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Lägg till ELEVEN framför varje fält när du läser planen.  

 

 
grundläggande kunskaper fördjupade kunskaper 

Hantering av digitala 

enheter 

Får möta/träna på ett säkert handhavande av digitala 
enheter samt hur man startar, stänger av och laddar 

dem.  
 

Får möta/träna på hur man sparar sitt arbete, bilder 
etc på enheten.  

Använder olika slags enheter under skoldagen 
och i undervisningen t.ex. dator, mobiltelefon 

och lärplatta.  
 

Tar hand om sin digitala enhet på ett 
ansvarsfullt sätt.  

 
Får möta/träna på att ladda ner appar till en 

surfplatta eller mobil och diskutera vad man 
behöver tänka på innan man laddar ner.  

 
Kan spara digitala arbeten och skriva ut 

dokument. 

Dokumentera Får möta/träna på olika sätt, att digitalt dokumentera 
sitt skolarbete med foto, film och text. 

 
Får möta/träna på att använda digitala verktyg för att 

t ex skapa en serie, en digital berättelse med bilder, 

ljud och film. 
 

 
 

 
 

 

Kan skriva med hjälp av olika digitala verktyg t 
ex med stöd av talsyntes och lyssna på sin egen 

text. Kan dokumentera genom foto, bilder, ljud 
och film.  
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grundläggande kunskaper fördjupade kunskaper 

Kommunicera Får möta/träna på att använda olika sätt att 
kommunicera digitalt, till exempel via skype. 

 
Får möta/träna på att skicka e-post och chattar för att 

kommunicera med till exempel vänner och familj.  
 

Får möta/träna på att använda film, foto och bilder för 

att förstärka kommunikation, till exempel genom att 
publicera bilder på skolarbeten i t ex en lärplattform så 

att vårdnadshavare kan se.  
 

Får möta/träna på att återberätta med hjälp av bild 
och ljud i ett digitalt verktyg.  

Använder olika digitala verktyg för att förstärka 
kommunikation.  

 
Får mötas på gemensamma digitala ytor från 

olika enheter.  
 

Kommunicerar via video eller andra digitala 

verktyg som ett hjälpmedel i undervisningen.  
 

Skickar och tar emot e-post eller annan digital 
post med stöd. Använder digitala plattformar 

för att kommunicera och samarbeta.  
 

Återberättar med hjälp av bild och ljud i digitala 
verktyg.  

 
Kan med stöd skicka och ta emot e-post. Kan 

använda sociala medier för att kommunicera.  
 

Använder olika digitala verktyg för att förstärka 
kommunikation. 

 

Skickar och tar emot e-post eller annan digital 
post med stöd. 
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grundläggande kunskaper fördjupade kunskaper 

Presentera Får möta/träna på att berätta med hjälp av digitala 
verktyg. 

 
Får möta/ träna på att göra enkel film.  

 
Får möta/träna på att skapa olika typer av texter som 

multimodala och interaktiva. 
 

Får möta/träna på att använda digitala verktyg för 
estetiska uttryck tex appar, program och verktyg för 

musik, bild, drama, dans och rörelse.  

Kan använda digitala verktyg för att berätta 
med hjälp av bild och ljud. Kan skapa en film i 

något digitalt verktyg.  
 

Kan använda digitala verktyg för estetiska 
uttryck som musik, ritverktyg eller dans. 

Digitala verktyg som 

stöd för 

språkutveckling 

Får möta/träna på att använda talsyntes på dator, 
surfplatta eller mobil för att lyssna på olika 

bokstavsljud och texter.  
 

Får möta/träna på att använda appar eller program för 
upplevelse av bokstavsljud och form.  

 

Får möta/träna på att lyssna på inlästa sagor och 

berättelser med hjälp av t ex Inläsningstjänst. 

Får möta/träna på foto och film som stöd i lärandet.  

 

 

 

Använder talsyntes efter behov i läs- och 
skrivutveckling på flera språk.  

 
Använder appar eller program för att underlätta 

skrivprocessen.  
 

Använder foto och film som stöd i sitt lärande.  

 
Använder t ex Inläsningstjänst för att lyssna på 

berättelser, texter och sagor. 
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 grundläggande kunskaper fördjupade kunskaper 

Digitalt 

förhållningssätt 

Får möta hur reklam påverkar oss människor och vad 
som gäller när vi tar bilder av varandra. 

 
Får möta hur man är en bra kompis även i digitala 

forum som mail, chatt eller sms.  

 
Får möta en sund balans mellan skärmtid och 

rörelse/utomhusaktivitet.  
 

Får möta att orientera sig i närmiljön med hjälp av 
digitala verktyg som Google Maps eller Earth. 

 

 

Får träna på hur reklam påverkar oss 
människor och vad som gäller när vi tar bilder 

av varandra.  
 

Får träna på hur man är en bra kompis även i 

digitala forum som mail, chatt eller sms.  
 

Får träna på att ha en sund balans mellan 
skärmtid och rörelse/utomhusaktivitet.  

 
Får träna på att orientera sig i närmiljön med 

hjälp av digitala verktyg som Google Maps eller 
Earth. 

Programmering Får möta/träna på att följa stegvisa instruktioner i 

lekar.  
 

Får möta/träna på att skapa entydiga stegvisa 
instruktioner. Att med hjälp av symboler eller text 

träna på att skapa en algoritm för programmering.  
 

Får möta/träna på att skapa händelser i flera led med 

hjälp av blockprogrammering.  

Kan följa och skapa entydiga stegvisa 

instruktioner. 
Kan med hjälp av symboler eller text skapa en 

algoritm för programmering.  
Kan skapa händelser i flera led med hjälp av 

blockprogrammering. 
Kan styra visuella eller konkreta föremål med 

hjälp av programmering.  
 

Kan några vanliga användningsområden för 
programmering i samhället te x trafik, spridning 

av information mm. 
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Vklass  Får möta/träna på att vara delaktig i den pedagogiska planeringen och få den synliggjord och förklarad 

tillsammans med vårdnadshavare och pedagog . Får möta/träna på att logga in för att se 
fritidshemmets planering och innehåll på Vklass tillsammans med pedagog och vårdnadshavare. Får 

möta/träna på att checka in och checka ut i Vklass när man kommer och när man går med hjälp av 
pedagog och vårdnadshavare. 

 


