
Sjov med 
pizza-stykker
Første gang eleverne får materialet i hånden, bør de 
have tid til selv at undersøge det, så de bliver fortro-
lige med de forskellige dele. Det kan også være en 
god idé at lade eleverne selv finde på og udvikle op-
gaver efter egne regler. Mange elever har svært ved 
at forstå og bruge brøkregning. Pizza-brøkspillet gør 
det overskueligt og sjovt at lære og tilegne sig det 
vanskelige stof. 

God fornøjelse med at forrmidle og udvikle et vanske-
ligt område!



1. Pizza med det hele 
Hvem samler først en pizza med forskelligt fyld? 
Spil af middel sværhedsgrad for 2-4 deltagere.

Forberedelse

De mange forskellige stykker sættes sammen til et helt stykke, så eleverne får en 

fornemmelse af, hvor mange varianter de kan lave. Monter spinner 1 på papskiven. 

Sorter alle pizza-stykkerne i bunker efter størrelse og placer dem midt på bordet. Brøk-

erne på de enkelte stykker skal vende nedad.

Spilleregler

Første deltager drejer pilen. Pilens slutposition afgør, hvilket pizza-stykke den enkelte 

spiller må tage fra bunkerne. Tjek, at det valgte stykke svarer til brøken, som pilen 

på pizza-hjulet peger på. Er pizza-stykket rigtigt, placeres det med brøken opad foran 

spilleren. Pizza-byggeriet er i gang. Har spilleren valgt det forkerte stykke pizza, lægges 

det tilbage i den rette bunke med brøken nedad. Turen går videre til næste spiller.

Standser pilen ikke på en brøk

- der er frit valg mellem stykkerne i bunkerne

- et af deltagerens pizza-stykker lægges tilbage i bunkerne 

-  et af deltagerens pizza-stykker byttes med en medspillers. Vil ingen bytte, bytter man 

med et stykke fra bunkerne midt på bordet.

Får man et stykke, der udgør mere end en hel pizza

Deltageren begynder at bygge pizza nummer 2 enten ved at bytte rundt på egne pizza-

stykker eller ved at snurre med pizzahjulet.

Får man et stykke, der er for stort til 2 pizzaer

Pizza-stykket lægges tilbage i bunken, og turen går videre til næste spiller. Hver spiller 

må højst have 2 pizza-byggerier i gang. Den spiller, der først bygger en pizza færdig, 

har vundet.



2. Pizza-sandwich 
Hvem samler først 3 pizza-sandwicher? 
En pizza-sandwich består af 2 stykker pizza lagt ovenpå hinanden. 
Bunden består af ét stort stykke. Det er valgfrit, hvordan toppen 
komponeres. Det kan være få eller mange stykker af forskellige 
størrelser. Kravet er blot, at toppen består af minimum to stykker 
svarende til størrelsen på bunden. 
Spil af middel sværhedsgrad for 2-6 deltagere.

Forberedelse

Monter spinner 1 på papskiven. Sorter alle pizza-stykker i bunker efter størrelse og placer 

dem ude ved siden af spilleområdet. Brøkerne på de enkelte stykker skal vende opad.

Spilleregler 

Deltagerne drejer pilen efter tur. Den spiller, hvis pil lander på den mindste brøk, starter 

spillet.

Første deltager drejer hjulet. Standser pilen på en brøk, tages et pizza-stykke med 

tilsvarende brøk. Stykket placeres midt på bordet. Alle deltagere skal bygge deres sand-

wich ud fra stykkerne placeret midt på bordet. Det er valgfrit, om deltagerne vil bygge 

sin sandwich efterhånden, som pilen lander på en brøk eller vente, til der er brikker 

nok til at bygge en sandwich.

Slipper nogle af pizza-stykkerne op undervejs, drejes hjulet igen. Alternativt kan man 

udskifte et pizza-stykke med et eller flere stykker fra bunkerne ved siden af spilleom-

rådet. Kravet er blot, at de udskiftede stykker skal have samme værdi.

Eksempel

En deltager mangler et pizza-stykke med værdien 
1––6  for at kunne færdiggøre sin 

sandwich. Han/hun tager derfor stykket med værdien 
1––3  fra spillebordets midte og 

bytter stykket ud med 2 stykker med værdien 
1––6  fra bunkerne, der er placeret ved 

siden af spilleområdet. Herefter kan spilleren bruge det ene 
1––6 -stykke til at færdiggøre 

sin pizza, mens det andet stykke placeres midt på bordet, så de andre deltagere kan 

bruge det. Den deltager, der ombytter brikker, skal gøre rede for regnestykket (at 
1––6  

+ 
1––6  = 

1––3 ).

Standser pilen ikke på en brøk

- der er frit valg mellem stykkerne i bunkerne ved siden af spilleområdet

-  et stykke fra bordets midte byttes med et stykke efter eget valg fra en bunkerne ved 

siden af spilleområdet 

-  et pizza-stykke fra bordets midte lægges tilbage i bunken ved siden af spilleområdet.



3. Hvem får pizzaen?
Hvem samler først en hel pizza? 
Spil af middel sværhedsgrad for 2-6 deltagere.

Forberedelse

Monter spinner 1 på papskiven. Placer et af følgende stykker på skiven: 
1––16 , 

1––12 , 
1––9 , 

1––8  og 
1––6 . Hver af disse stykker fungerer som begynder-stykke i én ud af fem mulige 

pizzaer. Sorter de andre pizza-stykker i bunker efter størrelse og placer dem ude ved 

siden af spilleområdet. Brøkerne på de enkelte stykker skal vende nedad.

Spilleregler

Alle deltagerne drejer pilen efter tur. Den spiller, hvis pil lander på den mindste brøk, 

starter. 

Første deltager drejer igen på hjulet. Standser pilen på en brøk, tages et pizza-stykke 

med tilsvarende brøk fra bunkerne udenfor spilleområdet. Vend det valgte pizza-stykke 

og se, om brøken svarer hertil. Er valget korrekt, placeres dette stykke sammen med 

det begynder-stykke i midten, som det er deleligt med eller et multiplum af.

Eksempel

Hvis pilen lander på 
1––4 , må deltageren placere 

1––4 -stykket sammen med enten 
1––8

-stykket, 
1––12 -stykket eller 

1––16 -stykket, fordi 
1––4  kan dækkes af disse stykker. Man må 

ikke placere 
1––4 -stykket sammen med 

1––6 -stykket eller 
1––9 -stykket, fordi ¼ ikke er et 

multiplum af 
1––6  eller 

1––9 .

Standser pilen ikke på en brøk

-  vælg et pizza-stykke fra bunkerne udenfor spilleområdet og gæt, hvilken brøk det 

repræsenterer. Vend stykket og tjek, at det er korrekt. Er det korrekt, placeres det på 

det rigtige begynder-stykke i midten, som beskrevet ovenfor

-  byt et pizza-stykke i midten fra én pizza til en anden. Stykket, der placeres i den nye 

pizza, skal på tilsvarende måde passe ind ved at være delelig med eller et multiplum 

af stykket på den nye pizza

- turen går videre til næste deltager.



4. Pizza-kast 
Hvem får først kastet alle sine pizza-stykker ind midt på bordet?
Spil af sværhedsgrad over middel for 3-6 deltagere.

Forberedelse 

Monter spinner 5 på papskiven. Sorter alle pizza-stykkerne i bunker efter størrelse og 

placer dem midt på bordet. Brøkerne på de enkelte stykker skal vende opad. Delt-

agerne tager et pizza-stykke af hver størrelse. Stykkerne placeres i en række foran hver 

deltager med talangivelsen opad. Spinneren er inddelt i to ringe. Opråberen råber tal-

lene fra den ydre ring op. Den inderste ring viser dets tilsvarende brøkværdi (svaret).

Spilleregler 

Opråberen drejer på hjulet og råber brøkerne op. For deltagerne gælder det om at være 

den første til at finde et stykke, der svarer til det, der bliver råbt op. Deltageren ræk-

ker stykket i vejret og udtaler navnet på brøken. Opråberen tjekker den indre ring for 

rigtige svar. Den deltager, der kommer først, må kaste stykket ind midt på bordet. Sva-

rer deltageren forkert, trækker han/hun et nyt stykke fra bunkerne. Stykket skal passe 

med den brøk, som blev råbt op. Det lægges sammen med deltagerens egne stykker. 

Opråberen drejer derefter på hjulet igen og råber et nyt tal op.

Lander opråberens pil på en brøk, hvor alle tilsvarende pizza-stykker allerede ligger i 

midten, er det brøken næst efter, i urets retning, der gælder. Opråberen fortsætter med 

at råbe alle brøkerne op i urets retning, indtil en deltager har en tilsvarende brøk, der 

kan smides ind i midten.

Spillet fortsættes indtil en deltager har kastet alle sine pizza-stykker ind midt på bordet 

og har vundet spillet.



5. Pizza med fyld 
Hvem samler først en pizza med én slags fyld? (f.eks, oliven eller 
grøn peber). Spil af sværhedsgrad over middel for 2-4 deltagere.

Forberedelse 

Monter spinner 2 på papskiven. Sorter alle pizza-stykkerne i bunker efter størrelse og 

placer dem midt på bordet. Brøkerne på de enkelte stykker skal vende nedad. Sørg for 

at fyld-typerne i hver bunke er blandet godt, og at der mindst er ét stykke af hvert fyld 

repræsenteret i hver bunke.

Spilleregler

Den yngste deltager starter med at dreje på hjulet. Han/hun skal finde et pizza-stykke med 

den brøk, der svarer til brøken, som pilen peger på. Er der flere typer pizza-stykker med den 

pågældende brøk, har deltageren frit valg efter smag og behag. Brøken på det valgte stykke 

udtales, inden deltageren vender stykket om og tjekker, om det er den korrekte brøk.

Er det den korrekte brøk, placeres pizza-stykket foran spilleren med brøken vendt opad. 

Er det den forkerte brøk, lægges pizza-stykket tilbage i bunden af den bunke, hvor delt-

ageren tog den. Kan spilleren ikke finde den rette fyldtype efter at have gættet brøken, 

må han/hun tage fra en af de andre deltagere. Hvis ingen af de andre spillere har det 

ønskede stykke, må spilleren dreje pilen igen.

Standser pilen ikke på en brøk

- deltageren må vælge et pizza-stykke fra en af de andre deltagere

- der er frit valg mellem de øverste pizza-stykker i bunkerne

-  et af deltagernes egne pizza-stykker lægges tilbage i den rette bunke. Har deltageren 

endnu ingen stykker må han/hun dreje pilen igen.

Det er tilladt at tage et større stykke, end der er behov for, men det skal byttes med 

andre stykker i deltagerens pizza. De overskydende stykker ligges tilbage i bunden af 

de respektive bunker. En deltager må kun have pizza-stykker til én pizza. En deltager 

må selv vælge om han/hun vil bruge sin tur til at dreje pilen eller bytte et/flere pizza-

stykker for at lave en pizza med én type fyld.

Eksempel

En deltager har 2 pizza-stykker med musling og vælger at bygge sin pizza med mus-

linge-fyld. Øverst i en af bunkerne er der et stykke muslinge-pizza med brøken 
1––4 . 

Deltageren har selv 
1––8  stykke med grøn peber, 

1––16  stykke med oliven og 
1––16  stykke 

med pepperoni. Disse stykker kan deltageren bytte med 
1––4  stykket med musling. Før 

ombytningen skal eleven gøre rede for regnestykket.

Et multi-stykke pizza kan bruges som substitut for en hvilken som helst slags fyld.



6. En af hver
Hvem samler hurtigst et pizza-stykke i hver størrelse? 
Spil af sværhedsgrad over middel for 2-4 deltagere.

Forberedelse 

Monter spinner 6 på papskiven. Sorter alle pizza-stykkerne i bunker efter størrelse og 

placer dem midt på bordet. Brøkerne på de enkelte stykker skal vende opad. Spinneren 

er inddelt i 2 ringe. Den indre ring viser den mængde af pizza, som spilleren skal opnå. 

Den ydre ring viser, hvor mange stykker spilleren skal bruge for at nå denne mængde.

Spilleregler 

Alle deltagerne drejer med pilen. Den deltager, hvis pil lander på den største brøk, starter. 

Når pilen lander på en brøk (den indre ring) og en styk-angivelse (den ydre ring), tager 

deltageren det korrekte antal pizza-stykker fra bunken i midten. Deltageren skal vælge 

de pizza-stykker, hvis brøker tilsammen giver den brøk, som pilen peger på. Pizza-styk-

kerne deles i to bunker: en bunke med stykker af forskellige størrelser og en restbunke.

Eksempel

Pilen peger på 
1––2  i den indre ring og 4 i den ydre ring. Deltageren skal tage 4 stykker, 

der tilsammen giver 
1––2 . Dette kan gøres på to måder:

Den nemmeste måde er at tage 4 ens stykker f.eks 
1––8  + 

1––8  + 
1––8  + 

1––8  = 
1––2 .  Det 

ene 
1––8  stykke lægges i bunken med pizza-stykker i forskellige størrelser. De andre tre 

lægges i restbunken.

Den hurtigste måde at spille på er at tage så mange forskellige stykker, som tilsam-

men giver 
1––2  f.eks 

1––8  + 
1––4  + 

1––16  + 
1––16  = 

1––2 .  Pizza-stykkerne  
1––4 , 

1––8  og 
1––16  lægges i 

bunken med pizza-stykker i forskellige størrelser. Den sidste 
1––16  lægges  i restbunken.

Restbunken

Bunken kan bruges til at erstatte de stykker, der bliver taget fra bunken eller til at bytte 

med. Før ombytningen skal eleven gøre rede for regnestykket. Får deltageren et stykke, 

som han/hun allerede har, lægges det i restbunken. Deltageren kan vælge mellem at 

dreje med pilen eller bytte egne pizza-stykker med stykker fra restbunken. En deltager 

kan f.eks mangle pizza-stykket med brøken 
1––2  i sin samling og have 2 stykker med 

1––8  

og et stykke med 
1––4  i sin restbunke. Da disse tre pizza-stykker tilsammen giver 

1––2  kan 

detageren bytte stykkerne, men først efter at have gjort rede for regnestykket. Når bun-

kerne i midten er tom, tager deltageren pizza-stykker fra medspillernes restbunker. Hvis 

disse ikke indeholder de ønskede stykker, tages fra medspillernes egne samlinger.

Standser pilen ikke på en brøk

- deltageren må vælge et pizza-stykke fra bunkerne i midten

-  deltageren må vælge et pizza-stykke fra en medspillernes restbunker eller egne 

samlinger.


