
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 
Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunska-
per om hur bilder skapas och tolkas. I undervisningen ska eleverna ges 
möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar 
egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisning-
en ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 
skapa och kommunicera visuellt. Genom undervisningen ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla idéer samt överväga olika lösningar och tillväga-
gångssätt i det bildskapande arbetet. Eleverna ska också uppmuntras att ta 
egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustra-

tioner till berättelser. 
• Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en 

bild, exempel linjer och färg. 
• Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereo-

typer. 

Idrott och hälsa 
Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda 
levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet. Undervis-
ningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som 
påverkar den fysiska förmågan samt kunskaper om hur rörelse och rörelse-
aktiviteter förhåller sig till fysisk, psykisk och social hälsa.

Centralt innehåll
I årskurs 4–6 
• Grundläggande träningslära: pulshöjande rörelser samt koordinations-, 

styrke- och rörlighetsövningar. 
• Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de 

påverkar den fysiska förmågan och hälsan. 
• Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön. 

Geografi 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 
miljö- och utvecklingsfrågor kopplade till klimatförändringar, människans 
tillgång till och användning av naturresurser, samt befolkningsfrågor och 
levnadsförhållanden i olika delar av världen. Därigenom ska eleverna ges 
förutsättningar att analysera och reflektera över olika lösningar på vår tids 
och framtidens globala utmaningar utifrån ekologiska, sociala och ekono-
miska perspektiv på hållbar utveckling.

Centralt innehåll
I årskurs 7–9 
• Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människors påver-

kan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, 
samhälle och natur i olika delar av världen. 

• Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer 
som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser. 

• Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. presenterar:


