
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 kunskaper 
om hur bilder skapas och tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjlig-
heter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna 
bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Genom undervisning-
en ska eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer samt överväga olika 
lösningar och tillvägagångssätt i det bildskapande arbetet. Eleverna ska 
också uppmanas att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och 
problemlösande sätt. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med 

betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden. 
• Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, 

däribland i skolan och i digitala miljöer. 
• Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och 

observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet. 

Teknik
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse 
för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjlig-
heter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar 
människan, samhället och miljön. På så sätt kan eleverna utveckla en 
teknisk medvetenhet och en förmåga att relatera tekniska lösningar och den 
egna användningen av teknik till frågor som rör hållbar utveckling. 

Centralt innehåll
I årskurs 4–6 
• Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till 

exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av informa-
tion i digitala miljöer. 

• Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar 
för människa och miljö. 

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersök-
ning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

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. Eleverna ska ges 
möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga 
texter. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur man söker och kritisk värderar information från olika källor. 

Centralt innehåll
I årskurs 7–9 
• Skillnaden i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sam-

manhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande. 
• Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i 

olika sammanhang. 
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlit-

lighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
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