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Abstract 
 

Örebro University (2015). Qnoddarnas värld: ett läromedel där alla elever får utveckla 

förmågorna inom svenskämnet? (Qnoddaras world: an educational material where all students 

can develop the five capabilities in Swedish). Independent Project, Swedish, Independent 

Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. 

School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

All students should have the same opportunity to develop their capacity during their time in 

school. The educational material should help teachers with this, but there are no censorships 

for these materials. Anyone can produce an educational material, and then it is up to teachers 

to choose a good one. Therefore, the aim of this essay is to analyze if the digital educational 

material Qnoddarnas värld is a good tool for all students. Can teachers design an educational 

material with different levels for every student? And if they can, will all students get the same 

opportunity to develop the five capabilities that all students should develop in Swedish 

language, during school? I did an educational material censorship and analyzed if the different 

levels give the same opportunity to develop the different capabilities and what the differences 

are between the levels. My result shows that all students, on different levels, get an 

opportunity to develop parts of the five capabilities. The biggest differences between the 

levels are that the levels that are more challenging often have more words and text.  

 

Keywords: digital educational material, iPad in school, Qnoddarnas värld  
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Inledning 

 

Under min första VFU-period, tidigt under höstterminen 2011, var jag i en årskurs trea. Under 

mina fem veckor där användes klassens enda dator vid ett par tillfällen. Vid dessa tillfällen 

fick eleverna sitta i par och tillsammans hjälpas åt att skriva ihop ett veckobrev. Klassen 

bestod av ett tjugotal elever, vilket betyder att eleverna inte fick chansen att arbeta vid datorn 

så ofta. Någon iPad fanns inte att tillgå. Lite mer än tre år senare var jag ute på min sista 

VFU-period, sent under höstterminen 2014. Då var jag i en årskurs etta och redan då fick 

eleverna arbeta med dator. Det skedde i halvklass varannan vecka, och syftet var att eleverna 

skulle skapa en vana att använda sig av datorer och skriva på tangentbord. I klassrummet 

fanns även en iPad som eleverna fick turas om att använda och då var det olika svenska- eller 

matematikspel som spelades.  

 

Jag anser att det är intressant att se hur samhället hela tiden utvecklas. I dagens samhälle går 

teknikutvecklingen snabbt framåt. Enligt Olle Findahl (2014, s. 5), som är professor i medie- 

och kommunikationsvetenskap, omges vi av allt fler digitala apparater och tjänster. Många av 

oss, även yngre barn och ungdomar, har både smartphones och läsplattor där vi ofta kan vara 

uppkopplade mot internet. Findahl (2014, s. 6) redovisar även att av dagens elever i årskurs 

ett är 90 % användare av internet. Dessutom framhåller han att i dagens samhälle använder 

över hälften av våra barn i skolåldern läsplattor dagligen.  

 

Det har dessutom under de senaste åren blivit allt mer vanligt med digitala hjälpmedel i 

skolorna, så som datorer och läsplattor. Det finns idag även digitala läromedel utformade för 

datorer och läsplattor. Efter att ha kollat igenom de läromedelsförlag, som är med i Svenska 

Läromedel – läromedelsförlagens branschorganisation – har jag funnit att alla digitala 

läromedel som finns med där är kompletteringar till traditionella läroböcker. På förlaget Natur 

& Kultur fann jag det enda läromedlet som var utformat enbart för iPads. Läsplattor, så som 

iPads, är de tekniska apparater som har ökat mest under de tre första åren efter lansering. 

iPads lanserades 2010 (Findahl 2014, s. 5). Eftersom läsplattor har haft denna stora ökning 

fångade detta iPad-utformade läromedel mitt intresse. Det heter Qnoddarnas värld och är 

anpassat för årskurserna 1-3 och erbjuder enligt www.qnodd.se.loopiads.com både uppgifter 

http://www.qnodd.se.loopiads.com/
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för ämnena svenska och matematik, utformade för att uppfylla de kriterier som Lgr11 

efterfrågar. Mitt intresse är större för svenska än för matematik, och därför kommer jag i 

denna uppsats att enbart granska svenskdelen i detta läromedel.  

 

I Lgr11 står det att det är rektorns ansvar att: 

Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, s. 18).  

Men vad som definierar ett läromedel av god kvalité framgår inte. I Sverige fanns det en 

granskning av läromedel mellan 1938-1991. Idag finns det inte längre någon granskning. 

Författaren av läromedlet väljer själv hur han eller hon vill utforma det och sedan är det upp 

till lärarna att bedöma om det är av god kvalité och uppfyller Lgr11:s centrala innehåll och 

kunskapskriterier eller inte. Staten har med andra ord lagt över ansvaret för granskningen av 

läromedlet på dagens lärare enligt läromedelsforskaren Anna Johnsson Harrie (2009, s. 12-14, 

223). Detta kan vara tidskrävande för lärarna och även skapa en osäkerhet kring hurvida de 

kan lita på läromedlen som ett hjälpmedel för att på bästa sätt erbjuda eleverna ny kunskap, 

enligt rapporten Läromedlens roll i undervisningen (2013, s. 26-27).  

 

Detta är min sista termin på grundlärarutbildningen f-3 och jag anser att det är ett utmärkt 

tillfälle att granska ett läromedel ordentligt, eftersom jag nu har möjlighet att enbart fokusera 

på granskningen. När jag sedan kommer ut i mitt arbete i skolan är det mycket annat som 

också behöver min uppmärksamhet och då har jag förmodligen inte möjlighet att granska ett 

läromedel lika ingående. Eftersom samhället, och även skolorna, blir mer och mer digitala vill 

jag granska ett digitalt läromedel. Och eftersom det enda digitala läromedlet som var utformat 

enbart för iPads var Qnoddarnas Värld föll valet på det.  

 

Syfte 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att granska ett digitalt läromedel, i detta fall Qnoddarnas 

värld, eftersom det i dagsläget är det enda läromedlet utformat för enbart iPads. Utgivarna av 
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Qnoddarnas värld påstår själva att det är ett grundläggande basläromedel som innehåller allt 

som Lgr11 kräver för en komplett undervisning i svenska årskurs 1-3. Dessutom framhåller 

utgivarna att Qnoddarnas värld är ett läromedel som är enkelt att anpassa efter varje elevs 

individuella behov (http://qnodd.se.loopiadns.com/ hämtad 2015-05-25). Därför vill jag 

genom denna granskning undersöka om övningarna i Qnoddarnas värld går att individanpassa 

så att alla elever får möjligheten att utveckla de förmågor som, enligt Lgr11, alla elever ska få 

utveckla genom svenskundervisningen.  

 

Under mitt arbete kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: 

- På vilka sätt går det att individanpassa övningarna som utvecklar svenskförmågorna i 

Qnoddarnas värld?  

- Får alla elever möjlighet att utveckla förmågorna fastän de arbetar på olika nivåer? 

- Vilka möjliga fördelar respektive nackdelar kan det finnas, ur ett lärandeperspektiv, 

med att använda ett digitalt läromedel som Qnoddarnas värld inom svenskämnet i 

årskurs 1-3?  

 

Disposition 

 

I resterande del av denna uppsats finns det åtta stycken olika avsnitt. Det första avsnittet 

beskriver min metod och hur jag har gått tillväga. Det andra avsnittet klargör olika begrepp 

som är centrala för min uppsats. De begrepp jag kommer att definiera är ”traditionella 

läromedel”, ”digitala läromedel” och ”individanpassning”. Det tredje avsnittet kommer att 

presentera tidigare forskning. Jag har delat upp detta avsnitt genom underrubriker och 

namngett dem med ”läromedel”, ”digitala läromedel”, ”fördelar med digitala läromedel”, 

”nackdelar med digitala läromedel” och ”individanpassning”. Det fjärde avsnittet kommer 

att handla om Qnoddarnas värld. Där ges en presentation av läromedlet och dess innehåll. 

Även detta stycke har jag delat upp i underrubrikerna ”beskrivning av läromedlet” och 

”generell individanpassning”. Det femte avsnittet redovisar resultatet jag har fått fram. 

Resultatet är uppdelat på så vis att varje förmåga inom svenskämnet redovisas var för sig. 

Under varje förmåga återkommer underrubrikerna ”skillnader och likheter mellan nivåerna” 

och ”möjlighet att utveckla förmågan”. Därefter följer en diskussion i avsnitt sex. Efter det 

http://qnodd.se.loopiadns.com/
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kommer en kort sammanfattning i avsnitt sju, innan jag avslutar uppsatsen med förslag på 

vidare forskning i avsnitt åtta.  

 

Metod 

 

Jag har gjort en läromedelsgranskning av ett digitalt läromedel. Jag använder mig av ett 

individperspektiv och lärandeperspektiv. Med individperspektiv menar jag att jag granskar 

hur och om nivåerna går att anpassa till varje individs behov. Med lärandeperspektiv menar 

jag att jag granskar vad eleverna får möjlighet att lära sig och utveckla genom olika övningar. 

Med hjälp av dessa två perspektiv ska jag granska arbetssätten och innehållet i Qnoddarnas 

värld och undersöka om alla elever, oavsett nivå, får möjligheten att utveckla de fem 

förmågorna i svenskämnet. De fem förmågorna som eleverna ska få möjlighet att utveckla 

genom svenskundervisningen enligt Lgr11 är: 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera dessa.  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 222) 

Förmågorna ska enligt Lggr11 utvecklas under samtliga skolår, 1-9. I årskurs ett börjar arbetet 

med utvecklingen av dessa förmågor. Lärarna får anpassa förmågorna efter elevernas nivåer 

och utgå från vad eleverna ska kunna utifrån det centrala innehållet i läroplanen. I en årskurs 

etta kan läraren med andra ord inte förvänta sig att samtliga förmågor kan utvecklas, men en 

grund för följande skolår kan läggas. 

 

Läromedlet som granskas är Qnoddarnas Värld. För att begränsa arbetet har jag valt att 

fokusera på svenskdelen för årskurs ett. Här kommer jag att granska om övningarna som finns 

med går att anpassa efter elevernas olika behov, både för elever som behöver lite mer stöd och 

för elever som behöver lite mer utmaning. Jag vill granska om nivåerna på övningarna kan 

erbjuda alla elever den utveckling de behöver för att få möjligheten att utveckla de förmågor 

som svenskundervisningen enligt läroplanen ska utveckla (Lgr11, 2011, s. 222).  

 



9 
 

När jag granskar förmågan ”formulera sig i tal och skrift” kommer jag att undersöka ifall 

eleverna får möjligheten att lära sig bokstävernas namn, ljud och form, skriva olika texter 

samt göra sig förstådda genom tal och skrift. När jag granskar förmågan ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” kommer jag att undersöka ifall eleverna får 

möjlighet att läsa olika texter, såsom berättande texter, faktatexter och instruerande texter. När 

jag granskar förmågan ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” 

kommer jag att undersöka ifall eleverna får möjligheten att lära sig skillnaden mellan skriftligt 

och talat språk och att anpassa språket till olika mottagare. När jag granskar förmågan 

”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” kommer jag att undersöka ifall 

eleverna får möjligheten att lära sig när dom ska använda stor eller liten bokstav och 

skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken. Jag kommer även att granska ifall eleverna 

får möjlighet att lära sig strukturen på en berättande text, hur texten ska börja, vad som ska 

hända och hur den ska sluta. När jag granskar förmågan ”söka information från olika källor 

och värdera dessa” kommer jag undersöka ifall eleverna får möjlighet att träna på att söka 

information. Jag har valt att utgå från dessa aspekter eftersom de är de delar av det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 i Lgr11, som jag anser kan läras samtidigt som förmågorna 

utvecklas i årskurs ett.  

 

Begrepp 

 

Här nedan kommer jag att definiera begreppen ”traditionellt läromedel”, ”digitalt läromedel” 

och ”individanpassning”. Detta gör jag som sagt för att både jag och läsarna ska få samma 

uppfattning om vad jag menar med de olika begreppen och därmed förhoppningsvis göra 

texten tydligare.  

 

I Lgr11 finns ingen beskrivning av vad ett läromedel är. I denna uppsats utgår jag därför från 

Lgr 80:s definition av det: 

Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå 

uppställda mål. (…) För skolarbeten finns också speciella läromedel, producerade för 

undervisningen. Tryckt material, som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller 

kursmoment, måste spela en viktig roll (Mål och riktlinjer för grundskolan, lgr80 s. 52-

53) 
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Med andra ord så menar jag med läromedel sådant som lärare och elever använder sig av för 

att uppnå vissa kunskapskrav. Men i denna uppsats gör jag även en uppdelning mellan 

traditionella läromedel och digitala läromedel. Med traditionella läromedel menar jag tryckta 

läroböcker som är utformade för att eleverna ska uppnå vissa kunskapskrav. Med digitala 

läromedel menar jag läromedel som utger sig för att vara läromedel och ger möjlighet att 

kombinera till exempel texter med bilder och/eller ljud samtidigt. Detta kan ske genom 

digitala verktyg som till exempel dator eller läsplatta, och dessa digitala läromedel är även 

utformade för att eleverna ska uppnå vissa kunskapskrav. Enligt Jan Hylén (2007, s. 7-9), som 

är filosofie doktor i statsvetenskap, är den största skillnaden mellan dessa två olika läromedel 

är helt enkelt att det ena är förtryckt material i läroböcker medan det andra är material i 

digitala verktyg.  

 

Enligt universitetsadjunkten Sofia Boo (2014, s. 19) finns det ingen tydlig definition av vad 

begreppet individanpassning egentligen betyder. Enligt henne går det att hitta olika betydelser 

av begreppet hos olika forskare. Hon har i sitt arbete valt att använda begreppet ur ett bredare 

perspektiv där hon till individanpassning räknar med både arbetsformer, arbetssätt, läromedel 

och studiemiljöer (Boo, 2014, s. 20). Eftersom jag i denna uppsats ska granska ett läromedel 

och jämföra hur det går att variera läromedlets olika övningar till olika nivåer så kommer jag 

med individanpassning endast att mena individanpassning av läromedel. Med andra ord så 

menar jag med individanpassning av läromedel hur olika övningar går att anpassa efter 

elevers olika behov, både för de elever som behöver lite mer stöd och för de elever som 

behöver lite mer utmaningar.  

  

Tidigare forskning 

 

Här nedan kommer jag att presentera vad tidigare forskning säger om ”läromedel”, ”digitala 

läromedel”, ”fördelar med digitala läromedel”, ”nackdelar med digitala läromedel” och 

”individanpassning”. Jag gör denna uppdelning för att det ska bli tydligt och lätt att följa med 

i texten.  
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För att finna tidigare forskning som jag tycker är relevant och givande för min uppsats har jag 

sökt i databaserna Libris, DiVA, ERIC och Google scholar. Jag har där använt mig av 

sökorden ”läromedel”, ”läromedelsgranskning”, ”digitala läromedel”, ”dator i skolan”, ”iPads 

i skolan”, ”computers in schools”, ”iPads in schools”, ”iPads and learning, tablets and 

learning”, och ”individanpassning i skolan”. Jag har även hittat mycket tidigare forskning 

genom att kolla på referenslistor från tidigare forskningsstudier, och använt de referenser som 

har varit av intresse. För att göra en begränsning i mina sökningar gjorde jag sökningar på 

nyare forskning, från 2000 och framåt. Jag har även en referens från 1999 eftersom jag ansåg 

att den var lämplig att ha med i min uppsats.  

 

Läromedel 

 

Läromedlen spelar en stor roll i den undervisning som sker i dagens skola. Enligt rapporten 

Läromedlens roll i undervisningen (2013, s. 14, 20) kan den till och med styra vilka 

kunskaper som förmedlas i klassrummet och hur dessa kunskaper lärs ut. Hur ett läromedel 

används varierar även mellan olika lärare, eftersom alla tolkar och använder sig av läromedel 

på olika sätt (Läromedlens roll i undervisningen 2013, s. 21-22). Varför läromedel är en sådan 

stor del av undervisningen i skolan kan, enligt rapporten Läromedlens roll i undervisningen 

(2013, s. 26-27) och Boel Englund (1999, s. 341), som är professor i pedagogik, bero på att 

det är en trygghet för lärarna. Om eleverna gör uppgifter i en lärobok är det lättare för läraren 

att ha koll på varje elevs kunskapsutveckling. Dessutom kan lärarna finna stöd i läroböckerna 

ifall de är osäkra på om de har tillräckliga erfarenheter och kunskaper angående ämnet. En 

annan del som kan påverka varför läromedel används så flitigt i undervisningen kan vara att 

det sparar väldigt mycket tid för lärarna, jämfört med om de inför varje lektion ska förbereda 

helt nytt material.  

 

Enligt Englund (1999, s. 340) är ett läromedel bra om innehållet stämmer överens med 

läroplanen. Men som jag skrev om tidigare finns det idag ingen statlig granskning av 

läromedel. Johnsson Harrie (2009, s. 223-226) menar dock att det finns en indirekt granskning 

som staten fortfarande har, och det är genom Lgr11. Med det menar hon att eftersom en 
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lärobok ska behandla de kunskapskriterier som finns i läroplanen har staten på så vis lagt fram 

vad som ska finnas med i undervisningen, men lägger över ansvaret för granskningen av 

läromedel på dagens verksamma lärare (Johnsson Harrie 2009, s. 223-226). Enligt Lärarnas 

riksförbunds rapport Makten över läromedlen – lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i 

undervisningen (2012, s. 13) visar dock resultatet från en enkätstudie omfattande 1555 lärare, 

varav 94 arbetar i årskurs 1-3, att endast 26,6% av dessa lärare i de lägre årskurserna känner 

att de helt fritt kan välja läromedel själva. Det som i första hand sätter stopp för lärarna att helt 

välja läromedel fritt är, enligt de deltagande lärarna i rapporten, skolornas ekonomi. Andra 

faktorer som också nämns i rapporten är att tiden inte räcker till, att det finns en del 

lokalpolitiska beslut att följa samt att en del lärare inte anser sig ha tillräckligt med kompetens 

för att avgöra vilket läromedel som är det bästa (Makten över läromedlen – lärarnas möjlighet 

att styra över läromedlen 2012, s. 15-17).  

 

Om lärare har tillgång till att fritt välja läromedel, så framgår det i professor Monica 

Reichenbergs (2014, s. 86) studie, att lärare först och främst väljer läromedel utifrån bokens 

innehåll. Hur lärarna bedömer innehållet framgår dock inte. Andra faktorer som påverkar hur 

lärare väljer läromedel är tidigare erfarenheter och diskussioner med kollegor. Vidare skriver 

Reichenberg (2014, s. 86) att hennes studie visar att eventuella kostnader inte påverkar valet 

av läromedel i så stor utsträckning. Detta motsäger då resultatet från Lärarnas riksförbunds 

rapport Makten över läromedlen – lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i 

undervisningen (2012, s. 13).  

 

Digitala läromedel 

 

Mycket av den forskning som idag finns om läromedel är om traditionella läromedel, 

förmodligen eftersom det ännu är det vanligaste i dagens svenska klassrum i de flesta skolor. 

Men under de senaste åren har det även kommit en del forskning om digitala hjälpmedel och 

läromedel i skolorna. Hylén (2007, s. 22) presenterar att det i nuläget inte finns så många 

digitala läromedel, vilket enligt honom beror på att efterfrågan från skolorna är för liten. Lena 

Olsson (1999, s. 22), som är filosofie doktor, bekräftar även hon att det är de traditionella 

läroböckerna som dominerar i undervisningen. Både den ovan nämnda rapporten och studien 
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påpekar att de digitala läromedel som idag finns oftast är kompletteringar till traditionella 

läromedel.  

 

Fördelar med digitala läromedel 

 

Enligt Hylén (2007, s. 23-24) finns det minst fem skäl till varför skolor bör börja använda 

digitala läromedel. Dessa är: 

1. Det blir lättare för läraren att anpassa uppgifterna och upplägget efter varje elevs 

behov.  

2. Digitala läromedel anpassas efter dagens samhälle. Om ny information tillkommer kan 

detta lätt, snabbt och billigt uppdateras.  

3. Digitala läromedel kan ge eleverna information både genom texter, ljud och rörliga 

och fasta bilder, vilket gör att eleverna kan hitta det sätt de lär sig bäst på.  

4. Eleverna ges möjlighet till snabb återkoppling och kan direkt få reda på om de svarat 

rätt eller fel. 

5. Möjligheterna att kombinera texter med rörliga eller fasta bilder och/eller ljud hjälper 

läraren att visa så eleverna förstår.  

 

Att elevernas engagemang ökar motivationen för skolarbete framgår även i resultatet i 

rapporten iPad Scotland Evaluation (2012) och Heinrichs (2012, s.27-28) studie. Majoriteten 

av de tillfrågade eleverna i iPad Scotland Evaluation (2012, s. 52) är väldigt positiva till iPad-

användningen under lektionstid: 

 

(iPad Scotland Evaluation 2012, s.52) 
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Elevernas synpunkter på hur denna ökade motivation påverkar elevernas utveckling i skolan 

stämmer inte riktigt överens med lärarnas synpunkter, enligt ”Master of Philosophy” Paul 

Heinrichs (2012, s. 30-31) studie. Av de deltagande eleverna ansåg 67 % att iPaden hjälpte 

dem att göra bättre framsteg i deras utveckling. Av lärarna var det däremot endast 39 % som 

ansåg att eleverna lyckades få en bättre utveckling med hjälp av iPads. Samma skillnad går att 

hitta angående elevernas utförande. 61 % av eleverna ansåg att deras utförande blev bättre 

med hjälp av iPad medan endast 28 % av lärarna höll med om det. Även när det frågas om hur 

effektiva eleverna är med iPads skiljer sig elevernas och lärarnas uppfattningar. 72 % av 

eleverna angav att de blev mer effektiva med hjälp av iPad medan 51 % av lärarna ansåg att 

eleverna blev mer effektiva med hjälp av iPad (Heinrich 2012, s. 32-34). 

 

Apparna som visade sig vara vanligast förekommande enligt iPad Scotland Evaluation (2012, 

s. 53) var bland annat ”Pages”, ”Keynote” och ”iMovie”, och de användes av eleverna för att 

skriva, presentera arbeten och göra kreativa arbeten så som film och musik, med mera 

(Burden, Hopkins, Dr Male, Dr Martin och Trala 2012, s. 53). Även Heinrichs (2012, s. 21-

22, 38) studie visar att de vanligaste apparna som användes i studiens deltagande skolor i 

England var appar där eleverna kunde göra anteckningar, tillverka musik, filmer och bilder, 

göra presentationer, etc.  

 

Hylén (2007, s. 49) skriver även om ett annat argument för att använda digitala läromedel i 

skolan, och det är att det är framtidens lärande.  I det digitala lärandet kan varje elev få sin 

egen personliga plattform där eleven själv samlar in det material han eller hon behöver för att 

på bästa sätt lära. Och genom denna digitala plattform kan eleverna enkelt dela med sig av 

information till varandra.  

 

För de yngre årskurserna finns det en del digitala läromedel som är uppbyggda som spel. 

Enligt Hylén (2007, s. 54) kallas denna kombination för edutainment, vilket är en blandning 

av engelskans ord för utbildning och underhållning. En del av spelen innehåller bilder och 

bokstäver, vilket professor Beth Beschorner och professor Amy Hutchison (2013, s. 21) 

framhåller som något bra i de lägre åldrarna eftersom alla inte kan skriva eller forma 
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bokstäver där. Men när eleverna får se bokstäverna framför sig kan de försöka koppla ihop 

rätt bokstav med rätt utseende och på så vis arbeta in bokstavsförståelsen. Och denna koppling 

mellan att ge eleverna möjlighet att både kunna skriva, läsa, lyssna och spela in sig själva 

menar Beschorner och Hutchison (2013, s. 22) ger en stor möjlighet för eleverna att lära sig 

saker på egen hand utan att vara beroende av en vuxen. 

 

I Stockholm genomfördes år 2012 en satsning på 13 olika skolor runt om i staden. Dessa 

skolor innehöll blandade åldersgrupper, från elever i förskoleklass upp till elever på 

gymnasiet. Hylén (2013), som genomförde denna utvärdering, har genom enkäter till de 

deltagande lärarna, observationer av klassundervisning och intervjuer med både deltagande 

lärare och elever, kommit fram till några fördelar med iPad-användningen. En av dessa är 

enligt honom att de flesta av de deltagande lärarna tyckte att tekniken var lättare att hantera 

med iPads, jämfört med bärbara datorer. Lärarna nämnde bland annat att iPads gick snabbare 

att starta, snabbare att arbeta med och att batteritiden var längre, vilket i sig resulterade i att 

eleverna kunde hålla koncentrationen bättre eftersom de slapp krångla och vänta på en 

långsam dator (2013, s. 19-20). Att snabbt komma igång med ett arbete är; enligt Hylén 

(2013, s. 23), extra viktigt för eleverna i de yngre skolklasserna.  Dessutom påpekar han att 

iPads passar dessa yngre barn bra eftersom det, enligt denna utvärdering, ser ut att öka deras 

motivation för arbete (2013, s. 32-33). 

 

Ännu en fördel som har kommit fram i Hyléns Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholm stad 

(2013, s. 22) är att de deltagande lärarna upplever det som lättare att dokumentera elevernas 

arbeten och därmed lättare se deras utveckling. Ett exempel på något som har gjort 

dokumentationen lättare är att lärarna kan filma eller ta kort på elevernas arbetsgång och 

därmed ge eleverna mer individuell feedback.  

 

Även om alla elever i en klass inte har tillgång till varsin läsplatta kan läraren få till ett 

meningsfullt lärande med hjälp av de få läsplattor som finns tillgängliga, enligt professor 

Kristin Redington Bennet (2011, s. 23-25). Hon menar att läraren då får ta tillvara på de 

möjligheter som de läsplattor som finns ger. Exempelvis kan läraren träna upp elevernas 

samarbete genom att ge dem uppgifter som ska besvaras genom läsplattan i par eller grupper. 
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Läraren kan även lättare hitta intressanta böcker utan att leta i ett vanligt bibliotek, eller ta 

egna bilder med läsplattan som han eller hon sedan använder i undervisningen. Och när 

eleverna ibland arbetar en och en med klassens få läsplattor kan de spara sina arbeten genom 

att ta en bild på det de har gjort, så att läraren senare kan kolla deras uppgifter i läsplattans 

fotoalbum.  

 

Nackdelar med digitala läromedel 

 

En del digitala läromedel som är uppbyggda som spel, så kallade edutainment som jag 

nämnde ovan, går ut på att eleverna ska klara en viss nivå innan de kan gå vidare till nästa 

nivå. I och med detta finns det en risk att eleverna glömmer bort kunskapsutvecklingen. 

Eleven spelar eventuellt enbart för att komma vidare till nästa nivå och lägger inte så stor 

tanke på den kunskap som faktiskt förhoppningsvis finns i det digitala läromedlet (Hylén 

2007, s. 54).  

 

En stor nackdel som lyfts fram av de lärare som var med i Ipad-satsningen i Stockholm, som 

jag nämnde under rubriken ”fördelar med digitala läromedel”, handlar specifikt om iPads. Det 

är att iPads inte går att koppla till skrivarna. Lärarna i studien berättar att om eleverna vill 

skriva ut någonting måste de först maila detta till läraren, som i sin tur får i uppgift att skriva 

ut det (Hylén 2013, s. 20). Denna nackdel finns inte om lärarna istället använder sig av 

digitala läromedel som finns på bärbara datorer i klassrummet. Men eftersom jag senare i 

denna uppsats ska utvärdera ett läromedel som enbart finns för iPads vill jag lyfta fram detta 

problem.  

 

Ännu en nackdel som de deltagande lärarna i iPad-satsningen lyfter fram är att det är svårt att 

spara material på iPaden. Enligt lärarna är detta svårast om det är flera elever som delar på 

samma iPad eftersom det då är lätt hänt att de råkar radera varandras arbeten när de ska spara 

sina egna (Hylén 2013, s. 21).  
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Lärarna Sara Getting och Karin Swainey (2012, s. 24-27) lyfter i sin studie fram ett par 

nackdelar med appar. Den första är att en del appar som kan användas i undervisning låter för 

mycket. Det kan störa arbetsron och leda till att de andra eleverna i klassrummet tappar 

koncentrationen. Lärarna i studien löste dock detta problem genom att införskaffa hörlurar till 

eleverna. En annan nackdel de lyfter fram angående appar är att en del kostar mycket, vilket 

kan leda till begränsningar för vilka appar som kan användas.  

 

Individanpassning 

 

Individanpassad undervisning är då läraren utgår från barnets tidigare erfarenheter, intresse, 

förutsättningar och behov, enligt filosofie doktorn Margareta Lindqvist (2003, s. 100, s.108). 

Enligt Boo (2014, s. 58) använder sig lärare av individanpassning i undervisningen för att på 

så sätt försöka ge alla elever det var och en behöver för att uppnå bra resultat. Med bra resultat 

menas, enligt Boo (2014, s. 59), att eleverna ska uppnå de kunskapskrav, centrala innehåll och 

förmågor som finns med i Lgr11. Lärarna i Boos (2014) undersökning nämner att det är 

viktigt att bygga vidare på elevernas tidigare kunskaper, och genom detta skapa en 

individanpassning. Samtidigt berättar dessa lärare att de ändå vill försöka hålla ihop klassen 

för en gemensam grund, som är bra att utgå ifrån vid till exempel helklassdiskussioner, men 

att de utifrån den gemensamma grunden försöker anpassa övningarna efter varje individ. Vad 

som framgår om denna individanpassning är att lärarna har en bas som alla elever ska uppnå, 

och sedan finns det fler uppgifter för de ”duktiga och snabba” eleverna. Om dessa uppgifter 

innehåller fler djupgående övningar inom samma bas eller något helt annat framgår dock inte 

(s. 67). Enligt Boo (2014, s. 86) kan individanpassning genom att lägga till eller ta bort vissa 

övningar vara ett enkelt sätt att ”individanpassa” varje elevs behov och påverkar inte lärarnas 

arbetstid så mycket.  

 

De deltagande lärarna i Boos (2014) studie menar att under många år har det mestadels 

diskuterats hur undervisningen ska kunna anpassas efter de elever som är i behov av lite extra 

stöd. De senaste åren har dock även de elever som ligger långt fram kunskapsmässigt och som 

är i behov av extra utmaningar kommit upp i dessa diskussioner enligt dessa lärare. För att 

klara av att anpassa undervisningen till alla elevers kunskapsnivåer krävs det mycket 

planering (Boo 2014, s. 69, Lindkvist 2003, s. 109). Detta tar dock mycket tid för lärarna, och 
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de ska även hinna ha möten, dokumentera, etc. Tiden framstår enligt studien som det största 

hindret för väl planerad och genomtänkt individanpassning (Boo 2014, s. 69-71).    

 

Att lära känna eleverna och veta hur de fungerar i helklass, i mindre grupper och med eget 

arbete, framhålls även det som väldigt viktigt. Dessutom måste läraren veta var varje elev 

ligger kunskapsmässigt för att kunna individanpassa undervisningen. Fördelarna som lärarna 

kan dra nytta av om de känner varje elev bra, är att de kan stoppa in en del av elevens egna 

intressen i uppgifterna och därigenom förhoppningsvis även skapa större motivation och 

intresse för uppgiften. (Boo 2014, s. 75-77).  

 

Qnoddarnas värld 

 

Här nedan kommer först en beskrivning av det digitala läromedlet Qnoddarnas värld. Sedan 

följer en läromedelsgranskning då jag utgår från de förmågor som eleverna ska få chans att 

utveckla genom svenskundervisningen enligt Lgr11 (2011, s. 222-223). Jag ska granska om 

Qnoddarnas värld går att individanpassa så att alla elever får chansen att utveckla dessa 

förmågor. För att begränsa arbetet kommer jag, som tidigare nämnts, att endast granska 

svenskdelen som är gjord för årskurs ett. Jag väljer årskurs ett eftersom jag vill få syn på hur 

Qnoddarnas värld är utformad i starten av skolgången.  

 

Beskrivning av läromedlet 

 

Qnoddarnas värld är ett digitalt läromedel som är utformat enbart för iPads, utgivet av Natur 

& Kultur. Det finns i dagsläget inga tryckta böcker som kompletterar läromedlet. Enligt 

skaparna är detta ett grundläggande läromedel som utgår från kunskapskraven i Lgr11 och 

innehåller uppgifter för både ämnet svenska och matematik. Jag kommer som sagt i denna 

uppsats endast att granska svenskadelen. Grundarna påstår även att detta digitala läromedel 

kommer att hjälpa eleverna framåt med hjälp av motivationen att komma vidare i läromedlet. 

De påstår även att detta digitala läromedel är lätt att anpassa efter varje elevs individuella 
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behov samt att läraren enkelt kan följa och följa upp elevers arbeten 

(http://qnodd.se.loopiadns.com/ hämtad 2015-05-25). 

 

För att ha kunna logga in och använda appen och dess funktioner måste först en 

aktiveringskod beställas. När läraren har fått denna kan elevnycklar beställas. Varje elev får 

sedan ett eget användarnamn och lösenord för att kunna logga in på sin profil. Läraren har 

tillgång till en lärarklient, som kan nås både via dator och läsplatta via www.admin.qnodd.se. 

Läraren måste vara inloggad för att kunna nyttja lärarklienten. Här inne kan läraren själv välja 

vilka övningar som ska vara upplåsta, det vill säga vilka övningar eleverna ska ha tillgång till. 

För att göra detta väljer läraren först vilket ämne och årskurs som ska behandlas, sedan vilken 

stig och till sist vilken övning. Det finns en given ordning gällande vilka övningar som ska 

lösas efter varandra, men läraren kan även välja vilka elever som ska ha tillgång till vilka 

övningar. Genom detta kan läraren anpassa olika övningar till olika elever. Övningarna finns i 

olika nivåer. I lärarklienten finns även statistik över klassens elever så att läraren vet vilka 

övningar eleverna har gjort, hur många försök de har använt samt resultaten på alla försöken. 

Efter att ha kontrollerat elevernas arbeten kan läraren markera dessa med ”klar” om eleven 

har uppnått målet. Genom lärarklienten kan läraren även skapa egna anteckningar på varje 

elevs profil. För elever som arbetar med uppgifterna utformade för årskurs 3 går det även att 

ta emot meddelanden direkt från läraren. På lärarklienten kan läraren dessutom se vilka elever 

som har tryckt på knappen ”hjälp”. När eleven har fått hjälp av läraren kan både eleven och 

läraren avmarkera hjälpknappen. Lärarhandledningen till Qnoddarnas värld finns även den 

inne på lärarklienten. Läraren väljer vilket ämne och årskurs han eller hon vill komma åt och 

då kommer lärarhandledningen för det efterfrågade. I detta fall, svenska för årskurs ett, är 

lärarhandledningen ett dokument på 150 sidor. Det finns även sju andra dokument som 

kommer fram då läraren kryssar i svenska för årskurs ett, och det är en matris samt översikter 

över övningar, nivåer och innehåll.  

 

När eleverna loggar in kommer de in i Qnoddarnas värld. Qnoddarna är små figurer som ser 

ut som vänliga fantasidjur. När eleven loggar in första gången står det en qnodd och 

välkomnar henne eller honom, och tar med eleven in i elevens egen stubbe. Inne i stubben kan 

eleven börja med att själv välja hur det ska se ut genom att ändra djur, tak, golv, vägg, bord 

http://qnodd.se.loopiadns.com/
http://www.admin.qnodd.se/
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och matta. Eleven kan dessutom ändra bilden på tavlan genom att ta ett eget foto som laddas 

upp där.  

  

Inne i stubben har eleven tillgång till hela alfabetet, både stora och små bokstäver, samt 

siffrorna 0-9. Det finns även tillgång till läseböcker i fyra olika nivåer. Dessa böcker kan 

eleverna läsa tyst för sig själva, spela in sig själv när de eller någon annan läser högt eller 

lyssna på en inspelad röst som läser upp texten. Eleverna kan även skapa egna böcker, och 

även dessa hamnar här när de sparas.  

 

När eleven vill komma till övningarna får han eller hon trycka sig vidare, ut genom stubbens 

dörr, och där utanför väntar en karta över Qnoddarnas värld. Där klickar eleven på den ö på 

kartan som han eller hon vill arbeta med. Matematikuppgifter och svenskauppgifter är 

uppdelade på olika öar på kartan.  
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Om eleven vill arbeta med svenskauppgifter trycker eleven på skylten där det står svenska, 

och kommer då in i den delen av Qnoddarnas värld. Där finns alla övningar, uppdelade i fem 

olika kategorier. Kategorierna kallas för stigar. De olika stigarna är blåbärsstigen som 

behandlar bokstäver, hallonstigen som behandlar läsa och skriva, björnbärsstigen som 

behandlar berättande texter och sakprosa, körsbärsstigen som behandlar språkbruk och 

lingonstigen som behandlar tala, lyssna och samtala.  

 

Eleven trycker på någon av dessa bär för att komma in på den stigen, och där inne trycker 

eleven på den övning som skall göras. Om det står en qnodd och vinkar vid en övning betyder 

det att övningen är öppnad, och att eleven har tillgång till den.  
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Generell individanpassning 

 

Lärarhandledningen uttrycker följande ”Syftena spänner som ett paraply över hela läromedlet, 

där eleven får utveckla de förmågor som anges i kursplanen” 

(www.admin.qnodd.se/TeachersGuide/GetFile?docuentld=681, s. 1) Dessutom skriver 

utgivarna på samma sida att genom Qnoddarnas värld får läraren hjälp att anpassa 

undervisningen till varje elevs individuella behov. Genom detta antyder läromedlets utgivare 

att detta läromedel ska kunna hjälpa alla elever, oavsett nivå, att utveckla de förmågor som 

nämns i läroplanen.  

 

För att kunna anpassa övningarna efter varje elev finns de som sagt i olika nivåer, från A-nivå 

upp till G-nivå. För att få godkänt ska eleverna klara av övningarna på E-nivå. För att komma 

upp till E-nivå finns det en del övningar som är under denna nivå (A, B, C och D), för de 

elever som behöver lite extra stöd. Kommer eleven upp till F-nivå är det mer utmanande 

övningar. Det finns även en G-nivå, som är det högsta och mest utmanande. Läraren kan i 

statistiken på sin lärarklient se vad varje elev kan och vad eleven behöver träna vidare på.  

 

Resultat 

 

För årskurs ett finns det ungefär 200 olika övningar inom ämnet svenska och varje övning kan 

innehålla flera olika nivåer. Om en elev behöver göra flera olika nivåer på samma övning kan 

det därför ses som att det finns fler övningar än dessa 200. Övningarna kretsar mycket kring 

bokstäver och ord eftersom det är en etta, och arbetet är upplagt så att det är en ny bokstav 

varje vecka ifall läraren följer den rekommenderade arbetsordningen som finns i lärarklienten.  

 

Det finns flest E-nivåer, vilket kanske inte är så överraskande, eftersom det är den nivå som är 

”godkänd”. Av den fördelningen att döma förväntar sig även skaparna av Qnoddarnas värld 

att flest elever ska ligga kunskapsmässigt på E-nivån och därmed har de skapat flest övningar 

till den nivån. Att det sedan på alla stigar, utom Lingonstigen, finns fler övningar för elever 

som behöver extra stöd (nivåer under E-nivå) än för elever som behöver utmaning (nivåer 

http://www.admin.qnodd.se/TeachersGuide/GetFile?docuentld=681
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över E-nivå) kan tyda på att Qnoddarnas värld i första hand riktar sig mot elever som är i 

behov av lite extra stöd.  

 

I lärarhandledningens matrisdokument, som finns i Qnoddarnas världs lärarklient, står det 

angivet i vilka övningar eleverna får möjlighet att utveckla de fem olika förmågorna som 

svenskundervisningen ska utveckla. Under de två förmågorna ”att formulera sig i tal och 

skrift” och ”att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” står det 

”m.fl.” bakom övningarna ”Blåbär 1:1 spåra bokstaven Ss” och ”Hallon 1:1, 1:3, 1:4 Viktiga 

ord”. Detta har jag tolkat som att uskaparna av Qnoddarnas värld menar att alla övningar som 

heter ”spåra bokstaven (…)” och ”viktiga ord” ingår. Under förmågan ”att anpassa språket 

efter olika syften, mottagare och sammanhang” står det ”övningarna ordförråd t.ex.” och då 

har jag tolkat det som att utgivarna här menar alla övningar som heter ”ordförråd”. Här har det 

även smugit sig in ett fel i matrisen. Utgivarna har skrivit ”körsbär 1:2 ordförråd – köket”, 

men sedan när jag jämför detta med dokumentet översikt ämnesområde står det att ”Körsbär 

1:2” heter ”spela kroppsspråket med en kompis” och att det är övning ”Körsbär 2:3” som 

heter ”Ordförråd: Köket”. Dessutom använder de sig av ”:” efter en del av 

ordförrådsövningarna för att förklara vilka ord det handlar om medan de på en del andra 

ordförrådsövningar använder sig av ”-”. Det är svårt att avgöra om det är ett språkligt misstag 

eller ett slarvfel, men det är dock ingenting jag koncentrerar mig på i denna uppsats eftersom 

fokus är på individanpassning och kunskapsutveckling av de fem olika svenskaförmågorna.   

 

Här nedanför presenterar jag resultatet av mina undersökningar. Under varje förmåga 

redovisas först en sammanfattande text angående nivåindelningen inom de olika övningarna. 

Sedan kommer underrubriken ”skillnader och likheter mellan nivåerna”, där jag redovisar 

och undersöker innehållet i de olika nivåerna. Slutligen kommer underrubriken ”möjlighet att 

utveckla förmågan” där jag redovisar och undersöker ifall alla elever, oavsett nivå, får 

möjligheten att utveckla förmågan. Dessa underrubriker är samma under alla fem förmågorna, 

för att på så vis göra en tydlig redovisning av resultatet. Detta gör det förhoppningsvis även 

lätt att jämföra resultatet mellan de olika förmågorna.   
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Förmågan formulera sig i tal och skrift 

 

Totalt finns det 35 olika övningar som ger eleverna chansen att utveckla förmågan att 

”formulera sig i tal och skrift”. Alla övningar, förutom en, finns för E-nivå, det vill säga 34 

stycken. Det finns 35 övningar under E-nivå och 32 övningar över E-nivå. Fördelningen är 

väldigt jämn mellan antalet olika övningar, både över, under och på E-nivå. Därför tolkar jag 

det som att det går att individanpassa möjligheten att utveckla denna förmåga relativt bra efter 

varje elevs behov. Dock är de flesta nivåer D-F, vilket enligt mig tyder på att skaparna av 

Qnoddarnas värld tycker att läraren ska håller ihop klassen kunskapsmässigt. Det finns 3 

övningar som är under D-nivå, 1 B-nivå och 2 C-nivåer, så några enstaka övningar finns det 

för de elever som behöver ännu lite extra stöd.  

 

Skillnader och likheter mellan nivåerna 

 

Här nedan kommer jag att jämföra de olika nivåerna, för ovan nämnda övningar, inom 

förmågan ”att formulera sig i tal och skrift”.  

 

Alla blåbärsövningar som utvecklar denna förmåga heter ”spåra bokstaven”. På alla dessa 

övningar ska eleven under D-nivå följa efter en hand med sitt eget finger och forma 

bokstaven. Under E-nivå ska eleven spåra efter bokstavens linjer själv, utan en hjälphand att 

följa efter. Här är det en redan förutbestämd bokstav som fylls i. Eleven behöver inte följa 

linjen precis, utan huvudsaken är att bokstaven börjar och slutar där den ska. Sedan visas en 

bild på hur bokstaven ser ut.  För F-nivå ska eleven skriva bokstaven själv. Eleven har en grå 

bokstav att utgå ifrån och sedan blir bokstaven eleven skriver vit, för att se om elevens 

bokstav är lik den ursprungliga. Fyra gånger ska eleven rita bokstaven hela fritt och när det är 

klart kommer elevens alla fyra ritade bokstäver upp och eleven får välja vilken den tycker är 

finast. Sedan upprepas dessa tre nivåer igen, men då får eleverna arbeta med bokstavens lilla 

form. Skillnaderna mellan nivåerna är inte stora, utan alla tre nivåerna går ut på att eleven ska 

dra med fingret på skärmen och forma en bokstav genom att följa den exempelbokstav som 

finns angiven.  Att det blir exakt likadana uppgifter på alla 28 ”spåra bokstaven”-övningar 

känns lite tråkigt och kan eventuellt få eleverna att tappa motivationen. Alla elever måste 
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dessutom börja på första nivån, för att ta sig vidare till de övriga nivåerna, vilket kan göra att 

de elever som redan kan bokstäverna ser dessa övningar som meningslösa.  

 

I hallonövningen 3:8 ”gör din egen mening” finns det endast en E-nivå enligt dokumentet 

”Nivåer per övning”, som finns vid lärarhandledningen i lärarklienten. I lärarhandledningen 

står det dock att övningen finns i tre nivåer, som blir svårare och svårare. Dessa tre olika 

nivåer finns i övningen i Qnoddarnas värld, så eventuellt är det ett till fel som har smugit med, 

denna gång i dokumentet ”Nivåer per övning”. Skillnaderna mellan övningarna är att det blir 

längre meningar samt att det finns fler ord att välja mellan. I första nivån ska eleven först dra 

rätt bokstäver till rutorna för att formulera ”han” och ”hon” och sedan har eleven ett antal ord 

att välja mellan, och ska dra rätt ord till rätt mening. Den andra nivån består av en kortare text 

som eleven ska läsa och sedan trycka på alla ”han” och ”hon” som finns. I den svåraste nivån 

är övningen likadant utformad som i nivån innan, men texten är ungefär dubbelt så lång, och 

innehåller längre meningar. Även här ska eleven hitta alla ”han” och ”hon. Eftersom texten är 

längre finns på den här nivån fler ord att hitta.  

 

På lingonövningen 1:1 ska eleverna skriva en egen saga till tre stycken förutbestämda bilder. 

Här ska det finnas en E- och en F-nivå, men vad skillnaden är framgår inte i övningen och inte 

heller i lärarhandledningen. Eventuellt kan den individanpassas genom att eleverna varierar 

den mängd text de skriver till varje bild. Om eleven inte kan skriva finns det här en funktion 

så eleven kan spela in en berättelse med hjälp av sin egen röst. Lingonövningen 2:2 ”följ ett 

recept” finns i nivåerna D, E och F. Eleverna har ingredienserna framför sig på skärmen, där 

de visas med både bild och text, och ska sedan dra rätt ingrediens till skålen. Det som skiljer 

nivåerna åt är att det är fler ingredienser, instruktioner och steg att följa i de svårare 

övningarna. I de två första nivåerna är det både en röst och nedskrivna instruktioner som 

berättar vad eleven ska göra. I den svåraste nivån är det ingen berättarröst, utan där måste 

eleverna läsa instruktionerna själva. Eleverna som enbart gör nivå D och E kan med andra ord 

enbart lyssna på rösten om de vill, och missar därmed möjligheten att träna på läsningen.   

 

Björnbärsövningarna finns endast på E-nivå eller lägre. På övning 2:1 går det dock att välja 

”träna mer” som enligt Qnoddarnas värld betyder att eleven kommer in på F-nivå och får en 
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utmaning. Detta är eventuellt ännu ett fel som har smugit sig in i läromedlet. På första nivån 

på övning 2:1 ska eleven dra ihop de två ord som rimmar. På andra nivån ska eleverna läsa 

hela meningar. Dessa meningar ska rimma, men de saknar det sista rimordet i meningen. 

Eleverna ska lista ut vilket ord som ska vara där och dra rätt ord till bilden. På första 

omgången av nivån visar sig rimorden som eleverna kan välja mellan som bilder. På sista 

delen av nivån kommer samma meningar upp igen, och samma rimord, men då står orden 

skrivna med bokstäver. Om eleven väljer att gå vidare till ”träna mer” kommer nya, längre 

meningar upp och eleven ska dra rätt ord till slutet av meningen.  

 

På körsbärsövningen 3:1 ska eleverna bilda ordspråk. Nivåerna skiljer sig åt på så vis att på E-

nivå står ett ordspråk som blir uppläst av berättarrösten. Det sista ordet i ordspråket saknas 

dock. Eleven ska trycka på den bild som passar in som sista ord i ordspråket. På F-nivå ska 

eleven bilda ordspråken själva genom att dra ihop rätt början och slut med varandra. Det är 

dock exakt samma meningar som under den tidigare nivån, men nu måste eleverna läsa texten 

själv istället för att få den uppläst av en berättarröst. Det finns inte längre några bilder som 

hjälp. Dessutom måste eleverna ha lärt sig ordspråken för att klara av F-nivån.  

 

Möjlighet att utveckla förmågan 

 

Jag kommer här att undersöka ifall elever, oavsett nivå, får möjligheten att lära sig 

bokstävernas namn, ljud och form, skriva olika texter och göra sig förstådd genom tal och 

skrift. Jag utgår från dessa aspekter eftersom jag anser att de är en del av förmågan ”formulera 

sig i tal och skrift”.  

 

Blåbärsövningarna är alla utformade likadant, att eleverna ska lära sig bokstävernas namn, 

ljud och form. Skillnaderna mellan nivåerna är väldigt små eftersom alla går ut på att forma 

en bokstav efter en redan utskriven linje. Detta resulterar i att oavsett om eleverna ”enbart” 

gör upp till E-nivå, som är den godkända nivån, eller fortsätter upp till F-nivå så får alla 

möjligheten att lära sig bokstäverna och utveckla den delen av förmågan att ”formulera sig i 

tal och skrift”.  
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Att skriva olika texter och göra sig förstådd genom skrift får eleverna utveckla i övningen 

lingon 1:1 och även här anser jag att alla elever, oavsett nivå, får utveckla denna förmåga 

eftersom läraren enkelt kan anpassa övningen. Övningen är inte uppdelad i olika nivåer, men 

läraren kan enkelt nivåanpassa den genom att utmana varje elev och träna på det som just den 

eleven behöver träna på.  

 

Att formulera sig i tal är det ingen av övningarna som utvecklar. Kanske anser skaparna av 

Qnoddarnas värld att den delen av förmågan kan utvecklas senare, men jag anser att eleverna 

bör börja utveckla det redan i årskurs ett. Eftersom alla elever förmodligen inte kan formulera 

sig i skrift i årskurs ett kan ett bra sätt att få med alla elever i olika övningar vara att arbeta 

muntligt. Eleverna får i och för sig möjlighet att utveckla sitt tal genom de gemensamma 

genomgångarna, som lärarhandledningen uppmanar läraren att ha innan arbetets början. Men 

då gäller det att läraren verkligen tar tillvara på dessa tillfällen och uppmuntrar alla elever till 

att delta muntligt. Om läraren lyckas med detta får alla elever, oavsett nivå, möjligheten att 

utveckla sin förmåga att formulera sig i tal.  

 

Förmågan läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 

Totalt finns det 46 övningar för att utveckla förmågan att ”att läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften”. 41 av övningarna tillhör E-nivå. Sedan finns det 62 

övningar under E-nivå och 32 övningar över E-nivå. Antalet övningar för varje nivå har 

ganska stor variation inom denna förmåga. Flest övningar finns det för de elever som behöver 

lite extra stöd, medan det bara finns nästan hälften så många övningar för de elever som 

behöver lite mer utmaning. Detta resultat har jag hämtat från dokumentet ”nivåer per övning” 

som finns i ett dokument vid lärarhandledningen i lärarklienten. Nivåerna som presenteras där 

stämmer dock inte överens med dom nivåer som finns med i övningarna som eleverna har 

tillgång till. På tre av övningarna (2:1, 2:2 och 3:3), som enligt ”nivåer per övning” enbart 

skulle ha nivåer upp till E-nivå fanns valet ”träna mer”, vilket enligt lärarhandledningen 

betyder att eleven kommer in på F-nivå och mer utmanande övningar. ”Träna mer” finns även 

på tre övningar som enligt ”nivåer per övning” bara ska ha upp till D-nivå (3:6, 4:1 och 4:4). 

Dessutom finns ”träna mer” med på en övning som bara skulle ha upp till C-nivå (5:4).  
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Här ingår även att läsa/lyssna/spela in någon/några av böckerna i Läshoppet som finns i 

elevernas stubbar. Läshoppet-böckerna finns i fyra olika nivåer.  

 

Skillnader och likheter mellan nivåerna 

 

Här nedan kommer jag att jämföra de olika nivåerna, för ovan nämnda övningar, inom 

förmågan ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”.  

 

Alla blåbärsövningar som utvecklar denna förmåga är samma blåbärsövningar som inom den 

tidigare nämnda förmågan ”formulera sig i tal och skrift”. Dessa övningar utvecklar med 

andra ord båda förmågorna ”formulera sig i tal och skrift” och ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Eftersom jag redan har redovisat likheter och 

skillnader mellan dessa övningar kommer jag inte att redovisa dem igen här. Resultatet går att 

finna under rubriken ”skillnader och likheter” till förmågan ”formulera sig i tal och skrift”.  

 

Hallonövningarna inom denna förmåga är nästan enbart nivåer under eller upp till och med E-

nivå enligt dokumentet ”nivåer per övning”. Endast två övningar finns med högre nivåer, 

varav den ena är läromedlets enda G-nivå. Detta stämmer dock inte riktigt, vilket 

presenterades ovan.  

 

De flesta hallonövningar inom denna förmåga handlar om viktiga och vanliga ord. På de 

enklaste nivåerna ska eleverna bilda olika vanliga ord, som till exempel ”hej”, ”och”, ”dig”, 

”mig”, etc, genom att dra rätt bokstäver till rutorna. När eleven kommer upp till en lite svårare 

nivå kan det handla om att eleverna ska hitta ett visst ord bland en massa andra ord eller i en 

text.  

 

Hallonövningen 4:5 innehåller nivåerna D-G. På D-nivån ser eleven en bild och tre ord. 

Eleven ska trycka på det ord som bilden visar. På E-nivå ska eleven läsa ett påstående och 
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sedan trycka på ”ja” eller ”nej”. Eleven får här hjälp av bilder. På F-nivå ser eleven olika ord 

och en färg. Eleven ska då fundera vilka av orden som har den färg som visas, och dra orden 

till färgen. När eleverna sedan kommer till G-nivån, som är läromedlets enda G-nivå, får 

eleverna se en stor bild och under bilden står ett påstående som eleven måste läsa själv. Sedan 

ska eleven, genom bilden, analysera och ta ställning om det är ”ja” eller ”nej” och markera 

rätt svar. Varför just denna övning är på G-nivå förstår jag dock inte. Den är inte svårare än 

andra övningar som är på F-nivå. Eftersom det inte står någonting om G-nivå i varken 

lärarhandledningen eller kom-igång-dokumentet i lärarklienten, och eftersom det endast finns 

en enda G-uppgift, tyder det enligt mig eventuellt på att även detta är ännu ett fel som har 

smugit sig in och att det eventuellt skulle ha varit en F-nivå?  

 

Hallonövning 5:1 är den andra övningen, som enligt ”nivåer per övning”, innehåller nivåer 

över E-nivå. Här finns nivåerna D-F. På den lägsta nivån ska eleven bygga ordet ”ska” genom 

att dra rätt bokstäver till rutorna. På E-nivå ser eleven ett moln med olika ord. Bland dessa ord 

ska eleven hitta alla ”ska” och dra dessa till pratbubblorna. Nivån blir svårare och svårare 

genom att det blir fler och fler ord i molnet. På F-nivån är det också ett moln som är fyllt med 

olika ord. Nedanför står meningar som eleven får läsa själv. Ett ord i meningen fattas och det 

ordet måste eleven dra dit från molnet. Här är det inte längre bara ordet ”ska” som kan 

användas, utan eleven måste fundera vilket ord det är som kan passa in i meningen.  

 

Inom denna förmåga ingår det även att läsa de olika läshoppet-böckerna, som finns inne i 

elevernas stubbar. Dessa böcker finns i fyra olika nivåer. I de tre första nivåerna finns det åtta 

olika böcker och i den sista och svåraste nivån finns det tolv olika böcker. Här är 

nivådelningen lite annorlunda jämfört med resten av övningarna i Qnoddarnas värld, som 

mestadels innehåller flest övningar under och upp till E-nivå. Nivåerna på dessa böcker blir 

svårare genom att det blir fler och längre meningar. 

 

Möjlighet att utveckla förmågan 

 

Jag kommer här nedan undersöka ifall alla elever, oavsett nivå, får möjlighet att lära sig läsa 

olika texter, så som berättande texter, faktatexter och instruerande texter. Jag utgår från denna 
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aspekt eftersom jag anser att den är en del av förmågan att ”läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften”.  

 

Nivå 1 på Läshoppet-böckerna innehåller endast korta, enkla berättelser, och nivå 4 innehåller 

endast längre berättelser. Detta gör att eleverna som endast läser böckerna inom någon av 

dessa nivåer bara får tillgång till en sorts text, vilket begränsar deras utveckling av förmågan 

att läsa olika texter för olika syften. På nivå 2 och 3 finns det böcker med rim, gåtor och 

berättelser. Eleverna på dessa två nivåer får då tillgång till olika texter, vilket ger dessa elever 

större möjlighet att utveckla förmågan att läsa olika texter för olika syften. Det finns en del 

kortare texter i några övningar i Qnoddarnas värld. Dessa övningar är dock inte listade att 

utveckla denna förmåga. De innehåller några olika texter, till exempel instruerande texter, så 

som recept (lingonövning 2:2), och faktatexter om djur (hallonövning 9:3). Varför dessa 

övningar inte står med till denna förmåga förvånar mig lite, eftersom det är enkla exempel på 

olika texter för olika syften. Lingon 2:2 går istället att hitta under förmågan ”formulera sig i 

tal och skrift” och hallon 9:3 går att hitta under förmågorna ”anpassa språket efter syfte, 

mottagare och sammanhang” och ”söka efter information från olika källor och värdera dessa”. 

Förmågorna inom svenskämnet är i och för sig väldigt breda, vilket resulterar i att de ibland 

överlappar varandra. Att ett flertal övningar inom Qnoddarnas värld utvecklar flera förmågor 

inom samma övningar är ett tecken på det. Så även om någon elev enbart läser böckerna på 

nivå 1 eller 4 i Läshoppet får de ändå tillgång till andra texter genom övningarna, vilket då 

gör att alla elever får tillgång till olika sorters texter och möjlighet att utveckla denna del av 

förmågan.  

 

I övningarna som är angivna att utveckla denna förmåga utvecklas inte direkt elevernas 

förmåga att läsa olika texter, eftersom nästan ingen av dem innehåller texter att läsa. 

Blåbärsövningarna tränar enbart på bokstäverna, vilket i och för sig är ett måste att kunna om 

eleverna ska lära sig läsa. Hallonövningarna handlar mestadels om vanliga ord, vilket också är 

bra att kunna om eleverna ska lära sig läsa med bra flyt. Jag ser det därför som att dessa 

övningar är en möjlighet för alla elever, oavsett nivå, att utveckla en grund och en början för 

att utveckla denna förmåga.  
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Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 

Totalt finns det 8 olika övningar där eleverna får möjlighet att utveckla förmågan ”anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”. 6 av dessa innehåller en E-nivå. 

Under E-nivå finns det 7 övningar och över E-nivå finns det 3 övningar. Även här finns det 

fler övningar för de elever som behöver lite extra stöd än för de elever som behöver lite mer 

utmaning. En av dessa övningar som skulle ge eleverna mer utmaning är hallon 3:2 enligt 

dokumentet ”nivå per övning”. Men för eleverna finns det ingen ”träna mer”-knapp att trycka 

på. Den övningen finns då endast upp till E-nivå. En annan övning som ska innehålla F-nivå 

är körsbär 2:3. Dock kan jag inte kontrollera detta, eftersom jag fastnar i en övning på E-

nivån. Berättarrösten ber mig att ta fram stekpannan, och när jag gör detta markeras det som 

fel. Så bland övningarna för denna förmåga fanns det endast en F-nivå jag kan testa. 

 

Skillnader och likheter mellan nivåerna 

 

Här nedan kommer jag att jämföra de olika nivåerna, för ovan nämnda övningar, inom 

förmågan ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”.  

 

Körsbärsövningarna inom denna förmåga handlar om ord. Övningarna är uppbyggda på så vis 

att den tar med eleven in i ett visst sammanhang, till exempel in i köket, staden, affären, etc. 

Där visas en stor bild på skärmen, och där ska eleverna placera rätt ord vid rätt sak på bilden. 

Skillnaderna mellan de olika nivåerna är även här att ju svårare nivån blir, desto fler ord och 

saker är det med på bilden. På en annan övning, hallon 3:2, ser eleven fem olika ord och fem 

olika bilder. Eleven ska para ihop rätt ord med rätt bild, till exempel en bild på en orm ska 

paras ihop med ordet ”orm”. På den svårare nivån ska eleven spela memory, antingen med sig 

själv eller med en kompis. Flera av orden är samma ord som på nivån innan. Det som blir 

svårare är att eleverna måste försöka komma ihåg var orden och bilderna ligger. På övning 

hallon 9:3 är uppgiften att eleven ska läsa en text om ett djur och sedan svara på frågor genom 

att skriva ihop egna meningar. När nivån blir svårare blir texten längre och frågorna fler, men 

själva övningen är upplagd på samma sätt genom alla nivåer. Lingonövningen 1:1 har jag 

redan presenterat ett resultat på, eftersom den även utvecklade förmågan ”formulera sig i tal 
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och skrift”. Se därför resultatet för den övningen under rubriken ”skillnader och likheter 

mellan nivåerna” under förmågan ”formulera sig i tal och skrift”.  

 

Möjlighet att utveckla förmågan 

 

Här nedan kommer jag undersöka ifall eleverna får lära sig skillnaden mellan skriftspråk och 

talspråk och om de får lära sig att anpassa språket efter olika mottagare. Jag utgår från dessa 

aspekter eftersom jag anser att de är en del av förmågan ”anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang”.  

 

Körsbärsövningarna handlar om ordförståelse i olika sammanhang, till exempel köket, 

affären, staden, etc. Även hallonövningen 3:2 utvecklar elevernas ordförråd. Här anser jag att 

alla elever får möjlighet att utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang eftersom de får möjligheten att utveckla ordförrådet på alla 

nivåer. Jag anser att det blir lättare för eleverna att kunna anpassa språket ifall de har ett brett 

ordförråd. Om elever gör fler ordförståelseövningar på mer utmanande nivåer är det 

förmodligen så att dessa elever kommer att utveckla ett bredare ordförråd och därmed kunna 

utveckla denna förmåga ännu mer än de elever som ”enbart” gör upp till E-nivå. Men alla 

elever får i alla fall möjligheten att börja en utveckling av förmågan då de lär sig nya ord i 

olika sammanhang.  

 

Lingonövningen 1:1 ger eleverna i uppgift att skriva en berättelse utifrån tre olika bilder. 

Sedan är tanken, enligt Lärarhandledningen, att eleverna ska läsa upp sin berättelse för övriga 

klasskamrater. Alla elever skriver efter sin egen förmåga, men ifall de vet om att de ska läsa 

upp texten för sina klasskamrater redan innan de börjar med övningen måste alla ha i åtanke 

att de använder sig av ett anpassat språk som klasskamraterna förstår. Så även här får alla, 

oavsett nivå, börja utveckla förmåga att anpassa språket.  

 

På hallonövningen 9:3 ska eleverna läsa faktatexter om djur och skriva svar till de 

förutbestämda frågorna. Jag ser dock inte hur denna övning utvecklar elevernas förmåga att 
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anpassa språket. Läraren får inte heller några tips om detta från lärarhandledningen hur han 

eller hon kan förbereda eleverna innan arbetet med övningen börjar.   

 

Skillnaden mellan tal och skriftspråk är ett centralt innehåll i Lgr11 för årskurs 1-3. Jag anser 

att skillnaden mellan tal och skrift är någonting lärarna kan koppla till förmågan ”anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”, eftersom eleverna måste lära sig att 

använda olika språk om de talar eller skriver. Denna del av förmågan utvecklas dock inte i 

någon av dessa övningar. Läraren kan passa på att diskutera skillnaden innan eleverna börjar 

med lingonövningen 1:1, där de ska skriva en berättelse, men det är inget som 

lärarhandledningen uppmuntrar till. Denna del av förmågan får då eleverna endast möjlighet 

att utveckla ifall läraren tar upp det i klassrumsdiskussion.  

 

Björnbär 2:2 är en övning där eleverna ska skriva brev. Innan eleverna börjar med detta arbete 

ska klassen, enligt lärarhandledningen, prata om brev och vad som brukar stå skrivet i brev. 

Den här övningen står inte med som en av övningarna som utvecklar den här förmågan att 

”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”. Jag anser dock att den 

skulle passa utmärkt att stå med som en av dom övningar som utvecklar den här förmågan 

eftersom eleverna måste anpassa sitt språk i brevet efter både syftet med brevet, mottagare av 

brevet och i vilket sammanhang brevet är skickat.   

 

Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 

Totalt finns det 6 övningar där eleverna får träna på att utveckla förmågan att ”urskilja 

språkliga strukturer och följa språkliga normer”. På samtliga av dessa finns en E-nivå. Under 

E-nivå finns 4 övningar och över E-nivå finns 2 övningar. Även på denna nivå finns det fler 

övningar för de elever som är i behov av extra stöd än för de elever som behöver extra 

utmaningar.  
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Skillnader och likheter mellan nivåerna 

 

Här nedan kommer jag att jämföra de olika nivåerna, för ovan nämnda övningar, inom 

förmågan ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer”.  

 

I hallonövningen 4:2 ska eleverna lära sig punkt och frågetecken, hur dessa ser ut och när de 

används. Skillnader på de olika nivåerna är att under och upp till E-nivå gäller det för eleverna 

att följa en linje för att lära sig att skriva punkt och frågetecken. När det är klart ska de lära sig 

när de ska använda vilket. På dessa övningar under och upp till E-nivå läser en berättarröst 

upp en mening och eleven ska sedan markera om det ska vara en punkt eller ett frågetecken 

efter. För de elever som vill ha mer utmaning kommer nya meningar upp, och det som är 

svårare är att eleverna måste läsa alla meningar själva utan någon berättarröst som hjälp.  

 

På björnbärsövningarna är det mestadels övningar med E-nivåer, där eleverna ska skriva egna 

berättelser för att lära sig strukturen på en saga. Det går naturligtvis att individanpassa på så 

sätt att elever skriver olika mängd text och olika innehåll. Övning 5:1 är den björnbärsövning 

inom denna förmåga som finns i olika nivåer, och där ska eleverna placera olika textstycken i 

rätt ordning till olika bilder. För de elever som vill ha mer utmaning finns det en extra uppgift 

som är likadan som de tidigare övningarna, men den är längre med två extra bilder och två 

extra bildrutor. Mängden text är densamma som tidigare.  

 

Möjlighet att utveckla förmågan 

 

Här nedan kommer jag undersöka ifall alla elever, oavsett nivå, får möjlighet att lära sig när 

de ska använda stor och liten bokstav, skiljetecken och strukturen på en saga. Jag utgår från 

dessa aspekter eftersom jag anser att de är en del av förmågan att ”urskilja språkliga strukturer 

och följa språkliga normer”.  

 

På hallonövningen 4:2 får alla elever, oavsett nivå, möjlighet att lära sig hur punkt och 

frågetecken ser ut, att forma dessa och när de ska användas. Övningen går ut på att eleverna 
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ska avgöra om det ska vara en punkt eller ett frågetecken efter meningen på skärmen. För de 

elever som väljer att göra den svårare nivån är utmaningen att de får läsa meningen själv, 

istället för att en berättarröst läser upp meningen. På den svårare nivån blir det då inte en 

möjlighet till mer kunskap angående punkt eller frågetecken, utan eleverna får istället 

utveckla sin läsförmåga. Skiljetecknet utropstecken finns inte med i någon av dessa övningar, 

och det står ingenting om det i lärarhandledningen, så utropstecken får eleverna inte möjlighet 

att lära sig. När eleverna ska använda stor eller liten bokstav får de inte möjlighet att lära sig 

genom någon av dessa övningar. Utgivarna till Qnoddarnas värld har kanske med det på 

någon av bokstavsövningarna, men eftersom det är en del av språkliga normer och strukturer 

anser jag att det borde ha funnits med en övning om det inom denna förmåga.  

 

Björnbärsövningarna inom denna förmåga handlar alla om att skriva berättelse. På 

björnbärsövningarna 3:1, 4:1 och 6:1 finns det bara en nivå, så där får alla elever möjlighet att 

utveckla sina kunskaper angående hur en berättande text ska vara uppbyggd med början, 

mitten och slut. På 5:1 finns olika nivåer. Men även här, fast eleverna arbetar på olika nivåer, 

får alla möjligheten att lära sig en berättande texts disposition. Eleverna som arbetar på D- 

och E-nivå får fyra olika textrutor som de ska placera i rätt ordning, under rätt bild. Eleverna 

som arbetar med den svåraste nivån får möjligheten att utveckla denna kunskap lite mer 

djupgående genom att de får sex olika textrutor totalt att placera i rätt ordning. De får då träna 

på att lära sig dispositionen på längre sagor, vilket kan ge dessa elever djupare kunskap och 

motivation att själv skriva längre berättelser med rätt struktur.  

 

Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa 

 

För att utveckla förmågan ”söka information från olika källor” finns det endast en övning för 

eleverna i årskurs ett, och det är hallon 9:3. På denna övning finns det en D-nivå, en E-nivå 

och en F-nivå. Detta är den enda förmågan där det finns lika många övningar på nivåer under 

E som över E. För de övriga förmågorna har det alltid funnits fler nivåer under E.  
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Skillnader och likheter mellan nivåerna 

 

När det gäller denna övning har jag redan redovisat skillnader och likheter mellan de olika 

nivåerna eftersom den även utvecklar förmågan att ”anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang”. Jag kommer inte redovisa resultatet här igen, utan det går att 

finna under rubriken ”skillnader och likheter” under förmågan ”anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och sammanhang”.  

 

Möjlighet att utveckla förmågan 

 

Här nedan kommer jag att undersöka ifall alla elever, oavsett nivå, får möjlighet att lära sig att 

söka efter information, eftersom jag anser att det är en del av förmågan att ”söka information 

från olika källor och värdera dessa”.  

 

Alla elever får, oavsett nivå, här träna att söka efter information från en text för att sedan 

kunna besvara frågor om den. På D- och E-nivå finns det en berättarröst till frågorna för de 

elever som vill, men för att hitta svaren måste alla elever själva försöka läsa faktatexten om 

djuret. På F-nivå blir texten längre och frågorna fler. Alla elever får därmed samma möjlighet 

till att utveckla den delen av förmågan som handlar om att söka efter information, även om 

eleverna som arbetar med F-nivå får träna mer på informationssökning. Eftersom de ska söka 

information i en redan förutbestämd text behöver eleverna inte värdera om texten är bra eller 

inte, och därmed får de ingen möjlighet att utveckla den delen av förmågan som handlar om 

att värdera texter. Detta är dock kanske en förmåga som passar att utveckla när eleverna är lite 

äldre, och har lärt sig att läsa med flyt och förståelse.   

 

Sammanställning av övningarna och förmågorna 

 

Totalt finns det 64 övningar som utvecklar någon av de fem svenskaförmågorna. Och några 

av dessa övningar utvecklar, som redan nämnts ovan, flera förmågor samtidigt. Förmodligen 

är det även fler övningar än dessa nämnda som utvecklar förmågorna, eftersom förmågorna är 
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en stor del av innehållet i svenskundervisningen och det är svårt att helt och hållet göra en 

uppdelning mellan dem. Men utifrån matrisen som finns i lärarklienten utvecklas förmågorna 

speciellt i dessa 64 övningar.  

 

Så här ser fördelningen av nivåerna ut: 

Nivå Antal 

A-nivå 0 

B-nivå 7 

C-nivå 18 

D-nivå 53 

E-nivå 56 

F-nivå 37 

G-nivå 1 

 

Även här visar resultatet att det finns många fler övningar för de elever som är i behov av 

extra stöd. Totalt finns det mer än dubbelt så många övningar under E-nivå, 78 stycken, 

jämfört med 38 övningar över E-nivå. Detta är, enligt mig, ännu ett tecken på att Qnoddarnas 

värld är ett läromedel som riktar sig till elever är i behov av extra stöd eller arbetar på en 

godkänd-nivå (E-nivå). Detta resultat kan vara något missvisande, eftersom jag har 

sammanställt det utifrån dokumentet ”nivåer per övning” som finns i lärarklienten. Och som 

tidigare presenterats ovan stämmer det dokumentet inte riktigt överens med övningarna som 

finns tillgängliga för eleverna, så eventuellt kan det finnas fler eller färre övningar på nivåerna 

än det som visas i tabellen ovan.  

 

Nivåerna på övningarna ökar oftast i svårighetsgrad genom att det tillkommer fler ord eller 

längre meningar och texter till övningarna. I de flesta av de svårare nivåerna har även 

berättarrösten helt tagits bort för att eleverna själva skulle läsa meningarna eller texten i 

övningen. De svårare nivåerna blev inte så mycket mer djupgående, utan det var oftast fler 

extraövningar som liknade de tidigare övningarna som alla elever hade gjort. Det resulterar då 

i att dessa elever som gör de mer utmanande nivåerna får möjlighet att utvecklas mer inom 

läsningen än inom övningens innehåll, vilket är synd eftersom det är övningens innehåll som 



38 
 

borde vara i fokus. Jag upplever det även som svårt att skilja de olika nivåerna åt i alla 

övningar. Övningarna är upplagda så att alla elever måste börja på den lägsta nivån, för att 

sedan arbeta sig uppåt. Det betyder att de elever som behöver lite mer utmaning först måste 

arbeta igenom alla nivåer, vilket förmodligen kan leda till en sämre motivation om dessa 

elever blir uttråkade. Qnoddarnas värld är individanpassat på så vis att läraren kan välja vilka 

övningar eleverna ska göra, men läraren kan inte välja vilken eller vilka nivåer på övningarna. 

Alla elever måste börja arbeta på den lägsta nivån på alla övningar. Jag önskar att alla 

övningar borde gå att individanpassa bättre, för om några elever får ”hoppa över” vissa 

övningar missar de övningens innehåll. Jag anser att det skulle vara bättre om det gick att 

anpassa alla övningar efter nivåerna, så att alla elever får möjlighet att göra samma övningar, 

fast på olika nivåer och mer djupgående istället för enbart fler övningar med fler ord eller fler 

frågor. Eftersom alla elever måste börja på samma nivå på övningarna får de eleverna som gör 

de mer utmanande nivåerna självklart extra möjlighet att utveckla de fem olika förmågorna 

eftersom de gör fler övningar. Men även de elever som mestadels jobbade med de nivåer som 

låg under och upp till E-nivå får möjlighet att utveckla förmågorna, men genom enklare och 

kortare övningar.  

 

Förmågan att värdera texter får ingen elev utveckla på grund av att alla texter som finns med i 

övningarna redan är förutbestämda, men som jag skrev tidigare är det förmodligen för svårt 

för en elev i årskurs ett att göra eftersom en del nyss har lärt sig läsa och en del inte kan läsa 

än. Förmågan att formulera sig i tal utvecklas inte heller så mycket genom övningarna i 

Qnoddarnas värld, utan det var framför allt under de gemensamma genomgångarna inför nya 

övningar som lärarhandledningen skrev att läraren kunde uppmuntra eleverna att föra fram 

sina tankar och idéer. Läraren ska här vara den som har ansvaret för diskussionen, men 

lärarhandledningen poängterar att det är eleverna som tillsammans ska framföra sina tankar 

om det kommande arbetet, eftersom ”då kan eleverna se och lära av och med varandra” 

(Lärarhandledningen, Qnoddarnas värld, s. 1). Nästan alla övningar på iPaden är utformade 

för enskilt arbete, förutom hallonövningen 3:2 där eleverna kan välja om de vill spela memory 

med sig själv eller med en kompis. Några av övningarna där eleverna skriver egna sagor 

uppmuntrar även till att eleverna ska läsa upp sagorna för varandra. Men enligt mitt resultat 

får alla elever, oavsett nivå, möjlighet att utveckla delar från samtliga förmågor, vilket lägger 

en bra grund för fortsatt utveckling av dessa. Dock finns det fler övningar för en del av 

förmågorna, och endast en övning för förmågan ”söka information från olika källor och 
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värdera dessa”. Varför det är sådan stor skillnad mellan antalet övningar för olika förmågor 

framgår inte, men som sagt, dessa förmågor ska fortsätta att utvecklas under alla skolåren. 

Arbetet i årskurs ett ska ge eleverna möjlighet till en bra början för utvecklingen. 

 

Diskussion 

 

Här nedan kommer jag föra en diskussion angående Qnoddarnas värld och dess möjliga 

användning i skolan. Jag kommer att utgå från tidigare forskning och mitt resultat för att föra 

resonemang om fördelar och nackdelar med digitala läromedel. Jag kommer även föra en 

diskussion hur en allt för individanpassad undervisning med digitala läromedel kan se ut i 

klassrummen.  

 

Flera av de forskningsrapporter och undersökningar jag nämnde under tidigare forskning 

påpekade att när flera elever delar iPad kan deras sparade arbeten av misstag försvinna då 

någon annan elev vill logga in på den appen och spara sitt arbete. De påpekar då även att 

motivationen kan försämras för de elever som får sina arbeten borttagna. I Qnoddarnas värld 

loggas eleven ut från sin värld varje gång appen stängs ner. Det kan vara en fördel eftersom 

risken att eleverna råkar gå in i varandras världar av misstag, och göra varandras övningar, 

minskar. Det kan dock även vara en nackdel ifall en elev vid ett flertal tillfällen av misstag 

råkar stänga av appen. Han eller hon måste då logga in med sitt användarnamn och lösenord 

igen och hitta tillbaka till pågående övning. Eleven kan då välja att fortsätta arbeta där han 

eller hon var på övningen eller börja om igen. Det som är svårigheten här är att hålla 

motivationen uppe ifall detta händer vid upprepade tillfällen. Enligt Burden, m.fl (2012, s. 52) 

sker det bästa lärandet via läsplattor då varje elev har en varsin personlig, eftersom det 

personliga ägandet är en stor bidragande faktor till den ökade motovationen för lärande. 

Frågan är då om det kan ske bättre lärande med hjälp av digitala läromedel i ett klassrum som 

endast har en eller ett fåtal läsplattor eller blir motivationen för lärande inte lika stor då? 

Redington Bennett (2011, s. 22-25) påstår i sin studie att ett bra lärande kan ske genom endast 

ett fåtal läsplattor i en klass, om läraren använder dom på rätt sätt. Dock nämner hon 

ingenting om hur motivationen hos eleverna påverkas om de endast får dela läsplattor med 

andra. Qnoddarnas värld går att använda fast eleverna delar på läsplattor, eftersom de kan 
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logga in och logga ut. Problemet blir dock att en del elever måste vänta innan de kan fortsätta 

sitt arbete i Qnoddarnas värld och då måste läraren förbereda annat för dessa elever att arbeta 

med under tiden. Det i sig är förmodligen inget problem, men eftersom Qnoddarnas värld 

påstår sig vara ett grundläggande basläromedel förmodar jag att tanken är att lärare ska spara 

tid om de använder sig av enbart deras läromedel. Så blir inte fallet om läraren måste 

förbereda andra uppgifter för de elever som inte har tillgång till läsplattan för tillfället. En 

annan fråga är hur länge läsplattor kommer att fortsätta öka motivationen? Än så länge är det 

en relativt ny teknisk apparat, men om några år kanske entusiasmen för att använda läsplattor 

har lagt sig. Ger läsplattor ett lika motiverande lärande då?  

 

Burden, m.fl (2012, s. 53) redovisar att när elever och lärare använder läsplattor under 

lektionstid sker det vanligaste arbetet genom appar. Och apparna som var vanligast var som 

sagt appar som förmodligen anses vara lite ”roligare” där eleverna kan göra egna 

presentationer, skapa film och musik, spelliknande appar, etc. Detta är dock i Skottland. Hur 

resultatet ser ut i Sverige har jag inte funnit något resultat om. Men som Hylén (2007, s. 22) 

påpekade är utbudet av digitala läromedel i Sverige begränsat. Det enda helt digitala 

läromedel jag fann för årskurs 1-3 var Qnoddarnas värld, och som sagt behandlar det både 

ämnet svenska och matematik. Jag vet att olika appar med svenskaspel används i en del 

klassrum idag, eftersom jag har sett det när jag har varit ute och vikarierat. Söker jag på 

”svenska för barn” i iPads appstore, där det går att söka efter alla appar som finns, dyker det 

upp 369 olika appar. Förmodligen används en del av dessa i undervisningen. I denna uppsats 

har jag dock inte räknat dessa appar som läromedel, eftersom de inte är med i något av de 

läromedelsförlag som är medlem i Svenska Läromedel 

(http://svenskalaromedel.se/medlemsforlag/ hämtad 2015-04-21).  Men frågan är då hur lärare 

och elever hittar lärorika appar och värderar dessa? Kontrollerar lärarna att apparna tränar på 

kunskaper som finns med i läroplanen eller använder lärarna och eleverna dessa appar mest 

som roligt och enkelt tidsfördriv?  

 

Qnoddarnas värld utger sig för att vara ett digitalt läromedel, där eleverna får lära genom spel. 

Och enligt Reichenberg (2014 s. 21) uppskattar många elever detta sätt att lära. Men samtidigt 

menar Hylén (2007, s. 54) att lärande genom spel kan osynliggöra lärandet och eleverna 

missar förståelsen av vad de lär. Jag anser dock inte att den risken finns i Qnoddarnas värld 

http://svenskalaromedel.se/medlemsforlag/
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eftersom lärandet står i fokus och inte spelandet. Det framgår tydligt vad eleven ska lära sig, 

till exempel om det är en ny bokstav, ett nytt ord, formen på en saga etc. Övningarna är 

dessutom indelade i olika nivåer, så alla elever får möjlighet att träna på det som ska läras in 

på sin egen nivå.  

 

Övningarna i Qnoddarnas värld är som sagt uppdelade i olika nivåer för att kunna anpassas 

efter alla elever. Alla elever måste börja övningen på samma nivå, men för de elever som 

behöver träna mer går det att göra om samma övningar igen, så många gånger eleven och 

läraren anser att det behövs. De elever som behöver mer utmaning kan efter att de har gjort 

klart de enklare nivåerna välja att träna mer. Men för att komma dit måste de som sagt göra de 

enklare nivåerna först, vilket eventuellt blir lite uttråkande om eleverna anser att dessa 

övningar inte ger dem någon ny kunskap. Dessutom lyfter Lindkvist (2003, s. 122) fram att 

det är viktigt att uppgifterna som de ”snabba” eleverna får inte bara upprepar det eleverna 

gjort på tidigare uppgifter. Detta kan dock vara fallet i en del av övningarna i Qnoddarnas 

värld. Några av de övningar som finns när eleverna vill träna mer liknar oftast de övningar de 

gjort tidigare, fast med längre meningar, längre texter, fler ord och utan berättarröst, så 

eleverna måste läsa uppgifterna, texterna och orden själva. Även fast jag anser att det blir lite 

upprepning är det kanske en lagom utmaning när texterna blir längre för de elever som går i 

årskurs ett? Om det är så, att det är en lagom utmaning i årskurs ett, är det bra, eftersom de 

nya uppgifterna som dessa elever får måste vara mer utmanande, annars är risken stor att 

eleverna blir uttråkade, precis som Lindkvist (2003, s. 122) påpekar. Om det inte är så, att det 

är en lagom utmaning, måste läraren lägga tid på att hitta andra, mer utmanande övningar, till 

dessa elever. Det resulterar då i att Qnoddarnas värld inte är ett grundläggande basläromedel. 

En annan faktor som tillkommer, om lärarna ska hitta andra mer utmanande övningar till de 

elever som behöver, är då tidsbegränsningen. Känner lärarna att de inte riktigt hinner med allt 

under sin planeringstid blir inte individanpassningen lika genomtänkt, enligt Boo (2014, s. 69-

71) och eleverna som behöver mer utmaning får då förmodligen inte så individanpassade 

övningar trots att läraren försöker.  

 

Jag håller med Hylén (2007, s. 49-53) om att digitala personliga plattformar kan leda till stor 

möjlighet till samarbete och utbyte av information mellan eleverna ifall det skulle fungera. 

Det ger även eleverna en stor möjlighet att träna upp och utveckla förmågan ”söka 
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information från olika källor och värdera dessa” (Lgr11, 2011, s. 223) eftersom de måste 

filtrera ut vilken information de vill ha med på sin plattform. Men risken är eventuellt stor att 

en del elever gör mycket av arbetet som andra elever bara kopierar. Dessutom måste eleverna 

här vara tillräckligt stora för att själv kunna ta ansvaret över sitt lärande. Hur ska denna idé 

med personlig plattform införas i de yngre åldrarna? Jag ser det som svårt, eftersom eleverna i 

årskurs ett förmodligen inte har fått det verktyget än. Men jag ser att ett digitalt läromedel 

som Qnoddarnas värld mycket väl skulle kunna fungera i årskurs ett. Det blir som en 

personlig plattform anpassat för yngre åldrar, eftersom varje elev får tillgång till sin egen 

värld där läraren kan välja vilka övningar olika elever ska göra, samt se resultaten från 

elevernas övningar. Eftersom det dessutom framgår vilka övningar som ger eleverna 

möjlighet att utveckla olika förmågor kan läraren på så vis individanpassa undervisningen för 

varje elev. Om läraren anser att någon elev behöver träna lite extra på någon av de fem 

förmågorna kan läraren öppna några övningar i Qnoddarnas värld som innehåller den 

förmågan. Läraren kan dock inte helt och hållet förlita sig på att alla uppgifter i Qnoddarnas 

värld och de olika dokumenten, som finns vid lärarhandledningen i lärarklienten, stämmer. 

Mina resultat ovan visar att en del övningar utvecklar en del av förmågan, och i en del fall, 

ingenting av förmågan. Dessutom finns det övningar som enligt mig utvecklar en viss 

förmåga, men som ändå inte står med som en av de övningarna som utvecklar just den 

förmågan. Så innan läraren börjar använda sig av Qnoddarnas värld skulle jag rekommendera 

att läraren läser på dokumenten noga, och även testar en del av övningarna, så att läraren på 

bästa sätt kan individanpassa undervisningen så bra som möjligt för samtliga elever och öppna 

passande övningar. Då är vi tillbaka till tidsaspekten igen. Har lärare verkligen den tiden som 

behövs för att noga hinna få en överblick för alla övningar och veta vilka övningar som passar 

vilka elever?  

 

Arbete med Qnoddarnas värld innebär en del ljud. Övningarna har en berättarröst som först 

berättar hur övningen går till, och sedan ibland läser upp ord och meningar i övningarna. 

Detta är till som ett hjälpmedel för eleverna, men kan leda till störningar i klassrummet, enligt 

Getting och Swainey (2012, s. 24-27). Lärarna i deras studie löste, som tidigare nämnt, detta 

problem genom att eleverna fick använda sig av hörlurar. Då blir dock undervisningen väldigt 

individuell, enligt mig. Ur en synvinkel kan hörlurar vara bra eftersom eleverna inte blir 

störda av varandra och kanske lyckas koncentrera sig bättre, men ur en annan synvinkel 

försvinner då de gemensamma diskussionerna. Dessutom visar mitt resultat att förmågan att 
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uttrycka sig i tal inte ges möjlighet att utveckla så mycket under övningarna, utan mestadels 

innan övningarna. Lärarhandledningen till Qnoddarnas värld uppmanar nämligen på flera 

övningar att läraren ska starta upp arbetet med en gemensam klassdiskussion. Men innan 

arbetet börjar är det kanske många elever som inte kan så mycket angående innehållet i 

övningen, och inte vågar diskutera det öppet. När eleverna sedan är klar med övningen vågar 

de kanske diskutera mer, och jämföra varandras olika lösningar, vilket enligt mig kan leda till 

ännu bättre, djupare och bredare lärande. Att ha helklassdiskussioner efter övningarna är dock 

ingenting som lärarhandledningen uppmanar till, och de individuella övningarna med hörlurar 

tar bort chanserna till spontana diskussioner. Arbetet med övningarna skapar eventuellt, ifall 

hörlurar används, ett tyst klassrum där eleverna arbetar en och en. Skolan ska enligt Lgr11 

(2011, s. 9) förbereda eleverna för att vara en del av samhället, och blir eleverna bäst 

förberedda inför det genom tyst, enskilt arbete eller genom samarbete och diskussioner? Dock 

är det endast svenskaövningar för årskurs ett jag har granskat och analyserat. Det kan därför 

vara så att det blir mer diskussioner och gemensamt arbete i årskurs två eller tre.     

 

Sammanfattning 

 

Här nedan kommer en sammanfattning, som visar kortfattade svar på mina frågeställningar.  

 

Qnoddarnas värld går att individanpassa på så vis att de flesta övningar innehåller flera nivåer. 

Det finns från A-nivå, som är den lättaste nivån, upp till G-nivå, som är den svåraste nivån. 

Alla elever måste dock börja arbeta på den lägsta nivån i alla övningar för att ta sig vidare till 

de mer utmanande övningarna. E-nivå är enligt utgivarna till Qnoddarnas värld en godkänd 

nivå. Alla övningar som är över E-nivå anses därför som utmanande. Dessa nivåer som är 

över E-nivå är frivilliga och till för de elever som vill ha utmaning. Om eleverna gör dessa 

utmanande nivåer får de träna lite extra på den kunskap som den övningen handlar om genom 

att de får fler övningar att repetera på. I och med detta får dessa elever chansen att utveckla 

sina förmågor ännu mer. Dock är många av dessa utmanande nivåer mest repetitioner av 

tidigare nivåer, och innehåller fler övningar än tidigare. De är inte så mycket mer djupgående. 

Men denna repetition kan eventuellt leda till en möjlighet att utveckla förmågorna lite mer 

djupgående. De elever som ”endast” gör övningarna upp till E-nivå får också möjlighet att 
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utveckla alla förmågorna, men kanske inte lika djupgående eftersom de gör övningar på en 

lättare nivå. Dock kan eleverna som ”endast” gör övningarna på lättare nivå göra om övningar 

flera gånger, och då får även dessa elever repetera förmågan flera gånger. 

 

Några av de fördelar som kan finnas med att använda sig av ett digitala läromedel som 

Qnoddarnas värld är, ur ett lärandeperspektiv, att det finns flera olika nivåer på samma 

övningar för eleverna. Även fast eleverna arbetar med olika nivåer, och alla elever inte gör de 

utmanande nivåerna, så får ändå alla elever samma möjlighet att utveckla förmågorna. 

Läraren och eleverna kan komma överens om vilka övningar varje elev ska göra, och läraren 

har bra översikt över hur eleverna utvecklas eftersom Qnoddarnas värld är kopplat till 

lärarklienten där resultatet för varje elev syns. Nackdelen med Qnoddarnas värld är att alla 

elever måste börja på samma nivå, även de elever som behöver utmaning. Risken är då att 

dessa elever hinner tröttna på övningen innan de ens har kommit till utmaningen. Med ett 

traditionellt läromedel, så som en bok, är det lättare att stryka vissa delar av övningar om 

eleven inte behöver träna mer. En annan nackdel med Qnoddarnas värld är att det finns en del 

fel här och där. Det största jag har upptäckt är att flera av övningarna har angetts i 

missvisande nivåer i dokumentet ”nivåer per övning”. Det betyder att läraren själv måste testa 

övningarna först för att ta reda på vilka övningar som har vilka nivåer, för att sedan kunna 

anpassa Qnoddarnas värld efter sina elevers behov.  

 

Vidare forskning 

 

Resultatet i denna uppsats är utifrån mina analyser och granskningar, vilket eventuellt kan 

leda till att en del av resultatet är lite vinklat. Men eftersom jag har analyserat och granskat 

med ett öppet sinne, och lyfter fram både fördelar och nackdelar, anser jag att resultatet är 

trovärdigt. Om jag skulle göra en fortsättning till detta arbete skulle jag se det som ännu mer 

trovärdigt om jag även kunde sammanställa åsikter från lärare och elever som dagligen arbetar 

med Qnoddarnas värld, för att på så vis få fler synvinklar.  
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När jag sökte på tidigare forskning angående Qnoddarnas värld kunde jag inte finna någon 

sådan. Jag anser därför att det vore intressant att göra en forskningsstudie med lärare och 

elever som använder sig av läromedlet Qnoddarnas värld. Här ovan har jag som sagt 

presenterat vad jag har kommit fram till genom granskning och analyser, men det vore ännu 

mer intressant att se hur arbetet med ett digitalt läromedel fungerar ute i verksamheterna. 

Dessutom vore det av intresse att följa några klasser som använder sig av digitala läromedel 

under ett flertal år för att se om denna motivation, som ett flertal forskare lyfter fram som det 

mest positiva med digitala läromedel, håller i sig.  
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