Snabbguide Qnoddarnas värld – Stubben
Stubben

Stubben är elevens personliga
hemvist. Det är hit man kommer
när man loggat in i appen.
Detta exempel är från åk 1.

ABC123

Här samlas elevens bokstäver
och siffror som de gör i
Blåbärsstigen i årskurs 1.

Fotoram

Här kan eleven ta en bild
på sig själv och sätta i
ramen.

Klockan

Klockan visar tiden
i realtid.

Strömbrytaren
Här kan man logga
ut ur appen.

Dörren

Tryck på dörren för att
gå ut till övärlden där
alla övningar finns.

Bibliotek

Här finns 36 böcker ur serien
Läshoppet. Eleven kan läsa
och lyssna på böckerna och i
åk 1 kan man även spela in
eget ljud. I Biblioteket samlas
även elevens egna berättelser
som görs i övningarna.

Knapparna

Eleven kan välja sin
egen inredning genom
att trycka på knapparna.

Brevlådan

Brevlådan är aktiv i
årskurs 3. Hit kan läraren
skicka meddelanden
till eleven.

Snabbguide Qnoddarnas värld – Övärlden
Övärlden

I övärlden ligger alla övningar
som eleven ska arbeta med.
Bären representerar olika
områden i läroplanen. Varje bär
innehåller i sin tur understigar
med bär/övningar. Observera att
eleven endast kan göra
övningar som läraren låst upp.

Grön bock

Blåbärsstigen

Svenska (åk1): Bokstäver
Matematik: Taluppfattning

Hallonstigen

Svenska: Läsa och skriva
Matematik: Tals användning

Brädan

Navigeringspanel för
att förflytta sig i appen.

Den gröna bocken visar
att eleven är klar med
hela övningen inklusive
alla övningar i understigen.

Vinkande Qnodd
Björnbärsstigen

Svenska: Berättande
texter och sakprosatexter
Matematik: Geometri

Här har läraren via
Lärarklienten markerat
en övning som eleven
ska göra.

Körsbärsstigen
Svenska: Språkbruk
Matematik: Mätning

Hjortronstigen

I åk 3 finns även bären
hjortron för träning inför
de nationella proven.

Lingonstigen

Svenska: Tala, lyssna
och samtala
Matematik: Sannolikhet
och statistik

Snabbguide Qnoddarnas värld – Övningsexempel
Övningsexempel

I varje årskurs finns hundratals
interaktiva övningar. Varje
övning innehåller flera
progressionsnivåer. För att
komma vidare till nästa nivå
krävs att man klarat minst
70 % av nivån. Detta är ett
exempel från åk 1.

Ekollonlisten

Visar hur långt eleven
kommit i övningen och
hur mycket som återstår.

Brädan

Navigeringspanel för
att förflytta sig i
appen.

Frågetecknet

Visar instruktion för
övningen.

Hjälp-qnodden

Eleven kan trycka på
Hjälp-qnodden för att
signalera till läraren att
hen behöver hjälp.
Läraren ser då detta i
Lärarklienten.

Klar-knappen

Skickar iväg elevens
svar. För självrättande
övningar får eleven då
veta om svaret är rätt
eller fel.
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