
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 
Sjöld
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan 
att formge och framställa föremål genom att arbeta med olika material och 
hantverkarstekniker. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla idéer samt överväga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjd-
arbetet. På så sätt ska undervisningen väcka elevernas nyfikenhet och lust 
att undersöka och experimentera med olika material, hantverkstekniker och 
uttryck, samt att ta sig an uppgifter på ett kreativt sätt. I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att reflektera över arbetsprocesser och resultat för 
att fördjupa sitt lärande. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas. 
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning 

och reflektion över arbetsprocessen. 
• Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet. 

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. Undervisningen ska 
även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, 
enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Centralt innehåll
I årskurs 4–6 
• 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. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. 
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

• Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper 
och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

Sanhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utveck-
lar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället 
påverkar varandra. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar 
att utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och hur de 
kan påverkas av faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund. Eleverna 
ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påver-
ka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i 
olika sammanhang och källor. 

Centralt innehåll
I årskurs 7–9 
• Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster 

och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av 
världen. 

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

• Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på 
dessa.
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