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Kopplingar till läroplanen Lgr 11 – åk F-32 
Lgr11 och ”Vad är det du köper?” 
Årets miljöspanaruppdrag ”Vad är det du köper?” ger flera olika möjligheter att arbeta mot 
läroplanens mål och riktlinjer enligt Lgr11, både inom skolans respektive ämnen och genom 
det ämnesövergripande arbetet. Nedan följer förslag på vilka perspektiv och mål som är 
utmärkta att arbeta med i samband med årets miljöspanaruppdrag. Det finns naturligtvis fler 
möjligheter men vi har valt att plocka ur ett begränsat urval. 
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Ur 1. Skolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 
”Utbildningen 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.” 

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.” 

Rättigheter och skyldigheter 
”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” 
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Skolans uppdrag 
”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” 

 
”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 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.” 

 
”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.” 

 

Ur 2. Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 Normer och värden 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

Mål 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv, 

• 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, 
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 
• 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 modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande, och 
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2.3 Elevers ansvar och inflytande 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. 

Ur 3. Kursplaner 

3.1 BILD 
Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna 
åsikter och delta aktivt i samhällslivet. 

 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med 

olika material, 
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,  

 

3.2 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar 
såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om 
konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en 
fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, 
ekonomi och miljö. 

 
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet 
hållbar utveckling. 

 

3.3 MATEMATIK 
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser. 

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- 
sättningar att utveckla sin förmåga att 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

3.4 BIOLOGI 
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap 
för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar 
utveckling. 

 
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

3.5 KEMI 
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens 
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uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar 
utveckling.  

 
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 
 

3.6 GEOGRAFI 
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla 
människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. 

 
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 
förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika 
delar av världen, 

• värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 
etik och hållbar utveckling. 

3.7 SAMHÄLLSKUNSKAP 
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I 
dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till 
globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om 
samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en 
komplex värld. 

 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor 
ur olika perspektiv, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv, 

 

3.8 SVENSKA 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

3.9 TEKNIK 
För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som 
omger oss göras synlig och begriplig. 

 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, 


