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Intensivutbildning i svenska för nyanlända 

skolelever  
Det material som du nu har framför dig är en av tretton så kallade 

ämnesplaneringar. I ämnesplaneringarna är det centrala innehållet och 

kunskapskraven i kursplanerna (Lgr 11) sorterat, organiserat och bearbetat i form 

av en tvåårig grundplan för olika skolämnen på introduktionsprogrammet 

språkintroduktion. De är resultatet av ett nära och intensivt samarbete mellan 

forskare, skolledare och yrkesverksamma lärare under fyra år i projektet 

Intensivsvenska. I detta introduktionskapitel beskrivs dels projektets grundtankar, 

dels hur ämnesplaneringarna kan läsas och användas.   

Intensivsvenska, eller med det fullständiga namnet, Intensivutbildning i svenska 

för nyanlända skolelever, är ett samverkansprojekt som pågått 2016–2020.1 

Projektets vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet 

vid Stockholms universitet. Projektet ingår i Wallenbergstiftelsernas satsning 

Utbildning för ökad integration och det är Marianne och Marcus Wallenbergs 

stiftelse som har varit huvudfinansiär med Stockholms universitet och 

Institutionen för svenska och flerspråkighet som medfinansiärer. Projektets 

huvudman är Svenska Akademien. För utförligare information om projektet i sin 

helhet, se www.intensivsvenska.se. 

De övergripande målen som har styrt arbetet i projektet är  

1. hållbar utveckling av utbildning och undervisning och 

2. långsiktig förbättring av skol- och undervisningspraktiken genom 

implementering av gemensamt framarbetade arbetssätt och strukturer. 

 

Målgruppen för arbetet har i första hand varit nyanlända elever i gymnasieåldern; 

en elevgrupp som arbetar mot att uppnå gymnasiebehörighet. Dessa elever har 

mest bråttom och på dem är kraven som störst, språkligt och kognitivt. De ska på 

kort tid lära sig svenska från grunden och erövra en språklig kompetens som är 

funktionell i skolsammanhang – ett specialiserat, skriftspråksbaserat och abstrakt 

språk för lärande i olika ämnen (t.ex. Hakuta, Butler & Witt 2000, Schleppegrell 

                                                        

1 Projektledningen har utgjorts av Maria Lim Falk (projektledare), Helena Bani-Shoraka (bitr. 
projektledare) och Tomas Riad. Därtill har projektgruppen inkluderat följande personer: Ann 
Boglind, Evelina Bång, Julia Forsberg, Carmen Galian Barrueco, Olle Josephson, Monica Karlsson, 
Margareta Majchrowska, Johanna Prytz, Débora Rottenberg, Ghazaleh Vafaeian, Gustav Westberg 
och Torbjörn Westerlund. Alla har bidragit i arbetet med ämnesplaneringarna – ett arbete som bland 
annat har omfattat analyser av styrdokument, konkretiseringar av mål, delmål och innehåll i 
samarbete med lärare, daglig dokumentation i klassrummen på projektskolorna för t.ex. uppföljning 
och utvärdering av ämnesplaneringarnas funktionalitet, fortlöpande arbete i ämneslärargrupper för 
fortsatt utveckling och revidering av ämnesplaneringarna och andra projektsatsningar. För mer 
information om projektskolorna, se fotnot 5. 

https://kaw.wallenberg.org/press/utbildningssatsningar-minskat-utanforskap#:~:text=Programmet%20%E2%80%9DUtbildning%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20integration,kronor%20i%20samarbete%20med%20Kungl.
http://www.intensivsvenska.se/
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2004, Lindberg 2007, 2011, jfr Skolverket 2017). Sådana höga krav kräver en 

genomtänkt och konkret plan både för utbildningen i sin helhet, och för den 

innehållsliga och språkutvecklande undervisningen i de enskilda ämnena (jfr 

Skolinspektionen 2010, 2019).2 Det är en sådan plan som projektarbetet har 

riktats in mot.  

Att utvecklingsarbetet skulle omfatta hela den utbildning i det svenska 

utbildningssystemet som är avsedd för nyanlända elever i gymnasieåldern – 

introduktionsprogrammet språkintroduktion – har framstått som självklart.3 

Projektet har från början haft skolans uppdrag och dess måluppfyllelse för ögonen, 

och skolförbättring är en del av målet. Med detta mål är det nödvändigt att omfatta 

hela utbildningen. Arbetet har inbegripit dels uppläggning och organisering av 

utbildningen i sin helhet, dels planering och strukturering av undervisningen i 

olika skolämnen. Såväl det organisatoriska som pedagogiska utvecklingsarbetet 

har skett i direkt anslutning till undervisning och lärande i klassrummet. En viktig 

utgångspunkt har varit att beakta och synliggöra hela styrkedjan för att klargöra 

dess betydelse för enskilda skolors, rektorers och lärares förutsättningar för att 

bedriva sitt arbete (jfr Håkansson & Sundberg 2016 om förändringsteori, 

skolförbättring och strategier för en hållbar skolutveckling). Rektorer och lärare på 

olika skolor i olika kommuner har aktivt deltagit i utvecklingsarbetet, tillsammans 

med forskargruppen. Parallellt med detta har forskarna studerat och analyserat 

kommunernas och skolornas mottagnings- och kartläggningsrutiner, deras 

inplaceringsförfarande och gruppindelningsprinciper, liksom deras grunder för 

schemaläggning och annan planering av programmet. 

Intensivsvenskamodellen  

Med de ovan nämnda övergripande målen som bakgrund kan det konkreta 

projektmålet formuleras så här: Att arbeta fram en målorienterad, konkret och 

systematiskt upplagd grundmodell för språkintroduktion som ger förutsättningar 

för en likvärdig utbildning med hög kvalitet, ökad måluppfyllelse och bättre 

genomströmning.  

Vi har valt att använda oss av ordet modell, trots att det inom 

utbildningsvetenskaplig och pedagogisk forskning liksom i skolpraktikkontexten 

ofta verkar kunna associeras med färdiga koncept och enkla tips och trix. Det är 

därför viktigt att understryka att arbetet inom ramen för projektet Intensivsvenska 

utgår från att det inte finns några enkla och snabba lösningar på de stora 

                                                        

2 Skolinspektionen 2010 – om framgångsfaktorer för undervisning; Skolinspektionen 2019 – om 
utmaningar med att skapa förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet i svenska som 
andraspråk. 
3 Alternativ hade varit att i utvecklingsarbetet enbart omfatta ett eller ett par ämnen eller 
ämnesdidaktiska perspektiv och/eller ha en tematisk inriktning som till exempel ’språkutvecklande 
arbetssätt’ eller ’att utveckla litteracitet på ett andraspråk’, etc. eller helt och hållet lägga fokus på 
ämnet svenska som andraspråk. 
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utmaningar som utbildning av nyanlända innebär. Envar som varit inblandad i 

sådan utbildning vet att det inte finns någon ”quick fix”. Det krävs samarbete och 

långsiktighet för att utveckla och etablera hållbara strategier, processer och 

arbetssätt.  

En annan grundtanke har varit att projektets arbete ska kunna få spridning efter 

de fyra arbetsåren. Vi har därför kontinuerligt uppmärksammat specifika och 

generella perspektiv på arbetet som sådant under hela processen. Å ena sidan har 

utvecklingsarbetet utgått från de faktiska utmaningar som lärare och rektorer på 

projektskolorna har upplevt och identifierat i mötet med den heterogena 

elevgruppen nyanlända i sina specifika skol- och klassrumspraktiker (se fotnot 5 

för mer information om projektskolorna). Å andra sidan har en betydelsefull 

aspekt av projektets processledningsroll varit att kontinuerligt lyfta blicken och 

växla perspektiv från det specifika till det generella.  

Intensivsvenskamodellen – stöttning för planering och 

genomförande av utbildning och undervisning  

Den grundmodell som projektarbetet har resulterat i kan beskrivas som ett system 

av planerad stöttning såväl för uppläggning och organisering av utbildningen i sin 

helhet som för planering och strukturering av undervisningen i olika skolämnen.4 

Intensivsvenskamodellen kan liknas vid en rejäl byggnadsställning runt skol- och 

klassrumspraktikerna, i vilka väsentliga funktioner har satts under lupp och 

analyserats för att sedan kunna stärkas och utvecklas vidare.  

Struktur och systematik, konkretion och explicithet är två centrala begreppspar i 

projektets tänkande. De kan ses som grundläggande förutsättningar för en 

likvärdig skol- och klassrumspraktik med hög kvalitet och höga (stimulerande) 

förväntningar på eleverna. Begreppen fångar väl in de faktorer som enligt till 

exempel Skolinspektionen (2010) kännetecknar god undervisning, framgångsrika 

lärare och ett utvecklingsinriktat och stabilt kollegium. De fångar också in aspekter 

som i forskningen har visat sig ha stor betydelse för elevers lärande och 

studieresultat, både på lång och kort sikt (Nordenbro m.fl. 2008, Håkansson & 

Sundberg 2012). 

Struktur och systematik hänger nära samman i Intensivsvenskamodellen. På en 

övergripande nivå avser struktur utbildningens inre uppbyggnad, som till exempel 

organisering av ämnen, undervisningstid och schemaplanering för olika 

elevgrupper (Vad ska läsas när och av vem?). Det handlar om att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt på en skola, i en kommun eller region för att kunna 

göra träffsäkra och välgrundade anpassningar av utbildningen till olika 

elevgrupper. Ett steg närmare undervisningen, på ämnesnivån, handlar struktur 

                                                        

4 Jfr stöttningsbegreppet hos Gibbons 2002 och Polias, Lindberg & Rehman 2017. 
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om organisering och disposition av ämnenas olika delinnehåll och förväntade 

förmågor och färdigheter. På undervisningsnivå handlar struktur om planering 

och organisering av innehåll och arbetssätt för såväl sekvenser av lektioner som för 

enskilda lektioner och moment inom en lektion.   

Utöver att vara strukturerad bör såväl utbildningens uppläggning som 

undervisningen i olika ämnen i möjligaste mån också vara systematisk. Det 

systematiska kan röra principer för till exempel vilka ämnesområden som med 

fördel kan läsas i en elevgrupp med kort skolbakgrund eller i en elevgrupp med 

hittills mycket begränsade kunskaper i svenska. Vad är rimliga och stimulerande 

mål för denna elevgrupp? Hur kan undervisningen i olika ämnen planeras på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt för elever som har lång skolbakgrund och som 

kan förväntas ha en snabb progression i svenska? Vad är lämpligt att behandlas 

tidigt i utbildningen respektive senare? Etc. 

Exempel på redskap som tillsammans kan fungera som utgångspunkt för en 

planering som syftar till att främja systematisk progression är (1) Skolverkets 

bedömningsstöd Bygga svenska (2017), (2) registermodellen för språkutveckling, 

språkanvändning och språklig variation mot bakgrund av situationella 

förutsättningar i olika sammanhang (Halliday & Hasan 1989, Martin & White 

2005), (3) Cummins fyrfältsmodell för undervisning och lärandets zoner 

(Cummins 1981, 1984, Gibbons 2009, jfr Mariani 1997) och (4) cirkelmodellen för 

realisering av undervisningsplanering i cykler (Martin & Rothery 1986, Kuyumcu 

2004, 2013, Johansson & Sandell Ring 2010). I artikeln Planera för progression 

ges exempel på hur redskapen konkret kan användas i samverkan (se Lim Falk 

2017).  

Om struktur och systematik framför allt handlar om att strukturera och 

systematisera utbildningens och undervisningens vad och hur på olika nivåer, så 

handlar konkretion och explicithet om att tydliggöra och underlätta förståelsen av 

strukturen och systematiken (för både lärare och elever). Såväl innehåll och mål 

(vad:et) som vägen dit (hur:et) behöver ha en klar och tydlig form, det vill säga 

formuleras så konkret som möjligt. Därutöver behöver det uttryckas explicit och 

göras synligt för alla berörda (jfr Skolinspektionen 2010, SKL 2019). Lärarens 

förståelse av strukturen och systematiken och betydelsen av dem för elevernas 

kunskapsutveckling är steg ett (jfr Nordenbro m.fl. 2008). Det nödvändiga nästa 

steget är att strukturen, systematiken och det konkretiserade innehållet och målen 

kommuniceras tydligt och begripligt till eleverna (jfr Håkansson & Sundberg 

2012). 

Ämnesplaneringarna är centrala i det system av stöttning som 

Intensivsvenskamodellen utgör. En ämnesplanering kan kort och gott beskrivas 

som en strukturering och konkretisering av kursplanens övergripande mål, 

centrala innehåll och kunskapskrav. Utformandet av denna typ av 

stöttningsmaterial bygger på det starka forskningsstödet för att tydliga mål har 
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stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och studieresultat (se referenser i 

avsnittet ovan). Enligt Skolinspektionen (2010) är flertalet av de faktorer som 

kännetecknar god undervisning och framgångsrika lärare relaterade till en 

undervisningsmiljö som stödjer och tydligt strukturerar såväl innehållet i 

undervisningen som elevens arbete. Lärare och forskare i projektet har ägnat över 

1000 arbetstimmar åt att sortera, organisera och precisera det centrala innehållet 

och förmågorna i kursplanen, och att konkretisera kunskapskraven i delmål ner på 

veckonivå och/eller lektionsnivå. Därutöver har utvecklingsarbetet inkluderat 

kontinuerliga ämneslärarmöten och klassrumsobservationer. 

Utöver ämnesplaneringarna har projektet utarbetat material för särskilda 

satsningar. Studiemedvetenhet och ordförråd är två sådana satsningar i projektet. 

De är båda ämnesöverskridande och involverar lärare i alla ämnen. De förutsätter 

också samarbete mellan lärare inom och mellan ämnen. Den tredje satsningen – 

litterarisering – har stor betydelse för undervisning och språkutveckling i alla 

ämnen, men som kunskapsområde och i implementeringsavseende ligger 

satsningen i huvudsak inom sva-lärarnas ämneskompetens. För information om 

de särskilda satsningarnas inriktning, vetenskapliga grund och metoder för 

genomförande och de specifika sva-satsningarna (uttal, skönlitteratur och 

grammatik) – se projektets separata publikationer. Det här dokumentet fokuserar 

i det följande enbart på ämnesplaneringarna.  

Ämnesplaneringarna 
Ämnesplaneringarna är alltså utformade med ledorden struktur och systematik, 

konkretion och explicithet som utgångspunkt. De är redskap som kan bidra till 

ökad likvärdighet med hög kvalitet i utbildning och undervisning både inom en 

skola, mellan skolor och mellan kommuner. De är särskilt utformade för 

introduktionsprogrammet språkintroduktion i gymnasieskolan, men kan också 

användas och anpassas till undervisning på högstadiet. I enlighet med 

styrdokumenten för introduktionsprogrammen syftar de till att eleverna ska uppnå 

gymnasiebehörighet och tar därför tar sikte mot centralt innehåll och 

kunskapskrav för årskurs 9 i Lgr 11. 

Vad är en ämnesplanering? 

En ämnesplanering är en konkretisering av det centrala innehållet och 

kunskapskraven i ett specifikt skolämne i kursplanen för åk 7–9 (Lgr 11). Den tar 

alltså sikte mot centralt innehåll och kunskapskrav i de olika skolämnena för 

årskurs 9, men beaktar även innehåll och krav i kursplanernas tidigare årskurser. 

Detta är nödvändigt särskilt i vissa ämnen, för att alla elever, även de med kort 

eller ingen skolbakgrund från sina hemländer, ska ha möjlighet att bygga upp de 

kunskaper och det språk som utgör kraven efter nio års skolgång i det svenska 

skolsystemet (se vidare nedan). Lika viktigt är det att innehåll och mål också ger 
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eleverna förutsättningar att faktiskt klara sig på nästa utbildningsnivå, det vill säga 

på gymnasiet eller i vuxenutbildningen.  

Ämnesplaneringarna innehåller uppföljningsbara mål och delmål, preciserade ner 

på veckonivå, för några ämnen även på lektionsnivå. Därtill innehåller de exempel 

på lärandeaktiviteter, uppgifter och resurser som kan användas i planeringen eller 

genomförandet av undervisningen. Ämnesplaneringarna i de olika skolämnena är 

tänkta att utgöra en ram som kan stödja läraren i planerings- och 

bedömningsarbetet.  

Arbetet med ämnesplaneringar i svenska som andraspråk, matematik, engelska, 

biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religion, samhällskunskap, bild och idrott 

har pågått under en fyraårsperiod, under vilken implementering, utvärdering och 

vidareutveckling har skett i återkommande cykler. Grundversioner av 

ämnesplaneringarna togs fram under 2017 genom samarbete mellan ett femtiotal 

yrkesverksamma högstadie- och gymnasielärare och ett femtontal forskare vid 

Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Södertörns högskola. 

Implementering på projektskolorna5 har sedan skett i tre faser under tre läsår. 

Under dessa tre år har cirka 100 lärare utprovat ämnesplaneringarna i sin 

undervisning och kontinuerligt bidragit till revideringar av dem. 

Ämnesplaneringarna har alltså reviderats under läsåren 2017/2018, 2018/2019 

och 2019/2020 och är ett resultat av över 1000 arbetstimmar och 70 

ämneslärarmöten, mer än 800 lektionsobservationer och ett gediget 

samverkansarbete mellan forskare och ett stort antal verksamma lärare. Under 

läsåret 2019/2020 har också en ämnesplanering i ämnet musik arbetats fram. 

Varför behövs ämnesplaneringar? 

Kartläggningar, utredningar och granskningar har visat att det råder stora 

skillnader i processen kring mottagande av nyanlända ungdomar, i organiseringen 

av utbildningen för dem, i uppläggningen av språkintroduktion. Omfattningen av 

och relationen mellan undervisning i olika ämnen och undervisningen i svenska 

som andraspråk varierar starkt, liksom i gruppindelning och anpassning till 

enskilda elevers förutsättningar och behov (se t.ex. Skolinspektionen 2014, 

Skolverket 2016). Viss variation är nödvändig eftersom undervisningen ska utgå 

från varje elevs förutsättningar och behov, men alltför stora skillnader riskerar att 

skapa likvärdighetsproblem.  

                                                        

5 De skolor som har varit involverade i projektet är Nacka gymnasium i Nacka kommun, Södra Latins 
gymnasium och Kärrtorps gymnasium i Stockholms kommun, Morabergs studiecentrum i Södertälje 
kommun Jenny Nyströmsskolan i Kalmar kommun, IM Jacobsskolan i Hässleholms kommun och 
Norra Sorgenfri gymnasium i Malmö kommun. Skolorna har varit antingen labb-, test- eller 
modellskolor, vilket betyder att de har haft olika roller i projektet vad gäller utveckling, revidering 
och implementering av ämnesplaneringarna. 
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Bristande likvärdighet framhölls som ett grundläggande problem i Skolverkets 

rapport från 2018 (rapport 469) och kopplas till den flexibla styrningen av 

språkintroduktion. Liksom övriga introduktionsprogram i gymnasieskolan styrs 

det visserligen av både läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) och kursplanerna 

för grundskolan (Lgr 11), men saknar programstruktur och examensmål.6 Istället 

är det huvudmannens ansvar att upprätta en plan för utbildningen. Det kan i 

sammanhanget påpekas att kursplanerna ju inte är formulerade utifrån just 

nyanlända elevers förutsättningar och behov och att den progression som 

synliggörs i kursplanerna stegvis sträcker sig över nio läsår. För lärare som 

undervisar nyanlända innebär tolkning och implementering därför ofta en särskild 

utmaning, inte minst med tanke på den starkt heterogena elevgruppen vad gäller 

skolbakgrund, litteracitet på modersmålet och andra språk, etc. Studier har 

konstaterat att det föreligger ett (alltför) stort tolkningsutrymme på ämnesnivå, 

inte minst eftersom kursplanerna upplevs som orealistiska (Florin Sädbom 2015, 

Odenstad 2018, jfr Myndigheten för skolutveckling 2004).  

Ämnesplaneringarna underlättar alltså inte bara lärarnas planerings- och 

undervisningsarbete – de bidrar också till ökad likvärdighet, vilket har varit en 

viktig utgångspunkt för projektets arbete. 

Hur är ämnesplaneringarna uppbyggda? 

Utöver att precisera innehåll och mål tydliggör ämnesplaneringarna också 

tidskraven, det vill säga vad som är rimlig undervisningstid för varje ämne. Det 

underlättar utformningen av studieplaner och schemaläggning av klasser. En 

central egenskap hos ämnesplaneringarna är modulariteten: ämnena är indelade i 

så kallade moduler om 10–20 undervisningstimmar (60 min).7 Modulerna 

avgränsar enskilda kunskapsområden inom de olika ämnena. De kan kombineras 

på olika sätt för anpassning av studietakt och nivå (hur många timmar i veckan 

eleven/gruppen ska läsa varje ämne) och ämneskombinationen (vilka ämnen 

eleven läser, eller läser samtidigt). 

Ämnesplaneringarna i sin grundversion är disponerade över två läsår. I detta 

grundupplägg läser eleverna samtliga SO- och NO-ämnen under varje läsår (totalt 

66–70 undervisningstimmar per ämne), men bara ett SO-ämne och ett NO-ämne 

parallellt. Totalt består varje SO- och NO-ämne av fyra moduler (A–D). Under 

termin 1 ägnas till exempel de första fyra veckorna i SO åt geografi med fyra 

undervisningstimmar i veckan (modul A i geografi) och de första fem veckorna i 

NO åt biologi med tre undervisningstimmar i veckan (modul A i biologi). Därefter 

                                                        

6 Att både Gy 11 och Lgr 11 styr introduktionsprogrammen beror på att programmen finns i 
gymnasieskolan, och att undervisningen siktar mot gymnasiebehörighet, dvs. mot godkända betyg 
motsvarande årskurs 9.  
7 Modulerna i ämnena bild, idrott och hälsa och musik har oftast mindre omfattning. Dessa ämnen 
brukar ha färre lektioner i veckan och färre undervisningstimmar totalt sett (ca 34 timmar under ett 
läsår).  
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följer fyra veckor med samhällskunskap (modul A i samhällskunskap) och fem 

veckor med fysik (modul A i fysik), osv. För en detaljerad översikt av 

grundupplägget i NO och SO, se Tabell 1. 

Övriga ämnen läser eleverna kontinuerligt under alla veckor och terminer. För 

dessa ämnen blir antalet moduler betydligt fler och de varierar också i längd. För 

mer information om moduler och deras innehåll, se respektive ämnesplanering. 

Utformningen av ämnesplaneringarna8 utgår från följande antal 

undervisningstimmar per vecka och modul: 

• Svenska som andraspråk: 8–12 tim./v. (beroende på elevgrupp) 

• Engelska: 2–4 tim./v. 

• Matematik: 3 tim./v. 

• NO: 3 tim./v. 

o Biologi: 1 modul om 5–6 v. per termin 

o Kemi: 1 modul om 5–6 v. per termin 

o Fysik: 1 modul om 5–6 v. per termin 

• SO: 4 tim./v. 

o Geografi: 1 modul om 4–5 v. per termin 

o Historia: 1 modul om 4–5 v. per termin 

o Religion: 1 modul om 4–5 v. per termin 

o Samhällskunskap: 1 modul om 4–5 v. per termin 

• Bild: 1 tim./v. (koncentrationsläses ofta i en elevgrupp varannan termin, 

dvs. med 2 tim./v. under en termin) 

• Musik: 1 tim./v. (koncentrationsläses ofta under ett år med 2 tim./v. under 

två terminer) 

• Idrott: 1,5 tim./v. 

 

En tanke i grundupplägget är att de nyanlända eleverna ska hinna inhämta så 

mycket språkkunskaper som möjligt innan de avslutar ämneskurserna. Detta ökar 

deras chanser att nå godkända betyg. Grundupplägget av ämnesplaneringarna tar 

hänsyn till såväl den innehållsliga som den språkliga progressionen inom varje 

ämne. Utöver det tar grundplaneringen även hänsyn till placeringen av de olika 

ämnesmomenten mellan ämnena för att skapa möjliga synergieffekter mellan 

dem. Synergieffekterna kan handla om både innehållet i ämnena och olika 

förmågor som eleven förväntas lära sig.     

Det skall understrykas att två år är en kort tid, för många elever en för kort tid. 

Grundupplägget ska alltså inte ses som ett skolstadium eller som ett program 

avgränsat i tid (två år). Istället innebär detta upplägg ett tydliggörande av innehåll 

och mål. Denna konkretisering ger förutsättningar för en ökad likvärdhet vad 

                                                        

8 Ämnesplaneringar för ämnena teknik, slöjd och hemkunskap är inte utformade. 
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gäller måluppfyllelse. Sedan kan det ta ett år för några få, två år för en större del, 

tre år för andra. Ämnesplaneringarna kan och bör anpassas efter det. En del elever 

kommer inte nå målen inom ramen för ungdomsskolan, men det är viktigt att 

säkerställa att också den elevgruppen får möjlighet att lära sig så mycket som 

möjligt under den tid de befinner sig i ungdomsskolan.  

Hur ska ämnesplaneringarna användas? 

Ämnesplaneringarna har flera funktioner. Några centrala funktioner listas nedan.  

• Ämnesplaneringarna som planeringsverktyg  

Ämnesplaneringarna konkretiserar och strukturerar ämnenas innehåll 

och mål över en tvåårsperiod. Den förhållandevis höga graden av 

konkretion, explicithet och överskådlighet över både kort och lång tid 

kan väsentligt underlätta arbetet med att planera och anpassa 

undervisningen till olika elevgrupper. Det gäller oavsett den specifika 

skolans organisation av programmet språkintroduktion, dess 

tjänstefördelningssystem eller dess schemaläggningsprinciper. 

• Ämnesplaneringarna som utgångspunkt för ökat samarbete  

Genom att ämnesplaneringarna synliggör de olika ämnenas innehåll 

och progression över tid utgör de också en god grund för idéutbyte och 

ett fördjupat samarbete med ämneskollegor och kollegor i andra ämnen 

som möter samma elever. Systemet med explicita terminsplaneringar 

och moduler gör det tydligt vilka områden som behandlas i vilket ämne, 

av vem och när. Det ger goda förutsättningar för att planera till exempel 

ämnesöverskridande moment, studiebesök eller temadagar. 

• Ämnesplaneringarna som redskap för att främja elevernas 

studiemedvetenhet 

Strukturen och de tydliga målen och konkretiserade delmålen kan 

fungera som underlag i kommunikationen mellan lärare och elever om 

lärandeprogression, planering, tid, ansvar, etc. Det gäller helklass: Har 

undervisningen behandlat det avsedda innehållet? Vad ska 

undervisningen behandla de kommande veckorna? Hur ska jag planera 

mina studier under denna tid? Och det gäller individuellt för att följa 

upp lärandeprogressionen: Hur mycket har jag deltagit i? Vad har jag 

missat? Vad behöver jag göra mer av för att nå målen? Se vidare 

Studiemedvetenhet och måluppfyllelse. 

• Ämnesplaneringarna som bedömningsverktyg både för och av lärande  

Ämnesplaneringarna kan med fördel användas som 

bedömningsverktyg, eftersom de konkretiserar de mål som 

undervisningen ska sträva mot och som eleven förväntas uppnå. Vissa 
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mål är inriktade mot kunskaper, andra mot färdigheter och förmågor. 

De går att använda både på gruppnivå och individnivå. 

På individnivå kan de också användas som underlag vid överlämning 

när en elev byter skola. Med utgångspunkt i ämnesplaneringarnas 

moduler och mål kan lärarna enkelt meddela vilka delar av 

utbildningen som undervisningen har behandlat och vilka mål eleven 

bedöms ha uppnått, även om hen inte nått betyg. 

• Ämnesplaneringarna som en resurs i kommunikationen om 

undervisningen med studiehandledare 

Ytterligare ett område där ämnesplaneringarna kommer till 

användning är i instruktioner och förberedelsematerial som 

studiehandledarna behöver. I ämnesplaneringarna anges länkar till 

utbildningsfilmer på en rad olika språk, som studiehandledarna kan ta 

del av för att förbereda sin undervisning och använda med eleverna. 

Samma fördel finns i de fall en annan lärare eller vikarie ska undervisa i 

ämnet och snabbt behöver bilda sig en uppfattning om vad klassen har 

gjort och behöver göra. Ämnesplaneringarna ger också 

studiehandledare och vikarier som har flera ämnen en överblick av 

undervisningsplaneringen i alla ämnen, vilket kan vara till hjälp i 

planeringen.  

• Ämnesplaneringarna som stöd för schemaläggning och användning av 

schemat som pedagogiskt verktyg 

Ämnesplaneringarna anger tydligt vilka tidsramar och beräkning av 

lektionstid som de är utformade utifrån. Det innebär att 

grundupplägget kan fungera som utgångspunkt för skolspecifika 

anpassningar avseende organisation, tjänstefördelning, elevgrupper, 

etc. 

Hur kan ämnesplaneringarna anpassas? 

Grundupplägget av ämnesplaneringarna sträcker sig över två år (se Tabell 1 

nedan), vilket alltså kan vara en för kort tid för många elever. Tidsaspekten är 

viktig i ämnesplaneringarna, men det verkligt centrala är inte avgränsningen i tid 

(ett visst antal undervisningstimmar), utan tydliggörandet av innehåll och mål. 

Denna konkretisering ger förutsättningar för en ökad likvärdighet vad gäller 

måluppfyllelse. Sedan kan det ta olika lång tid för olika elever att nå målen. 

Ämnesplaneringarna kan och bör anpassas efter det. Mål och innehåll, både vad 

gäller mängd och djup, behöver anpassas till elevernas språkliga förmåga på 

svenska, tidigare skolgång och innehållsliga kunskaper.  
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ANPASSNING AV INNEHÅLLET OCH MÅLEN 

Grundupplägget behöver alltså i de flesta fall anpassas till den specifika skolans 

tjänstefördelning, timplaner, schematekniska aspekter eller organisationen av 

introduktionsprogrammet språkintroduktion för olika elevgrupper. 

Det är viktigt att påpeka att ämnesplaneringarna inte förutsätter att eleverna har 

uppnått en viss språklig nivå i svenska, utöver en grundläggande litteracitet. 

Ämnesplaneringarna är tänkta att kunna användas hos i princip alla elevgrupper, 

men en del anpassningsarbete måste alltid göras av läraren. Eftersom 

språkintroduktionsprogrammet kännetecknas av heterogenitet både i och bland 

elevgrupperna behöver anpassningar ofta göras både på grupp- och individnivå.  

För att möta denna utmaning innehåller till exempel ämnesplaneringar i 

matematik och engelska en systematisk skiktning av målen i grundläggande och 

fördjupade. Modulerna i år 2 i dessa ämnen behandlar i stora drag samma innehåll 

som modulerna i år 1 men med successivt mer utmanande mål – ämnesmässigt, 

kognitivt och språkligt. Eleven som läser ämnet för första gången kommer att 

sträva mot de grundläggande målen (målen i år 1), medan de mer utmanande 

målen i år 2 (t.ex. problemlösning i matematik) kommer att vara i fokus för elever 

som har tillräckliga förkunskaper i ämnet, antingen från hemlandet eller från 

tidigare skolgång i Sverige. Dessa två elevkategorier kan vara placerade i olika 

grupper men finns inte sällan i samma grupp. Då underlättas undervisningen av 

det gemensamma innehållet i modulerna år 1 och 2. 

SKOLANS PLANERING AV TIMPLANER   

Ämnesplaneringarna tydliggör tidskraven för varje ämne, något som underlättar 

utformningen av studieplaner och schemaläggningen av klasser. Modulariteten i 

ämnesplaneringarna gör att det är enkelt att variera studietakt och ämnes-

kombinationer i olika klasser och i vissa fall även på individnivå.  

Med utgångspunkt i NO- och SO-ämnena ges nedan exempel på hur timplanerna 

kan anpassas till elevernas och organisationens förutsättningar. Grundupplägget 

och tre olika alternativ för kombinationen av NO och SO diskuteras nedan. 

I Tabell 1 illustreras Intensivsvenskas grundupplägg för NO- och SO-ämnena. Det 

tvååriga upplägget innebär att alla NO-ämnen (biologi, fysik, kemi) och SO-ämnen 

(geografi, historia, religion, samhällskunskap) är i gång varje termin, men inte 

samtidigt. Siffrorna i tabellen motsvarar veckonummer. Varje termin läser 

eleverna en modul i varje ämne (en modul sträcker sig över 4–6 veckor). NO-

ämnena har i grundupplägget tre undervisningstimmar per vecka och SO-ämnena 

har fyra.  

I grundupplägget läses alltså alla NO- och SO-ämnena över två år, vilket ger 

eleverna tid att utveckla skolspråket i svenska inom ramen för varje skolämne 

innan respektive ämneskurser avslutas termin 4. Detta upplägg möjliggör också 
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nästintill sömlösa övergångar inom NO- respektive SO-ämnena och minskar 

därmed den skenbara innehållsliga splittringen. Till exempel rör modul B i alla 

NO-ämnen människokroppen på olika sätt.  

Tabell 1. Intensivsvenskas tvååriga grundupplägg för NO- och SO-ämnena  

År 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI Modul A              Modul B                  

 FY      Modul A                   Modul B     

 KE            Modul A              Modul B    

 GE Modul A                 Modul B                

 HI      Modul  A            Modul B            

 RE              Modul A                  Modul B   

 SH     Modul A                      Modul B    

År 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI Modul C             Modul D                  

 FY          Modul C            Modul D     

 KE       Modul C                     Modul D    

 GE              Modul C           Modul  D         

 HI     Modul C             Modul D               

 RE Modul C                            Modul D      

 SH         Modul  C            Modul  D         

 

I Tabell 2 illustreras variant A vars särdrag är längre men färre ämnesperioder per 

ämne varje läsår. Denna variant omfattar alltså färre ämnesbyten och kan vara att 

föredra om olika undervisande lärare kommer i fråga för varje NO- eller SO-ämne. 

Upplägget för variant A innebär att elevernas läser modul A och B efter varandra i 

varje ämne. Det medför å ena sidan att varje NO- respektive SO-ämne har längre 

sammanhängande undervisningstid, å andra sidan att varje ämne endast 

förekommer under en period under ett läsår (i jämförelse med 1 gång/termin i 

Intensivsvenskas grundupplägg). Eleverna läser således modul A och B i varje 

ämne under läsår ett och modul C och D under läsår två (visas inte i tabellen).  

Tabell 2. Variant A: Tvåårscykel med längre men färre ämnesperioder (år 2 visas 

inte i tabellen)  

År 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI  Modul A   Modul B                                  

 FY                             Modul A  Modul B  

 KE              Modul A      Modul B                 

 GE                        Modul A  Modul B           

 HI  Modul A Modul B                              

 RE            Modul A Modul B                           

 SH                                    Modul A Modul B  
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I Tabell 3 illustreras variant B som innebär ett ettårsperspektiv på NO- och SO-

ämnena, istället för ett tvåårsperspektiv. Med variant B läser eleverna alla fyra 

modulerna i två NO-ämnen och två SO-ämnen under ett läsår, vilket ger eleverna 

möjlighet att nå betyg i dessa fyra ämnen. Vad gäller SO-ämnena läggs samma 

antal undervisningstimmar på två SO-ämnen i stället för fyra, så att eleverna läser 

alla fyra moduler i dessa två SO-ämnen på ett i stället för två läsår. Till skillnad 

från grundupplägget och variant A har NO-ämnena fyra undervisningstimmar per 

vecka. 

Variant B kan lämpa sig för elever som varit i Sverige en längre tid och kommit lite 

längre i sin språkutveckling i svenska. Eventuellt har eleven betyg i något eller 

några SO-ämnen sedan tidigare och ges då en möjlighet att inom första året på 

språkintroduktionsprogrammet nå de betyg hen behöver för att söka vidare till ett 

annat program. I ett eventuellt år två läser eleven de andra NO- och SO-ämnena, 

alternativt det eller de ämnen som eleven inte har uppnått målen i. 

Tabell 3. Variant B: Ettårscykler med två NO- respektive två SO-ämnen 
 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 FY                                            

 KE            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 GE                                            

 HI  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 RE            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 SH                                            

 

I Tabell 4 illustreras variant C som i grunden är en implementering av variant B i 

två klasser med följande särdrag: (i) SO- och NO-undervisningen schemaläggs i 

samma schemapositioner i klass 1 och 2, (ii) båda klasserna läser alla moduler i två 

NO-ämnen och två SO-ämnen under ett läsår, men ämneskombinationen skiljer 

sig klasserna emellan. Samtliga SO- och NO-ämnen är då i gång varje läsår på 

skolan. Som fjärde NO-ämne kan skolan antingen erbjuda teknik (förkortat TK i 

tabellen) eller upprepa det ämne (bland biologi, fysik och kemi) som flest elever 

saknar betyg i. Med variant C kan eleverna gå mellan klasserna beroende på vilka 

ämnen de behöver läsa. Fler elever får på så sätt möjlighet att på ett år bli behöriga 

till vidare studier trots att skolan inte erbjuder alla ämnen i varje klass. Variant C 

innebär således en schemateknisk lösning som lämpar sig i skolor där många 

elever har betyg i olika SO- och NO-ämnen från tidigare skolgång i Sverige eller 

hemlandet. 
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Tabell 4. Variant C: Ettårscykler i två parallellt schemalagda klasser med varsin 

kombination av två SO-ämnen och två NO-ämnen. 

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Klass 1 

 GE  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 HI            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 BI  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 FY            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

Klass 2 

 RE  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 SH            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 KE  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 TK            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 

Skolorna som har testat ämnesplaneringarna har alla valt olika 

implementeringsvarianter anpassade till specifika förutsättningar på skolan för 

mottagande, skolorganisation, lärartillgång, osv. Det skolledning och 

schemaläggare behöver känna till för att kunna göra tjänstefördelning och 

schemaläggning är antalet undervisningstimmar per vecka och modul i varje 

ämne. Det är i nästa steg också den informationen som den enskilda läraren 

behöver för att anpassa innehåll och mål i ämnesplaneringarna till det egna 

schemat och elevgruppen (om man t.ex. ska sträcka ut modulerna över terminen 

eller komprimera dem).  
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Generell läsguide för modulerna  

1. Modulens rubrik och 
omfattning 

2. Placering av modulen i 
Intensivsvenskas grund-
upplägg 

3. Modulmål 

4. Veckomål: vad ska eleven 
uppnå? Checkrutorna kan 
användas för att markera 
om innehållet har 
behandlats i under-
visningen, eller om eleven 
har uppnått målen 

5. Förslag på undervisnings-
resurser, till exempel 
laborationer, Studi-filmer 
och samarbeten med andra 
ämnen 
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Ämnesplaneringarna i NO 
Ämnesplaneringarna i biologi, fysik och kemi är indelade i fyra block eller så 

kallade moduler (modul A, B, C, D). Varje ämne består av ca 68 

undervisningstimmar, vilket innebär att varje modul innefattar mellan 15–20 

undervisningstimmar.  

Nedan följer en överblick som visar grundversionen av NO-ämnesplaneringarna. 

Varje termin visas i överblicken som en tabell med ett ämne per rad (Bi = biologi, 

Ke = kemi, Fy = fysik), och veckonumren anges i översta raden. Rubriken på 

modulerna anger några centrala begrepp som behandlas i avsnitten. 

Undervisningstiden fördelas över 2 år med 3 timmar i veckan. Varje modul 

omfattar 5–6 veckor. I grundversionen alterneras ämnena så att en modul i varje 

ämne läses i taget. Alltså innefattar första terminen modul A i alla 3 ämnen och 

andra terminen modul B i alla tre ämnen. Modulerna C och D läses andra läsåret.  

Terminsöversikt 

Termin 1, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bi 
A. Grundläggande 
biologi: liv och 
fem riken 

            

B
u

ff
er

t 

 

Ke 

           A. Grundläggande 
kemi: materia, 
kemiska föreningar, 
kemikalier i vardagen 

 

Fy 
     A. Grundläggande 

fysik: materia och 
ellära 

        

Termin 2, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Bi B. Människokroppen           

B
u

ff
er

t 

Ke 
         B. Livets kemi: fetter, 

proteiner, 
kolhydrater, hälsa 

Fy         B. Ljud och ljus        
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Termin 3, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

bi 
C. Ekologi: fotosyntes, 
nedbrytning, 
kretslopp 

           

B
u

ff
er

t 

 

ke 

      C. Kemiska 
processer i 
mark, luft och 
vatten; Syror 
och baser 

    

fy 
        C. Astronomi, 

kraft och rörelse 
 

Termin 4, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Bi 
D. Genetik och 
evolution 

             

B
u

ff
er

t 

Ke 

              D. Människans 
användning av 
energi och 
naturresurser 

Fy 
        D. Energi och 

hållbar 
utveckling 

       

 

Terminsöversikten utgår från att en normal hösttermin löper från vecka 34 till och 

med vecka 51 (som ofta är halv), och att höstlovet infaller vecka 44. Höstterminen 

består av 16–17 undervisningsveckor. För vårterminen utgår terminsöversikten 

från att terminen löper från vecka 2 till och med vecka 24 med sportlov och 

påsklov. Vårterminen består av 19 undervisningsveckor. Lovveckorna under våren 

infaller på olika tidpunkter i olika delar av landet och ibland olika år. Lovveckorna 

är utplacerade på specifika veckor i terminsöversikterna, men måste alltså 

anpassas till aktuella terminstider. Vårterminens sista 2–3 veckor har inte tagits 

med i någon modul för att ge utrymme för repetition, nationella prov eller andra 

schemabrytande examinationer eller aktiviteter. 

 

Läsguide till ämnesplaneringarna i NO 

På nästa sida börjar den detaljerade beskrivningen av kemimodulerna. Varje 

modul inleds med ett utdrag från 2-årsöverblicken som visar när modulen är 

tänkt att behandlas, både tidsmässigt och i förhållande till de andra NO-ämnena. 

Efter överblicken följer en ruta med modulmål, hämtad från kunskapskraven i 

kursplanen åk 7–9. 

Därefter följer ett detaljerat innehåll för varje vecka som även anger vilka 

veckomål eleven arbetar mot. Målen kan vara inriktade mot kunskaper, 
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färdigheter eller förmågor, mm. Läraren kan bocka av varje veckomål när 

innehållet har behandlats i undervisningen alternativt när eleverna bedöms ha 

uppnått målet. 

Till vissa veckor anger ämnesplaneringen även förslag på undervisnings-

resurser såsom laborationer, Studi-filmer, andra webbresurser, möjliga 

samarbeten, etc. 
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Mål och innehåll för modulerna 

Modul A. Grundläggande kemi: materia, kemiska 

föreningar, kemikalier i vardagen (6 v., 3 tim./v.) 

Termin 1, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bi 
A. Grundläggande 
biologi: liv och 
fem riken 

            

B
u

ff
er

t 

 

Ke 

           A. Grundläggande 
kemi: materia, 
kemiska föreningar, 
kemikalier i vardagen 

 

Fy 
     A. Grundläggande 

fysik: materia och 
ellära 

        

MODULMÅL FÖR MODUL A I KEMI 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

”[…] Eleven kan använda [naturvetenskaplig] information […] för att skapa enkla 

texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar […]. I 

undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak 

fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då 

enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för 

enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur 

undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av 

undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet 

och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge 

exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller 

och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om 

kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara 

kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska 

processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara 

kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens 

kretslopp. […]”  
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Vecka 1. Materiens uppbyggnad: atomer, grundämnen och kemiska 

föreningar. Kemisäkerhet 

Veckomål   Eleven kan beskriva materiens uppbyggnad (Allt består av 

atomer) 

 Eleven kan beskriva skillnaden mellan ett grundämne och 

en kemisk förening, samt ge exempel 

 Eleven kan hantera kemikalier och brandfarliga ämnen på 

ett säkert sätt 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Stationslabb grundämnen och kemiska föreningar 

• Memory farosymboler 

• Studi-filmer: Allt är kemi, Allt består av atomer, I 

kemilabbet  

Vecka 2. Kemiska reaktioner och fysikaliska förändringar 

Veckomål   Eleven kan förklara skillnaden mellan kemiska reaktioner 

och fysikaliska förändringar och ge exempel 

 Eleven kan skriva enkla reaktionsformler 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Stationslabb kemiska reaktioner (t.ex. fällning) och 

fysikaliska förändringar (t.ex. förångning) 

• Demonstration: Mg (s) + O2 (g) → MgO (s) 

• Studi-filmer: Kemisk och fysikalisk förändring, Så skriver 

du kemi, Kemiska reaktioner 

Vecka 3. Partikelmodellen och fasomvandlingar 

Veckomål   Eleven kan beskriva partiklarnas ordning och rörelse i 

materiens olika faser 

 Eleven kan använda utrustning på ett säkert och 

ändamålsenligt sätt 

 Eleven kan dokumentera en vetenskaplig undersökning (i 

form av tabell och diagram) 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Rollspel partikelmodell (fast/flytande/gas) 

• Laboration vattnets faser (mäta temperatur från is till 

vattenånga) 

• Studi-filmer: Vatten, I kemilabbet, Vetenskaplig rapport 

 

  

https://app.studi.se/l/allt-aer-kemi-naestan-1
https://app.studi.se/l/allt-bestaar-av-atomer
https://app.studi.se/l/i-kemilabbet
https://app.studi.se/l/i-kemilabbet
https://app.studi.se/l/kemisk-och-fysikalisk-foeraendring
https://app.studi.se/l/i-kemilabbet
https://app.studi.se/l/i-kemilabbet
https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-2-reaktionsformler
https://app.studi.se/l/vatten-1
https://app.studi.se/l/i-kemilabbet
https://app.studi.se/l/vetenskaplig-rapport
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Vecka 4. Blandningar och lösningar. Separationsmetoder 

Veckomål   Eleven kan beskriva skillnaden mellan ett rent ämne och en 

blandning 

 Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna 

planeringar 

 Eleven kan föreslå möjliga metoder för att separera ämnen i 

en blandning 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Laboration Destillation (t.ex. vatten och karamellfärg), 

Filtrering (t.ex. salt och sand), Löslighet (t.ex. vatten, olja, 

salt), Kromatografi med tuschpennor 

• Demonstration: Mg (s) + O2 (g) → MgO (s) 

• Studi-filmer: Blandningar och kemiska föreningar, 

Homogena och heterogena blandningar, Separation av 

blandningar, Lika löser lika 

Vecka 5. Vattnets kretslopp och vattenrening 

Veckomål   Eleven kan beskriva vattnets kretslopp 

 Eleven kan beskriva hur vattenrening går till 

 Eleven kan skriva enkla vetenskapliga texter 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Studiebesök avloppsreningsverk 

• Samarbete med SVA (beskrivande, förklarande texter) 

• Laborationer se vecka 4 

• Studi-filmer: Vattnets kretslopp, Rening av avloppsvatten, 

Rening av dricksvatten 

Vecka 6. Buffert 

  

https://app.studi.se/l/blandningar-och-kemiska-foereningar
https://app.studi.se/l/homogena-och-heterogena-blandningar
https://app.studi.se/l/separation-av-blandningar
https://app.studi.se/l/separation-av-blandningar
https://app.studi.se/l/lika-loeser-lika
https://app.studi.se/l/vattnets-kretslopp
https://app.studi.se/l/rening-av-avloppsvatten
https://app.studi.se/l/rening-av-dricksvatten
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Modul B. Livets kemi: fetter, proteiner, kolhydrater, 

hälsa (6 v., 3 tim./v.) 

Termin 2, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

bi B. Människokroppen           

B
u

ff
er

t 

ke 
         B. Livets kemi: fetter, 

proteiner, 
kolhydrater, hälsa 

fy         B. Ljud och ljus        

MODULMÅL FÖR MODUL B I KEMI 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör […] hälsa och samhälle och 

skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla 

motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer 

eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till 

viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information 

och använder då olika källor och för enkla till viss del underbyggda resonemang 

om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda 

informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa 

enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och 

målgrupp. […] 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet 

och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge 

exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp, modeller och 

teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska 

processer i levande organismer […] och visar då på enkelt identifierbara kemiska 

samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska 

processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara 

kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens 

kretslopp. […]” 
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Vecka 1. Livets kemi: näringsämnen, fotosyntes, cellandning 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vilka näringsämnen vi behöver och 

ge exempel på livsmedel som innehåller dessa 

 Eleven kan beskriva fotosyntesen och cellandningen och 

skriva enkla reaktionsformler för dem 

 Eleven kan jämföra fotosyntes och cellandning 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Stationslabb livsmedel och näringsdeklaration 

• Laboration jäst och socker 

• Studi-filmer: Näringsämnen och avsnittet Livets kemi 

Vecka 2. Livets kemi: kolhydrater 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad kroppen använder kolhydrater 

till 

 Eleven kan redogöra för hur kolhydrater är uppbyggda 

 Eleven kan ge exempel på enkla och sammansatta 

kolhydrater 

 Eleven kan förklara skillnaden mellan snabba och 

långsamma kolhydrater 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Laboration jäst och socker 

• Demonstration: Mg (s) + O2 (g) → MgO (s) 

• Studi-filmer i avsnittet Livets kemi 

Vecka 3. Livets kemi: fetter och proteiner 

Veckomål   Eleven kan ge exempel på funktioner som fetter och 

proteiner har i kroppen 

 Eleven kan redogöra för hur fetter och proteiner är 

uppbyggda 

 Eleven kan beskriva skillnaden mellan mättat, omättat och 

fleromättat fett 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Jämförelse mellan olika fettyper (andel av mättade, 

omättade och fleromättade fettsyror) 

• Laboration vattnets faser (mäta temperatur från is till 

vattenånga) 

• Studi-filmer i avsnittet Livets kemi 

 

https://app.studi.se/l/naeringsaemnen
https://app.studi.se/l/kolhydrater-i-maten
https://app.studi.se/l/kolhydrater-i-maten
https://app.studi.se/l/kolhydrater-i-maten
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Vecka 4. Matspjälkning 

Veckomål   Eleven kan namnge organen i matspjälkningskanalen 

 Eleven kan beskriva hur födan bryts ner under 

matspjälkningen 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Samarbete med SVA (beskrivande, förklarande texter) 

• Studi-filmer om matspjälkningen 

Vecka 5 och 6. Hälsa (2 v.) 

Veckomål   Eleven kan föra resonemang om samband mellan kost, 

motion och hälsa 

 Eleven kan redogöra för kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 

diabetes, ätstörningar, bristsjukdomar) 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Samarbete med idrott och hälsa, samt SVA (föra 

resonemang) 

• Studi-filmer i avsnittet Hälsa 

 
 
  

https://app.studi.se/l/matspjaelkningen-i
https://app.studi.se/l/matvanor
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Modul C. Kemiska processer i mark, luft och vatten; 

Syror och baser (5 v., 3 tim./v.) 

Termin 3, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

bi 
C. Ekologi: fotosyntes, 
nedbrytning, 
kretslopp 

           

B
u

ff
er

t 

 

ke 

      C. Kemiska 
processer i 
mark, luft och 
vatten; Syror 
och baser 

    

fy 
        C. Astronomi, 

kraft och rörelse 
 

 

MODULMÅL FÖR MODUL C I KEMI 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och 

samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden 

med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I 

diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument 

på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka 

naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla till viss 

del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 

relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i 

diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss 

anpassning till syfte och målgrupp. 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bira till 

att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta 

systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert 

och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med 

frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska 

modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och 

bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör 

eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder 

och skriftliga rapporter. 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet 

och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge 

exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller 
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och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om 

kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på 

enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några 

kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver 

då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar 

och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda 

resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser 

påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar 

utveckling. Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala 

naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.” 

Vecka 1. Periodiska systemet och atommodellen 

Veckomål   Eleven kan beskriva hur en atom är uppbyggd 

 Eleven kan beskriva hur atommodellen har utvecklats över 

tid  

 Eleven kan använda periodiska systemet för att ta reda på 

en atoms egenskaper 

 Eleven kan använda begreppen atommassa, atomnummer, 

elektronskal och valenselektron 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Rita Bohrs atommodell eller modellera med kulor/mynt 

• Studi-filmer om Periodiska systemet och i avsnittet 

Atomens delar  

Vecka 2. Joner och jonföreningar 

Veckomål   Eleven kan förklara hur joner bildas och ge exempel på 

vanliga joner 

 Eleven kan redogöra för hur salter är uppbyggda 

 Eleven kan beskriva hur salter löser sig i vatten 

 Eleven kan skriva en hypotes och en laborationsinstruktion 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Skriva hypotes och undersökningsmetod ”Hur snabbt löser 

sig salt i vatten? Påverkan av temperatur och vattenvolym” 

• Studi-filmer: Atomen blir en jon, Salt, Jonföreningar, 

Jonladdning i periodiska systemet 

 

  

https://app.studi.se/l/periodiska-systemet-i
https://app.studi.se/l/atomens-delar
https://app.studi.se/l/atomen-blir-en-jon
https://app.studi.se/l/salt
https://app.studi.se/l/jonfoereningar
https://app.studi.se/l/jonladdning-i-periodiska-systemet
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Vecka 3. Syror och baser 

Veckomål   Eleven kan ge exempel på vanliga syror och baser 

 Eleven kan använda begreppen indikator, pH, 

sur/basisk/neutral 

 Eleven kan redogöra för försurningens orsaker, effekter och 

åtgärder (alternativt spara till vecka 5) 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Laboration rödkål och vardagskemikalier 

• Demonstration blåsa i vatten med BTB 

• Studi-filmer i avsnittet Syror och Baser 

Vecka 4. Kolets kretslopp och fossila bränslen 

Veckomål   Eleven kan förklara sambandet mellan fotosyntes och 

cellandning (alternativt inom Modul C i Biologi)  

 Eleven kan redogöra för hur fossila bränslen bildas 

 Eleven kan ge exempel på kolväten och beskriva hur de 

renas fram ur råolja genom fraktionerad destillation 

 Eleven kan skriva reaktionsformler för förbränningen av 

enkla kolväten 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Samarbete med SVA (beskrivande text om fraktionerad 

destillation) 

• Studi-filmer: Kolets kretslopp, Kolväten , Fossila bränslen,  

Förbränning av propan 

Vecka 5. Förbränning och växthuseffekt 

Veckomål   Eleven kan förklara sambandet mellan förbränning av 

fossila bränslen och global uppvärmning 

 Eleven kan diskutera för- och nackdelar med olika 

energikällor (alternativt inom Modul D i Kemi) 

 Eleven kan ge förslag på hur den globala uppvärmningen 

kan bromsas 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Energifallet (Naturskyddsföreningen) – Energikällor, 

Miljöpåverkan från el- och värmeproduktionen 

• Samarbete med Geografi och SVA (argumenterande text om 

global uppvärmning), med Fysik (energiformer) 

• Studi-filmer: växthuseffekt, växthusgaser, förnybara källor, 

vattenkraft, kraftvärmeverk, geotermik   

 

https://app.studi.se/l/syror
https://app.studi.se/l/kolets-kretslopp
https://app.studi.se/l/kolvaeten
https://app.studi.se/l/fossila-branslen
https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-5
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energikallor
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-miljopaverkan-fran-el-och-varmeproduktionen
https://app.studi.se/l/vaexthuseffekten
https://app.studi.se/l/vaexthusgaser
https://app.studi.se/l/foernybara-kaellor
https://app.studi.se/l/vattenkraft
https://app.studi.se/l/kraftvaermeverk
https://app.studi.se/l/geotermik
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Modul D. Människans användning av energi och 

naturresurser (5 v., 3 tim./v.) 

Termin 4, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

bi 
D. Genetik och 
evolution 

             

B
u

ff
er

t 

ke 

              D. Människans 
användning av 
energi och 
naturresurser 

fy 
        D. Energi och 

hållbar 
utveckling 

       

MODULMÅL FÖR MODUL D I KEMI 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och 

samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden 

med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I 

diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument 

på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. […] Eleven kan använda 

[naturvetenskaplig] information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner 

och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till 

syfte och målgrupp. 

[…] Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska 

processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt 

identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några 

kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver 

då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar 

och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda 

resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser 

påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar 

utveckling. […]” 
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Vecka 1. Kemiska processer – metaller 

Veckomål   Eleven kan ge exempel på några viktiga metaller och vad de 

används till 

 Eleven kan ge exempel på hur metaller framställs 

 Eleven kan föra resonemang om gruvdriftens konsekvenser 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Energifallet (Naturskyddsföreningen) 

• Samarbete med SVA (resonemang) 

Vecka 2. Kemiska processer – plaster 

Veckomål   Eleven kan ge exempel på hur plaster framställs 

 Eleven kan beskriva miljö- och hälsopåverkan av plaster 

(bioackumulering, biomagnifiering, hormonstörande 

ämnen) 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Energifallet (Naturskyddsföreningen) – Plast och 

mikroplast 

• Studi-filmer: miljöfarliga utsläpp 

Vecka 3. Återvinning 

Veckomål   Eleven kan beskriva de olika stegen i avfallstrappan 

 Eleven kan förklara varför återvinning av metaller och 

plaster mm. är viktig 

Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Energifallet (Naturskyddsföreningen) – Avfallstrappan 

• Studi-film: Ingenting försvinner 

Vecka 4 och 5. Livscykelanalys 

Veckomål   Eleven kan resonera i flera led om miljö- och hälsopåverkan 

av vanliga produkter, såsom kläder och mat, från utvinning 

av råvaror till avhallshantering 

 Eleven kan ge förslag på åtgärder för att minska miljö- och 

hälsopåverkan av vår livsstil  

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/faktablad-plast-och-mikroplast
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/faktablad-plast-och-mikroplast
https://app.studi.se/l/miljoefarliga-utslaepp
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan
https://app.studi.se/l/ingenting-foersvinner
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Resurser, 

förslag på 

aktiviteter 

• Samarbete med samhällskunskap (social och ekonomisk 

hållbarhet) och med SVA (resonemang) 

• Energifallet (Naturskyddsföreningen) – Klädskolan; 

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp; Mat, klimat och miljö 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/faktablad-kladskolan
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-konsumtionsbaserade-klimatutslapp
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-mat-klimat-och-miljo
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