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EXEMPEL UR MATERIALPAKETET 

”PRESENTATION” 

Under läsåret 2014–2015 har vi jobbat med ämnet integrering, med speciellt intresse och 

fokus på uppgifter som kan lätt bearbetas för olika discipliner. Gruppen, Karita Katto (UTa), 

Teija Lehto (Laurea) och Nina Niemelä (TTY), har speciellt fokuserat på gemensamma 

nämnare för disciplinerna hälsovetenskaper, brottspåföljdsbranschen och tekniska 

vetenskaper. Utifrån den kunskapen har vi jobbat med uppgiftsmodeller gällande 

kommunikationskunskaper på svenska i arbetslivet.  

I denna handout får du smakprov på tre olika CLIL-uppgifter. Dessa exempel är ur vårt 

materialpaket ”Presentation” (se tablå nedan). Många av dessa integreringsuppgifter är 

omarbetade eller inspirerade ur redan existerande CLIL-uppgifter (se t.ex. Dale & Tanner 

2012). 

Varje exempel är numrerat, enligt det nummer det har i tablån nedan. Varje uppgift följer 

samma mönster gällande uppgiftsbeskrivning och ger information om hur uppgiften har 

genomförts med stipulerad tidsanvändning, vilka färdigheter den tränar och vilka kognitiva 

aspekter som aktiveras. Alla dessa aspekter kan naturligtvis modifieras enligt eget behov. 

Vi har inte testat alla uppgifter på olika språknivåer, utan på den nivå vi själva undervisade 

på under läsåret, men vi har valt uppgifter som kan genomföras på olika språknivåer. 

 PRE-ACTIVITY ACTIVITY POST-ACTIVITY 

1.1. Förberedelser inför ett 
besök  

1.2. Företagsbesök 1.3. Fokuserad fri 
skrivning: besöksrapport 

2.1. Vad föreställer bilden? 2.2.Video: personpresentation 2.3. Avsluta meningen 

3.1. Brainstorming 3.2. Informationsinslag 3.3. Frågor och kommentarer 
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1.3.  FOKUSERAD FRI SKRIVNING (FOCUSED FREE WRITING/post-activity) 

Besöksrapport efter ett företagsbesök som anknyter sig till substansstudierna 

 

Innehåll:  Fri skrivning under en bestämd tidsperiod för att få ett större 
skrivprojekt på gång 

Tankekunskaper:  Sammanfattning av muntlig och skriftlig information, kreativt 
tänkande, klassificering 

Språklig fokus:  Besöksrapport enligt branschens praxis 
Språkfärdighet:  Skrivning, diskussion på basis av skrivningen 
Tid:    30 minuter  
CEFR-nivå:   A2-C1 
 

Lärarens förberedelse:  
 
Före lektionen:  

 Gör exkursionen med de förberedande uppgifterna.  
 Bestäm rapportens huvudlinjer och formulera rubriken och 

uppgiftsinstruktionerna.  
 Skaffa en A3 eller en A2 för varje deltagare plus en till för par-/grupparbetet (eller 

eventuellt passande datorapplikation). 
Under lektionen:  

 Förklara varför fri skrivning tränas: att få skrivprocessen startad, att producera nya 
idéer ur olika synvinklar, att uppmuntra studerandena till att skriva flytande och 
spontat och att inte koncentrera sig på språkriktighet, att skriva fackterminologi 
som används under företagsbesöket. 

 Förklara själva uppgiften. Studerandena skriver rubriken på pappret. 
 Sätt en timer på 10 minuter och be studerandena att skriva fritt så mycket som 

möjligt. Uppmuntra att skriva mera. Det är viktigt att studerandena skriver hela 
tiden, vad som helst om de inte kommer på något om ämnet. Pennan rör på sig hela 
tiden! Stoppa efter 10 minuter. 

 Studerandena läser sina egna textbitar och väljer och grupperar sina idéer som de 
vill använda i den slutliga besöksrapporten. Det här kan också göras i parvis eller i 
grupper, såsom själva besöksrapporten. 

Efter lektionen: 
 Studerandena skriver de slutliga versionerna av besöksrapporten individuellt, 

parvis eller i grupper. 
 Svenskläraren/substansläraren läser och kommenterar rapporterna och eventuellt 

också resultaten av fri skrivning. 
 Rapporten kan användas som substanskursens material. 
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2.1 UPPVÄRMNING (pre-activity) ”VAD FÖRESTÄLLER BILDEN?” 

Innehåll:   En intresseväckande bild används i fokus för denna uppgift 

Tankekunskaper:  Gissa, hypotisera, evaluera 

Språklig fokus:  Fråga – svar–par (främst i presens), olika frågeord (kan jämföras t.ex. 
med engelska). För mer djupgående frågesatser även konditionalis 

Språkfärdighet:  Talfärdigheter eller skriftliga färdigheter 

Tid:    15-20 minuter 

CEFR-nivå:   A2 - (beroende på frågesatserna som läraren förbereder) 

Lärarens förberedelse:  Välj en bild som är intresseväckande för studerandena och det 
pågående temaområdet. Bygg uppgiften kring denna bild. Denna 
uppgift kan väl vara en inledande uppgift till temat och får studerande 
att tala om ämnet. Förbered frågekort (såsom t.ex. de i bilagan). Det är 
viktigt att alla ser bilden väl, t.ex. via projektorn. 

Genomförande: 1. Ge frågekorten till studerande. De får jobba i par eller i smågrupp, 
muntligt eller skriftligt. 
2. Gå igenom t.ex. central terminologi, frågesats och frågeord 
tillsammans med studerandes via deras exempelsvar. 

Bifogat material: Exempel på använd bild, i detta fall i anknytning till arbetslivet. 
Frågekort med exempelfrågor. 

Anmärkning! I denna uppgift kan frågorna vara kognitivt krävande och/eller 
kognitivt enkla (en. higher-order thinking skills / lower-order 
thinking skills). De kognitivt mer krävande frågorna hjälper 
studerande att tänka djupare, medan de kognitivt enklare frågorna 
ofta kräver korta, faktabaserade svar. Kognitivt krävande frågor anses 
inom CLIL fungera väl (Dale & Tanner 2012: 135). 
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 Exempel på bild för uppgiften ”Vad föreställer bilden?” 

Exempelkort ”Vad föreställer bilden?”: 

 
Vad föreställer 

bilden? 
 
 

 
Vad gör personerna 

på bilden? 

 
Vad har personerna 

på sig? 
 
 

 
Hur ser 

personerna ut? 
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Vilken relation 

har dessa personer 
till varandra? 

 

 
Vilken funktion har 

den här bilden? 

 
Var är bilden tagen? 

 
 
 

 
Varifrån kommer 

personerna? 

 
Vart ska 

personerna? 
 
 

 
När togs bilden (t.ex. 

tid på dygnet)? 

 
När träffades 
personerna? 

 
 

 
Vad har dessa 

personer studerat? 

 
Var har dessa 

personer studerat? 
 

 
Vad är dessa 

personer experter 
på? 
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När påbörjades 
denna aktivitet? 

 
 

 
Hur länge  

kommer den här 
aktiviteten att pågå? 

 
 

Vem är på bilden? 
 
 

 
Vilka 

arbetsuppgifter har 
dessa personer? 

 
Vad är dessa 

personer bra på, 
mao vilka 

egenskaper har de? 

 
Vilka arbetsredskap 

använder dessa 
personer i sitt 

arbete? 
 

 

3.1 FAKTAPRESENTATION / INFORMATIONSINSLAG 

Innehåll:   Orientering för att ge en kort faktapresentation 
Tankekunskaper:  kreativt tänkande, kategorisering, språk, resonemang, argument 
Språklig fokus:  diskussion om olika synvinklar  
Språkfärdighet:  muntliga färdigheter 
Tid:    15 min. 
CEFR-nivå:   B1-B2 
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Läraren berättar att alla får ge en kort faktapresentation om något viktigt eller aktuellt 
tema inom sin bransch. Studenterna får höra om de olika faserna som finns i uppgiften och 
att faktapresentationen förbereds hemma. 

Pre-activity - Tankekarta och diskussion 
Läraren ber studenterna göra en tankekarta så att de skriver verbet informera i mitten på 
ett A4-papper. Studenterna får 5 minuter tid på sig att skriva ner allt de kommer att tänka 
på. Det är viktigt att läraren påpekar att studenterna låter tankarna flyta fritt, utan kritik. 
Läraren timer uppgiften. 

Efter ca 5 minuter ber läraren studenterna : 

a)    söka en person som har en rätt annorlunda tankekarta 
b)    söka en person som har liknande tankar 
c)     vända sig mot sin närmaste granne  
och ber dem tillsammans studera sina tankekartor. Studenterna får diskutera med 
varandra om sina tankar och argumentera för sina val i ca 10 minuter. 
 
Läraren kan förstås också välja det/de alternativ som passar bäst i situationen. 
 
Activity - Faktapresentation och aktivt lyssnande 
Studenterna håller en faktapresentation som de har förberett hemma. Presentationen är 
mycket kort 1-2 minuter och behandlar bara en viktig detalj/fråga inom studentens 
bransch. 
 
Åhörarna skriver ner någon tanke eller några nyckelord ur varje presentation så att de kan 
ställa frågor eller kommentarer till presentatörerna efteråt under mingeltillställningen. 
 
Post-activity - Mingel och diskussion med frågor och kommentarer till presentatörerna 
Efter presentationerna träffar åhörarna presentatörerna och ställer frågor och 
kommentarer till dem. Här övar studenterna att ta kontakt, att använda samtalsfraser och 
reaktionsfraser. Studenterna fördjupar sina språkliga färdigheter i sitt ämne.  
 
Uppgiftens funktion: 
1)    integrerar språkövning med studentens ämne.  
2)    fungerar även bra som integrering mellan olika branscher (fakulteter, enheter). 
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