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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. 

Användbara verktyg: Ipad, dator, mobiltelefon 
 
 
 

 

Användbara appar:  
 
 
 

 

Användbara 
webbsidor: 
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grundläggande kunskaper fördjupade kunskaper 

Dokumentera 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Användbara verktyg: IPad, ljudknappar, webkamera, iMovie’ 
 
 
 

Användbara appar 
och program: 

Creaza, Symwriter, Inprint, Notebook, iMovie, NE Junior, NE 
 
 
 

Användbara 
webbsidor: 

Creaza.com 
 
 
 
 



                                                          Digitalia Tuna Skolområde    2022-09-21                            

Skola och fritidshem 

 
 

Kommunicera 
digitalt 

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

Användbara verktyg: PenPal, Berättarpanel, Ljudknappar, iPad, Smartboard, dator, QR-koder 

Användbara appar 
och program: 

Polylino skola, Polyglut, Teckenspråk, Bookcreator, 

Användbara 
webbsidor: 

Ur.se 
Sli.se 

Ur.se 
Sli.se 
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grundläggande kunskaper fördjupade kunskaper 

Digitalt skapande Får möjlighet att utforska och leka i digitala och 
interaktiva lärmiljöer där flera sinnen utmanas. 
 
Får möjlighet att utforska olika digitala verktyg i sin 
lek och sitt lärande. 
 
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. 

Användbara verktyg: Projektor, förstoringsägg, iPad, Smartboard, webbkamera 

Användbara appar 
och progam: 

Pupetpals, Garageband, Creaza, iMovie, Greenscreen. Stopmotion, Bookcreator 

Användbara 
webbsidor: 

Creaza.com 
Pixabay.com 
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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. 

Användbara verktyg: Dator, projektor, iPad 
 
 
 

Användbara appar 
och program: 

Claro Read Plus, Claro Speak, Inläsningstjänst, PenPal, Symwriter, Inprint 
 
 
 

Användbara 
webbsidor: 
 
 
 

För manualer och videoklipp gällande alla verktyg på kommunlicens se 
 
https://www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/pedagog-eskilstuna/skoldatateket/program--verktyg 
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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. 
  

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. 

Användbara verktyg: Smartboard, dator, Ipad 
 
 
 

Användbara appar:  
 
 
 

Användbara 
webbsidor: 

Google Maps, Google Earth 
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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. 

Användbara verktyg: Bluebot, symbolkort att programmera med, pärlor, bildstöd, kartor 
 
 

Användbara appar: Matglad – helt enkelt, 
 
 

Användbara 
webbsidor: 

 
 
 

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.  
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Koppling till 
Lgrsär22 

Övergripande mål och riktlinjer: 
 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången inriktning träningsskola 
 

 kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande 

 
 
Centralt innehåll:  
 
Estetisk verksamhet 
 
Bildframställning och bildanalys 
”Fotografering, film och annat digitalt bildskapande” 
 
 
Kommunikation 
 
Samspela, tala och samtala 
”Möjligheter och risker vid kommunikation i digitala medier”. 
 
Avläsa, läsa och skriva 
”Texter som kombinerar ord, bild, ljud samt texter i digitala miljöer” 
 
Texter 
”Att skriva för hand och med digitala verktyg” 
 
Informationssökning 
”Informationssökning i olika källor t ex i tidningar och söktjänster på internet”. 
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Engelska 
”Engelska i digitala medier till exempel för att söka musik och andra kulturupplevelser” 
 
”Ungdomskultur i olika sammanhang där engelska används, till exempel i digitala medier” 
 
 
 
Motorik 
 
Rörelse 
”Olika verktyg däribland digitala för att reflektera över rörelseaktiviteter” 
 
Friluftsliv och utevistelse 
”Att utforska och orientera sig i närmiljön, såväl med som utan digitala verktyg” 
 
 
 
Vardagsaktiviteter 
 
Leva tillsammans 
”Normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer” 
 
Omvärld 
”Metoder för att söka information. Olika källors användbarhet och tillförlitlighet” 
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Verklighetsuppfattning 
 
Tekniska lösningar 
”…digitala verktyg i elevernas vardag. Hur de fungerar och används på ett ändamålsenligt sätt”  
(i stigande progression genom årskurserna). 
 
”Dokumentation av egna konstruktioner, till exempel med skisser, bilder och fysiska och digitala modeller” 
 
Matematik i vardagen 
”Användning av digitala verktyg vid beräkningar” 
 
”Planering av händelser och aktiviteter, såväl med som utan digitala verktyg” 
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