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15:35-16:00 

Studi och transspråkande i praktiken
   

Lektionsplanering och erfarenheter från transspråkande i praktiken, 
undervisning av nyanlända elever samt erfarenhet av distans- och 
fjärrundervisning där Studis filmer är av stor betydelse för 
kunskapsutvecklingen. 



Orsaker till första 
världskriget 

● kolonialism 

● industriella revolutionen/ 
industrialism,

 
● triangelhandel, 

● nationalism, 

● kapprustning/allianser

● Tysklands enande 

få som har 
kunskaper i 
historia man kan 
förvänta sig av 
elever som 
genomgått åk 8, 

varit i Sverige 
1-3 år

      
1900-talets   
historia 

förintelsen (kunskapskrav)

Imperialism och 
världskrig, 
1850–1920

“Utveckla historiskt tänk” 
“Tänka historia, historiska 
tidslinjer, orsak, 
konsekvens, nutid, 
kontinuitet, förändring” 



Bygga upp förförståelse  

Kolonialism: “Man tar ett annat land eller område, gör det till sitt eget.”

Efter Columbus upptäckt av Amerika 1492, började europeiska länder kolonisera andra 
världsdelar. 

Diskutera med din 
kamrat/studiehandledare
innehållet på presentationsbilden 
(3 min) modersmål/svenska

översätt ord om du behöver 



Kolonialism 

Den första perioden av kolonisering av länder pågick mellan 1500 och 1800, då de 
europeiska makterna försökte skaffa guld men också kontrollera handeln med kryddor, 
slavar och andra varor 

Den andra perioden var från mitten av 1800-talet och fram till 1900-talets mitt och den 
handlade främst om att skaffa råvaror till de europeiska industrierna.

koloni - område som erövras eller utnyttjas kallas för koloni 

1. Läs texten ovan

2. Diskutera med din kamrat/studiehandledare 
innehållet på presentationsbilden modersmål/svenska
(5 min) 

3. översätt ord om du behöver 



Triangelhandel 

Triangelhandeln pågår från 
slutet av 1500-talet till början av 
1800-talet och var som mest intensiv 
under 1700-talet. Under de här 
århundradena flyttas ungefär tio miljoner 
människor från Afrika 
till kolonierna med 
våld. Och då är inte de miljoner som dött 
innan och under transporten 
medräknade.

1. Läs texten 

2. Diskutera med din kamrat/studiehandledare 
innehållet på presentationsbilderna 6-10 
modersmål/svenska
(4 min) 











Film Studi

 

Se först på svenska och sedan modersmål

Triangelhandel 

https://app.studi.se/l/triangelhandeln
gör quiz 1,2 och 3, läs undertext    

Två slavars liv 
https://app.studi.se/l/tvaa-slavars-liv 

https://app.studi.se/l/triangelhandeln
https://app.studi.se/l/tvaa-slavars-liv






Efter filmer: svara på frågor, skriv och lämna in i classroom 

1. Vad var triangelhandel?

Berätta med hjälp av bilden  

vad triangelhandeln var för något. 

Använd dig av orden som finns på 

bilden: triangelhandel, England, 

vapen, tyger, slavpärlor, Afrika, 

slavar, kolonier, socker, tobak, bomull, Nordamerika



Svara på frågor skriv och lämna in i classroom

2. Varför började de Europeiska länderna med triangelhandel på 1500-talet?

3. Vilket land var det första att frakta Afrikanska slavar till kolonierna i Nordamerika 
och Sydamerika “den nya världen”

4. Berätta hur det vara att leva som slav?

5. Vad betyder ordet kolonialism?







Det svåra är kanske inte det du som lärare tror…

Störst utmaning förklara 
triangelhandel

köpa  

betala 

sälja

Fjärr/distans, Studis filmer, låt 
eleverna bli aktiva 
producenter, bearbeta innehåll 
och utveckla språk, med hjälp 
av modeller. Ge möjlighet att 
träna, träna och åter träna… 
Låt eleverna ge sitt perspektiv. 





Transspråkande och Sva utveckling - två sidor av samma mynt

 

  

● Se upp med raka 
översättningar utan 
sammanhang

● effektiv 

● efterblivenhet 

● sammanhang och stödjande 
lärmiljö är viktig  



Transspråkande - tillgängliggör lärmiljön - KASAM

Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi) 

Vad får människor att må bra, och hantera livet och motgångar? 

insikt efter att ha studerat överlevande judiska kvinnor som suttit i koncentrationsläger. Rent logiskt borde dessa kvinnor med 
allt de gått igenom ha ett mycket tufft liv, men ungefär 30% hade ändå en god psykisk hälsa.

God psykisk hälsa innebär hög ”Känsla av sammanhang” KASAM.

● Meningsfullhet,  - delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen
● Begriplighet - förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser.

● Hanterbarhet  - förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli offer för omständigheter



Fördelar med translanguaging enligt forskning 

● Det gör att elever framstår som kompetenta istället för bristfälliga
● Det stärker elevens identitet.
● Det kan bidra till en djupare och mer omfattande förståelse av ämnet.
● Det kan bidra till det svagare språkets utveckling.
● Det ger elever större möjligheter att lösa kognitivt avancerade uppgifter

“Jag är ingen bebis”

● Det kan underlätta integrationen mellan sådana som är nybörjare och sådana som 
redan behärskar språket

● Det kan underlätta kontakterna och samarbetet mellan hem och skola.



Pedagogiska utmaningen ligger i att 

möjliggöra för eleven att utnyttja hela 
sin bakgrund, tidigare skolgång, och 
alla sina språk som resurs. 



Följ arbetet på:  https://burlov.se/nyanländaslärande 

 

burlov.se/nyanländaslärande

https://burlov.se/nyanl%C3%A4ndasl%C3%A4rande

