
En didaktisk modell för integrering av 
yrkesutbildning och sfi

Språk och innehåll samtidigt
Malin Dahlström & Lisa Gannå

26 april 2018
FLIN



Yrkesutbildning 
för invandrare

Stockholm
YFI

NC:s roll:
• Handleda sfi- och yrkeslärare
• Utveckla en didaktisk modell



Kontextbundet Kontextreducerat

Hög kognitiv svårighetsgrad

Låg kognitiv svårighetsgrad
Cummins fyrfältare
Fritt efter Hall 1994 och Lindberg 1997
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mu

-mis en place
- Berätta! Vad ska du göra nu?
- Musslor eh ..koka…och ris…finns 

eh.. kyckling. Ärtor.
- Vad ska du börja med?  Vad ska du 

göra först?
- Musslor koka. 
- Miss plass.. och ris…in… kastrull.
- Och sen? Vad ska du göra sen?
- Sen finhacka lök..eh… finhacka lök.. 

den.. finhacka  vitlök.. eh... lök 
första…ris eh… olja... in spisen

- Jättebra, tack så mycket
- Varsågod



svampar
Mögel-svampar
• Allt mögel som du kan se med 

ögat är bara en liten del av hela 
möglet. Det har rötter som går in i 
livsmedlet.

• Det farligaste möglet heter 
aflatoxin och det kan finnas på 
nötter som är odlade i varma 
länder.

• Pensel-mögel är vanligast och det 
finns på bröd och sylt som möglar.

• Kasta livsmedel med mögel!

Jästsvampar
• Jäst har inga rötter.

• Används i industrin till 
att göra till exempel bröd, öl 
och vin.



Vad menar vi sva-experter…

…när vi säger att eleverna ska arbeta för att 
utveckla språk och ämne samtidigt?

https://youtu.be/gns974OC08s


Hur ser en uppgift ut …

…som erbjuder elever möjligheter att arbeta på 
hög kognitiv nivå med mycket stöttning?



Rangordna: Vad blir dåligt först när det 
står i rumstemperatur? 

Motivera!
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Språk och innehåll samtidigt

https://youtu.be/vmbafyHv9AA

https://youtu.be/vmbafyHv9AA
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Att se, höra och göra

ELEVERNAS ERFARENHETER

Att träna och förstå

TANKA ORD OCH BEGREPP

Att lyssna, läsa och presentera

LITTERACITETSUTVECKLING



Reflektion

• Vari ligger den kognitiva utmaningen i 
uppgiften?

• Vari ligger stöttningen i uppgiftens 
utformning?

• Koppla eventuellt ert resonemang till 
Cummins 4-fältare.

• Formulera en fråga till oss!



Tack för idag!

• Malin.dahlstrom@andrasprak.su.se
• Lisa.ganna@andrasprak.su.se

Projektrapport YFI  
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