
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 undervisningen 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 
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion. 
• Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en 

bild, till exempel linjer och färg. 
• Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och kon-

struktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder. 

I årskurs 4–6 
• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier 

och illustrationer till text. 
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. 
• Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av foto-

grafi och rörlig bild. 

I årskurs 7–9 
• Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och 

andra typer av bilder. 
• Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt 

resultat. 
• Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa 

verktyg och material kan användas för bestämda syften. 
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