
K Y R K S L Ä T T S  K O M M U N

IKT LÄROPLAN 
ÅK 1-2 

PRAKTISKA ARBETSFÄRDIGHETER
Kan slå på och stänga av datorn och mobilapparaten  
Kan logga in på datorn och inlärningsplattformen samt ut
från dem  
 
Övar sig att skriva med tangentbord med båda händerna.
Övar sig i grundläggande användning av tangentbord: stora
och små bokstäver, skiljetecken, de vanligaste
specialtecknen och mellanslag   
 
Övar sig att använda någon pekapparat 
 
 
Bekantar sig med grunderna för textbehandling och övar sig
 att använda tangentbordet  
 
Kan ta bilder med en mobilapparat  
 
 
Kan starta och stänga av program och applikationer  
 
 
Kan använda en webbläsare och gå in på nätsidor  
 
 
Använder inlärningsspel  
 
 
Bekantar sig med användning av ritprogram eller
applikationer   
 



FÄRDIGHETER I  INFORMATIONSHANTERING

Skrivande av en text från modell  
 
Redigering av text; användning av hjälpmedel, såsom
rättstavningsprogram  
 
Kan spara, öppna och skriva ut filer  
 
 

MEDIEFÄRDIGHETER

Kan använda lösenord och användarkoder på ett säkert sätt.
Förstår och vet hur ett säkert lösenord formas och vet
varför det är viktigt att logga ut.  
 
Bekantar sig med nätetikett och fungerar enligt den 
 
Övar sig i att under handledning söka information ur
datanät (t.ex. bibliotekens databaser)  
 
 
 

PROGRAMMERINGSFÄRDIGHETER 

Bekantar sig med grunder för programmering med hjälp av
spel och lekar  
 
Bekantar sig med programmering med hjälp av robotar
(t.ex. Bee-Bot) eller någon applikation.  
 
 
 



K Y R K S L Ä T T S  K O M M U N

IKT LÄROPLAN 
ÅK 3-4 

PRAKTISKA ARBETSFÄRDIGHETER
Kan skriva text som en process; kan kopiera, foga in och
klippa text och bilder  
 
 
Skriver smidigt på tangentbordet med båda händerna 
 
 
Kan använda de vanligaste specialtecknen  
 
 
Bekantar sig med användning av specialprogram (t.ex.
Powerpoint, Keynote, Google Slides)  
 
Använder flera program samtidigt  
 
 
Förstår likheten i programmens funktioner  
 
  
Man använder inlärningsspel som ett självständigt stöd för
inlärningen  
 
Kan spela in videor och editera dem med en mobilapparat  
 
Bekantar sig med bildbehandling (t.ex. ändring av
bildstorleken, beskärning av bilden)  
  
 



FÄRDIGHETER I  INFORMATIONSHANTERING

Bekantar sig med någon databas och övar
informationssökning ur den.  
 
Förstår skillnaden mellan att spara på den egna datorn och i
molnet  
 
Bekantar sig med grunderna för informationshantering (t.ex.
mappstruktur, sparande, flytt och radering av filer)  
 
Kan dela filer med andra samt producera och redigera dem
tillsammans (t.ex. Onedrive, Google drive)  
 
 
 
 MEDIEFÄRDIGHETER

Bekantar sig med sökmaskiner på internet och övar sig att
bedöma det sökta materialets pålitighet 
 
Förstår riskerna gällande användning av egna
personuppgifter  
 
Bekantar sig under handledning med användning av
informations- och kommunikationsteknik  
 
Använder nätinlärningsmiljön som ett kollektivt
arbetsredskap  
 
Bekantar sig med grunderna till upphovsrätt till digitalt
material  
 
Förstår grunderna för trygg publicering och skydd av egen
och andras integritet i publikationen  
Är medveten om och förstår nätetikett och agerar på
internet på ett ansvarsfullt sätt och med iakttagande av
andra  
 
 
 
 PROGRAMMERINGSFÄRDIGHETER 

Kan använda något grafiskt program eller någon grafisk
applikation t.ex. Scratch eller Scratch Jr., Lego robotar,
Lightbot, Alex, Hopschotch)  
 
 
 
 



K Y R K S L Ä T T S  K O M M U N

IKT LÄROPLAN 
ÅK 5-6 

PRAKTISKA ARBETSFÄRDIGHETER
Kan hämta en bild eller ett objekt till en text eller ett
presentationsgrafikprogram och ändra deras storlek och
plats.  
 
Kan enkel bildbehandling (kan t.ex. ändra färgnyanser och
korrigera ljussättning) (t.ex. Gimp, Paint.net, Pixlr.com,
Snapseed)  
 
Bekantar sig med grunderna i tabellkalkyl (bekantar sig t.ex.
med formler och övar sig att göra en tabell) (t.ex. Excel,
Google Sheets, Numbers)  
 
Fördjupar sina textbehandlingsfärdigheter (t.ex. radavstånd,
styckesindelning, att lägga till en tabell, förteckningar)  
 
Lär sig att bedöma sitt eget IKT-kunnande (t.ex.
självutvärdering)  
 
 
  
 FÄRDIGHETER I  INFORMATIONSHANTERING
Kan framställa en presentation eller ett sammandrag av sina
tankar (t.ex. tankekarta (Mindmaptools) eller presentation
(Prezi))  
 
 
Kan samla, ordna och klassificera information samt vid
behov presentera den i form av ett enkelt diagram  
Kan söka information i databaser och portaler  
 
Kan använda sökmaskiner under ledning och bedöma
sökresultatens tillförlitlighet.  
 
 
 
  
 



MEDIEFÄRDIGHETER
Använder informations- och kommunikationsteknik på ett
naturligt sätt som redskap för interaktion (t.ex. e-post,
Helmi- eller Wilma-meddelanden)  
 
Bekantar sig med 3D-utskrifter (t.ex. vad och var man kan
skriva ut)  
 
 
Använder olika kommunikationshjälpmedel och utnyttjar
dem på ett målinriktat sätt  
 
Kan bedöma och kritiskt tolka informationen ur olika
informationskällor  
 
Kan ta nätetikett i beaktande i den egna verksamheten 
 
 
Kan skydda sig mot skadligt material genom att identifiera
hoten och handla enligt instruktioner  
 
 
Känner huvudprinciperna för upphovsrättsfrågor  
 
 
Bekantar sig med olika publikationskanaler (t.ex. blogg,
direktuppspelning av video)  
  
 
 
  
 



K Y R K S L Ä T T S  K O M M U N

IKT LÄROPLAN 
ÅK 7-9 

PRAKTISKA ARBETSFÄRDIGHETER
Kan lämna in sitt arbete elektroniskt   
 
 
Kan använda något elevhanteringssystem 
 
Kan själv välja lämpliga arbetsredskap och applikationer för
sitt arbete.  
 
Behärskar delning och publicering av material i olika
kanaler  
 
Kan redigera dokument samtidigt som andra med hjälp av
molntjänster.  
 
Kan mångsidigt använda någon inlärningsplattform som
stöd för studierna (t.ex. Edison) 
 
 
Bekantar sig med något elektroniskt inlärningsmaterial. 
 
Bekantar sig med användning av något interaktivt
matematikprogram (t.ex. Geogebra)   
 
Kan själv använda användarinstruktioner som är inbyggda i
applikationerna och hitta lösningar i enkla
problemsituationer  
 
Kan självständigt producera bild, ljud och video på
mobilapparat och redigera dem. 
 
Kan använda och bedöma olika nätapplikationer som stöd
för inlärningen (t.ex. ordböcker, wolfram alpha)  
Kan publicera text på ett mångsidigt sätt med
textbehandlingsprogram.  
 
 
 
  
 



PRAKTISKA ARBETSFÄRDIGHETER
Skriver tekniskt smidigt och naturligt med två händer och
producerar felfri text  
 
Kan beakta ergonomin i arbetet och förstå dess betydelse
för arbetet.  
 
Kan använda grundegenskaperna i ett kalkylprogram och
presentera information i tabellform samt behärskar
användning av enkla kalkylformler.  
 
Kan göra enkla grafiska scheman av statistiska uppgifter  
 
Kan använda något bildbehandlingsprogram för redigering
av bilder (t.ex. Gimp, Pixlr.  Beskärning av bilder, ändring av
storlek, olika allmänna filtyper).   
 
 
 
  
 FÄRDIGHETER I  INFORMATIONSHANTERING
 
Kan planera det egna informationsskaffandet (t.ex. genom
att avgränsa sökningen på sökmaskinen eller identifiera
skillnader mellan olika register).   
 
Kan bedöma pålitligheten beträffande information som olika
källor ger.  
 
Förstår skillnaderna mellan olika filtyper och
kompatibiliteten med olika program  
 
Kan grunderna för filhantering  
 
Kan dokumentera sitt eget framskridande vid sidan av
inlärningen  
 
 
 
 
  
 



MEDIEFÄRDIGHETER
 
Har en personlig kod till de tjänster som skolan erbjuder  och
förstår ansvaret i anslutning till koden (t.ex.
datasäkerhetsfrågor).   
 
Kan granska sin egen användning av informations- och
kommunikationsteknik på ett kritiskt sätt  
 
Har fått erfarenhet av användning av en för åldersnivån
lämplig social tjänst som stöder inlärningen   
 
Har tagit till sig grunder a för nätetikett och agerar enligt
dem  
 
Känner till principerna för källkritik och upphovsrätt  
 
Kan meddela rätt instans om hen upptäcker nätmobbning.  
 
Vet hur man ska agera om det i sociala media sprids
material som hen inte godkänt publicering av.  
 
Bekantar sig med 3D-utskrift och grunderna för modeller på
dator.  
  
 
 
 
  
 PROGRAMMERINGSFÄRDIGHETER

Känner programmeringens grundstruktur: villkorsfraser (if
och if-else), öglor (while, do och for)  
 
Bekantar sig med underprogram och användning av
funktioner i programmering  
 
Kan planera och testa program.  
 
Förstår skillnaderna mellan likartade program t.ex.
betydelsen av exekveringstid. (T.ex. kan ett  program vara
bättre än ett annat även om de gör samma sak.)  
 
Lär sig att använda något grafiskt eller textbaserat
programmeringsspråk (t.ex. Python, Racket, Scratch. Gärna
med betoning på ett äkta programmeringsspråk.) 
 
 
 
  
 


