Exempel på ledtrådar för kopplingen mellan bild och
tal (Bildkorten, Steg 1)
Det bästa är att komma på egna ledtrådar, det stärker minnet. Om du arbetar med en
klass är det roligt och kreativt att försöka komma på ledtrådar tillsammans.
Till varje bild finns ett antal föreslagna ledtrådar, se nedan. På bildkorten är ledtrådarna
som motsvarar ental markerade med röda prickar, medan ledtrådarna som motsvarar
tiotal är markerade med blåa prickar.
Utöver dessa ledtrådar har även varje tiotal ett tema:

1-10 är djur.
10-19 representeras av frukter. Många frukter har en liten kvist de hänger
i och det är ledtråden till tiotalet. För att finna ledtrådar kan man även använda lukt,
smak och känsel, ju fler sinnen vi använder ju fler kopplingar skapas i hjärnan.

20-29 representeras av föremål som återfinns i naturen.
Många av dessa föremål består av två delar, t ex svampens hatt och fot.
30-39 representeras av föremål vi klär oss i. En vanlig ledtråd är antalet hål i kläderna, t
ex skorna som har sex snörhål och byxorna som har tre hål.

30-39 representeras av saker vi har på oss som kläder, skor, mössor och vantar.
40-49 representeras av föremål som finns i rummet. Rummet har oftast fyra hörn
och många möbler har fyra ben.

50-59 representeras av föremål i köket. Vi har fem sinnen (syn, hörsel, känsel, smak,
lukt), många av dessa använder vi oss av när vi lagar mat och äter. Grundsmakerna är
även fem: sött, salt, surt, beskt och umami.

60-69 representeras av byggnader.
70-79 representeras av grönsaker. Regnbågen har sju färger. Dessa är, räknat
utifrån och in: rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Här kan man
uppmärksamma färgerna på på grönsakerna.

80-89 representeras av verktyg.
90-99 representeras av instrument.

Treans tabell
3. Katten har tre spetsar uppåt, två öron och en svans. Katten har också tre morrhår på

vardera sida och tre vita tassar. Man kan även se en trekant mellan ögonen och nosen.
Enligt gammalt skrock ska man spotta tre gånger över axeln när man ser en svart katt gå
över vägen för att skydda sig mot otur.

6. Nyckelpigan har sex ben liksom alla insekter. Den har även sex prickar på ryggen.
9. Sköldpaddan har ett mönster av 9 rutor på skölden. Det sticker ut 9 tår på bilden.
Sköldpaddan ha en rund form och passar in i nians cirkel.

12. Alla frukter har en liten kvist som de hänger i, den är ledtråden till tiotalet.
Körsbären sitter alltid ihop två och två.

15. Äpplet har en liten kvist som markerar tiotalet. Äpplets kärnhus alltid fem rum.
18. Päronet har en liten kvist som markerar tiotalet. Päronets form passar perfekt som
”fodral” till en åtta.

21. Kottens fjäll (frökapslar) har två flikar som är ledtråd till tiotalet. Kottens form
påminner om en etta.

24. Granen är en ledtråd till julafton, den 24 december. Granen är indelad i fyra
sektioner som är ledtrådar till entalet och foten har två delar som är ledtrådar för
tiotalet.

27. Ekollonet består av två delar, hatten och frukten, som är en ledtråd till tiotalet.
Kvistens form påminner om en sjua.

30. Mössan har tre ränder som ger en ledtråd till tiotalet. Tofsens runda form
påminner om en nolla.

Fyrans tabell
4. Trollsländan har fyra vingar som markerar entalet.
8. Bläckfisken har åtta armar som markerar entalet.
12. Alla frukter har en liten kvist som de hänger i, den är ledtråden till tiotalet.
Körsbären sitter alltid ihop två och två.

16. Vinbären sitter på en liten kvist som är ledtråden till tiotalet. På kvisten hänger 6
bär som är ledtråd till entalet.

20. Trädet består av två delar, stammen och kronan. Stammen är delad i två flikar

vilket markerar tiotalet. Trädkronan ovanifrån har en rund form vilket är ledtråd till
nollan.

24. Granen är en ledtråd till julafton, den 24 december. Granen är indelad i fyra
sektioner som är ledtrådar till entalet och foten har två delar som är ledtrådar för
tiotalet.

28. Bladet har två markanta spetsar, som markerar tiotalet. Bladet är indelat i åtta
olika fält vilket är ledtråd till entalet.

32. Varje strumpa har tre tydliga delar, tår, häl och öppning, som ger en ledtråd till
tiotalet. Strumporna är två stycken och det finns två hål att stoppa in fötterna i.

36. Skon har tre ränder på tån vilket är ledtråd tiotalet och sex hål för skosnören vilket
är ledtråd till entalet. 36 är också en vanlig skostorlek.

40. Bordet har fyra ben, vilket är en ledtråd till tiotalet.
Sett ovanifrån är det runda formen en ledtråd till nollan.

Femmans tabell
5. Sjöstjärnan har fem ben som är ledtråd till entalet, den finns fem prickar i en cirkel
på mitten och fem prickar på varje ben.

10. Alla frukter har en liten kvist som de hänger i, den är ledtråden till tiotalet.
Det finns ett löv (ledtråd till tiotalet) och apelsinen har en rund form vilket är ledtråd till
nollan.

15. Äpplet har en liten kvist som markerar tiotalet.
Äpplets kärnhus alltid fem rum.

20. Trädet består av två delar, stammen och kronan, stammen är delad i två flikar
vilket markerar tiotalet. Trädkronan ovanifrån har en rund form vilket är ledtråd till
nollan.

25. Blomman har två blad som är ledtråd till tiotalet och varje blomma har fem
kronblad som är ledtråd till entalet, det finns också fem blommor.

30. Mössan har tre ränder som ger en ledtråd till tiotalet. Tofsens runda form.
35. Handsken har tre ränder som är ledtråd till tiotalet och fem fingrar som är ledtråd
till entalet.

40. Bordet har fyra ben, vilket är en ledtråd till tiotalet. Sett ovanifrån är det runda
formen en ledtråd till nollan.

45. Stolen har fyra ben vilket markerar tiotalet. Stolen rygg har fem spjälor vilket
markerar entalet.

50. Grytans form har 5 vinklar viket markerar tiotalet. Grytans form ovanifrån är rund
vilket är ledtråd till nollan.

Sexans tabell
6. Nyckelpigan har sex ben liksom alla insekter. Den har även sex prickar på ryggen.
12. Alla frukter har en liten kvist som de hänger i, den är ledtråden till tiotalet.
Körsbären sitter alltid ihop två och två.

18. Päronet har en liten kvist som markerar tiotalet.
Päronets form passar perfekt som ”fodral” till en åtta.

24. Granen är en ledtråd till julafton, den 24 december. Granen är indelad i fyra

sektioner som är ledtrådar till entalet och foten har två delar som är ledtrådar för
tiotalet.

30. Mössan har tre ränder som ger en ledtråd till tiotalet. Tofsens runda form är
ledtråd till nollan.

36. Skon har tre ränder på tån vilket är ledtråd tiotalet och sex hål för skosnören vilket
är ledtråd till entalet. 36 är också en vanlig skostorlek.

42. Byrån har fyra ben som är ledtråd till tiotalet. Den har två lådor och två knoppar
vilket är ledtrådar till entalet.

48. Dörren har fyra yttre hörn som ger en ledtråd till tiotalet. De två dörrspeglarna har
fyra hörn var vilket blir totalt åtta som är ledtråd till entalet.

54. Spisen har fem värmekällor, fyra plattor och en ugn, som är ledtråd till tiotalet.
Spisen är fyrkantig vilket är ledtråd till entalet.

60. Igloon har sex isblock vid ingången, vilket markerar tiotalet.
Ovanifrån är igloon rund, vilket är ledtråd till nollan.

Sjuans tabell
7. Ekorren har en svans som i formen påminner om en sjua, den har också sju delar
som sticker ut från kroppen som markerar entalet.

14. Alla frukter har en liten kvist som de hänger i, den är ledtråden till tiotalet.
Jordgubbens blad har fyra delar som är ledtråd till entalet.

21. Kottens fjäll (frökapslar) har två flikar som är ledtråd till tiotalet. Kottens form
påminner om en etta.

28. Bladet har två markanta spetsar, som markerar tiotalet. Bladet är indelat i åtta
olika fält vilket är ledtråd till entalet.

35. Handsken har tre ränder som är ledtråd till tiotalet och fem fingrar som är ledtråd
till entalet.

42. Byrån har fyra ben som är ledtråd till tiotalet. Den har två lådor och två knoppar
vilket är ledtrådar till entalet.

49. Fönstret har fyra hörn vilket markerar tiotalet och rutan är indelad i 9 rutor vilket
markerar entalet – detta mönster också samma som på sköldpaddan.

56. Tekannans form har 5 vinklar vilket markerar tiotalet (samma logik som grytan).
Formen på handtaget ger oss en ledtråd till entalet.

63. Palmen har 6 blad och pyramiden har sex streck vilket är ledtrådar till tiotalet.
Pyramiden här trekantig vilket är ledtråd till entalet.

70. Ärtskidan har sju ärtor vilket är ledtråd tiotalet, en ärta är rund vilket är ledtråd
till nollan.

Åttans tabell
8. Bläckfisken har åtta armar.
16. Vinbären sitter på en liten kvist som är ledtråden till tiotalet. På kvisten hänger 6
bär som är ledtråd till entalet.

24. Granen är en ledtråd till julafton, den 24 december. Granen är indelad i fyra
sektioner som är ledtrådar till entalet och foten har två delar som är ledtrådar för
tiotalet.

32. Varje strumpa har tre tydliga delar, tår, häl och öppning, som ger en ledtråd till
tiotalet. Strumporna är två stycken och det finns två hål att stoppa in fötterna i.

40. Bordet har fyra ben, vilket är en ledtråd till tiotalet. Sett ovanifrån är det runda
formen en ledtråd till nollan.

48. Dörren har fyra yttre hörn som ger en ledtråd till tiotalet. De två dörrspeglarna har
fyra hörn var vilket blir totalt åtta som är ledtråd till entalet.

56. Tekannans form har 5 vinklar vilket markerar tiotalet (samma logik som grytan).
Formen på handtaget ger oss en ledtråd till entalet.

64. Fönstret på väderkvarnen har 6 rutor vilket markerar tiotalet, väderkvarnen har 4

vingar vilket är ledtråd till entalet. Varje vinge har 16 rutor och tillsammans finns det 64
rutor på vingarna.

72. Morotens form är ledtråden till tiotalet, blasten är uppdelad i två vilket är ledtråd
till entalet.

80. Färgflikarna på färgburken markerar tiotalet och burkens form uppifrån är ledtråd
till nollan.

Nians tabell
9. Sköldpaddan har ett mönster av 9 rutor på skölden. Det sticker ut 9 tår på bilden.
Sköldpaddan ha en rund form och passar in i nians cirkel.

18. Päronet har en liten kvist som markerar tiotalet.
Päronets form passar perfekt som ”fodral” till en åtta.

27. Ekollonet består av två delar, hatten och frukten, som är en ledtråd till tiotalet.
Kvistens form påminner om en sjua.

36. Skon har tre ränder på tån vilket är ledtråd tiotalet och sex hål för skosnören vilket
är ledtråd till entalet. 36 är också en vanlig skostorlek.

45. Stolen har fyra ben vilket markerar tiotalet. Stolen rygg har fem spjälor vilket
markerar entalet.

54. Spisen har fem värmekällor, fyra plattor och en ugn, som är ledtråd till tiotalet.
Spisen är fyrkantig vilket är ledtråd till entalet.

63. Palmen har 6 blad och pyramiden har sex streck vilket är ledtrådar till tiotalet.
Pyramiden här trekantig vilket är ledtråd till entalet.

72. Morotens form är ledtråden till tiotalet, blasten är uppdelad i två vilket är ledtråd
till entalet.

81. Färgflikarna på penseln markerar tiotalet och penselns form är ledtråd till entalet.
90. Nio bjällror markerar tiotalet och formen är ledtråd till entalet.

Exempel på ledtrådar för kopplingen mellan bild och
plats på helhetsbilden (Bildkorten utplacerade på
helhetsbilden, Steg 2)
På varje helhetsbild finns tio platser, en för varje bild som ingår i tabellen. Det är viktigt
för minnet att lägga märke till var på helhetsbilden varje bild hamnar (t.ex. hamnar
sköldpaddan på kattens svans). Om du arbetar i en klass kan det vara roligt att klassen
bygger upp en gemensam berättelse till varje tabell.
Det finns även förslagna berättelser för tabellerna, se nedan. Ledtrådarna är angivna per
rad på helhetsbilden. Ordningen på platserna på helhetsbilden är samma som på en
knappsats, d.v.s. på rad 1 ligger plats 1-3, på rad 2 ligger plats 4-6, på rad 3 ligger plats 79 och på rad 4 ligger plats 10.

Treans tabell
1. Katten sitter på sitt eget huvud, nyckelpigan flyger runt kattens huvud – det är
lite irriterande för katten, sköldpaddan har klamrat sig fast kring kattens svans,
katten försöker ruska bort sköldpaddan från svansen. Hela första raden är djur
2. Katten är hungrig och tycker om frukt, först äter den två läckra körsbär, men är
fortfarande inte mätt, äter då ett rött äpple som vi placerar i mitten på kroppen,
precis som ett rött hjärna, sist äter katten ett päron – hela raden är frukt.
3. Katten sparkar på kotten med tassarna (sparka gärna lite med foten) och sticker
sig på de vassa granbarren - aj och sedan bajsar den ut ett ekollon – hela raden är
skogsbilder
4. Nu är katten både mätt och trött och kryper in i den gossiga mjuka mössan.

Fyrans tabell
1. En bläckfisk har klamrat sig fast på huvudet och sträcker sig efter päronet som
ligger på marken.
2. Trollsländan flyger iväg över trädgården, den fastnar en klase vinbär som hänger
ner från vänster vinge, det blev tungt så den landar i lövträdet ligger i mitten för
att vila efter en stund flyger den vidare mot skogen och landar på den taggiga
granen - ett av granens barr har fastnar på högra vingen.
3. Ett löv har lossnat från lövträdet och ringlar ner bredvid trollsländan och hen
drömmer om att kunna ha både strumpor och skor för att slippa lida i den taggiga
granen
4. Trollsländan väljer att vila på bordet (och slipper den taggiga granen)

Femmans tabell

1. En apelsin blir huvud på sjöstjärnan, ett äpple är uppslängt i luften (tänk
jonglering)
2. Håller vänster arm om lövträdet och i hjärtat ligger blomman, det är varmt så
sjöstjärnan håller mössan i vänster hand
3. Värmen gör att handsken hamnat på marken och trampas på, sjöstjärnan är busig
och sätter sig på bordet med foten på stolen.
4. Sjöstjärnan har sitt bo i den runda grytan

Sexans tabell
1. Nyckelpigan mumsar på körsbär och på tur väntar ett päron
2. Nyckelpigan går under granen och sticker sig, hittar en mössa och sätter den på
mitten av kroppen, en sko skyddar foten.
3. Nedre foten på byrån som står nära dörren, bredvid spisen.
4. Nyckelpigan drömmer om att bo i en igloo

Sjuans tabell
1. I svansen har resten av en jordgubbe fastnat, ekorren balanserar stolt en kotte
mellan öronen.
2. Ett löv har också fastnat på svansen, en hand smeker ekorren över ryggen –
ekorren fäster blicken på byrån.
3. Där den sitter på rumpan i fönstret och dricker te och tänker på värmen på foten
på pyramiden.
4. Ekorren tycker om ärtor

Åttans tabell
1. Bläckfisken har en kvist med vinbär som krona på huvudet och håller en gran i
handen – den sticks, aj!
2. I armhålan värmer ett par sockor skönt, bläckfisken gömmer sig först under
bordet innan den går ut genom dörren
3. I armen bär den en tekanna och sätter sig under väderkvarnen och med armen
knaprar förnöjt på en morot.
4. Bläckfisken ramlar ner i färgburken – oops!

Nians tabell
1. Sköldpaddan roar sig med att balansera ett päron på huvudet, i ena handen har
den ett ekollon – hela raden är grön precis som sköldpaddan – grönt är skönt!
2. På skölden har den samlat en sko och på mitten balanserar en stol, en spis står
och vickar på högra skölden – hjälp!
3. På foten känner sköldpaddan sand – tänker på pyramiden, sköldpaddans svans
påminner om en morot och på foten har en kladdig pensel fastnat – stackare!
4. Sköldpaddan har sitt bo i en tamburin som plingar när sköldpaddan snarkar.

