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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine the educational value of time travel role-play 

organized by Kalmar läns museum and how the method relates to the current curriculum 

Lgr11. This is done by examining the method using Gagné´s events of instruction and 

applying two theories represented by Vygotskij and Dewey. The material analyzed 

consists of two interviews in which respondents are familiar with the educational tool´s 

structure and the manuals written by Ebbe Westergren, first curator at the museum. The 

results show that depending on how the role-play is designed, it has the potential to 

serve as a teaching tool in history. This for its varied teaching technique and of it extent 

the method complies with Gagné´s nine points. In the final section of the analysis shows 

that the time travel role-play as a teaching method  is compliant with the elements of 

Lgr11. Due to the amount of time that the method requires in order to reach its full 

potential, there is a debate on whether the time travel role-play takes much time away 

from other crucial content in the curriculum. 
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1 Inledning 
 

Historia är ett fängslande ämne som kan skapa förståelse för det som hänt men också 

bilda en uppfattning om samtiden och perspektivet på framtiden. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det tydligt att: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta 

innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 

uppfattningen om framtiden.1 

Detta är i sin enkelhet något som alla historielärare eftersträvar och hoppas att kunna 

förmedla genom sin undervisning. Problematiken ligger i att gå från teori till praktik. 

Hur ska lärare levandegöra ett ämne som för många elever känns förlegat och inte alls 

relevant för deras fortsatta skolgång och liv? Detta är något som många historielärare 

tacklas med och strävar att uppnå när de ställer sig framför katedern klockan åtta en 

måndagsmorgon. Att försöka skapa en verklighetsförankrings under lektionerna så att 

de på ett upplyftande sätt levandegör historien för alla elever. Historien skildrar inte 

bara något som har skett utan är något som ständigt påverkar varje steg de tar och 

influerar samhället de lever i. För att lyckas med detta har lärare utformat sina 

undervisningssekvenser efter olika metoder. Det kan exempelvis vara att se en historisk 

film, gå på museum eller visa en historisk artefakt. Slutligen finns det även rollspel som 

anammats av Kalmar läns museum, som ålägger att undervisa elever inte bara med fakta 

utan även få dem att uppleva historia 

 

Under min högstadieperiod fick jag själv uppleva en av dessa evenemang, eller tidsresa 

som det också kallas. Det anordnades av Kalmar läns museum där alla elever fick vara 

med och uppleva en dag i början av 1900-talet. Det var ett sorts historiskt rollspel på 

Södra Bruket i Mörbylånga kommun där eleverna blev tilldelade ett vanligt namn kring 

sekelskiftet, kläder, identiteter  och uppleva hur det var att leva som människa för 100 år 

sedan. Jag själv och många av mina klasskompisar kommer ihåg detta rollspel från vår 

ungdom och har en starkt minne av hur roligt och spännande det var. Ett personligt 

intresse har därefter etablerats för rollspel och nyligen har tankarna börjat gro om 

huruvida rollspel kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i historieundervisningen. Det 

skulle vara en metod som låter eleverna få ta en aktiv roll i sin personliga 

                                                 
1 Lgr 11:188 
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lärandeprocess och som skulle kunna möjliggöra en förmedling av historiekunskap som 

frångår det traditionella historieundervisningen. En undervisningssekvens som låter 

idealisk när historia ska levandegöras, väcka intresse hos elever och låta dem träna på 

färdigheter som analysförmåga, diskussion och socialt samspel. Eleverna skulle få 

kunskap om den relevanta tiden som rollspelet handlar om, men också låta de ta del av 

en varierad undervisningsform där hela kroppen aktiveras.  

 

Hur lämpligt är det att använda sig av rollspel som undervisningsform och på så sätt 

levandegöra historien på högstadiet är det centrala fokuset med denna uppsats. För att 

analysera detta har jag tagit kontakt med Kalmar läns museum och med hjälp av 

intervjuer och teoretiska modeller om lärande undersökt de tidsresor museet anordnar 

regelbundet. Vad har metoden för positiva och negativa sidor i ett teoretiskt perspektiv 

och i vilken grad överensstämmer metodens innehåll med den rådande läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet? Resultatet i undersökningen hoppas 

väcka frågan om hur traditionellt och upplevelsebaserat lärande kan mötas och således 

väcka intresset om rollspel som undervisningsverktyg.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Arbetets syfte är att undersöka undervisningspotentialen med den upplevelsebaserade 

metoden tidsresor som Kalmar läns museum anordnar. På detta sätt avser jag att väcka 

frågan om hur rollspel kan fungera som en pedagogisk metod i historieundervisningen 

på högstadiet. Hur metoden förhåller sig till den rådande läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kommer diskuteras och lyftas i 

undersökningen. Museets tidsresor kommer fungera som ett exempel på hur rollspel kan 

tillämpas som pedagogisk metod i jämförelse med den klassiska historieundervisningen. 

 

Undersökningen är utförd med hjälp av kvalitativa intervjuer med personal och lärare 

samt material från museet. Metoden som används för att analysera den pedagogiska 

potentialen är Gagnés nio punkter om lärande och två teorier från Vygotskis 

sociokulturella perspektiv samt Deweys progressivism. Dessa står som grund för 

uppsatsen och kommer vara ledande i besvarandet av uppsatsens frågeställningarna 

nedan. 

 

Uppsatsen avser besvara följande frågeställningar:  

 

 Vilken undervisningspotential har tidsresor som pedagogiskt verktyg?  

 I vilken utsträckning överensstämmer tidsresorna med Gagnés nio punkter om 

lärande?  

 I vilken grad överensstämmer tidsresor som metod med innehållet från 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011? 
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3 Bakgrund  
 

I detta avsnitt görs en kortfattad presentation av vad tidsresor har för syfte och hur de är 

strukturerade. Även den rådande läroplanen Lgr11 skildras och möjliggör därmed en 

ökad förståelse för undersökninges analys och resultat.  

 

3.1 Tidsresor 
 

Kalmar läns museums bedriver många olika projekt där de åsyftar att levandegöra den 

lokala historien. Detta görs genom olika utställningar och pedagogiska program samt 

tidsresor till olika epoker. På Kalmar läns museums hemsida beskrivs tidsresorna som 

en stark pedagogisk metod där museet använder sig av den lokala historien för att lära 

ungdomar om det förflutna och på så sätt skapa en förståelse för vår samtid. Det ska 

skapa en möjlighet för eleverna att jämföra och reflektera över angelägna frågor som rör 

exempelvis demokrati, jämställdhet och integration.2  

 

Tidsresorna används i en undervisningsform kallad kulturmiljöpedagogik. Detta handlar 

om att lära om den lokala kulturmiljön och görs genom utgå från den lokala historien 

och låta elever ta del av ett rollspel som engagerar alla sinnen. I en manual från museet 

går det att läsa om deras etablerade kulturmiljöpedagogik och hur de bedriver sin arbete. 

Kalmar läns museum har sedan 1985 bedrivit sin verksamhet för att undervisa om den 

lokala historien och närmiljön. Det började som en försöksverksamhet hos tre skolor där 

förskoleklasser studerade perioderna stenåldern och medeltiden. Eleverna fick lära sig 

om de olika tidsepokerna ur ett nationellt perspektiv där teori varvades med praktik. 

Slutligen fick eleverna uppleva en praktisk dag där de fick besöka en kvarlämning i 

närheten av skolan. Dessa kom att kallas för stenålders/medeltidsdagar. Museet tog fram 

källmaterial och instruerade lärarna om epokens historia och innehåll. Lärarna 

undervisade sedan detta i skolan som en normal del av undervisningen och temat 

avslutades med en så kallad tidsresa där eleverna själva fick uppleva hur det var att leva 

under den här tiden. Verksamheten växte och från 1989 fick alla skolor i Kalmar län 

möjlighet att delta och använda den nya metoden av undervisning som tidsresorna 

erbjöd. Arbetet som museet anordnade blev mycket populärt och samma år gjordes 

cirka 90 upplevelsedagar med olika skolor i länet. Sedan dess har deras verksamhet 

                                                 
2 Kalmarlansmuseum.se 
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långsamt utvecklats och idag bedriver de nationella och internationella verksamheter där 

både högstadie- och gymnasieskolor använder sig av deras kulturmiljöpedagogik i sin 

ordinarie undervisning.3  

Att bedriva kulturmiljöpedagogik gynnar elevers inlärning anser Ebbe Westergren, 

förste antikvarie på Kalmar läns museum och författar till manualer om tidsresor. För att 

kulturmiljön inte ska bli irrelevant så måste den göras personlig och det är där 

tidsresorna kommer in. Genom att själv få resa tillbaka till en annan tid och möta 

människor i det förflutna ökar förståelsen och förtrogenheten som leder till att historien 

blir mer personlig. Nedanför är ett citat som Westergren har tagit med i sin manual där 

en elev från åttan berättar hur tidsresor främjar elevers förståelse för den relevanta 

tidsperioden: 

När man själv får uppleva hur en dag kunde vara för en människa vid sekelskiftet får man 

en helt annan förståelse för andra människors liv. Man lär sig väldigt mycket när man 

blandar in känslor och upplever i undervisningen.4 

Eleverna får ta på sig historiska kläder, ta en annan roll och resa till en annan tid på en 

plats i närmiljön. Dessa tidsresor skapar en lärandeprocess som leder till en förståelse 

hos eleverna och hjälper dem gro ett frö om det historiska perspektivets värde när man 

bedömer och tar ställning i liv och samhälle. Westergren påpekar även att denna sortens 

undervisning inte ska inte räknas som något "extra" i den ordinära undervisningen, utan 

ses som ett alternativt sätt att lära sig de moment som finns med i kursplanen. Genom 

att använda sig av närmiljön kan man få en fördjupad kunskap, fullfölja kursplanens 

innehåll och samtidigt uppnå läroplanens mål.5 

 

Det finns tre viktiga punkter som man ska ha i åtanke när eleverna ska få ut så mycket 

som möjligt av tidsresorna anser Westergren. Dessa är: Undervisning i skolan, 

Tidsresan/Rollspelet och Utvärderingen. Tidsresorna i sig handlar inte bara om 

ögonblicket när eleverna tar steget in i en annan tid  utan också om förarbete och 

efterarbete. Dessa är nödvändiga för att ett så framgångsrikt lärande som möjligt ska 

uppnås och för att tidsresans potential inte ska gå förlorad. Elever behöver tid för att 

söka svar på sina frågeställningar och bearbeta den information  som behövs för att 

agera utifrån den relevanta tidsepoken. Om flera ämnen integreras så kommer de även 

                                                 
3 Westergren 2006:17 
4 Westergren, Exempel 2006:1 
5 Westergren 2006:10 
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få en bättre helhetsbild av livet då och hur det fårhåller sig till dagens samhälle.6 Det är 

även väsentligt att utvärdera och bearbeta tidsresorna i relation till de mål som har satts 

upp. Detta för att eleverna ska tänka efter och bruka den inforation de har tagit del av.7 

 

3.2 Läroplanen för grundskolan, förskoleklasserna och fritidshemmet 
2011 
 

Läroplan för grundskolan, förskoleklasserna och fritidshemmet 2011, eller Lgr 11 är 

den rådande läroplanen som nyttjas vid undervisningen på högstadiet. Den trädde i kraft 

under hösten 2011 och är uppdelad i tre delar som ska hjälpa lärare strukturera upp en 

undervisning som är godkänd utifrån landets aktuella skolpolitik.8 Det första området 

berör skolans uppdrag och värdegrund. Hur skolväsendet vilar på en demokratisk grund 

som ska hjälpa elever och ungdomar att utvecklas till egna individer med egna värden 

och lust att lära.9 Den andra delen tar upp övergripande mål och riktlinjer som eleverna 

ska ha utvecklat när de lämnar grundskolan, exempelvis, värden, normer och kunskap.10 

Den sista delen i läroplanen innehåller kursplaner för alla respektive ämnen samt även 

de medförande kunskapskrav som krävs för gällande betyg. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Westergren, 7steg 2006:9 
7 Westergren 2006:61 
8 Skolverket.se 15-10-2015 
9 Lgr 11 2011:7 
10 Lgr 11 2011:12 
11 Skolverket.se 15-10-2015 
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4 Tidigare forskning 
 

Rollspel är  ett begrepp som kan vara svårt att definiera. Beroende på vem man frågar så 

får man oftast olika svar. Björn Nilsson och Anna-Karin Waldermarson beskriver i sin 

bok Rollspel i teori och praktik begreppet och inleder med att lyfta rollspel som en 

social och uttrycksfull aktivitet. De menar att rollspel är att ge orden liv och tala med 

sina handlingar. Det är en metod för att skapa aktivitet, engagemang och medverkar för 

att höja medvetenhet och delaktighet.12   

 

Rollspel handlar om att under kontrollerade former på något sätt sätta sig in i en annan 

person eller roll och på så sätt agera utifrån sina egna kunskapsscheman om denna 

person.13 Detta kan vara en historisk roll som exempelvis en verklig person från 1600-

talets Sverige eller en påhittad fiktiv person som rollspelaren hittat på och som lever i en 

fantasivärld. Det finns olika former av rollspel och dessa bestämmer i vilken skepnad 

och uttryck rollspelet har. Dessa former är antingen ett utfört eller ett fantasirollspel, 

improviserat eller manusstyrt, en deltagare eller flera, spela sig själv eller spela en roll, 

ha publik eller inte, hårt styrt eller ge frihet att agera samt vara oberoende av genre eller 

sträcka sig över flera varianter som till exempel socialrealism, science fiction, film noir, 

thriller, fantasy eller såpopera.14  

 

Att använda sig av rollspel i undervisningssyfte är som uppgift att stimulera en djupare 

form av inlärning samt att vara roligare än många andra typer av inlärningsformer. I en 

rapport skriven av Kristina Boréus som lyfter rollspel i undervisningssammanhang 

diskuteras det och nämns att det finns olika typer av metoder som liknar och rollspel 

som inlärningsform. Nämligen games, simulations, exercises, case studies och role-

play.15 

 

Games metoden använder sig av en eller flera deltagare och dessa samarbetar för att 

klara spelet eller få en särskild belöning. Deltagarna spelar inte någon särskild roll utan 

det är tänkt att de ska spela sig själva. Det centrala i detta verkar vara att efterfölja de 

bestämda reglera. Simulations eftersträvar att deltagarna ska medverka i en 

                                                 
12 Nilsson & Waldemarson 2010:7 
13 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:8 
14 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:9 
15 Boréus 1994:1-2 



  
 

8 

verklighetstrogen simulering. Det centrala i denna metod är att simuleringen ska vara så 

verklighetstrogen som möjlig. Exercises ska ge deltagarna möjligheten att lösa ett 

problem med givet material och case studies  är en beskrivning av en verklig händelse 

som presenteras för att kartaktisera ett särskilt problem. Role-play är slutligen att man 

blir tilldelad en roll och ska spela denna karaktär utifrån vald situation. 16 

 

Rollteori 

När en rollspelsmodell ska konstrueras så måste vi först vara bekanta med vad en 

mänsklig "roll" är för något. Begreppet roll används som ett ord för att förklara hur 

människor beter sig mot varandra och är därav ett begrepp som är varierande, 

föränderliga och knutna till sociala egenskaper. Roll definieras som summan av de 

förväntningar som riktas mot en viss position och position är den sociala plats eller 

ställning vi har i livet. För att förklara vårt mänskliga beteende finns en mängd 

sociologiska teorier och dessa har ett samlingsnamn kallat rollteori.17  

De förväntningar och positioner människan har är ständigt skiftande och under loppet 

av en dag kan en människa inneha flera olika sociala positioner. Vi kan exempelvis 

fungera som kollega, vän, förälder och under dessa positioner finns bestämda 

förväntningar på hur vi bör agera i de olika rollera och vilket beteende som är 

accepterat. På detta sätt lever människan i ett ständigt förlopp där vi försöker passa in 

och agera utifrån omgivningens förväntningar på oss. Hur ska en förälder behandla sina 

barn och hur ska kollegor agera mot varandra? Eftersom att människan lever i en så 

varierad positionsmiljö går det att antyda att vi också lever i ett ständigt rollspel. Vi 

agerar och går in i roller för hur vi tror samhället vill att vi ska agera. Dessa roller kan 

vara positioner som vi är bekväma med och som vi har haft under ett långt tidsspann, 

exempelvis vän eller barn. Dock finns det även roller vi inte är säkra på hur vi ska agera 

och som är nya för oss, såsom nyanställd eller nybliven förälder. Det är sedan dessa 

positioner som är viktiga faktorer för  vår personliga identitet och hur vi ser på 

världen.18 

 

 

 

 

                                                 
16 Boréus 1994:2 
17 Nilsson & Waldemarson 2010:7 
18 Nilsson & Waldemarson 2010:8-9 
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Rollspel och pedagogik 

Inlärning och lärande sker på olika sätt och alla människor har olika metoder för att 

tillskansa sig kunskap. Det som många forskare är överens om är att aktivt deltagande 

främjar användandet av så kallade minnessystem, vilket ökar inlärningen drastiskt. När 

människan i vanliga fall lyssnar på exempelvis en föreläsning brukar det generellt sätt 

enbart vara 20% av information som deltagaren lyckas kom ihåg. Detta är självklart 

varierande från person till person men om man är aktiv och deltar i föreläsningen ökar 

den memorerande kunskapsmängden upp till 80%. När vi använder fler än bara ett 

minnessystem ökar vår inlärningsförmåga.19 

 

Det semantiska minnet är vårt så kallade uppslagsminne och det är där all fakta samlas. 

Detta är grundläggande och generell information som består av exempelvis namn, verb 

eller huvudstäder. Det episodiska minnet bearbetar de händelser som vi människor är 

med om. Det kan vara minnet från vår första skoldag eller vad vi åt till frukost imorse. 

Procedurminnet bearbetar saker som vår kropp behöver minnas, exempelvis lära sig att 

cykla eller åka skateboard.  I och med att rollspel på flera olika sätt kan nå ut till alla 

dessa bearbetningsområdena så hjälper det oss att lättare komma ihåg och minnas den 

kunskap vi blev förmedlades till oss under rollspelet.20 

Kunskaper ska vara levande. Upplevd kunskap ger levande kunskap, genomliden 

kunskap ger snart avliden kunskap. Man ska vidare "lära för livet", kunskap ska ha ett 

bruksvärde och inte enbart ett bytesvärde.21  

 

Ï boken Rollspel i skolan har författarna listat och poängterat vad rollspel har för 

positiva fördelar när metoden appliceras i undervisningssyfte. Förutom att metoden 

aktiverar flera minnessystem har det fördelen att vara upplevelsebaserat. Det är läraren 

som skapar och lägger fram rollspelet men det är individen själv som är delaktig och 

upplever rollspelet. Vad det då resulterar i för kunskap som individen tar till sig grundas 

utifrån hens egna personliga upplevelse och därför blir lärandet mer effektivt. Det blir 

pedagogiken som formas kring individen och inte tvärtom.22 

 

Rollspel anses också vara mer meningsfyllt än ordinarie undervisning i den utsträckning 

att eleverna upplever det vara mer viktigt. Anledningen till detta är att de organiserar 

meningsfullheten i berättelser genom det episodiska minne istället för att behandla 

                                                 
19 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:10 
20 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:9 
21 Nilsson & Waldemarson 2010:36 
22 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:10 
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informationen som en glosa. Exempelvis upplevs det som mer relevant att lära sig om 

en gammal släkting som fyller en mening i elevens liv än exempelvis en engelsk glosa 

som de inte känner något samband eller behov av att lära sig. Det är även så att 

människor oftast fungerar bäst i grupp när de gör saker tillsammans. På detta sätt blir 

grupprollspel en stärkande gruppaktivitet som gör att människan lär sig under sociala 

förhållanden där deras erfarenheter och tankar reflekteras i en samhörighet. Rollspel ses 

även som något ovanligt och roligt för många och det är inte okänt att elever lär sig mer 

när de har roligt.23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:11 



  
 

11 

5 Material och metod 
 

Primärkällorna för verkställandet av denna undersökningen är material från Kalmar läns 

museum och två empiriska intervjuer. Materialet består av olika manualer som Ebbe 

Westergren, förste antikva rie Kalmar läns museum har skrivit för att belysa hur 

kulturmiljöpedagogik och historiska tidsresor är strukturerade och genomförda. Han var 

den som utvecklade konceptet med kulturmiljöpedagogik och hans manualer heter, 

Manual - Kulturmiljöpedagogik och historiska tidsresor", "Manual - Sekelskiftet 1900 

Historiska rollspel med årskurs åtta, Skansenskolan, Södra bruket, Mörbylånga 

kommun" och 7steg mot en fördjupad undervisning i kulturmiljö.  Dessa och två 

intervjuer används för att besvara frågeställningarna som berör tidsresors 

undervisningspotential i historieundervisningen och hur de förhåller sig till den rådande 

läroplanen. Intervjuer har strukturerats utifrån Gagnés nio punkter om framgångsrikt 

lärande och ämnar på så sätt besvara huruvida metoden överensstämmer med Gangnés 

teorier. 

 

Det existerar en problematik med att undersöka hur manualerna förhåller sig till 

läroplanen från 2011. Detta på grund av att samtliga skrevs år 2006 då den föregående 

läroplanen Lpo94 fortfarande brukades. Därför är målen och syftet med tidresorna inte 

uppdaterade efter Lgr11 stadgar och därav inte aktuella. Dessa kommer inte användas 

som material när uppsatsen undersöker hur metoden förhåller sig till Gagnés nio 

punkter. De kommer dock nyttjas i undersökningen om hur metoden överensstämmer 

med läroplanens kunskapskrav och innehåll.  

 

 

5.1 Avgränsningar 
 
För att inte arbetet skulle bli för övermäktigt så bygger uppsatsen sin analys på två 

teorier om lärande som i sin struktur passar in på hur tidsresor är utformade. Båda 

teorierna har i sin grund ett samband med hur tidsresor som metod förmedlar kunskap 

och således är dessa valda för att ge stöd till metodens undervisningspotential. Det hade 

visserligen varit intressant att använda fler teorier om lärande och göra en analys på hur 

väl dessa passar in på metodens sätt att förmedla kunskap. Dock saknar denna 

undersökning utrymme för en så omfattande analys och istället hamnar fokuset mer på 
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hur de två teorierna samspelar med Gagnés nio punkter och hur dessa förhåller till 

metoden tidsresor. 

 

5.2 Intervju som kvalitativ metod 
 

För att få ett material och förståelse om tidsresors struktur och genomförande så har en 

kvalitativ studie genomförts i form av intervjuer. Jan Trost som är professor vid 

Uppsala universitet forskar inom sociologi och socialpsykologi anser att intervjuer är en 

metod som ska väljas i anslutning till det område som ska studeras. I och med att 

undersökningens syfte är att förstå och undersöka tidsresor så är en kvalitativ metod 

vald över en kvantitativ. Detta då frågeställningarna inte gäller hur ofta, hur många eller 

hur vanligt något är, utan istället att förstå och hitta en bakomliggande struktur. Något 

som Trost anser att intervjuer lämpar sig för.24 

 

Två intervjuer att gjorts för att besvara frågeställningarna. En med Helen Eklund, 

ansvarig pedagog för museets tidsresor och den andra med en lärare, här efter benämnd 

som Kajsa, som har använt metoden i många år. Frågorna i båda intervjuerna var 

grundade ur Gagnés nio punkter om lärande och var semistrukturerade. Frågorna 

ställdes således öppet där respondenten hade möjlighet att själv påverka innehållet och 

ge djupare beskrivning om vad som skulle kunna anses vara relevant för 

undersökningen. . Denna sortens interljuv sätter större press på intervjuaren då denna 

måste vara mer aktiv i sitt åhörande och följa upp med bra följdfrågor som är relevant 

till innehållet.25     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Trost 2010:33 
25 Alvehus 2013:83 
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5.3 Gagnés Nine events of instruction  

 

Gagnés teorier om lärande publicerades först i hans bok The Conditions of Learning år 

1965 och grundas i ett behavioristiskt perspektiv. I boken lägger han fram en modell för 

hur utlärning bör ske och hur den kan optimeras så att alla kan gå från ett kunskapsteg 

till det nästa. Denna modell kallas "Gagne's Nine Events of Instruction" och lyfter de 

villkor som ska ske för att lärande ska uppstå.26  Arbetet som Robert Mills Gagné 

(1916-2002) framtagit används flitigt av lärare framförallt i Nordamerika och står 

bredvid Blooms Taxonomi som ledande i lärandedesign. Gagnes nio punkter kan ses 

som ett ramverk eller en checklista när en undervisningssekvens ska struktureras och 

ska i denna uppsats fungera som ett verktyg i bearbetningen av primärmaterialet. Detta 

görs för att förstå tidsresor som ett undervisningsverktyg och för att se huruvida 

tidsresor uppfyller de nio villkor Gagné konstruerat. Genom detta ämnar uppsatsen att 

skapa en översiktlig bild av metodens undervisningspotential och se om lärande uppstår 

genom denna form av undervisning. Undervisning definierar Gagné som: 

"Instruction is a set of events external to the learner which are designed to support the 

internal process of learning.27 

Det bör poängteras att varje punkt inte behövs uppfyllas för att skapa ett framgångsrikt 

lärande utan ska användas i den kontext som undervisningen sker.28 Nu kommer en 

genomgång av de nio stegen och en praktisk förklaring hur de kan användas i exempel 

på historieundervisning på högstadiet.  

Gain attention of the students: Första punkten handlar om att få elevernas eller en 

individs uppmärksamhet. Det är således införstått för att lärande ska uppstå i ett 

klassrum så måste uppmärksamheten vara riktad på läraren eller undervisningen och 

inte på något annat. Gagné anser att bästa sättet för att få elevers uppmärksamhet är att 

lyfta något de finner intressant. Detta kan vara att ställa en särskild fråga eller uppvisa 

ett föremål av okänd karaktär. På en historielektion kan läraren exempelvis fråga "När 

började OS spelas?" eller "varför går vi i skolan?" På så sätt väcks elevernas nyfikenhet 

och läraren kan således använda denna uppmärksamhet för att svara på frågan och sedan 

snyggt komma in på det relevanta temat som ska undervisas. Problematiken ligger i att 

alla elever är olika och att försöka nå ut till alla elevers intressen är inte det lättaste. 

Detta anser Gagné vara en del av det uppdrag som lärare tagit på sig och att en skicklig 

                                                 
26 Kruse 2008:1 
27 Gagné, Briggs 1974:155 
28 Miller 2008: 85 
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lärare har medfödd talang att nå ut till respektive elevers intressen. 29 Gagnés åsikter om 

den medfödda talangen går att kritisera men det finns en poäng i att det ligger på läraren 

att göra ämnet intressant för eleverna. 

Inform students of the objectives: Den andra punkten lyfter hur viktigt det är att 

informera eleverna om syftet med undervisningen. Vad är det som de ska kunna efter 

slutförd undervisning och varför är detta av relevans för deras utbildning?30 Dessa 

frågor brukar introduceras i början av en undervisningssekvens i form av en kursplan 

och bedömningsplan. I dessa brukar det stå vad som förväntas av eleverna och hur 

läraren kommer att bedöma deras prestationer. Om eleverna har fått förståelse om vad 

de ska kunna inom valda arbetsområdet ökar deras förståelse och det blir lättare för dem 

att lägga relevant kunskap på minnet. Gagné skriver att det finns en risk att om eleverna 

inte får information om kursplanen så kan de skapa sig egna mål och lära sig onödig 

information. Även om detta nästan aldrig inträffar så finns det en liten chans. Det är 

snarare att eleverna inte lär sig den behövliga kunskapen som läraren har syftat att lära 

ut och på så sätt inte uppnår kunskapskraven.31  Inom historieämnet brukar målet vara 

att ha en översikt över en särskild epok eller historisk händelse som är uppstaplad i en 

kronologisk ordning. Syftet att läsa historia är komplext i sig. Hans Albin Larsson 

skriver i sitt kapitel i boken Att undervisa i historia - tusen och ett sätt att inspirera sina 

elever att vi behöver historien för att förstå nutiden. Att vi genom historieforskningen 

kan skapa oss en bild av vad som skett och på så sätt förstå och förklara varför nuet ser 

ut som det gör.32  

Stimulate recall of prior learning: Detta steg anser Gagné vara av yttersta vikt för att 

lärande ska kunna uppstå. För att elever ska kunna tillgodose sig information och skapa 

lärande så måste de ha de nödvändiga redskap för att ta emot och förstå den kunskap 

som förmedlas. Innan man lär sig att cykla så måste man först lärt sig att krypa, gå och 

springa. Innan vi lär eleverna att läsa behöver de först lära sig alfabetet och innan vi lär 

eleverna om bokstaven "C" så borde de först gått igenom "A och B". Om vi som lärare 

kan använda oss av de verktyg vi tilldelat eleverna vid tidigare tillfällen så kan dessa 

användas för att stimulera och lättare göra så att de kan förskaffa sig ny kunskap.33 

Historieundervisningen brukar ske i en kronologisk ordning och det är därför lämpligt 

att ha gått igenom antiken och medeltiden innan läraren startar en sekvens där 

                                                 
29 Gagné, Briggs 1974:157 
30 Kruse 2008:2 
31 Gagné, Briggs 1974:158 
32 Larsson 2012:195 
33 Briggs 1974:159 
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renässansen ligger i fokus. Detta eftersom eleverna redan har etablerat en förståelse om 

varför världen såg ut som den gjorde och hur historien påverkat historien vid temats 

start. 

Present the content: Nästa del i Gagnés lista är hur själva materialet eller stimuli 

presenteras. Det är en fördel om läraren presenterar ett material som är avsett att 

eleverna ska kunna och som finns med i den rådande läroplanen. Materialet ska gärna 

visas upp med flera metoder där många minnesbanker används. Alltså gärna presentera 

materialet med både tal, text, video, film, ljud och rörelser.34 Detta kan exempelvis vara 

hur vi inom historieundervisning ger eleverna föremål från perioden vi undervisar om 

eller hur vi visar filmer. Det är för att variera vårt undervisningssätt och låta så många 

av elevernas minnesbanker att aktiveras samtidigt.  

Provide learning guidance: Denna punkt handlar om hur läraren förmedlar och hjälper 

eleverna att komma fram till rätt svar, utan att ge svaret till dem. Det ska snarare vara i 

form av vad Gangé kallar "hints" eller ledtrådar och dessa hjälper eleverna att själva 

komma fram till rätt svar. Läraren ska ge verktygen till eleverna att själva konstruera 

och komma fram till det rätta svaret som läraren tidigare presenterat. Dessa letrådar 

brukar uppenbaras i form av frågor som gör att eleven får tänka till och fundera på 

frågarna, vad, hur och varför. Det är lärarens jobb att leda eleverna rätt och inte ge dem 

fisken direkt utan snarare ge eleven ett metspö så att de själva kan fånga fisken.35 Dessa 

frågor och ledtrådar uppkommer ofta under historielektioner när eleverna själva jobbar 

för att komma fram till svar eller söker information med hjälp av internetkällor. Då är 

det brukligt av läraren att gå runt i klassrummet och ge eleverna guidning utan att direkt 

ge dem svaret.   

Elicit performance (practice): I detta avsnitt så låter läraren eleverna träna och öva på 

det material som de har blivit tilldelade. det kan vara nya begrepp, färdigheter eller 

kunskap som presenterats samma dag eller vid tidigare tillfällen. Att ge eleverna 

möjlighet att möta materialet gör så att läraren enklare kan bekräfta att materialet har 

nått ut till alla elever. Det ger också den positiva effekten att sannolikheten för  att 

kunskapen stannar hos eleverna ökar.36 Exempelvis går det att se som lärare, att om 

eleverna själva får läsa och göra frågor om andra världskriget gör detta att kunskapen 

stannar länge än om eleverna enbart fått information tilldelad från läraren. 

                                                 
34 Kruse 2008:3 
35 Gagné, Briggs 1974:161 
36 Kruse 2008:3 
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Provide feedback: Nu kommer vi fram till hur väl läraren ger återkoppling till eleven 

och hens utförda prestation. Det är bra att ha i åtanke att den nödvändiga kunskap som 

läraren förmedlar inte alltid uppenbaras i ett väl utfört arbete hos eleven. Det gäller att 

som lärare ständigt ha uppsyn över elevernas progression och ge nödvändig 

återkoppling (feedback) om varför det utförda arbetet var bra och vad som önskas uppnå 

med resultatet. Gagné skriver att det finns många tillfällen där den lärande, eller eleven 

direkt ser vad resultatet blir av sin prestation och vad hen egentligen bör önskas uppnå. 

Exempelvis lyfts darts, eller pilkastning upp som exempel. I detta fallet ser eleven exakt 

hur lång ifrån pilen hamnar bull´s eye och vad för ändringar i kastet krävs för att pilen 

ska komma närmre målet. I skolan däremot kan det önskade resultatet vara mer dolt för 

eleven. Det är vid detta skeende som läraren behöver ge bra återkoppling som visar vad 

eleven gör bra/dåligt och vad syftet med uppgiften eller lärandet är.37 I historieämnet är 

läraren nödvändig för att få eleverna att tänka i flera led. Att inte bara se historien som 

något som varit utan se händelser och kunna reflektera över varför de inträffade och vad 

de i sin tur har påverkat.   

Assess performance: För att se om den nödvändiga kunskap har blivit uppnådd av 

eleven så behövs en kunskapsvalidering och det är vad denna punkt tar upp. Att bedöma 

kunskap är en fråga om tillförlitlighet (reliability) och validitet (valadility). Hur vet vi 

att eleverna har fått den kunskap som eftersträvats och hur kan vi göra våra 

kunskapsbedömningar så rättsäkra som möjligt? Gagné hävdar att en enkel lösning är 

att låta eleverna bli testade på sina kunskaper flera gånger ur olika vinklar. Läraren ska 

även göra upp testet så att det inte bara är för eleverna att återberätta sina kunskaper 

utan att de även behöver reflektera och förstå sina svar. Först då kan vi göra en 

bedömning och se om kunskaperna som eftersträvats har uppnåtts.38 

Enhance retention and transfer to the job: Den sista punkten i Gagnés lista behandlar 

hur kunskapen som erfordrats bibehålls eller inte. För att materialet som eleverna har 

lärt sig inte ska glömmas bort måste de nya kunskaperna få återkoppling i 

undervisningen. Eleverna behöver använda det de lärt sig genom övningar som sträcker 

sig efter det avslutade kunskapsområdet. Det ska även i detta fallet finnas en variation 

på vad eleverna ska göra men gemensamt bör de återanvända de kunskaper som de fått 

och nyttja de behöva kunskaperna.39 Ett exempel ur historieundervisningen kan vara hur 

källkritik återkommer som ett viktigt moment under hela högstadiets gång. Från sjuan 

                                                 
37 Gagné, Briggs 1974:162-3 
38 Gagné, Briggs 1974:164 
39 Gagné, Briggs 1974:164 
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till nian är detta ett moment som eleverna bör ge igenom och återkomma till under deras 

högstadieperiod. Detta för att förståelsen och kunskaperna ska kunna sitta kvar och inte 

glömmas bort efter deras utbildning.    
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6 Teori   
 

I denna undersökning används två teorier som löper parallellt mellan varandra. Det är 

dels Vygotskis teorier om lärande och hur detta uppstår ur social kontext och dels 

Deweys progressivism, att vi lär av att göra. Dessa används som ett bollplank och löper 

som en röd tråd under uppsatsens resultat och diskussionsdel. Med dessa teorier ämnar 

uppsatsen belysa i vilken kontext av lärande tidsresor kan användas. Det existerar ett 

hav av teoretiska perspektiv där barns och elevers kunskapsbearbetning analyseras, men 

de sociokulturella och progressiva tankarna om lärande har en nära koppling till hur 

rollspel och tidsresor bearbetas. Således passar de två teorierna in på hur tidsresor 

undervisar elever i olika ämnen och kunskapsinnehåll. 

 

6.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
 

Lev Semenovich Vygotski (1896-1934) var en rysk psykolog som idag ses som en av 

pedagogikens och psykologins största genier.40 Hans vetenskapliga produktion har ett 

enormt omfång där han har skrivit tusentals sidor som ligger fördelade på mer än 180 

titlar.41 Hans teorier grundas på hur lärande uppstår i sociala situationer och där 

inlärning av kunskap ses som en social process. Något som vi idag kallar för det 

sociokulturella perspektivet, eller kulturhistoriska perspektivet. Att lärande av kunskap 

är socialt bestämt och betraktas som socialt till sin karaktär.42  

Vygotski anser att människans kunskap och färdigheter kan delas in i olika 

psykologiska processer där individen formas utifrån sin historiska karaktär. 

Throughot his life, his work and behavior draws broadly on the experinece of former 

generations, which is not transmitted at birth from father to son, We may call this 

historical experience43  

Med den historiska aspekten på mänsklig erfarenhet så gör de sociala interaktionerna att 

människan kan tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras upplevelser och 

på så sätt som individ bygga upp sina tankar och förmågor. Det historiska och sociala 

hjälper varandra och skapar därför något som Vygotski kallar sociohistorisk kvalitet. En 

kvalitet som främjar och bygger upp de psykologiska processerna och gör varje individ 

                                                 
40 Bråten 1998:7 
41 Bråten 1998:13 
42 Illeris 2015 :87 
43 Bråten 1998:14 
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till den person individen identifierar sig som.44 De psykologiska processerna delas upp i 

två skilda delar, de högre och de lägre. Till de högre processerna tillhör de kulturella 

och kognitiva redskapen såsom språk, skrivande, berättande och tecknande. Till de lägre 

processerna hör olika former av minne och uppmärksamhet. Det är dessa olika 

processer som utvecklas med hjälp av sociala aktiviteter och barn tar sedan och 

tillgodoser sig dessa kunskaper och sätter dem in i sitt egna sammanhang.45 

 

Vygotski anser att skolundervisningen är en av de viktigaste formerna för att öka den 

kognitiva utvecklingen för elever. Det är där som utvecklingsmöjligheterna för nya 

former av lärande finns etablerade och således menar han att skolan kan ses som själva 

sinnebilden av sociokulturell aktivitet.46 I skolan får barn möta en värld som kretsar 

kring social aktivitet och av att lära sig. De får möta nya människor utanför familjen och 

ta del av erfarenheter och lärdomar från lärare som sitter på ett enormt kunskapsförrådd 

i form av erfarenheter.  Vygotski lyfter hur viktig den "vuxne" är för barnens 

utvecklingsprocess och benämner detta samarbete som kärnan bakom social 

undervisning. När elever och ungdomar arbetar tillsammans med någon äldre uppstår en 

högre form av lärande. Då får barnens spontana begrepp möta de vuxnas vetenskapliga 

och därigenom möjliggöra en systematisk kunskapsutveckling. Barnets grundläggande 

nivå blir utmanad av den vuxnas högre utvecklade kunskap och blir på detta sätt 

tvungen att utvecklas och bygga upp sina högre psykologiska processer. Det existerar 

således en skillnad på vad ett barn kan göra på egen hand, deras självständiga 

prestationer och vad de klarar i samarbete med en vuxen. Denna skillnad utrycker 

Vygotski som "den närmaste utvecklingszonen" och denna skillnad menar han  är viktig 

att ha kännedom om för att skapa en bra undervisning som gynnar barnens 

utvecklingspotential.47 

 

I och med att Vygotskis teorier grundas på att lärande uppstår i ett socialt samspel har 

han även åsikter om hur lek påverkar barn och ungdomar. Lek ser Vygotski som nära 

förbunden med regelföljande beteende och delar upp lek i "rollimitation" och "spel" 

Som rollimitation låtsas barnet vara någon annan genom att gå in i en särskild roll. När 

detta görs måste barnet organisera en uppsättning handlingar och förknippa dessa med 

                                                 
44 Bråten 1998:17 
45 Bråten 1998:16 
46 Bråten 2008: 23 
47 Illeris 2015: 84 
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en särskild roll. På så sätt lär vi oss sociala koder  och symboler om specifika roller.48 

Vygotskis tankar om rollimitation som lek är nära besläktat med rollimitation eller 

rollspel som metod för undervisning 

 

6.2 Deweys progressivism 
 

John Dewey var en amerikan (1859-1952) som skrev flera böcker om utbildningens 

betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur demokratin skulle utvecklas genom 

utbildning. Han är en av de människor som har haft en stor inverkan och inflytande på 

utbildningens roll i det moderna samhället under de senaste årtiondena. Han 

tillsammans med några andra amerikanska psykologer formulerade den filosofiska 

inriktningen kallad pragmatism. Denna inriktning handlar om vad som ses som sanning 

och vad sanning är för något. Ett påståendes mening, en idé, metod, teori, eller hypotes 

verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, 

funktion och användbarhet. På detta sätt tar man och lägger vikt på vad som är praktiskt 

tillämpbart och hur något kan användas i verkliga livet.49 

Dewey förespråkar således en aktivitetsinriktad skola där elever och barn lär sig genom 

praktiska situationer och där ungdomar ställs inför lärande på ett mer fysiskt plan.50 

Precis som Jean Piaget anser, bör elevernas undervisning genomsyras med inslag av 

grupparbeten, praktiska arbeten och temaverksamheter.51 Detta är för att Dewey finner 

både språk och kommunikation vara centrala i traderingen av kunskap i samhället. Det 

är med vårt sätt att tala som vi kan formulera våra tankar, erfarenheter och således vrida 

och vända på dem i ett lärandesyfte. Ett berömt uttryck som Dewey myntade är 

Learning by doing där han framställer sina åsikter om hur undervisning i ett modern 

samhälle bör genomföras. Skolan ska där sträva efter att undervisa sina elever på ett mer 

konkret sätt, varigenom man skulle kunna öppna utbildningen för grupper som kan ha 

svårt med att anpassa sig till skolans ganska abstrakta sätt att förmedla kunskap. Istället 

bör laborativa metoder och konkret undervisning göra det abstrakta mer levande och 

således göras lättare att tas upp och förstås av eleverna.52 

Deweys syn på skolan och lärande har kritiserats av den "gamla" skolan där lärande ses 

som en reproduktion och memorering. Progressivismen har därför blivit bemött som en 

                                                 
48 Bråten 2008:50 
49 Johansson 2011:40 
50 Johansson 2011:38 
51 Säljö 2011:173  
52 Säljö 2011:175 
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"flumskola" där kunskap inte värderas och har en alltför otydlig profil. Detta menar 

Dewey inte alls stämmer utan att skolan ska företrädas med hårt systematiskt arbete 

både från skolan och eleverna. Det ska existera en kontinuitet mellan elevers vardagliga 

erfarenhet och de dem möter i skolan. Elever behöver även en kunskapsgrund och 

förarbete innan de kan möta praktiska exempel och således uppnå en högre nivå av 

lärande.53   
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7 Resultat 
 

I resultatet kommer de två intervjuerna och Westerbergs manualer stå som grund när 

den pedagogiska metoden tidsresor diskuteras utifrån Gagnés nio punkter. Utdrag från 

intervjuerna citeras och belyser hur väl metoden överensstämmer med hur ett 

framgångsrikt lärande uppstår. Manualerna bearbetas som ett tillägg till de redan 

etablerade frågorna om tidsresors struktur och genomförande. Med Deweys och 

Vygotskijs teorier som röd tråd är avsikten av kapitlet på ett konkret och strukturerat 

sätt skall lägga fram metodens positiva och negativa sidor genom att se vilka nio 

punkter överensstämmer och hur dessa förhåller sig till teorierna Learning by doing och 

det sociokulturella perspektivet. Kapitlet avslutas med en jämförelse där metoden 

kritiskt granskas utifrån läroplanen och på så sätt lyfter huruvida metoden kan användas 

med stöd från skolverket och den rådande skolpolitiken.  

 

7.1 Tidsresor utifrån Gagnés Nine Events of Instruction 
 

Gain attention of the students: Den första punkten i Gagnés lista är hur väl 

undervisningssekvensen i fråga berör elevernas intressen och fångar deras 

uppmärksamhet. Rollspel som metod har potentialen av att vara en varierad 

undervisningsform som skiljer sig från den ordinarie undervisningen. Genom att frångå 

från etablerade modeller som lektioner ofta antar så har rollspel chansen med sin 

särpräglade formatt både väcka nyfikenhet och engagemang hos eleverna, något som 

nämnts i avsnittet "tidigare forskning".54    

 

Under intervjuerna lyfte bägge respondenterna hur tidsresor och ett nytt miljöombyte 

gör många elever intresserade och nyfikna. Helen berättade att hon ofta under sin karriär 

använt sig av dramatik och rollspel för att ge sina lektioner en extra dimension och 

väcka elevernas lärandelust. Att hon har känt att det existerar ett behov både hos henne 

och hos eleverna att komma ifrån det ordinarie klassrummet och undslippa den slutna 

värld skolan präglas av. Detta påpekar hon kan göras genom att besöka platser som kan 

kopplas till verkligheten, som exempelvis kvarlämningar eller museer och således väcka 

elevers intressen. Att göra ämnet mer levande. Genom att bara göra ett miljöombyte och 

lämna klassrummet frångår undervisningen från det "normala" och kan därmed väcka 

elevernas uppmärksamhet och energi.  

                                                 
54 Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:11 
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Kajsa nämner under vårt samtal att det låg en förväntan i luften när tidsresorna började 

närma sig på Skansenskolan. De äldre eleverna som gick i nian beskrev för åttorna hur 

spännande och rolig tidsresan var och vad som skulle komma att hända. Detta gjorde att 

begreppet tidsresa fick en positiv klang hos eleverna och som medförde att man hade 

alla elevers uppmärksamhet när tidsresan startade.   

 

Inform students of the objectives: I början av det arbetsområde som tidsresor innefattar 

existerar det olika mål. Dessa mål varierar beroende på i vilket syfte tidsresan har gjorts 

och vad för mål skolan vill eleverna ska uppnå med tidsresan. Hur och var dessa mål 

presenteras varierar beroende på i vilket skede arbetsområdet befinner sig i. De tre olika 

skeendena är: förarbetet, tidsresan och efterarbetet. Alla är av samma vikt och bör 

presenteras för eleverna med ett språk som är begripligt för ungdomar som går på 

högstadiet. Helen berättar hur de planerar inför en tidsresa med olika skolor: 

Vi planerar ju alltid med lärarna, kanske ett halvår innan eller flera månader innan 

iallafall. Hur ska vi lägga upp det här tillsammans, vilka förkunskaper behöver de, hur 

mycket behöver man jobba i skolan innan och framförallt hur mycket tid har ni efter en 

tidsresa. 

Museet samarbetar alltså med skolorna för att bygga upp målen och förberedda eleverna 

för själva huvudmomentet som är tidsresan. Hur de sedan framför målen till eleverna 

under förarbetet och efterarbetet är inget hon lägger någon större vikt på. Förmodligen 

ligger ansvaret hos lärarna vid dessa tillfällena. Däremot berättar hon att vid tidsresan 

skälet till varför de befinner sig där och varför de genomför denna undervisningsmetod. 

Vi brukar möta gruppen klockan nio, kanske på morgonen och presentera oss och hälsa 

dem välkomna, prata om platsen och vad det här är för och varför vi gör detta. Att det här 

är undervisning och ett annat sätt att lära, ett annat sätt att undervisa och så. Så att alla ska 

veta, känna sig trygga med det och vad, vad man får och vad man inte får och där är det 

ju jätteviktigt tillfälle. 

Manualerna nämner även detta och förmedlar att det är av stor vikt att museets 

representanter och de närvarande lärarena berättar för eleverna att tidsresans syfte inte 

enbart är att undervisa. Den är även till för att befästa de kunskaper de har inhämtat i 

skolundervisningen. Den ska ge en fördjupad kunskap och ökad förståelse där eleverna 

får reflektera inte bara om faktabaserad kunskap utan använda en djupare reflekterande 

förmåga.55 Kajsa beskriver att tidsresan användes av flera olika skäl på Skansenskolan, 

men de två primäranledningarna var att eleverna skulle träna på det sociala samspelet 

och praktiskt kunna redovisa det man lärt sig under tidigare undervisning. I läroplanens 
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övergripande mål står det att elever ska lära sig att samspela med varandra utifrån 

kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.56 

Detta får eleverna tillägna sig under tidsresor och som enligt Vygotskijs främjar elevers 

lärande positivt. Att lärande sker i ett sociokulturellt perspektiv där individer tar till sig, 

eller approprierar, sätt att tänka och resonera i samspel med andra människor.57  

 

Stimulate recall of prior learning: Om hur tidsresor använder sig av redan etablerad 

kunskap diskuterades ytligt vid föregående punkt. Helen och Kajsa är båda överens om 

att en god förkunskap är viktigt för att tidsresorna ska uppnå bra resultat med sin 

kunskapsförmedling.  Helen berättar ett det finns en mycket stor potential med metoden 

men det kräver att eleverna har de rätta kunskaperna så att de kan delta aktivt under 

rollspelet. Yngre elever från lågstadiet kan använda sig av metoden för att få en inblick 

och uppleva hur människan levde förr. Dessa elever behöver inte ha så mycket 

förkunskap men Helen hävdar att de äldre eleverna från mellanstadiet och högstadiet 

måste vara förberedda för att förstå  den tid och kontext de hamnat i. Utan förkunskap 

kommer inte eleverna att delta aktivt under diskussioner och samtal och följaktligen inte 

använda alla de minnessystem som metoden förespråkar. När jag ställer frågan om det 

är viktigt att eleverna är pålästa inför en tidsresa så svarar Helen så här:   

Att vara en del av en tidsresa, vara aktiv och kunna vara med i diskussionen om 

emigration om man ska resa eller stanna, eller vad man tycker om det här med 

fackföreningar om vi är lite drygt hundra år tillbaka och om man vågar gå på det där 

mötet eller såna saker. Då måste man ha lite kunskap med sig. Annars så vågar man inte 

säga nått, då kan man inte säga någonting om man inte vet nånting. Så de är ju förberedda 

väldigt mycket, alltså på den här tidsperioden och på sin egna roll, sin egna karaktär. 

Vem de ska bli i år 1900 till exempel. De skriver en A4 sida om sig själva innan. Vem 

blir jag i år 1900, vad heter jag, något om min familj, hurdan är jag, hur tänker jag, vill 

jag stanna här eller vill jag resa till Amerika och skapa mig en bättre framtid eller vill jag 

stanna här och försöka får det bättre här och det är ju det här med resor och så vidare och 

vågar jag ge mig ut på det stora havet och såna saker. Tänk om jag aldrig nånsin kommer 

tillbaka, alltså såna frågor som berör. för då tänker man sig in i situationen. Tänk om.. 

 

Utlägget sammanfattas med att förkunskap är viktigt för att eleverna ska kunna känna 

sig trygga och för att delta aktivt under tidsresan. Om eleverna innehar en redan 

etablerad kunskapsgrund kan tidsresan använda denna som ett fundament och på så sätt 

stärka de redan etablerade kunskaperna. Därmed byggs en djupare form av kunskap upp 

som exempelvis resonemang, förståelse och att kunna se likheter/samband. Om eleverna 

inte har denna grund så kommer detta medföra, som Helen utrycker sig, att tidsresan 

enbart blir en utflykt för eleverna, en sorts "happening" och inte kommer att ses som 
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57 Säljö 2011:177 



  
 

25 

skoldag där syftet är att lära och förstå. Även Kajsa är inne på detta och berättar att 

tidsresor som en upplevelsedag inte tas seriöst av eleverna och därför bara blir en lek. 

Det har lärare och skolor vaken tid eller ekonomiska resurser för. 

 

I Westergrens manualer står det att eleverna bör ha fått undervisning i skolan innan 

tidsresan äger rum. Det finns även nedskrivet i punktform vanliga frågeställningar om 

arbetsområden och hur läraren kan arbeta för att förbereda eleverna inför tidsresan. Det 

är inte bara faktakunskaper som Westergren anser vara viktigt utan det är även 

mentalitet, tidsanda, rollerna och säkerhet. Läraren kan gärna använda sig av 

dramaövningar förebyggande i skolan för att eleverna och ska blir säkrare i sig själva 

och att de därför lättare kan komma in i rollspelet och uppleva sitt agerande som 

naturligt.58      

 

Present the content: Tidsresor presenterar sin kunskapsförmedling på ett sätt som 

frångår den traditionella vägen att undervisa historia. När eleverna har anlänt till 

området de ska tillbringa tidsresan på möts de av nya människor och nya intryck. De 

blir tilldelade namn, identiteter, kläder och roller. De får låtsas vara en annan människa 

och får delta aktivt genom att både se, lyssna, lukta och agera praktiskt i en 

undervisningsform som frångår det normala. Helen nämner vid flera tillfällen att 

tidsresan inte ska ses som något utöver den ordinarie undervisningen. Dock har den en 

stor kapacitet att engagera eleverna på ett sätt att de blir berörda och nyfikna. Hon 

berättar under intervjun:  

Det är ju för att få ungdomarna engagerade så att man kommer in i sin roll och att man 

kan liksom mer och mer, och man kan agera. För då bli man berörd inuti. Bara stå och 

titta på och lyssna på någon annan är ju inte lika engagerande som att man själv blir den 

del utav det. Och upptäcker nya saker liksom hos sig själv. 

I och med att eleverna deltar aktivt genom tidsresan och innehar de nödvändiga 

förkunskaperna kan de agera utifrån den mentala bild de har om den aktuella tiden. De 

kan diskutera, resonera och se nya saker från en ny vinkel och således befästa kunskaper 

de inte visste de var i besittning av. Allt detta sker i ett samspel med hela klassen och 

blir en gruppaktivitet där alla är involverade. Ett sorts kunskapsförmedling mellan 

individer som Vygotskij anser vara centrala när högre mentala funktioner utvecklas. 

Därav går det att bekräfta att enligt ett sociokulturellt perspektiv så är tidsresor en 

pedagogiskt metod som gynnar elevers lärande.  
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Manualerna har ett stort nedskrivet material som berör hur en tidsresan ska struktureras 

och genomfördas. Omfånget är uppstaplat i punktform med vad som behövs, 

exempelvis rekvisita/kläder och vilka förberedelser som krävs.59 Eleverna ska enligt 

Westergren få en känsla att de befinner sig i en annan tid. Detta görs med hjälp av 

material från museet men framförallt uppkommer känslan tack vare museets närvarande 

personal och de aktiva lärarna. De etablerar tillsammans stämning och gör därmed att 

eleverna känner sig bekväma med att spela sina roller. Eleverna får testa på att äta mat 

från förr, genomföra praktiska aktiviteter diskutera de centrala frågeställningar som 

läroplanen förespråkar. Detta stämmer överens med vad båda respondenterna har 

berättat och därmed går det att konstatera att eleverna inte är passiva under dagen. I och 

med att eleverna är verksamma gentemot sin omgivning så uppfyller det kriterierna som 

Dewey talar om, det så kallade Learning by doing.  De är aktiva genom att det 

semantiska minnet använder de förkunskaperna som eleverna fått del av i skolan och det 

episodiska minnet går på högvarv då det är en ny händelse eleven inte upplevt innan. 

Även procedurminnet används genom att eleverna får göra praktiska övningar där 

kroppen är i full rörelse. Exempelvis när eleverna lagar mat, snickrar, målar, diskuterar 

eller syr och därmed är fullt aktiv. Detta medför att dagen och händelsen rotas djupt i 

elevernas minnen och förhoppningsvis bidra till ett ökat lärande. Dewey sätter värde på 

lärande där elever aktivt får pröva sina kunskaper och diskussioner är en 

färdighetsträning som går hand i hand med den pragmatiska pedagogiken.  

 

Provide learning guidance: Helen och Kajsa utrycker båda hur viktigt det är att läraren 

och personalen från museet finns tillängliga under tidsresan. Under intervjun ställs 

frågan om lärarens roll under tidsresan. Deltar hen aktivt eller gör läraren något annat, 

svarar Helen snabbt: 

Lärarna har ett stort ansvar i detta. För det är ju undervisning och de är med och så många 

lärare som möjligt, alltså så många undervisande ämnen som möjligt ska ju delta i 

tidsresan.  

Helen berättar att läraren ska delta aktivt under tidsresan och vara den gnista som startar 

upp elevernas samtal och diskussioner. Hen ska bidra med intressanta frågeställningar 

kopplade till valt område, se till att eleverna bibehåller sina karaktärer och själv spela 

den roll som tilldelats. Hon beskriver det på följade sätt: 
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Men det är vårt ansvar från början som vuxna där att leda eller ta tag i, ansvara för att det 

blir en diskussion. Då är det också vårt ansvar att inte vuxna bara prata med varandra, 

utan få igång eleverna så mycket som möjligt och det är ju där deras förkunskaper krävs. 

För vi frågar ju dem hela tiden. Alltså nån av oss kanske berättar om brev som vi får från 

Amerika från, min son. Jag brukar berätta om min son som har rest. Han bygger på de 

höga husen i New York och detta och så pratar vi om det och då frågar vi alltid: Vad 

tycker du? Får du några brev? Vad tror du och kan man lita på allt det här och visst är det 

konstigt och så, att man hela tiden bollar över till dem. Att de ska reagera. 

Lärarens jobb under tidsresan är alltså inte bara att hålla uppsikt/kontrollera eleverna. 

Utan leda dem och möta deras tankar och funderingar. Läraren ska vara en vägvisare 

som pekar åt vilket håll eleverna ska gå men det faller till deras ansvar att själva vandra 

eller snarare klättra upp för kunskapens berg. Detta sker med frågor och kommentarer 

som har till syfte att väcka elevernas nyfiken och får dem att resonera och diskutera på 

ett djupare plan än vad vanlig faktakunskap befinner sig. Helen benämner det som att 

bolla över frågan till eleverna och således få dem att reagera. Även i manualerna står det 

att läraren ansvarar för att eleverna bibehåller sina karaktärer och att frågor/diskussioner 

uppkommer mellan lärare-elev och elev-elev. Inom det sociokulturella perspektivet 

lyfter Vygotskij hur viktig läraren är för elevers utvecklingsprovess. Det är genom 

samarbetet mellan elev och lärare som en högre form av lärande uppnås. Lärarens 

uppdrag under tidsresan är vad Vygotskij betraktar vara kärnan bakom elev-lärare 

relation, att utmana och stimulera elevers lärande. Genom att läraren ständigt är 

närvarande och sporrar elever till diskussion så hjälper de eleverna att uppnå en form av 

kunskap som är otillgänglig för dem att nå på egen hand.   

 

Elicit performance (practice): För att tidsresan ska användas i det syfte som den är 

skapad för (inte bara som en upplevelsedag) så bör eleverna fått undervisning om valt 

område innan. Därför kan tidsresan genom detta verka som verktyg där det låter 

eleverna träna och befästa sina kunskaper. De måste agera utifrån sitt vetanden om den 

relevanta tiden och föra samtal där de prövas på deras etablerade lärdomar. Tidsresan 

ses således som en metod vilket låter eleverna öva och träna på ett sätt som de inte är 

vana med och som också aktiverar hela kroppen med följande minnessystem.   

 

 

Provide feedback: I och med att läraren deltar aktivt tillsammans med eleverna har hen 

möjligheter att observera och möta alla elever. Gagné lyfter hur viktigt det är att ha 

uppsyn över sina elever och vara närvarande på ett sätt som möjliggör återkoppling av 
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elevernas arbeten. Kajsa berättar att hon tyckte det var roligt att diskutera och hålla 

igång samtalen med eleverna. Det var hon bra på och då kunde hon även se elevernas 

kunskapsprogression och ge eleverna formativa återkoppling. Annars går varken Kajsa 

eller Helen in på hur återkopplingen är strukturerad eller utformad. Inte heller ger 

manualerna någon djupare förståelse i hur återkoppling ska ges till eleverna under 

tidsresan. Troligtvis ges direkt återkoppling till eleverna i form av muntlig vägledning 

och kommentarer på hur man kan resonera som Vygotskij pratar varmt om. Det ges 

dock en kort presentation i manualerna att en utvärdering bör göras efter avslutad 

tidsresa. Denna inriktar sig dock inte på elevernas kunskapsutveckling utan snarare på 

tidsresans genomförande . 

 

Assess performance: Tidsresan är i sig själv en form av kunskapstest där eleverna får 

testa sina förmågor i ett praktiskt och uttrycksfullt sätt. Detta syfte står både Helen och 

Kajsa bakom och tycker att tidsresor lämpar sig bra för. Helen säger: 

Som jag sa tidigare så är det många lärare som använder sig av den här metoden för att 

eleverna ska kunna redovisa sina kunskaper där i en tidsresa. alltså visa att de har fattat 

hur allting hänger ihop. 

 Det testar både faktakunskaper men också djupare kunskapsformer som förståelse och 

resonemang. Hur resonerar eleverna, i vilken grad kan de föra en diskussion utifrån de 

karaktärer de spelar. Det faller dock ett stort ansvar på läraren som i denna situation 

måste vara observant och höra alla elevers diskussioner och resonemang. Detta kan vara 

problematiskt, men Kajsa anser att man kan kombinera detta och även ha ett sort 

efterarbete där eleverna får jobba med det de har pratat och sett under tidsresan. Hon 

säger detta när jag frågar henne vad som lämpar sig som efterarbeten:   

Jag tycker att diskussioner är det bästa. Till exempel om jämställdhet men också om 

bristen på demokrati och vad som menas med mänskliga rättigheter. Det passar ju 

fantastiskt bra i SO, det är ju alla SO-ämnen blir det ju. Att ha olika etiska och politiska 

resonemang tycker jag också och det gick väldigt bra. Det var väldigt lyckat efteråt.  

Diskussioner efteråt ger eleverna möjlighet att öppna sig för varandra om vad de kände 

och hur de uppfattade tidsresan. Hur de upplevde situationen och om de kan se 

likheter/skillnader med dagens samhälle. 
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Enhance retention and transfer to the job: För att kunskaperna ska etableras och inte gå 

förlorade under tid så krävs det att skolan återkopplar till tidsresan efter avslutat 

rollspel. Med detta menas att dagen inte får falla i glömska utan man bör använda de 

etablerade lärdomar i fortsatt undervisning. Beroende på vad tidsresan har för syfte att 

undervisa, om det är jämställdhet, demokrati eller in-utvandring har tidsresan 

potentialen att fungera som katalysator för fortsatta diskussioner under skoltiden. Helen 

är inne på detta och säger att dessa ämnen är relevanta frågeställningar som både bör 

lyftas kontinuerligt under elevernas skolgång och som idag berör samhällets 

diskussionsforum. Därav kommer dessa frågor att med stor sannolikhet beröra elevers 

fortsatta undervisning och då har tidsresorna möjlighet att vara en påminnelse om vad 

ämnet handlar om och dess historisk perspektiv är framställts. Kajsa berättar inte hur de 

arbetar med dessa frågor men tar upp att mänskliga rättigheter och demokrati är 

relevanta ämnen som gör sig bra i ett diskussionsrum inom skolan.     

 

7.2 Tidsresor och koppling till läroplanen 
 

Att använda sig av tidsresor som metod i historieundervisning bör i sitt syfte ha en 

förankring i Lgr11. Att användandet på något sätt medför att kunskapskraven för 

eleverna ökar eller att de värden och mål som så genomgående tas upp i läroplanen blir 

berörda av metoden. Helen som arbetar på länsmuseet berättar under intervjun att de 

arbetar under de riktlinjer som läroplanen förhåller sig till och att det är deras uppdrag 

att arbetet kan kopplas till de centrala målen. Hon nämner även att de får medel från 

regionförbundet för att hålla igång och anordna den här verksamheten. 

 

Manualerna som skrevs 2006 har sin utgångspunkt i den gamla läroplanen Lpo94 när 

målen med metoden kartläggs. Dessa är numera inte relevanta i det spektrum Lgr11 

arbetar under men kan ändå vara intressanta att ta upp och jämföra med den nya 

läroplanen. De centrala målen och syftet med tidsresor är att utveckla ett historiskt 

tidsperspektiv och enligt manualerna tillskansa sig olika färdigheter, exempelvis: 

 Skaffa sig grundläggande, övergripande kunskaper om situationen på Öland, i Sverige och 

världen vid förra sekelskiftet. 

 Kunna se på situationen ur olika perspektiv t ex politiskt, ideologiskt, ekonomiskt och socialt. 

 Träna sig i socialt samspel. 

 Arbeta såväl teoretiskt som praktiskt. 

 Träna sig att leva sig in i en annan person och en annan tid. 

 Förstå den tekniska utvecklingen och sambandet mellan tekniken och samhällets utveckling. 
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 Ha roligt tillsammans.60 

Efter ha granskat läroplanen från 2011 så finns det stoff som överensstämmer med 

Westerbergs punkter. Lgr11 anser att människans förståelse av det förflutna är inflätad i 

dens föreställning om samtiden och perspektivet på framtiden. Därav påverkar det 

förflutna våra liv idag och de val vi gör inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss 

därav de redskap för att förstå vår samtid och förändra tiden vi har framför oss. 61  

 

Trots förändringar i läroplanes struktur mellan 94 och 2011 så finns det innehåll i Lgr11 

som förespråkar tidsresors undervisningsvärde. Beroende på vad läraren har för syfte 

med tidsresan och hur hen förbereder eleverna med kunskap i form av både förarbete 

och efterarbete går det att koppla metodens innehåll med Lgr11 på en rad fronter. Detta 

varierar självfallet beroende på hur arbetet är uppbyggt, men nedan kommer nåra utdrag 

från läroplanen där innehållet skulle kunna överensstämma med metoden.      

 Eleven kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.62 

 Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 

perspektiv.63 

 Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor 

och värderingar.64 

Dessa tre punkter är tagna både från det centrala innehållet i historia men också från de 

värden elever ska undervisas under sin skoltid. Andra former av kunskap som 

exempelvis historiska tidsepoker eller förståelse om jämställdhet, demokrati och 

mänskliga rättigheter är också innehåll som läroplanen förespråkar. Dock förutsätter det 

att läraren har valt dessa ämnen som mål och detta kan variera från lärare till lärare och 

de planer som gjorts upp med museet.   

 

 Kajsa som har använt metoden i många år har under intervjun en positiv inställning till 

tidsresor som metod. Hon säger att som undervisningsverktyg är den oslagbar men 

sedan 2011 när den nya läroplanen trädde i kraft så har hennes skola slutat använda sig 

av metoden. När frågan uppkommer varför berättar hon att anledningen är den nya 

läroplanens omfång. Skillnaden var att den nya läroplanen var mer detaljerad och satte 

högre krav på elevers kunskapskrav. Kajsa menar att de tidigare hade avlagt sex veckor 

                                                 
60 Manual, exempel 2006:13 
61 Lgr 11 2011:172 
62 Lgr11 2011:14 
63 Lgr11 2011:188 
64 Lgr11 2011:192 
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när de planerade in tidsresan för eleverna i årskurs åtta. För att tidsresan skulle vara 

betydelsefullt i undervisningssyfte så behövdes det att man utförde dessa veckor i 

skolan som förberedelser. När den nya läroplanen då klämde till tidsschemat så gick det 

inte att få ihop denna tid och skolan fick lägga ner sitt samarbete med Kalmar läns 

museum. Kajsa berättar att hon inte alls tyckte om att de var tvungna att lägga ner detta 

fantastiska projekt som så många inom skolan satte så högt värde på. Museet har försökt 

att komma överens med skolan om att göra projektet till en mindre form av 

upplevelsedagar där eleverna sedan får en eftermiddag att bearbeta och diskutera det de 

har upplevt. Detta hade tyvärr inte skolan de ekonomiska resurserna för och fick därför 

tacka nej till förslaget. Kajsa poängterar således att det inte är på grund av att metoden 

inte längre stämmer överens med läroplanens innehåll som de var tvingade att sluta. Det 

var omfånget och innehållet som har gjort att de inte längre har tid att lägga ner sex 

veckor på ett enskilt arbetsområde. När frågan ställs ifall de skulle ha fortsatt om de 

hade mer tid så svarar Kajsa, "Då hade vi aldrig slutat"  
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8 Diskussion  
 

Detta arbete har haft som syfte att bedöma undervisningspotentialen hos de tidsresor 

Kalmar läns museum anordnar och ämnar således att väcka frågan om upplevelsebaserat 

lärande. Hur fungerar metoden som undervisningsverktyg i historia och hur förhåller 

den sig till den rådande läroplanen? Att ge en konkret och definitivt svar på huruvida 

man bör eller ej bör använda sig av den pedagogiska metoden som tidsresor avger har 

inte varit uppsatsens syfte. Istället ska uppsatsen bringa förståelse för metodens 

kunskapsförmedling och lyfte de negativa och positiva aspekterna metoden verkar 

under. Genom användning av metod och teori finns det material att diskutera tidsresor 

som läromedel och vad upplevelsebaserat lärande har för användning i det rådande 

skolsystemet. I diskussionen kommer jag lägga fram hur tidsresor förhåller sig till 

Gagnés nio punkter, mina två teorier och tidsresors koppling till Lgr11. 

 

Genom användandet av Gagnés nio punkter så har uppsatsen kommit fram till att 

tidsresor som metod har ett gott pedagogiskt värde. Beroende på samarbetet mellan 

lärare och museet kan tidsresor användas i flera olika syften. Exempelvis som ett 

kunskapstest där eleverna får testa och befästa sina kunskaper eller som en 

upplevelsedag där de får se och känna på historien under praktiska förhållanden. Det är 

dock väsentligt att ett för- efterarbete utförs för således uppnå de kriterier Gagné ställer. 

Respondenterna är överens om att bara använda sig av tidsresan inte är en funktionell 

metod som uppnår tidsresans fulla potential. Eleverna måste ha förkunskap om tidens 

kontext innan de kan agera och spela sin roll aktivt med de följande diskussioner 

metoden genererar. Förkunskap hjälper eleverna och ger dem säkerhet att delta aktivt 

och svara på de frågeställningar som uppkommer under dagen.     

 

Fördelarna med metoden varierar beroende på lärarens upplägg. Tidsresan har med sitt 

koncept möjligheten att stimulera elevers nyfikenhet och fånga deras uppmärksamhet. 

Det blir ett miljöombyte där eleverna tillsammans använder sina etablerade kunskaper 

och arbetar under sociala förhållanden. Att elever arbetar i ett socialt samspel för att 

uppnå högre mentala funktioner är centralt enligt Vygotskis sociokulturella perspektiv. 

Tillsammans delar de sina erfarenheter och kunskaper och med hjälp av läraren uppnår 

de kunskap som annars är otillgängligt. Detta sker under praktiska förhållanden där hela 

kroppen är stimulerad. Alla de olika minnessystemen är aktiverade och detta gör att 

elever kommer att minnas dagen i större utsträckning än vanliga lektioner som sker i 
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klassrummet. Tidsresor följer Deweys teorier om Learning by doing genom att metoden 

bygger på diskussion och reflektion. Det är en form av pragmatism som Dewey 

förespråkar och därav går det att konstatera att tidsresor undervisar i ett formalia 

rekommenderat av två teorier. Att metoden följer Gagnés punkter och har stöd från två 

teorier om lärande gör den inte "självklar" i ett undervisningssyfte. Självfallet bör 

läraren också ta hänsyn till klassen och hur denna fungerar när en undervisningssekvens 

planeras. Det finns säkerligen även andra teorier om lärande som talar emot 

användningen för rollspel, eller tidsresor i undervisningssyfte. Ett intressant fortsatt 

forskningsämne kan då vara att jämföra metoden utifrån andra teorier och se vad dessa 

har för åsikter om dess potential som redskap i skolan. 

 

För att metoden ska ha någon som helst chans att etableras i skolvärlden så måste den 

ha en koppling till den rådande läroplanen. Lgr11 talar för att metoden kan användas i 

historieundervisningen därför att elever ska lära sig att samspela med andra och kunna 

reflektera över sin och andras användning av historia.65 Således finns stöd att använda 

tidsresor i skolan, men Kajsa är skeptisk. Hon menar att tidsresor är en förträfflig 

undervisningsform, men som tar upp mycket tid. Lgr11 ger inte utrymme att lägga ner 

sex veckor på ett arbetsområde som exempelvis berör sekelskiftet och därför använder 

de sig inte längre av metoden på hennes skola. Går det att rikta kritik mot Lgr11 när den 

inte ger möjlighet för lärare att använda tidsresor? Detta är en viktig fråga som inte fått 

någon plats i denna uppsats men som skulle kunna lyftas i fortsatt forskning kring 

upplevelsebaserat lärande. Skulle även vara intressant att intervjua andra lärare som 

använder metoden och höra hur de ställer sig angående frågan om tidsresors 

pedagogiska värde. 

 

Sammanfattningsvis är tidsresor en metod som öppnar många dörrar för en 

historielärare. Det ger läraren möjlighet att komma bort från skolan och väcka liv i 

elevernas kunskapstörst. Historian blir något att ta på, något levande och som 

förhoppningsvis berör. Med tidsresan kan kunskap etableras, befästas och fungera som 

katalysator när ämnet kommer upp vid senare tillfällen. Det ställer dock höga krav på 

läraren som ständigt bör vara närvarande, observera alla elever, behålla sin roll och 

bidra med diskussionsfrågor. Det finns stöd att använda sig av metoden i Lgr11, men 

för att den ska uppnå sin fulla potential blir det ett tidskrävande arbetsområde.

                                                 
65 Lgr11 2011:14 
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