
Plastslöjd: Högstadiet 

Läroplanskopplingar åk 7-9 

Kemi 

Kemin i vardagen och samhället  

• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys 

av några vanliga produkter.  

• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan 

förhindras.  

• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.  
 

Kemin och världsbilden  

• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, 

samhälle och människors levnadsvillkor.   

• Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. 
 

Matematik 

Sannolikhet och statistik  

• Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.  

• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och 

andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan 

användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.  

• Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.  

• Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och 

förbättras vid programmering. 
 

Samband och förändring  

• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga 

situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 
 

Samhällskunskap 

Rättigheter och rättsskipning 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska 

och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till 

exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 

Samhällsresurser och fördelning 

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i 

samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i 

en globaliserad värld. 

 



 

Beslutsfattande och politiska idéer 

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga 

uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 

 

Hem- och konsumentkunskap 

Konsumtion och ekonomi 

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor 

utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Miljö och livsstil 

• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. 

• Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. 

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa. 

  

Teknik 

Tekniska lösningar 

• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur 

tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband 

med detta. 

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar 

• Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering. 

  

Bild 

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, och 

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 
 

Bildframställning 

• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, 

åsikter och upplevelser. 

• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. 

• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. 

• Presentationer av eget bildskapande. 
 

 

 



 

Redskap för bildframställning 

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan 

användas i bildskapande arbete. 

• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda 

syften. 

Bildanalys 

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 
  

Slöjd 

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till 

exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik. 

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan 

digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 
 

Slöjdens arbetsprocesser 

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i 

arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 

• Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. 

• Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg. 
 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. 
 

Slöjden i samhället 

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet. 

• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
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