
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 hantverkstekniker. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla idéer samt överväga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjd-
arbetet. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förmågan att 
välja och hantera material för att främja hållbar utveckling. Därigenom kan 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett miljömedvetet förhåll-
ningssätt. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Undersökande av olika materials egenskaper.
• Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, 

ull och furu. 
• Resurshållning vid användning av material i slöjdarbetet. 

Idrott
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 
allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vis-
tas i naturen. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att 
utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 
vad som påverkar den fysiska förmågan samt kunskaper om hur rörelse 
och rörelseaktiviteter förhåller sig till fysisk, psykisk och social hälsa. Vidare 
ska eleverna ges möjligheter att planera och genomföra olika aktiviteter. 

Centralt innehåll
I årskurs 4–6 
• 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. 
• Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning. 

Sjöld
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan 
att formge och framställa föremål genom att arbeta med olika material 
och hantverkstekniker. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla idéer samt överväga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjd-
arbetet. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förmågan att 
välja och hantera material för att främja hållbar utveckling. Därigenom kan 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett miljömedvetet förhåll-
ningssätt. 

Centralt innehåll
I årskurs 7–9 
• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbe-

skrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg. 
• Jämförelser mellan olika slöjdmaterial utifrån deras kvalitet och påver-

kan på miljön, till exempel mellan natur- och konstmaterial, förnybara 
och icke förnybara material. 

• Resurshållning genom återbruk, reparation samt vård av material och 
föremål. 
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