felicia
Rosenberg, Johanna Högström,
och Emma Carlström.
Simkandidat tog Felicia Kaustinen, Emelie Pada, Jessika Sundsten, Evelina Myntti, Birk Vogel,
Olivia Sjölund, Elin Långnabba,
Elias Bertell, Jonatan Backlund

och Chasmine Myntti.
Simmagister tog Johanna
Hagberg, Emma Långnabba och
Lukas Kamis.
50 meter simmade Emma
Källbacka, Tobias Alm, Oscar
Lindgren, Erik Svels, Fanny
Smulter, Rebecca Hill, Melinda
Grägg, Victoria Ingels, Emilia
Nygård, Amanda Södergård och
Linda Jåfs.
100 meter simmade Natalie
Sundsten, Linda Jåfs, Jonatan
Törnqvist, Linnea Mannil, Emma
Heikius, Villiam Backlund,
Benjamin Ståhlberg, Victoria
Ingels,
Johanna
Högström,
Emilia Nygård, Amanda Södergård, Emma Carlström, Emma
Källbacka, Ted Nyman, Tobias
Alm, Jacob Thors, Oscar Lindgren, Erik Svels, Fanny Smulter
och Benjamin Heikkilä.
200 meter simmade Benjamin
Heikkilä, Erik Svels, Oscar Lindgren, Jacob Thors, Ted Nyman,
Isak Grannas, Emma Källbacka,
William Grind, Melinda Grägg,
Emma Heikius, Villiam Backlund,
Victoria Ingels, Johanna Högström, Emilia Nygård, Amanda
Södergård, Emma Carlström,
Natalie Sundsten, Ida Antus, Jonatan Törnqvist, Agnes Bertell,
Linnea Mannil, Mirelle Österlund och Tove Backlund.
500 meter simmade William
Grind, Emma Heikius, Villiam
Backlund,
Victoria
Ingels,
Johanna
Högström,
Emma
Carlström, Emil Brors, Natalie
Sundsten, Ivar Thors, Ida Antus,
Agnes Bertell, Linnea Mannil,
Josefine Ehrström, Alexander
Ollqvist, Elin Långnabba, Emma
Källbacka, Isak Grannas, Ted
Nyman, Jacob Thors, Oscar
Lindgren, Benjamin Heikkilä,
Robert Kjötar, Patricia Finnström, Wilma Smulter och

Rasmus Bengts.
1
kilometer
simmade
Alexander Ollqvist, Olivia Sjölund, Elin Långnabba, Joel Bjons,
Emma Långnabba, Philip Grannas, Lucas Ingels, Tove Backlund,
Robert Kjötar, Patricia Finnström, Wilma Smulter, Rasmus
Bengts, Alexander Rosenberg,
Oscar West, Oscar Lindgren,
William Grind, Victoria Ingels,
Emma Carlström, Emil Brors,
Natalie Sundsten och Josefine
Ehrström.
2 kilometer simmade Philip
Grannas, Tove Backlund, Emil
Nyman, Robert Kjötar, Ellinor
Nyman, Albin Wikar, Viktor
Willför, William Antus, Johanna
Hagberg, Maria Hagberg, Felicia
Rosenberg och Emil Brors.
5 kilometer simmade Maria
Hagberg.
Diplom fick Ida Lindgren och
John Bjons.
Havssimmarmärket tog Linda
Jåfs, Natalie Sundsten, Josefine
Ehrström, Mirelle Österlund,
Ivar Thors, Felicia Rosenberg,
Agnes Bertell, Felicia Kaustinen,
Emelie Pada, Jessika Sundsten,
Evelina Myntti, Viktor Willför,
William Antus, Pontus Grannas, Elin Långnabba, Chasmine Myntti, Emma Långnabba,
Lukas Kamis, Julia Bjons, Terese
Backlund,
Robin Nyman, Angelina Kock,
Johannes Grannas, Maria Hagberg, Johanna Hagberg, Olivia
Sjölund, Tove Backlund, Sofia
Grind, Susanne Sundsten, Monica Ståhlberg, Alexander Högström, Henry Högström, Tommy
Keko, Hans-Erik Backlund,
Christel Johansson, Gun-Viol
Furunäs, Per-Johan Grannas,
Camilla Thors, Philip Grannas,
Joel Bjons, Robert Kjötar, Rasmus Bengts och Benjamin Heikkilä.

Foto: Sofia Nygård

Vad krävs för att en melodi
ska fastna?
– Melodier och upplevelser
hänger samman. Har man haft
en positiv upplevelse, till exempel första kyssen, till en melodi
så glömmer man den inte, säger
Rubin.
Klaus Rubin har många nya
projekt på gång. Han håller
bland annat på och undervisar
i matematikteater. Det innebär
att eleverna får repliker som
innehåller matematiska formler
och figurer. På det sättet byggs
matematiken in i dramat. Han
planerar också att vidareutveckla multiplikationssångerna och
skapa animationer och en figur
som barnen kan förknippa med
sångerna.
Kan du själv tabellerna nu?
– Jo nu först kan jag dem.
SoFIa nYGÅrD
7848 284
sofia.nygard@vasabladet.fi

  
TACK
Tack brudens far som bekostade vår fest
och följde bruden till altaret var en väldigt fin gest
Brudgummens far som bjöd på personal och dricka till maten
det passade bra till alla dom många faten
Mika och Massi som sjöng och spelade hela dagen
både i kyrkan och på kvällen enligt behagen
Anna som fixade med alla blommor
för henne borde man slå på trummor
Tessi som på kvällen på köket stog
maten gjorde så att vi alla log
Lotta och hennes gäng serverade oss så bra
tänk vad bekvämt om det vore så varje da´
Jenny ska ha ett tack för att hon kunde komma och hjälpa
utan henne hade det hela kunnat stjälpa
Den som drog programmet va toastmaster Eva
en sådan rolig fest får vi aldrig mer uppleva
Tack ska också Hank och Mimmi ha
dom har på bild förevigat våran da´

Familjen Holst
på årets
Mangsvecka
y I år är det familjen Holst med
mamma Rigmor i spetsen som
ansvarar för förkunnelsen av
Guds ord, sång och musik samt
undervisning under Mangsveckan på Frank Mangs Center
i Närpes.
Rigmor Holst är evangelist
på heltid. Hennes hjärta brinner för Jesus. Hennes tjänst för
Guds rike är en heltidstjänst
och hon är ute och förkunnar
Guds ord på bibelskolor, fortbildningsdagar, möteskampanjer
och församlingar av alla de slag.
Hon är även initiativtagare till
evangelistnätverket som för försöker fånga upp evangelisterna
från alla kyrkor och samfund i
Sverige.
Mannen Tomas brinner för
mediasidan och har under flera
år arbetat med frågan om hur
man kan använda media för att
nå ut med budskapet om vår frälsare Jesus Kristus.
Han känner starkt för kristen
tv och samarbetar mycket med
den svenska tv-kanalen, Kanal
10.
Sandra och Martin har sången
och musiken som deras stora intresse och de är inte bara engagerade i sin hemförsamling utan
åker även ut till andra församlingar och samfund. Sandra är
snart utbildad lärare och Martin
arbetar inom verktygsindustrin.
Hela familjen Holst brinner för
Jesus.
Nu besöker de alla tillsammans Frank Mangs Center under Mangsveckan som ordnas
vid Frank Mangs Center i Närpes
den 13–16 augusti.
Mera information och program
på www.frankmangscenter.fi

Tack ännu alla som hjälpt oss inför Dagen
så underbart att det ännu kittlar i magen
Tack alla släkt och vänner som firade oss
på kvällen fick vi äntligen släppa loss!
Maria (f.Fors) & Thomas Rönngård

Firar ej
Bortrest.

Carola Holmblad


Elins och Idas söta
lillasyster

Vår dotter
VCS 10.8.2009

Firar ej

Roger Nygård

Firar ej

Wilmer Wahlstedt

FlÄËIÄ

Mamma Jenny 30 år

Beatrice o. Christoffer Rajala


Mamma & Pappa sa JA. – Leah

Grattis på födelsedagen!
önskar Julius & Nellie
samt familj, släkt och vänner

Stort grattis!

Marina Lindholm (f. Holm)
o. Ted Lindholm
8.8.2009 Korsholms kyrka

Till vår käre bror Nils Berglund
som den 14 augusti fyller 60 jämnt,
bor i Vörå. Hälsningen kommer
från Sverige och vi som grattar
är systrarna Kerstin, Agneta och
Eivor med makar.
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Matematiken går som en dans
Alla har vi väl någon gång kämpat med att
försöka lära oss de envisa multiplikationstabellerna. Nu kan den plågan vara ett
minne blott. Dansken Klaus Rubin har på ett
framgångsrikt sätt lyckats lära barn tabellerna
med hjälp av sång. Det hela började för ungefär nio år sedan. Lektorn och dramainstruktören Klaus Rubin från Danmark har sysslat
med drama hela sitt liv och vet hur svårt det
är att memorera ett manus. Rubin har även
jobbat med barn som har inlärningsproblem
och vet att matematik kan vara svårt. – Precis
som man kan vara ordblind är en del barn
och vuxna blinda för multiplikations tabellerna. De ser helt enkelt inte hur allt hänger
ihop. Tabellerna hade han själv problem med i
skolan. – Jag har alltid haft särskilt svårt med
sjuans och åttans tabell. Jag tvingades traggla dem tills jag kunde dem utantill. Lyckades
jag inte med det fick jag stanna kvar efter
skolan, säger Rubin. En dag hörde han sina
barn sjunga en reklamsång utantill. När han
märkte hur lätt det var för hans egna barn
att minnas en reklamsång tänkte han att det
borde gå lika lätt att minnas multiplikationstabellerna med hjälp av sång. – Det är samma
sak som med ABC-sången. När jag bläddrar
i telefonboken sjunger jag alltid den. A, B, C,
D, E, F..., säger Rubin och nynnar på sången.
– Av någon anledning är det lättare för barn
– och vuxna – att lära sig saker med hjälp av
en ramsa eller en melodi. Rubin kontaktade
musikern Henning Jensen och tillsammans
spelade de in skivan ”Multi plikationssånger
– Att lära gånger med sånger”. Skivan innehåller elva sånger, en för varje multi plikationstabell från noll till tio. Dessutom finns
en extra skiva med en karaokeversion på
sångerna så att man själv kan sjunga texten.
Till en början tänkte Rubin och Jensen trycka
upp 500 skivor. De hade många kompisar
som kanske kunde övertalas till att köpa
skivan, men i övrigt trodde de inte att någon
skulle vara intresserad av den. Utan några
förhoppningar kontaktade de en skola i Danmark och frågade om lärarna var intresserade av att låta eleverna lyssna på skivan. Det
hela blev en succé. Eleverna tyckte så mycket
om inlärningsmetoden att de gjorde en egen
koreografi till musiken. – Koreografin har
eleverna gjort på ett kreativt sätt. Det är ungefär som med rörelserna till YMCA-sången.
Det är rörelser som är skräddarsydda för

elever i olika skolor. I en skola har de till och
med börjat ha morgon gymnastik till skivan,
säger Rubin. I oktober 2007 tilldelades Rubin
och Jensen en guldskiva för 15 000 exemplar
sålda exemplar.Varför har skivan blivit en
sådan succé? – Genom att sjunga tabellerna i
stället för att sitta och plågas med att plugga
in dem blir inlärningen mycket roligare.
Barnen får sjunga tillsammans och behöver
inte känna sig utsatta genom att tvingas läsa
upp tabellerna inför hela klassen. På det här
sättet har barnen lust att lära sig. Matematikläraren och musikläraren kan jobba
tillsammans, säger Rubin.Varje sång på skivan
representerar en musikstil. Det är allt från
reggae till pop och rock. Inlärning kräver
omväxling. Rubin och Jensen har fått väldigt
bra respons. Skivan är numera en klassiker
i Danmark och finns även översatt till tyska,
svenska och norska. – Det är roligt när man
ser en barnfamilj på stan och så går barnen
och sjunger multiplikationssångerna. Till och
med 40-åringar har kommit fram och sagt att
de tack vare vår skiva äntligen har lärt sig tabellerna. Det är helt fantastiskt att ha kunnat
hjälpa barn och vuxna på det här sättet, säger
Rubin. I danska skolor är engelska och tyska
obligatoriska ämnen som man börjar läsa
väldigt tidigt. Med hjälp av multiplikationssångerna har nu även tyska undervisningen
underlättats. – Barnen känner igen melodin
och då är det inte så svårt för dem att lära
sig sången på ett annat språk, säger Rubin.Vad
krävs för att en melodi ska fastna? – Melodier
och upplevelser hänger samman. Har man
haft en positiv upplevelse, till exempel första
kyssen, till en melodi så glömmer man den
inte, säger Rubin. Klaus Rubin har många nya
projekt på gång. Han håller bland annat på
och undervisar i matematikteater. Det innebär att eleverna får repliker som innehåller
matematiska formler och figurer. På det
sättet byggs matematiken in i dramat. Han
planerar också att vidareutveckla multiplikationssångerna och skapa animationer och en
figur som barnen kan förknippa med sångerna. Kan du själv tabellerna nu? – Jo nu först
kan jag dem. Sofia Nygård 7848 284
sofia.nygard@vasabladet.fi
Bildtext Klaus Rubin har utvecklat ett
sätt som gör multiplikationstabellen lätt som
en plätt. Foto: Sofia Nygård

