De visuella tiokompisarna
– lärande anpassat till hjärnans styrkor
Här lär vi oss tiokompisarna med bilder istället för tal.
Genom att hänga upp tiokompisarna på något mer
konkret än siffror underlättar vi för hjärnan.

Metoden består av tre steg:
Steg 1: lära in vilken bild som motsvarar vilken av siffrorna 1-9
Steg 2: lära in vilka bilder som hör ihop (är tiokompisar)
Steg 3: träna på tiokompisarna

Steg 1:

lära in vilken bild som motsvarar
vilken av siffrorna 1-9

Material: Bildkort 1-9

Hitta ledtrådar tillsammans:

Dela ut bildkorten, och gå igenom dem tillsammans med eleverna. Det ﬁnns 10 uppsättningar av bildkorten i produkten, så låt eleverna sitta i par eller i grupper om tre. Gå
igenom bildkorten i ordning (1, 2, 3, …). Börja med att titta på sidan utan siﬀran, och försök
att tillsammans komma på ledtrådar till varför en viss bild skulle motsvara en viss siﬀra.
Exempel: ”Varför skulle den här katten motsvara siﬀran 3?” Några svar kan vara
o

Katten har tre ”spetsar” (markerade med röda prickar)

o

Katten har 3 morrhår på varje sida

o

Katten har 3 vita tassar

o

Enligt gammalt skrock ska man spotta 3 gånger när man ser en svart katt

De röda prickarna på kortens siﬀersida visar förslag på ledtrådar - det bästa är dock att
komma på egna ledtrådar.

Träna: Låt Låt eleverna träna på kopplingen mellan bild och siﬀra genom att blanda
bildkorten och förhöra varandra. Det är viktigt att kopplingen mellan bild och siﬀra är helt
automatiserad innan ni går vidare.

Steg 2:

lära in vilka bilder som hör ihop (är tiokompisar)

Material: Bildkort 1-9, helhetsbild (A3), svarsbild (A5)

Hitta ledtrådar tillsammans:

I detta steg placerar ni ut tiokompisarna på helhetsbilden (A3) enligt svaret på svarsbilden
(A5). Helhetsbilden ska ha sidan med naturbakgrund uppåt. Låt eleverna lägga ut bildkorten
på helhetsbilden (med hjälp av svarsbilden), och försök tillsammans att komma på ledtrådar
till varför just tiokompisarna hör ihop. Exempel på ledtrådar:
•
Sköldpaddan måste klättra upp på berget för att kunna nå upp till giraﬀen
•
Svanen och bläckﬁsken tycker om att leka i vattnet
•
Katten och ekorren gömmer sig i busken
•
Trollsländan drar nyckelpigan på ett blad
•
Sjöstjärnorna går hand i hand på stranden
Precis som i Steg 1 är de bästa ledtrådarna de som ni hittar på själva.

Träna: Låt eleverna träna på vilka tiokompisar som hör ihop genom att blanda bildkorten

och placera ut dem på helhetsbilden (med naturbakgrunden). Låt gärna eleverna arbeta två
och två.

Steg 3: Automatisera
Material: Bildkort 1-9, helhetsbild (A3)

Gör så här: I detta steg ska eleverna lära sig att använda tiokompisarna även utan att

ha helhetsbilden framför sig. Som ett mellansteg kan eleverna vända på helhetsbilden och
träna på att lägga ut tiokompisarna utan stöd av naturbakgrunden. När det går lätt är nästa
steg att eleverna lägger ut tiokompisarna direkt på bordet, utan stöd av helhetsbilden
(eleverna ska kunna ta fram helhetsbilden inuti huvudet).
Sista steget är att ta in siﬀrorna, och ställa frågor av typen ”vilken är tiokompisen till 4?”.
Låt gärna eleverna förhöra varandra.

