
FORKLARINGER SPILL 

 

TERNINGSPILL ”Først til 50” 

To og to. Den ene skriver resultatet på papir mens den andre slår. Når elevene er drillet, kan føringen 

av regnskapet skje i EXCEL.  

Spillet er med 1 terning, og målet er å komme først til 50. Etter hver som eleven slår sier eleven den 

nye verdien. Eksempel: Eleven slår 5. Sier ”FEM”. Eleven slår en gang til, får 3. Sier ”ÅTTE”. Eleven  

slår 4. Eleven sier ”12”. Eleven kan hele tiden si ”Jeg står på det” og siste sum skrives på papiret. 

Elevene bytter rolle.  

Mens eleven slår, og summerer, er det hele tiden sjanse for å få en ener. Får eleven en ener, mister 

eleven alt ”på bordet”, men ikke det som er skrevet ned på papiret fra forrige runde. 

Når elevene bytter på tur, så fortsetter eleven å telle vider fra den summen som står på papiret. Er 

startstedet 26, så begynner eleven med å si ”26” før han/hun slår, og blir det 5, så sier eleven igjen 

den nye summen før det slås videre. FØRST TIL 50.  

Dersom det er den som begynte so kommer først til 50, så har allikevel den andre mulighet til å 

vinne, fordi begge skal ha like mange sjanser. 

TERNINGSPILL ”Først til 100” 

Samme regler som forrige. Men nå spiller elevene med to terninger. Denne gangen mister du alt på 

bordet dersom du får to like. Eleven sier da ”Par i 3” dersom det er to 3-ere på bordet. 

 

KORTSPILL ”Først til 10” 

2 - 4 elever, kortstokken ligger midt på bordet. Kan ta bort de høyeste kortene på forhånd, eller velge 

å spille med hel kortstokk.  

Elevene trekker hvert sitt kort og legger det åpent på bordet. Den som har høyest får 1 poeng. 

Dersom to har samme verdi, trekker disse på nytt. Vinneren får 1 poeng. 

En er fast regnskapsfører helt til det er en vinner – førstemann til 10. Så kan dette gå til nestemann 

(følg klokken). 

Joker vinner alltid dersom joker også benyttes. Rett til 10. Ny runde. 

NESTE NIVÅ 

Elevene trekker to og to kort hver. Høyeste totalverdi får poenget. Også her omkamp dersom to har 

samme poengsum 

FLERRE NIVÅER 

Kan gå helt til 13 kort hver dersom de er fire elever.  

 



ANDRE SPILL 
 

- Yatsy med 5 terninger  

 

- MaxiYatzy med 6 terninger og bonus brikker (en brikke for hvert slag du ikke benytter av de tre 

forsøkene du har). Kan legge til side for når en trenger et eller flere ekstra slag. 

 

- 10 000 Avansert hoderegning med 50ere, 100ere og 1000ere, og skriftlig regnskap på papiret 

eller i Excel. 

 

FORKLARING 10.000.  
6 terninger. Førstemann slår alle 6 samtidig. Vi leter etter verdier.  

VERDIENE: 

 1 = 100 

 5 = 50 

 3 par = 500 og slå alle terningene om igjen (vi sier den verdien vi har så langt og ”alt om igjen”) 

 Full straight = med 6 terninger, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 1500 og ”alt om igjen”. Hadde jeg for eksempel 

600, så summeres dette med 1500 = 2100 og ”alt om igjen”, dvs at alle terninger slås på nytt, og 

en bygger videre på det en hadde, i eksempelet 2100. 

 3 av samme verdi i samme slag, eksempelvis 3 x 5 = 500, 3 x 4 = 400 men 3 x 1 = 1000 

 4 av samme verdi i samme slag, eksempel 4x4 = 400 x 2 = 800 

 5 av samme verdi i samme slag, eksempel 5x5 = 500 x 2 = 1000 x 2 = 2000 

 6 like i samme slag: 10.000 VINNER 

Men: Dersom den som slår ikke får noen av de verdiene som er nevnt ovenfor, så er det 0, og 

nestemann slår. Det vil si at får du med tre terninger igjen 3, 4 og 6, så er det 0. Har du bare en 

terning igjen må du altså få en 1er eller en 5er for å få slå videre (alt om igjen).  

Risikoen er altså at du kan få null. Selv med 5 terninger igjen. Derfor gjelder det å si ”Jeg står” og få 

skrevet ned den verdien du har fått på papiret når du føler at du har kommet et stykke i vei. 

Den som fører regnskap må summere høyt, med enerplass, tierplass, hundreplass og tusenplass, + 

mentetallene, slik at de andre kan kontrollere summeringen fra forrige totalsum til den nye når siste 

poengsum fra bordet legges til.  

 


