Fastighetslabbets koppling till Läroplanen för grundskolan (Lgr 11)
Kapitel 1 – Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildning ska förmedla
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (s. 7).
Förståelse och medmänsklighet
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en
kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva
sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har
en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (s. 7).
Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska
framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.
Undervisningen ska vara saklig och allsidig (s. 8).
En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller
att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och
behov. Det finns också olika vägar att nå målet (s. 8)
Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och värden
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap
blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed
få tilltro till sin språkliga förmåga.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva
efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar
ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett
historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför
framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan.
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga
att göra personliga ställningstaganden.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en
sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former
såsom – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med
varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och

den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett
lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte
mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas
utveckling och lärande.
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även
hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper
och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (s. 9-10).

Kapitel 2 – Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga
erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla
också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
2.2 Kunskaper
Skolans mål är att varje elev
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna
tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i
livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön
och samhället,

•
•
•

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama
och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande, och
kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

2.6 Skolan och omvärlden
Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Fastighetslabbets stationer kopplat till grundskolans ämnen
Station: Väggen
Idrott & hälsa
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och
respekt för andra.
Matematik Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder,
modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att
kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer.
Samhällskunskap
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och
aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om
samhällsfrågor.
Svenska
Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Teknik
Ämnets syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika
problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att
utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Station: Energihuset
Hem- och konsumentkunskap
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka
konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
Idrott & hällsa
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och
respekt för andra.
Matematik
Ämnets syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
Fysik
Ämnets syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för
att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har
betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och
estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Kemi
Ämnets syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för
att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har
betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och
estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Geografi
Ämnets syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga
verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och
mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma
konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rumme
Religion
Ämnets syfte:
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt
etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att
utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka
och leva.
Samhällskunskap
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och
aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om
samhällsfrågor.
Svenska
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och
för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla
språket för att tänka, kommunicera och lära.
Teknik
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk
verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska
undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma
tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och
hållbar utveckling.

Station: Stadsplanering
Bild
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design,
konst, arkitektur och miljöer ingår.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och
problemlösande sätt.
Geografi
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska
förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra
jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges
förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är
viktiga och användbara.
Samhällskunskap
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet
att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är
sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och
aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om
samhällsfrågor.
Svenska
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och
för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla
språket för att tänka, kommunicera och lära.

Station: Test
2.6 Skolan och omvärlden
Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
Samhällskunskap
Ämnets syfte:
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och
kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Ämnets centrala innehåll för år 7-9:
Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och
arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker
till individens val av yrke och till löneskillnader.

Station: Projektledning/Ombyggnad, VR-glasögon
Bild
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design,
konst, arkitektur och miljöer ingår.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och
problemlösande sätt.
Hem- och konsumentkunskap
Ämnets syfte:
Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och
kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.
Idrott & hälsa
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och
respekt för andra.

Slöjd
Ämnets syfte:
Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse
och handling samverkar.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form,
funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av
material och teknik.
Teknik
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin
tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an
tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Station: Gräsklippar-race
Teknik
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin
tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an
tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Idrott & hälsa
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och
respekt för andra.

Ministation: Hantverksskåp
Teknik
Ämnets syfte:
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så
att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett
medvetet och innovativt sätt. Eleverna ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper om hur man
kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges
förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Genom undervisningen ska

eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för,
och påverkar, människan, samhället och miljön.
Matematik
Ämnets syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och
matematiska situationer.
Slöjd
Ämnets syfte:
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med
olika material och uttrycksformer. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla sin skicklighet
i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge
eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och
värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att
utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper bland annat form, funktion och
konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och
teknik.

Ministation: Balkongen
Samhällsvetenskap
Ämnets syfte:
Eleverna ska bland annat ges möjlighet att utveckla förståelse för sina egna och andra
människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår
och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Genom
undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges möjlighet till att reflektera över hur
individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala,
nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv och analysera samhällsstrukturer med
hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Teknik
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i
vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk
verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Slöjd
Ämnets syfte:
Eleverna ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta
med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i
en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera
resultat. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om
färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med
medvetna val av material och teknik.

Ministation: Utställning Framtida boende
Historia
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär
en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om
framtiden. […] Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och
levnadssätt. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk
referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.
Samhällskunskap
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet
att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är
sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så
sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor,
betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och
hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och
aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om
samhällsfrågor.
Teknik
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin
tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an
tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna
ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med
ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet
har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön (s. 278).

Ministation: Pocketpark
Samhällskunskap
Ämnets syfte:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna bland annat ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas och förändras
och samverkar.
Idrott och hälsa
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska
ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under
olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv).

Ministation: En väggs uppbyggnad
Fysik
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
Teknik
Ämnets syfte:
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så
att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett
medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om
hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges
förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Genom undervisningen ska

eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för,
och påverkar, människan, samhället och miljön.
Slöjd
Ämnets syfte:
Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse
och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer,
överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen
bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och
att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla kunskaper om t.ex. form, funktion och konstruktion och om hur
dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.
Matematik
Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik
och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. […] Eleverna ska ges
förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska
situationer.

Fastighetslabbets spelrum kopplat till grundskolans ämnen
Bild
Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design,
konst, arkitektur och miljöer ingår.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och
problemlösande sätt.
Geografi
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska
förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra
jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges
förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är
viktiga och användbara.

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka
framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
Hem- och konsumentkunskap
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka
konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
Historia
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär
en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om
framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska
förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i
människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika
kulturella sammanhang och levnadssätt.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en
fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick
över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar
kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten
med platser och människors berättelser.
Idrott och hälsa
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och
respekt för andra.
Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik
och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Religion
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i
fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till
segregation.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt
etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att
utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka
och leva.
Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och
moraliska frågor.
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet
att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är
sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så
sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor,
betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och
hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga
rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att
eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som
utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och
aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om
samhällsfrågor.
Slöjd
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och
uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.
Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och
för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla
språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska
språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar
beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka
elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar
på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta
ansvar för det egna språkbruket.
Svenska som andraspråk
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i
olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges
möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge
eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa
för tidiga krav på språklig korrekthet.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska
språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar
beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka
elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar
på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta
ansvar för det egna språkbruket.

