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Sammanfattning 
 

Syfte med projektet var att pedagogerna på Järntorgsskolan skulle få en ökad 

kunskap i användandet av Assisterande Teknik (AT, en sammanfattning av appar, 

program och funktioner i iPad) för att kunna ge det stöd till elever med 

neuropsykiatriska och språkliga funktionsnedsättningar som eleverna behöver. 

Tidigt skapades en fysisk plats (Digital Verkstad) i skolans bibliotek dit både 

pedagoger och elever kunde komma. 

Projektgruppen fortbildade sig genom utbildning på skolverket.se, studiebesök, 

artiklar och litteratur. 

En digital kursplan arbetades fram med appar och program som bedömdes kunna 

gynna elever med särskilda behov. 

Teachmeets och workshops anordnades där appar och program gicks igenom och 

testades.  

Genomgångar med elever och pedagoger genomfördes både i helklasser och i 

mindre grupper.  

 

Från våren 2017 till december 2019 ökade pedagogernas självskattade kunskap 

om olika program och appar från i snitt 3,5 till 5,2 på en skala 1-10.  

 

I januari och december 2019 frågades pedagogerna om sitt kunnande om, och 

användande av, digitala verktyg för att påverka motivation och måluppfyllelse 

för elever med neuropsykiatriska och språkliga funktionsnedsättningar. 

Resultatet visade att kunnandet och användandet hade ökat betydligt, från i 

snitt 4,7 till 5,7.  

Specialpedagogen har noterat att vid uppföljning med elever med stödbehov och 

deras vårdnadshavare har användandet av AT ökat, främst för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

Sammanfattningsvis har kunskap om och användande av AT ökat hos pedagoger 

och elever på Järntorgsskolan under 2019.  
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Bakgrund 

Behov 

Järntorgsskolan är en F-6 grundskola och 1–6 grundsärskola med ca 340 elever 

och ca 60 pedagoger som ligger centralt i Nora. Skolan är mångkulturell och 

upptagningsområdet är stort vilket gör att det är stor spridning på elevernas 

sociokulturella och socioekonomiska bakgrund.  

Pedagogernas kompetens och kunskap om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar var vid projektstart varierande och kompetensen och 

kunskapen om hur man kunde arbeta med AT var låg.  

Under några år hade Noras elevhälsa 30–40 elevdatorer för utlåning till elever i 

behov av särskilt stöd i åk 1–6. För att eleverna skulle få låna en dator krävdes att 

pedagogerna fyllde i en ansökan. En av frågorna var om pedagogen hade behov av 

någon form av stöd i samband med lånet. Frekventa och återkommande svar på 

blanketterna var önskemål om förslag på program och appar som kunde stödja 

elevernas lärande samt hjälp med installation och support av programmen utav 

kunnig personal. Tyvärr fanns inte den kompetensen och möjligheten så 

pedagogerna fick söka kunskap på egen hand eller ta stöd av kollegor. Skolans 

specialpedagog noterade att ett antal elever som hade behov av stöd för framför 

allt läsning och skrivande, handmotorik och koncentration skulle ha kunnat nyttja 

digitala hjälpmedel mer än vad som skedde.  

Under våren 2017 gjordes en enkät med pedagogerna på Järntorgsskolan. 

Pedagogerna skulle skatta sina kunskaper om och förmåga att använda olika 

digitala verktyg på en skala 1-10. Svaren visade en genomsnittlig siffra på ungefär 

3,5. Kompetensen varierade kraftigt. 

Under höstterminen 2018 gjorde Järntorgsskolan en IT-satsning så att betydligt 

fler elever än tidigare fick tillgång till digitala verktyg. Alla elever åk 4–6 

utrustades med en-till-en iPad eller Chromebook och elever åk 1-3 och 

grundsärskolan utrustades med en iPad till två elever. I förskoleklasserna fanns 

det några iPads och på fritids kunde barnen använda både iPads och datorer. 

Därför blev behovet av stöd och support hos personalen när det gällde lämplig 

programvara och användningen av dessa stor från vårterminen 2019. 

På skolan arbetade 2018 två pedagoger som hade en liten nedsättning i tjänst för 

att jobba med IT. De märkte att det fanns ett stort behov hos skolans pedagoger att 

få stöd med mjukvaror som program och appar, speciellt för elever med 

funktionsnedsättningar. Den tid som IT-pedagogerna hade räckte inte för att 

hjälpa pedagogerna med detta utan tiden fick oftast prioriteras till hjälp med 

hårdvara och ren teknisk support.  
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Även skolans specialpedagog såg vid kartläggningar, utredningar och upprättande 

av extra anpassningar elevers behov av AT men att pedagogerna sällan hade 

tillräcklig kunskap för att stötta eleverna i detta.  

Skolans rektor, specialpedagog och IT-pedagogerna diskuterade hur skolans 

pedagoger skulle kunna få utbildning och stöd i användandet av AT och tanken 

om en digital verkstad växte fram. 

Målgrupp och omfattning 

Målgruppen för projektet är elever med språkliga- och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Under första halvan av projektet arbetade it-pedagogerna 

främst med att stötta pedagogerna vid genomgångar och arbete i helklasser med 

AT. Detta för att skapa inkludering när alla elever fick ta del av samma utbud. 

Under andra halvan har det istället fokuserats på pedagoger och mindre grupper 

av elever med språkliga- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personal 

från skolans fritidshemsavdelningar fick kunskap om basprogram och appar på 

arbetslagsträffar. Fritidspersonal kunde sedan stötta elever både under fritids- och 

viss skoltid. För särskolans personal och elever utgick insatserna mest från de 

olika elevernas specifika behov av program och appar.  

Forskning och eller beprövade erfarenheter 

Digitala verktyg är något som idag är vanligt i de flesta klassrum men kunskapen 

om hur digitala verktyg kan vara en tillgång varierar kraftigt hos pedagogerna.  

“Olika elever kräver olika slags anpassningar och verktyg beroende på 

förutsättningar, behov samt situation.... men det krävs också att både personal 

och elever har god kunskap i själva handhavandet och vet i vilka situationer när 

och hur verktyget ska och kan användas” (Digitala verktyg som stöd för ökad 

tillgänglighet, Johanna Kristensson 2019). 

Lindeblad (2018) skriver att tidigare har lässvårigheter hos elever ofta lett till 

dålig självkänsla och låg motivation till skolarbete. Lindeblad menar att när elever 

med lässvårigheter får tillgång till specifik AT som hjälper eleven med läsningen 

så gör det att eleven ökar sin självkänsla och motivation. Utöver detta så har 

resultat av studier i Lindeblads forskning visat att de elever som använder AT vid 

läsning ökar sin läsförmåga i samma takt även om de inte aktivt tränar läsning.  

Vidare är det av stor vikt att undervisningen är varierande och motiverande för 

alla elever. Andersson (2019) skriver att elevers engagemang till skolan minskar 

ju äldre eleverna blir och att elever från socioekonomiskt utsatta områden samt 

elever med funktionsnedsättningar löper större risk för att bli oengagerade än 

andra elever.  
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För att möta dessa elever kan det krävas varierande arbetssätt både för att ta till sig 

och visa sin kunskap. Att använda digitala verktyg i lärandet ger stora möjligheter 

till variation och individualisering och skapar goda förutsättningar för 

måluppfyllelse (SPSM, 2018).  

Projektets syfte och mål  
Syfte 

Syftet med projektet är att öka måluppfyllelsen och kunskapen om olika 

pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 

Skolans specialpedagog och de två it-pedagogerna utgår från enskilda elevers 

behov och skräddarsyr lämpliga programvaror både för klasser, grupper och 

enskilda elever. Ansvariga pedagoger får förslag på lämpliga programvaror, stöd 

att hjälpa eleverna komma igång samt support vid behov. På så sätt får elever som 

tillhör målgruppen handfast hjälp med att komma igång med kompensatoriska 

program. 

Mål 

Vi vill vara en skola som har en specialkompetens för att arbeta med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Vi vill att alla våra elever ska trivas i skolan och på fritids och vilja vara där.  

Vi vill ha verksamheter som är exempel på hur man på ett framgångsrikt sätt kan 

arbeta med elever.  

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisningen samt vara en daglig 

del av fritidsverksamheten för att stimulera och hjälpa elever till en mer 

meningsfull vardag. 

Genomförande och delaktighet 

Under året har olika aktiviteter startats upp och genomförts. It-pedagogerna har 

skaffat sig fördjupad kunskap om AT genom inläsning och studiebesök. 

Studiebesök har skett på Kodcenter, Centralt skolstöd och Funka-forum i Örebro. 

Vecka 15 besöktes SETT-mässan tillsammans med några intresserade pedagoger. 

It-pedagogerna har varit på utbildningar med Minecraft education och Office 365. 

Under en av skolans upptaktsdagar i januari 2019 gav projektgruppen information 

och introduktion till pedagogerna om några program och appar samt hur den 

digitala verkstaden skulle fungera. 
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En enkät utformades med frågor som utgick från projektmålen. Enkäten 

genomfördes med all pedagogisk personal, sammanställdes och analyserades. I 

december gjordes sedan enkäten igen.  

 

Digitala läromedel och appar testades utifrån deras potential att öka 

tillgängligheten för elever med funktionsnedsättningar. Några digitala läromedel 

och appar testades ute i klasser och till höstterminen köptes olika program/appar 

in. De som bedömdes funktionella skrevs in i en digital kursplanen. Den digitala 

kursplanen består av två delar; dels ett baspaket med appar och program lämpliga 

för elever med funktionsnedsättning och dels de appar och program som kan 

användas på skolan/ i kommunen. 

 

It-pedagogerna genomförde skolverkets digitala kurs ”Tillgängligt lärande med 

digitala verktyg”.  

 

En del av en studiedag användes till att utbilda personalen i "Teams" och dess 

funktioner för att öka tillgängligheten i digitala texter. På skolans APT:möten  

informerades personalen om digitala verkstadens fortskridande.   

 

En fysisk plats för IT-pedagogerna skapades i skolans bibliotek. Den digitala 

verkstaden ligger i mitten av skolan där många elever och personal passerar. Den 

digitala verkstaden har haft öppet de tider it-pedagogerna har varit på plats och 

både elever och pedagoger har spontant kunnat få digitalt stöd. 

 

En supportkanal skapades i Teams. Där har pedagogerna kunnat boka tid med IT-

pedagogerna och det har funnits information om digitala program och lathundar. 

Supportchattar till respektive klass har också startats upp som både pedagoger och 

elever har använt. 

 

Efter att extra anpassningar och/eller pedagogiska utredningar gjorts av lärare 

eller specialpedagog har IT-pedagogerna fått information om vilka AT som eleven 

haft behov av varpå elever fått hjälp att komma igång med AT i klassrummet. 

 

Rektor anställde under en begränsad tid under vårterminen 2019 en vikarie som 

undervisade klasser så att ordinarie lärare kunde frigöras. Ordinarie lärare fick då 

möjlighet att gå till en kollegas klassrum för att få se andra sätt att arbeta med AT.  

Detta var motivationshöjande även för de lärare som fick besök. Tyvärr gjorde 

vikariesituationen att detta endast blev av vid några få tillfällen.  

10 workshops erbjöds pedagoger, ibland med olika teman. Deltagandet varierade.   

 

Under vårterminen fick pedagoger själva boka tid för att få stöd med 

implementering av AT eller så skedde det utifrån specifika elevers behov. 
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Under höstterminen besökte IT-pedagogerna istället de olika årskurserna under 

fyra dagar. Ordinarie lärare var med när klasserna fick genomgångar av program 

och appar utifrån basprogrammet i den lokala Digitala kursplanen. Elever med 

språksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fick en extra 

genomgång för att repetera det som gåtts igenom i helklass och få ännu större 

möjlighet att träna att använda AT. 

 

Efter höstlovet fick varje årskurs stöd ytterligare en omgång utifrån specifika 

elevers behov för att se hur/om eleverna och pedagogerna tagit till sig kunskapen 

och användandet av AT och repetera användandet av program och appar. IT-

pedagogerna delade upp sig, en tog klassen medan den andre repeterade AT-

användande med elever och ordinarie lärare. För att öka pedagogernas kunskap 

var det av stor vikt att de var med vid genomgångarna. Tyvärr genomfördes detta 

inte i den grad det var tänkt på grund av hög sjukfrånvaro på skolan.  

 

Delaktighet  

Under året startades ett IT-råd upp, där två elever från varje klass deltog. 

Klasslärare skickade elever som hade ett it-intresse. Utifrån vad som gjorts på 

rådet delgav de sedan sina klasskamrater. Det var elever både med och utan 

språkliga- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som deltog. Syftet med 

IT-rådet var att ta vara på elevers intresse, involvera dem i arbetet med den 

digitala kursplanen samt introducera program och appar i klasserna. Motivation 

och elevinflytande var viktigt på dessa träffar då det speglade vad projektgruppen 

kunde arbeta med i klasserna och gav motivation och skapade intresse hos alla 

elever i klasserna. IT-rådet har under året gått igenom olika program och appar, 

gjort film i iMovie och gjort instruktionsböcker till olika appar och program.  

Under andra delen av höstterminen 2019 fick elever med funktionsnedsättningar 

delge varandra sina erfarenheter av digitala verktyg i mindre grupper. Eleverna 

fick även komma med önskemål på AT de trodde kunde hjälpa dem och prata om 

vilka saker de upplevde var svåra i dagsläget.  

Uppföljning av projektets mål 

Målen som beskrev i ansökan var högt satta och flera var svåra att mäta resultat 

på. Tydliga framsteg har märkts men det behövs mer tid för att komma ännu 

närmare målen.  

Målet, ”Digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisningen samt vara en 

daglig del av fritidsverksamheten för att stimulera och hjälpa elever till en mer 

meningsfull vardag”, har till viss del uppnåtts. Det ses i pedagogernas svar på 

frågan “Digitala Verktyg är en naturlig del av min undervisning/ 
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fritidsverksamhet” där svaret har gått från ett genomsnitt på 5.75 till 6.25. (Bilaga 

2).   

Under året har målen för projektet bytt riktning och förändrats. Projektet har 

förlängts med ett ytterligare år och de nya målen är beskrivna i den ansökan.  

Under höstterminens andra del fick IT-pedagogerna ofta vikariera vilket kan ha 

påverkat måluppfyllelsen. 

Analys och resultat  
 

Ökad kunskap och användande 

I början av december fyllde pedagogerna åter igen i den enkät som gjordes i 

början av projekttiden, ”SIS-projekt” (se bilaga 2) samt den enkät som först 

genomfördes våren 2017, ”Digitalisering appar och program”.  

På enkäten ”SIS-projekt” fick samtliga pedagoger på skolan, som var på APT-

möte, svara på frågor om digitala verktyg. När pedagogerna värderade i hur hög 

grad digitala hjälpmedel var en del av deras undervisning hade det ökat från 

5.75 till 6.09. När pedagogerna skattade om de vet hur de använder digitala 

verktyg för att påverka motivation och måluppfyllelse för elever med 

neuropsykiatriska och språkliga funktionsnedsättningar hade värdet ökat med 

runt en hel enhet för samtliga.  

Tron hos pedagogerna på att digitala verktyg ska öka måluppfyllelse och 

motivation hade sjunkit. Gissningsvis beror detta på att innan de digitala 

verktygen användes så frekvent hade pedagogerna en tro på att hjälpmedlen 

skulle göra mycket bättre och lättare, men så blev inte fallet. Sedan kom 

insikten att det är den pedagogiska tanken med och kunskapen om de digitala 

verktygen som ger effekt på lärandet, oavsett vilket verktyg eleverna använder 

är det lika viktigt att pedagogen planerar och följer upp arbetet. 

Resultatet av enkäten ”Digitalisering appar och program” från våren 2017 

visade att pedagogerna själva skattade sin kunskap om olika program och 

appar till i snitt 3,5 på en skala 1-10 där 1 är lägst. I december 2019 hade det 

medelvärdet ökat till 5,2, en rejäl ökning som visar att pedagogerna på skolan 

anser sig ha förbättrat i sin digitala kompetens. Resultaten är dock väldigt 

skiftande och för att komma närmre projektmålet behöver dessa siffror öka 

ytterligare.  
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Inför nästa projektperiod 

 

Under detta år har projektet riktats mycket mot ”med vad” och ”hur” pedagogerna 

kan använda AT i undervisningen. Inför nästa projektperiod kommer fokus att 

flyttas till att AT blir en naturlig del av den dagliga undervisningen för elever med 

språkliga- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom att implementera 

den digitala läroplanen ytterligare så kommer förmodligen pedagogernas 

kompetens och säkerhet att öka vilket gynnar elever med särskilda behov. 

Att öka elevernas motivation genom att använda varierande arbetssätt kommer 

också att prioriteras under nästa period.  

Användandet av olika digitala redovisningsformer, t.ex podd, animeringar, film, 

bildspel kan ge fler eleverna möjlighet att visa sin kunskap.  

Under året har projektet varit delaktigt i att några lärare använt sig av en modell 

kallad stationsundervisning med hjälp av AT. Detta har frigjort lärartid så att 

enskilda elever eller mindre grupper av elever har kunnat undervisas intensivt. 

Under nästa år ska modellen implementeras på hela skolan.   

Under projektperioden har flera bra kompensatoriska och digitala hjälpmedel för 

elever med läs- och skrivsvårigheter upptäckts. Under nästa period kommer fokus 

mer ligga på att hitta kompensatoriska och digitala hjälpmedel för elever med 

NPF. 

Rekommendationer 
 

Framgångsfaktorer och svårt/utmanande i projektet. 

Framgångsfaktorer har varit att alla elever åk 1–6 har haft tillgång till en ”egen” i-

pad sedan augusti 2019.  

Det har varit bra att ha en fast plats (Digital Verkstad) dit elever och pedagoger 

kunnat komma för både spontana och planerade möten.  

Att verkligen ha tid att stöta och blöta idéer har varit en framgångsfaktor.  

Att IT-pedagogerna var med i klasserna och både pedagoger och elever samtidigt 

fick prova samma saker var uppskattat.  

Att IT-pedagog samlade elever i mindre grupper tillsammans med undervisande 

lärare för samtal och träning av funktionell AT var givande.  
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En utmaning i projektet har varit att vissa pedagoger tyckte att det enklaste och 

snabbaste arbetssättet var att IT-pedagogerna introducerade och lärde eleverna 

aktuella program och appar. Pedagogerna upplevde inte att tiden fanns för att 

själva lära sig.  Detta gick emot projektets intention att pedagogerna ska känna sig 

trygga att själva använda AT, annars riskerar kunskapen att försvinna vid 

projektets slut. 

Användandet av IKT bör tas med redan vid planering av nya ämnesområden. 

Annika Agélii Genlott (Specialpedagogik #6.2019 sid. 29) påtalar vikten av att ha 

en pedagogisk tanke med de digitala verktygen för att de ska ge positiv effekt. Om 

man har det ökar resultatet för eleverna, allra störst effekt har man sett för elever 

med någon form av särskilt behov.  
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Digitala kursplan 

 

Järntorgsskolan, Nora Läsåret 2019-2020 
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Läroplan Lgr11 
Järntorgsskolan har en digital kursplan för att alla pedagoger på Järntorgsskolan 

ska kunna bidra till att eleverna på skolan får den utbildning de har rätt till.  

Läsåret 2019/2020, kommer Järntorgsskolan att arbeta 1-1 i årskurserna 1-6 och 

skolans digitala vision syftar emot hur de digitala verktygen bör användas: 

”Utifrån en pedagogisk tanke används digitala verktyg 

som en naturlig del av undervisningen”.   
 

Olika slags digitala verktyg som stöd kan vara en del i att tillgängliggöra 

undervisningen för alla elever, oavsett om de behöver stöd eller om de behöver 

utmanas i sitt lärande, så att de kan nå så långt som möjligt mot målen 

(Kristensson, J. 2018). 

För att arbeta mot skolans digitala vision så behöver pedagoger på skolan ha 

kunskap hur eleverna kan använda sina pedagogiska verktyg.  

I Läroplanen Lgr11, kapitel 1 står: 

En likvärdig utbildning 

” Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital 

kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Lgr11). 

 

Skolans lokala digitala kursplan kan ses som en väg mot att skolan har en samlad 

syn på vilka basprogram och appar som pedagogerna ska kunna hantera samt 

delge och stötta eleverna vid användning för att uppnå en undervisning med hög 

kvalité för samtliga elever.  
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Basprogram och appar  
Dessa tjänster, program och appar behöver pedagogerna på Järntorgsskolan kunna 

hantera för att vara eleverna behjälpliga samt kunna ta del av skolans information. 

 

o Schoolsoft - Närvaro/frånvaro, Veckobrev, ämnesmatriser med omdömen.  

 

o Teams – Ta del av skolans information, samarbeta med kollegor samt 

samarbetsyta med elever.  

 

o Outlook – Digital kalender 

 

o Inläsningstjänst – Inlästa läromedel 

 

o Legimus – Böcker för elever med en läsnedsättning 

 

o OCR-skanner - Office Lens, Prizmo Go eller likvärdig 

 

o Tidverktyg – Tex Visual timer, Classroom Screen 

 

o Pratstart – Svenska för nyanlända 

 

o “Översättningsprogram” - Microsoft translator, Google översätt eller 

likvärdig 

 

o IPad som dokumentkamera – Stage Pro 

 

o Bildstöd – Tex. Bildstod.se eller Widget Online 
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Basprogram och appar 

Utseende Namn Enhet Användare Vad? 

 Schoolsoft Alla 

enheter  

Pedagoger 

 

Lärplattform för 

Närvaro/frånvaro, Veckobrev, 

ämnesmatriser med omdömen.  

 Teams Alla 

enheter 

Åk F-6 

Pedagoger 

Ta del av skolans information, 

samarbeta med kollegor samt 

samarbetsyta med elever. 

 Inläsnings-

tjänst 

Läsår 19/20 

Kommunlicens 

Alla 

enheter 

 

Åk F-6 

 

Inlästa läromedel och 

litteratur. Studiehandledning på 

olika språk.  

 

 

Legimus Alla 

enheter 

 

Åk f-6 för 

elever med 

läsnedsättnin

g. 

Skönlitterärara böcker för 

elever med en läsnedsättning 

 

Office Lens 

 

 

iPads 

 

Åk F-6 Office Lens är en OCR-läsare 

där du tar bild på ett 

papper/whiteboard eller annat 

och sedan kan skriva på iPaden 

istället antingen direkt i eller få 

in texten i Word.  

 

Prizmo Go 

 

 

iPad Åk F-6 Talsyntes. OCR-app som gör 

det möjligt att ta ett foto på en 

text och därefter få den texten 

uppläst med hjälp av 

talsyntes.  

 Visual timer 

Gratis 

iPad Åk F-6 

Pedagoger 

Digital timer. 
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 Pratstart 

Kommun-

licens 19/20  

Alla 

enheter 

Åk F-6 Svenska för nyanlända. 

 Stage Pro 

Gratis  

iPad Åk F-6 

Pedagoger 

App som gör din iPad till en 

dokumentkamera. Använd 

stativ och projicera så att alla i 

klassen kan ta del av det som 

visas.  

 

Outlook med 

kalender 

 

Alla 

enheter 

 

Åk F-6 

Pedagoger 

Kalender och Mail där du kan 

dela din kalender mellan 

pedagoger samt mellan 

pedagog och elev för att dela 

enskilda scheman.  

 

Bildstöd 

Bildstod.se 

Webb-

läsare 

Pedagoger Här kan du skapa bildstöd för 

att underlätta kommunikation 

och förtydliga 

informationsmaterial. 

 

Digitala arbetssätt 

Utseende Namn Enhet Användar

e 
Vad? 

 Klassrum iPad Pedagoger Styr elevernas iPads och se vad 

eleverna arbetar med. Visa 

elevernas skärmar på projektor utan 

sladdkoppling. Skicka filer och 

webadresser till eleverna.  

 Classroom

screen 
Alla, 

webbläsare 

Pedagoger Projicera på projektorn 

lektionsupplägg såsom vad 

eleverna ska göra, tid-hjälpmedel, 

utvärdering av lektion osv.  
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ITG 

Webtool 

Webb-

läsare 

Pedagoger Hjälpmedel för att göra grupper, 

digital handuppräckning, slumpa 

namn. 

 Padlet 

 

Alla 

enheter 

 

Åk F-6 

Pedagoger 

Digital anslagstavla – samla in 

arbetskollegor/ klassens tankar på 

ett smidigt sätt. 

 Popplet 

 

 

 Alla 

enheter 

 

Åk F-6 

Pedagoger 

 

Digital Mindmap. 

Gratis, dock kan man endast göra 

en popplet i gratisvarianten så man 

får ta skärmdump när man är klar 

eller använda den oändliga 

arbetsytan. 

 Ibis Paint 

 

iPad Åk F-6 Ritverktyg och 

fotoredigeringsverktyg. 

 

Quizlet 

 

 

Alla 

enheter 

 

Åk F-6 Quizlet är ett program där man 

tränar begrepp, bilder eller ord 

antingen enskilt eller i Quizlet.live 

där samarbete tränas. Här finns en 

länk för att kika hur det fungerar:  

https://youtu.be/hcYLa8vtEGw 

 Kaahoot! 

 

iPad Åk 1-6 Digital frågesport, quiz. 

 

Glosbok

en 

Kommunlic

ens 19/20  

Alla 

enheter 

Webbläsare 

Åk 1-6 Logga in med O365 konto. Använd 

att träna glosor, begrepp eller 

stavning.  

 

 

https://youtu.be/hcYLa8vtEGw
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Film och redigering 

Utseende Namn Enhet Användar

e 

Vad? 

 Stop Motion 

 

iPad Åk F-6 Göra animerade filmer med hjälp 

av egna figurer, teckningar osv. 

 Clips 

 

iPad Åk F-6 Göra egna korta filmer och egna 

klipp.  

 Flipgrid Alla 

enheter 

 

Åk F-6 Eleverna kan filma korta 

filmer/svar som direkt kommer till 

lärarens ”flipgrid”. Ansluten till 

O365 så att eleverna loggar in 

med sitt användarnamn (medför 

att appen är GDPR-säkrad).  

 iMovie 

 

iPad Åk F-6 Gör egna filmer och trailers. 

 

Svenska 

Utseende Namn Enhet Användar

e 

Vad? 

 Book 

Creator 

 

iPad Åk F-6 Göra egna böcker och serier. Går 

att skriva ut färdiga alster.  

Mycket bra, rekommenderas! 

 

Bingel 

Läsår 18/19 

Skollicens  

Alla 

enheter 

webbläsa

re 

Åk F-6 Finns övningar och uppgifter att 

använda som komplement till 

flertalet ämnen. 
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Polyglutt 

 

Kommunlicens 

19/20  

iPad Åk F-6 Sagor och böcker som är inlästa 

på svenska och ett flertal andra 

språk.  

Använd QR-koderna för att läsa 

samma böcker hela klassen.  

 

Pratstart 

 

Kommunlicens 

Alla 

enheter 

 

Åk F-6 Svenska för nyanlända. 

 Poio 

199:-/per enhet, i 

dagsläget finns 

några licenser.  

iPad Åk F-3 Läsinlärning. I Poio gör vi om 

bokstäver och ord till roliga 

uppgifter i en spännande 

fantasivärld som barnen får 

utforska på egen hand.  

 Spel-Ett 

Gratis  

iPad Åk F-3 Läsinlärning. Spel-Ett är ett spel 

för elever och barn i förskoleklass 

och för andra med behov att öva 

grundläggande läsning.  

 

ClaroSpeak 

 

Kommunlicens 

iPad Åk F-6 

 

Ren yta att skriva på, läser upp 

bokstavsljud istället för 

bokstavsnamn. Går att klistra in 

text och få uppläst. Skriv text i 

ClaroSpeak för att sedan kopiera 

in i andra dokument.  

 

Widget 

Writer och 
Widgit 

Online 

iPad 

och 

web-

läsare. 

Åk F-6 Skriv med symboler. Koppla 

begrepp till bilder/symboler  
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Matematik 

Utseende Namn Enhet  Användar

e 

Vad? 

 

Bingel 

Läsår 19/20 

Skollicens 

Alla 

enheter 

Åk F-6 Finns övningar och uppgifter 

att använda som komplement 

till flertalet ämnen.  

 

Matteappen 

Skollicens åk 4-

6 

iPads 

 

 

Åk 3-6 Digital mattebok där du som 

lärare skickar ut uppgifter som 

eleverna arbetar med på iPaden. 

Fördel att det är en uppgift i 

taget som eleverna ser. 

 Skolplus 

Läsår: 

2019/2020- 

kommunlicens 

Alla 

enheter 

Åk F-6 Skolplus är din resurs på 

webben med material och 

övningar inom en mängd 

ämnen med fokus på Fk-6. Bra 

övningar inom flertalet ämnen. 

Framförallt matematik.  

 Räknetornet 

Gratis 

iPad Åk F-2 Träning av matematiska 

basfärdigheter och begrepp.  

 

Vektor 

 

Gratis 

iPad Åk F- 3 Vektor är framtagen av 

forskare inom kognitiv 

neurovetenskap och matematik 

för att hjälpa barn förbättra sina 

kognitiva och matematiska 

förmågor genom att träna 

arbetsminne, talförståelse och 

problemlösningsförmåga. 

 

10Monkeys 

Licens köpes 

klassvis  

 

Alla 

enheter 

Åk 1-4 Träning av Matematiska 

färdigheter. 
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 Nomp 

Gratis fast då 

utan elevkonton 

och ingen 

uppföljning kan 

göras. 

Alla 

enheter 

Åk 1-6  Kan användas för att 

färdighetsträna. Dock för att 

kunna följa elevernas resultat så 

krävs Nomp Plus till en 

kostnad. 

 Zcooly 

 

Licens köpes 

klassvis  

Alla 

enheter 

App till 

iPads 

Åk F-6  Träning av Matematiska 

färdigheter. Zcooly har flertalet 

olika appar där olika 

färdigheter tränas stegvis. 

Uppdrag kan ges eleverna.  

 

Matematik 6 

Bas 

iPads 

 

 

Åk 5-6 Träna inför nationella proven i 

åk 6. Gör en diagnos först och 

se vad du behöver träna på, 

sedan får du förslag på 

arbetsområden. 

Programmering 

Utseende Namn Enhet Användare Vad? 

 

Micro:bit  

 

Alla 

enheter 

 

Åk 3-6 Programmering. Använd 

färdiga lektionsplaneringar 

eller hitta på egna byggen 

där du kopplar dit din 

micro:bit.  

 Lego 

Mind-

storms – 

Fix the 

factory  

iPad Åk 2-6 Programmera Legoroboten 

EV3 för att klara olika 

uppdrag. 

 Blue Bot 

Gratis  

iPad Åk F-3 Använd iPaden för att 

programmera Blue Boten.  
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Lightbot: 

Code 

Hour 

Gratis  

iPad Åk F-6 Lightbot Code Hour är ett bra 

exempel på en app som lär 

dig grunder i kodning. Här 

spelar man sig igenom olika 

svårighetsgrader och på så 

sätt lär man sig se och förstå 

olika mönster och 

kommandon.  

 

Swift 

Play-

ground 

 

Gratis  

iPad Åk 3-6 

 

 

Swift Playground lär på ett 

roligt sätt ut 

programmeringens grunder 

och tar steget vidare till 

avancerade begrepp och 

programmering med riktig 

kod. Svensk text. 

 Scratch 

jr 

iPad Åk F-6 

 

Enkel blockprogrammering.  

 

Scratch 

3.0 

  

Alla 

enheter 

Åk 2-6 Blockprogrammering 

 

 

Referenser: 

Kristensson, J. Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet. 2018. 

Resurscentrum Kärnhuset, Halmstads kommun 

Skolverket Lgr 11. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-

och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-

forskoleklassen-och-fritidshemmet 
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Bilaga 2 – Enkät 
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