
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 
Svenska 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kun-
skaper i och om svenska språket. 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. 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identite-
ten och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till 
att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar kan få konse-
kvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges 
förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang 
och medier. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge 
kommentarer. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, 
digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja 
presentationer. 

• Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för 
barn. 

• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kropps-
språk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker 
vid egen kommunikation i digitala medier. 

I årskurs 4–6 
• Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar 

och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer 
och i samband med demokratiska beslutsprocesser. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. 
Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, 
digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och 
genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan 
påverka en presentation. 

• Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende 
på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kom-
munikation i digitala och andra medier. 

I årskurs 7–9 
• Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och 

kunskaper, lyssna ställa frågor och föra resonemang, samt formulera 
och bemöta argument. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. 
Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och 
sammanhang. Talmanus och lika verktyg för att planera och genomföra 
muntliga presentationer, såväl med som utan digital teknik. 

• Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och 
ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan 
samspela med varandra, till exempel i filmisk berättande, teaterföre-
ställningar och webbtexter. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sam-
manhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande. 

presenterar:


