Den visuella multiplikationstabellen
– lärande anpassat till hjärnans styrkor
Här lär vi oss multiplikationstabellen med bilder istället för tal.
Genom att hänga upp multiplikationstabellen på något mer
konkret än siﬀror underlättar vi för hjärnan. För att lyckas
behöver vi skapa associationer mellan bild, tal och plats.

Metoden består av tre steg:
Steg 1: koppla varje tal i tabellen till en bild
Steg 2: koppla varje bild till en plats i tabellen
Steg 3: lösa multiplikationstal med hjälp av bilder

Steg 1: koppla varje tal i tabellen till en bild
Material: Bildkort, Memory 1
Film: Filmen Steg1 på www.mappia.se

6 7

Hitta ledtrådar tillsammans:

Börja med att gå igenom bildkorten i ordning tillsammans med eleverna. Försök att
tillsammans komma på ledtrådar till varför en viss bild motsvarar ett visst tal.
Några exempel på ledtrådar för kopplingen mellan bilden katt och siﬀran 3 är:
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

Fler exempel på ledtrådar ﬁnns i bifogat ledtrådsdokument. Röda prickar på korten visar
förslag på ledtrådar för ental, och blåa prickar visar förslag på ledtrådar för tiotal. Det
bästa är dock att komma på egna ledtrådar – låt eleverna leka och vara kreativa! Om du
arbetar med en hel klass kan det vara smidigt att visa bildkorten på projektor. Det kan du
göra via vår app för iPhone/iPad (ingår om du köpt klass-kit eller skol-kit).

Träna: Låt eleverna träna på kopplingen mellan bild och tal genom att spela Memory1,
eller genom att förhöra varandra med hjälp av bildkorten. Det är viktigt att fortsätta träna
tills eleverna känner sig helt säkra på kopplingen mellan bild och tal.

Steg 2: koppla varje bild till en plats i tabellen
Material: Bildkort, helhetsbild (A3)
Film: Filmen Steg2 på www.mappia.se
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Hitta ledtrådar tillsammans:

På varje helhetsbild ﬁnns tio platser, en för varje bild som ingår i tabellen.
Platsernas ordning är samma som på en knappsats. Börja med att låta eleverna lägga ut
bildkorten på rätt plats på helhetsbilden. Bildkorten läggs ut i ordning.
Syftet med detta steg är att lägga märke till var på helhetsbilden varje bild hamnar. För
treans tabell t.ex. klamrar sig sköldpaddan fast på kattens svans, katten sparkar på kotten
och katten bajsar ut ekollonet. Fler exempel på kopplingar till plats på helhetsbilden ﬁnns i
ledtrådsdokumentet, men precis som i Steg 1 är de bästa ledtrådarna de som ni hittar på
själva. I helklasser kan det vara roligt att göra detta på projektor med hjälp av appen.

Träna: Låt eleverna träna på kopplingen mellan bild och plats genom att blanda bildkorten och placera ut dem på helhetsbilden (med sidan utan ledtrådar uppåt).
Fortsätt träna tills eleverna kan lägga ut bildkorten snabbt och utan att tänka.
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Steg 3: lösa multiplikationstal med hjälp av bilder
Material: Frågekort, Memory2
Film: Filmen Steg3 på www.mappia.se
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Gå igenom metoden tillsammans: Eleverna har nu byggt upp associationer
mellan bild, plats och tal, som kan användas för att lösa multiplikationstal. Utmaningen
i detta steg är att inte försöka räkna ut multiplikationstalet med huvudräkning.
Gå igenom de olika stegen i metoden tillsammans med eleverna.
Svara på följande frågor (exemplet gäller multiplikationstalet 6*7):
Vilken tabell? Den andra siﬀran i multiplikationstalet anger tabell, d.v.s. detta är
7:ans/ekorrens tabell. Låt gärna helhetsbilden på ekorren ligga framme som ett stöd
när ni börjar träna detta.
Vilken plats? Den första siﬀran i multiplikationstalet anger plats, d.v.s. detta är plats 6.
Vilken bild? Vilken bild ligger på den 6:e platsen i 7:ans/ekorrens tabell? Detta tränade
eleverna på i Steg 2 (det är byrån).
Vilket tal? Vilket tal motsvarar byrån? Detta tränade eleverna på i Steg 1 (det är 42).

Träna:

Låt eleverna träna på multiplikationstalen genom att spela Memory2, eller
genom att förhöra varandra med hjälp av frågekorten. När de spelar Memory2 är det
bra att dra kortet med multiplikationstalet först , för att verkligen träna på metoden.
Det är lämpligt att träna på ﬂera tabeller i taget, i takt med att ni går igenom tabellerna.
Upprepa träningen regelbundet.

