Enkel og morsom måte å lære gangetabellen
Denne måten å bruke gangetabellen gjelder fra 6-gangen og frem til 10-gangen. Den
fungerer ikke under dette. For å kunne bruke denne måten å regne gangetabellen på, bør
kan kunne opptil 4-gangen. Dvs. kunne gange tall fra 1-4 med hverandre. I tillegg er det en
fordel å kunne 10-gangen, eller kunne plusse 10 med 10 med 10 osv. Dette er derfor
muligens en lur måte å enkelt holde ved like gange-kunnskapene sine, eller bygge videre
på tidligere kunnskap. Ikke bli skremt! Metoden er svært enkel når du først lærer den!
Man ser for seg hendene rangert med tall fra 10 til 6, hvor lillefinger er 10, ringefinger 9
osv. frem til tommelen som er 6. Dette gjelder begge hender.

Om man skal f.eks. gange 7x7, starter man med å ta finger 7 (pekefingeren) og presse
mot den andre 7’er fingeren. Se illustrasjon.

7-er fingrene blir om til 10‘ere, og alle fingre «under» 7‘erne blir også om til 10-ere. Med
andre ord: pekefingrene blir til sammen 20, og tomlene (som blir under pekefingrene) blir
også 20. Om man teller antall fingre, og ganger med 10, vil man altså få 40 (man kan også
telle 10+10+10+10= 40). Over 7‘erne (pekefingrene) er det nå 3 fingre på hver hånd
(lillefinger, ringefinger og langefinger). Du tar så de fingrene som er over 7‘ern på den ene
hånda, og ganger med antallet over på den andre hånden. I dette tilfellet vil det bli 3x3
som jo er 9. Så legger vi sammen 40+9, som jo blir 49! 7x7=49!
La oss ta et annet eksempel:
Vi kan prøve oss på 8x6. Ta da 8’er-fingeren (langefingeren) på den ene hånda, og press
mot 6’er-fingeren (tommelen) på den andre.

8’er-fingeren og 6’er-fingeren blir til 10‘ere, og alle fingre under blir også til 10‘ere, altså
pekefinger og tommel på venstre hånd. Til sammen blir dette 40, siden det til sammen er 4
fingre vi teller (langefinger, pekefinger, tommel og tommel).
Fingrene som er igjen, er to fingre på venstre hånd, og 4 fingre på høyre. Ganger man 2
med 4 får man 8, og sammen med 40, blir svaret 48. 8x6 er altså 48! Sjekk det ut på
kalkulatoren, om du ikke tror det!
På denne måten kan man enkelt komme frem til rett svar, kun ved å sette to tall sammen,
telle 10-ere med og under fingrene som presser mot hverandre, og gange antall fingre
som er igjen på hver hånd, med hverandre.
Om man ikke får til å pugge gangetabellen utenat, er dette en kjapp og enkel metode å
huske!

