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Ämnesplaneringarna för biologi, kemi och fysik är indelade i fy ra moduler var, det 

v ill säga fyra centrala områden. En modul motsvarar ungefär 15 undervisnings-

timmar. Ämnesplaneringarna har utgått från tre undervisningstimmar i NO i 

v eckan under två läsår. Varje termin läser eleverna en modul av varje ämne (t.ex. 

modul A i fy sik, biologi och kemi under höstterminen och modul B i fy sik, biologi 

och kemi under vårterminen). 

Elev erna läser således ett NO-ämne i taget och avslutar kurserna i slutet av 

andra läsåret. Grundtanken med denna modell är att eleverna då haft tid på sig att 

utveckla sin svenska. Avancerade språkkunskaper såsom argumentation och  

ställningstagande är nämligen nödvändiga för att klara kunskapskraven för NO i 

åk 9. En annan vinst med modellen är att synergier mellan dessa tre ämnen är 

möjliga i flera områden, t.ex. matens kemi och hälsa, miljö, energi och hållbar 

utveckling. Varje ny modul bygger vidare på de föregående modulerna i de två 

andra NO-ämnena. 

Det är dock inte ov anligt att skolor väljer att schemalägga NO-ämnena på ett 

annat sätt. Låt oss ta Skola A som ett första exempel. Skola A har valt att erbjuda 

biologi under höstterminen. Kemi och fysik läses samtidigt under vårterminen (se 

tabellen nedan för en öv ersikt över det första läsåret). Varje NO-ämne på skola A 

schemaläggs med två timmar i veckan, vilket ger samma totala antal undervis-

ningstimmar som i grundplaneringen (beskriven ov an). Under höstterminen 

kommer eleverna att läsa modul A och B i biologi. Under vårterminen läser de 

modul A och B i både fy sik och kemi. Andra läsåret läser de modul C och D i alla 

tre ämnen. 
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Ett annat exempel på schemaläggning  av modulerna har skola B. Skola B har 

ny anlända elever som v arit i Sverige endast en kort tid och erbjuder därför ett 

inledande basår. Under basåret följer eleverna innehållet i modulerna i grova drag, 

men fokus ligger på elevernas språkutveckling i sv enska. När eleverna efter basåret 

börjar undervisningen i enlighet med Intensivsvenskas modells ordinarie studie-

tempo möter de ännu en gång samma moduler med samma innehåll. De får där-

med både en repetition, en fördjupning och en breddning i ämnet. Med större 

kunskaper i svenska har eleverna mycket bättre förutsättningar att klara kunskaps-

målen i modulen.   
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