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Sida 2

Fokus på

• Lärares kompetensutveckling

• Som syftar till att utveckla undervisningen i klassrummen så att elevers 
måluppfyllelse ökar



Sida 3

Moduler
• Kollegialt lärande

• Lärportalen

• Didaktiska perspektiv 

• Handledarguider 



Sida 4

Kollegialt lärande
Moment A

Individuell förberedelse
Moment B

Kollegialt samtal med handledare

Moment C
Genomförande av lektion/aktivitet

Moment D
Reflektion med handledare



Sida 5

https://larportalen.skolverket.se/#/

https://larportalen.skolverket.se/#/
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Didaktiska perspektiv som genomsyrar 
modulerna 

• Motivationsskapande

• Språkutvecklande arbetssätt, 

• Stödja ledarskap i klassrummet,

• Formativt förhållningssätt, 

• Använda digitala verktyg
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Handledarguider

• Modulens syfte

• Modulens upplägg och progression

• Del för del med fokus

• Utmaningar för dig som handledare

• Utmaningar för lärarna

• Förberedelser för dig som handledare

• Filmer

• Fördjupningsmaterial

• Referenser
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För förskolan
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Moduler
åk 7-9

Granska information, 
kommunicera och ta ställning

Systematiska undersökningar
Använda

naturvetenskapliga 
begrepp och teorier

Digitala verktyg

Moduler
åk 4-6

Granska information, 
kommunicera och ta 

ställning

Systematiska 
undersökningar

Använda 
naturvetenskapliga 
begrepp och teorier

Moduler
åk 1-3

Förmågor i NO

Moduler
grundsärskola

NO och verklighets -
uppfattning

Moduler
gymnasieskola

Samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll

Modeller och 
representationer

Kommunikation i 
naturvetenskapliga ämnen

Naturvetenskapens karaktär 
och arbetssätt 

Väder och klimat

Medicin och hälsa

Digitala verktyg

Moduler i naturvetenskap
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Lgr11
Genom undervisningen i no ska eleverna ges  
förutsättningar att utveckla förmågan att

1. granska information, kommunicera och 
ta ställning

2. genomföra systematiska undersökningar 
3. använda begrepp, modeller och teorier 

för att beskriva och förklara samband (i 
naturen och samhället och inuti 
människan)
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Kommunikation i Nv-ämnen
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Grundskolan

Förmåga att granska kommunicera och ta ställning 

Gymnasiet

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
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SNI Samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt 
innehåll
• Vad?

• Varför?

• Hur?

• Varifrån?

• Vem?

• Varthän? 



Grundskolan

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar

Gymnasiet

Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt



Systematiska undersökningar (åk 7-9)

Modeller och representationer (Gy)

Digitala verktyg (åk 7-9 och gy)
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Frihetsgrader
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Naturorienterande ämnen och 
verklighetsuppfattning

Målgrupp : lärare som arbetar i grundsärskolan åk 1-9 
med ämnen och ämnesområden

Del 1 – Bärande idéer i naturvetenskap

Del 2 – Mönster och strukturer 

Del 3 – Naturvetenskap i vardagen

Del 4 – Kropp och hälsa (publiceras senare)

Del 5 – Att utgå från individen (publiceras senare)

Del 6 – Att undervisa för begreppsförståelse

Del 7 – Hållbar utveckling och hållbart lärande(publiceras senare)

Del 8 – Reflektion och utvärdering (publiceras senare)
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Varför behöver undervisningen 
utvecklas?
• Styrdokumentsförändringar

• Nya elever med nya kunskaper och 
intressen

• Ett samhälle som förändras
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Frågor?




