
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 
Teknik
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse 
för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjlighe-
ter att utveckla sin förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar 
människan, samhället och miljön. Undervisningen ska ge eleverna förutsätt-
ningar att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. 

Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
• Hur föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla meka-

nismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som 
används i samband med detta. 

• Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur ma-
terialen benämns och kan sammanfogas. 

• Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade 
och hur deras funktion kan förbättras. 

Samhällskunskap
Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att 
eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett 
demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrå-
gor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika 
intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också 
ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka sam-
hällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika 
sammanhang och källor.

Centralt innehåll
I årskurs 4–6 
• Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom famil-

jer och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet. 
• Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa. 
• Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett 

källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av 
källor som rö samhällsfrågor. 

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. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa 
och kommunicera visuellt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utveck-
lar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Centralt innehåll
I årskurs 7–9 
• Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande 

bilder om frågor som är angelägna för eleverna. 
• Kombinerande av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande. 
• Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt 

resultat. 
• Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas 

och kritiskt granskas. 
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