
Alla uppdrag i ”Världens bästa 
problemlösare” har en grund 
i LGR22 och hjälper dig att 
uppnå kursmålen. 

Här ger vi förslag på ämnes-
kopplingar från kursplanerna 
så att du kan få exempel på 
hur uppdragen kan knytas till 
ämnesmålen, men det kan 
förstås finnas fler kopplingar i 
andra ämnen.

Skolans uppdrag
Enligt Läroplan för grundsko-
lan (LGR22) ska skolan  
stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende 
samt deras vilja att pröva och 
omsätta idéer i handling och 
lösa problem. Eleverna ska få 
möjlighet att ta initiativ och ta 
ansvar samt utveckla sin för-
måga att arbeta självständigt 
som tillsammans med andra.

LGR22-kopplingar
Kursplaner - Syfte 
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna ut-
vecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska 
bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som 
utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och 
arbetssätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, 
rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället. Eleverna ska 
också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka 
samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i 
olika sammanhang och källor. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, 

däribland i skolan och i digitala miljöer. 
• Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet 

samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället. 
• Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och 

observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet. 

I årskurs 4–6 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granska-

re av samhällets makthavare samt som underhållare. 
• Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån socia-

la, etiska och rättsliga aspekter. 
• Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett 

källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av 
källor som rör samhällsfrågor. 

I årskurs 7–9 
• Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilem-

man som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldighe-
ter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala 
medier. 

• Hur medier produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjlig-
heter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokra-
tiskt samhälle. 

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av 
omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel 
utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och 
värderingar. 

• Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör 
samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.
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