
IKT/digitalt i Lgr11 
 
Övergripande mål och riktlinjer: 
Mål  
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande 
-  

Rektors ansvar: 

• 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, 

 

Ämnens kursplaner 
Bild: 
Syftesmål: skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 
material, 

 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 

Bildframställning 
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. 

Redskap för bildframställning 
• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns. 
 

I årskurs 4–6 

Bildframställning 
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 

• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram. 

Redskap för bildframställning 
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital 

bildbehandling och hur dessa benämns. 

 
I årskurs 7–9 

Bildframställning 
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. 

• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 

• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet 

i medier och övriga sammanhang. 

Bildanalys 
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan 

utformas och framställas. 

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

 

Engelska 
Syfte: 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet 

i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för 

lärande, förståelse, skapande och kommunikation. 

 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 

Lyssna och läsa – reception  
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
 



I årskurs 4–6 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 

• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.  
 

I årskurs 7–9 

Lyssna och läsa – reception 
• Talad engelska och texter från olika medier.  

• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier. 

 

Hem- och konsumentkunskap 
Åk 7-9 

Centralt innehåll: 

Konsumtion och ekonomi 
• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller 

avbetalning och att teckna abonnemang. 

 Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor. 
 

 

Idrott och hälsa 
Åk 7-9 

Centralt innehåll: 

Friluftsliv och utevistelse 
• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. 

 

 

Matematik 
Syfte: Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital 

teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

 

Centralt innehåll  

Åk 7-9 

Taluppfattning och tals användning 
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid 

beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. 

Sannolikhet och statistik 
• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras 

undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för 

bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. 

 

Moderna språk 
Centralt innehåll 
I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier. 

• Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier.  

 

Musik 
Syfte: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, 

musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och 

sammanhang. 

 

Centralt innehåll 

Åk 4-6 

Musikens verktyg 
Digitala verktyg för ljud-och musikskapande. 



 

Åk 7-9 

Musikens verktyg 
Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 
Musikens sammanhang och funktioner 
• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

 

Geografi 
Centralt innehåll 

Åk 7-9 

 Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om 

klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska 

verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. 

 

Samhällskunskap 
Syfte: Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om 

hur man söker och värderar information från olika källor. 

Syftesmål: söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras 

relevans och trovärdighet, 

 

Centralt innehåll 

Åk 4-6 

Information och kommunikation 
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i 

medier och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. 

 

Åk 7-9 

Information och kommunikation 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 

maktstrukturer. 

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering 

och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel 

utifrån kön och etnicitet. 

• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. 

 

Svenska 
Syfte:  
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter 

och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

 

Centralt innehåll 

Åk 1-3 

Läsa och skriva 
• Handstil och att skriva på dator. 

Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra 

hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. 

Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. 

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 

 

 

 



Åk 4-6 

Läsa och skriva 
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. 

• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. 

Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur 

gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

Berättande texter och sakprosatexter 
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Språkbruk 
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden 

mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.  

Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via 

sökmotorer på Internet. 

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 
 

I årskurs 7–9 

Läsa och skriva 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

 Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala 

medier. 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och 

samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till 

exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 

Berättande texter och sakprosatexter 
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, 

vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga 

drag. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken 

kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 

Språkbruk 
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man 

kommunicerar. 

• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. 

Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. 

• Hur man citerar och gör källhänvisningar. 

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

 

Teknik 
Centralt innehåll 

Åk 7-9 

Tekniska lösningar 
• Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte av information, till exempel 

datorer, internet och mobiltelefoni. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, 

symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter 

som beskriver och sammanfattar konstruktions-och teknikutvecklingsarbete. 

Teknik, människa, samhälle och miljö 
• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet. 


