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Översikt Tidsresan

Steg 1

Välj ut gamla foton
Fotona	kan	visa	saker,	 
traditioner,	platser,	yrken,	 
etc. Välj tillsammans ut vad 
fotografierna	ska	handla	om.	

Involvera	släkt,	arkiv,	bibliotek,	
museer osv.

Steg 2

Fota nutiden
Utifrån	de	foton	ni	valt,	 
försöker	ni	nu	fotografera	 
nutida motsvarighet. 

Försök	att	få	det	nya	fotot	så	
likt	det	gamla	som	möjligt	för	
att	lättare	kunna	jämföra	dem.

Steg 3

Analys
Jämför era foton och  
analysera hur motivet har  
utvecklats.	Svaren	på	
frågorna,	vad,	varför,	vem,	
hur	och	när	finns	att	hitta	på	
många  ställen. Fundera även 
på	hur	framtidens	foto	kommer	
att ser ut.

Steg 4

Visa upp
Genom att visa upp resultatet 
blir	arbetet	på	riktigt	och	ger	
värde åt någon annan. 

Gör	en	miniutställning,	blogg,	
eller något annat.

Steg 5 

Feedback & återkoppling
Låt eleverna ge 
varandra	kamratfeedback	
och ge även pedagogfeed-
back	till	eleverna.

Steg 6

Självvärdering  
& utvärderig
Följ upp arbetet med  
Tidsresan tillsammans  
genom att låta eleverna 
utvärdera sitt arbete och 
vad de har lärt sig.



Lärarhandledning Tidsresan
Tidsresan är ett inspirationsmaterial för att arbeta  
med	fotografier	och	berättelser	om	händelser,	människor,	 
yrken,	traditioner,	miljöer,	kulturella	uttrycksformer	eller	 
produkter	i	elevernas	närområde	samt	koppla	det	till	 
värdegrundsfrågor,	historia	och	framtid.	Du	som	pedagog	 
väljer	själv	på	vilken	nivå	du	vill	lägga	arbetet	och	tidsåtgången.	
Lärarhandledningen	ger	stöd	och	tips	på	hur	du	kan	göra,	 
men	du	väljer	vilka	metoder	du	tycker	passar	er	elevgrupp	bäst. 

Tidsresan bidrar till…

Tidsresan	hjälper	eleverna	att	skapa	en	historisk	förankring	i	närsamhället,	 
få	en	förståelse	för	sin	samtid	och	att	uppleva	hur	de	kan	skapa	ett	framtida	 
samhälle	för	alla.	Värdegrundsfrågorna	kommer	in	som	ett	naturligt	inslag	 
genom	att	lyfta	frågor	kring	likabehandling,	jämställdhet	och	genus	under	 
hela arbetets gång.
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Det	historiska	arbetet	börjar	med	att	eleverna	letar	reda	på	gamla	fotografier	från	sin	 
närmiljö.	Det	kan	vara	foton	på	saker,	raditioner,	platser,	yrken	etc.	Eleverna	tar	sedan	 
ett	nytt	fotografi	på	samma	plats,	sak	eller	fenomen	för	att	illustrera	hur	det	ser	ut	idag.	 
Genom	att	jämföra	dessa	två	fotografier	och	genom	att	använda	sig	av	olika	typer	av	 
analysmetoder,	kommer	eleverna	att	upptäcka	förändringar	som	skett	både	fysiskt,	 
men	även	tanke-	och	värdegrundsmässigt.	

Utifrån	fotografierna	väcks	frågor	som	det	senare	söks	svar	på	genom	att	intervjua	olika	
personer,	söka	på	Internet,	i	böcker,	på	museum,	i	arkiv	mm.Nästa	del	i	arbetet	är	att	 
fundera	på	hur	samma	sak,	tradition,	yrke	eller	fenomen	kommer	te	sig	i	framtiden.	 
Eleverna utformar tillsammans en framtidsvision och förbereder en presentation.  
Det	finns	förstås	även	många	andra	sätt	att		presentera	elevernas	arbeten.	 
Vi	kommer	att	tipsa	om	det	lite	längre	fram	i	lärarhandledningen.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt

Grundtanken	med	Tidsresan	är	att	träna	elevernas	entreprenöriella	förmågor	och	stimulera	
attityder	som	främjar	entreprenörskap.	Med	detta	menas	förmågor	såsom	förmåga	att	se	
möjligheter,	omsätta	idéer	till	handling,öka	sin	självkännedom,	hitta	resurser,	social	 
och	strategisk	förmåga.	Attityder	som	utvecklas	är	bland	annat:	inre	drivkraft,	 
självförtroende,	initiativkraft,	kreativitet	och	uthållighet.	
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Hur? 

Det	entreprenöriella	förhållningssättet	välkomnar	ett	ämnesintegrerat	och	 
upplevelsebaserat lärande som utgår från elevernas erfarenheter och 
intressen	och	som	involverar	omvärlden	på	flera	plan.	Pedagogen	är	medarbetare	i	 
barnens	lärprocesser.	Här	lyfter	man	upp	att	det	finns	många	olika	frågor	och	svar	kring	
det	aktuella	temat.	Lärandet	sker	på	många	olika	sätt	och	pedagogerna	visar	tillit	till	att	
alla	når	sina	mål	om	de	själva	får	vara	aktiva	och	experimentera	sig	fram.	Detta	leder	till	
att	fler	känner	högre	motivation	och	får	ett	större	självförtroende.		
 

Varför? 

En	viktig	uppgift	för	skolan	är	att	ge	överblick	och	sammanhang.	Skolan	ska	stimulera	
elevernas	kreativitet,	nyfikenhet	och	självförtroende	samt	vilja	till	att	pröva	egna	idéer	 
och	lösa	problem.	Eleverna	ska	få	möjlighet	att	ta	initiativ	och	ansvar	samt	utveckla	sin	 
förmåga	att	arbeta	såväl	självständigt	som	tillsammans	med	andra.	Skolan	ska	 
därigenom	bidra	till	att	eleverna	utvecklar	ett	förhållningssätt	som	främjar	
entreprenörskap	(LGR-11,	kap	1).

Arbetsformerna	kan	variera	men	innehåller	ett	stort	mått	av	samverkan	med	omvärlden,	
längre	sammanhängande	processer,	samarbete	i	grupp	och	absoluta	deadlines.	 
Ambitionen	är	också	att	skapa	ett	värde	(kulturellt,	socialt	eller	ekonomiskt	värde)	för	
någon	annan	i	lärandeprocessen.	Att	skapa	värde	för	andra	individer	ger	ofta	upphov	till	
starka	känslor	av	mening,	upplevd	relevans	och	personligt	välbefinnande	och	har	visat	
sig	vara	effektivt	för	att	skapa	motiverade	elever	i	skolan		(Lackéus	2013).
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Att tänka på innan du börjar

Låt eleverna ta initiativ

Tanken	är	att	arbetet	ska	grunda	sig	på	elevernas	egna	tankar,	frågor	och	 
erfarenheter.	Tidsresan	börjar	med	att	eleverna	ska	leta	reda	på	gamla	fotografier	
från	sin	närmiljö	(det	kan	även	vara	foton	på	situationer,	saker,	traditioner	etc.).	 
Det	är	viktigt	att	alla	är	aktiva	med	att	samla	in	informationen	som	behövs.	 
En	stor	del	av	inlärningen	sker	när	man	själv	planerar	och	fattar	beslut.	 
Utifrån	bilderna	väcks	frågor	som	eleverna	ska	försöka	finna	svar	på.	 
Man	kan	utifrån	fotot	ställa	alla	sorters	frågor,	frågor	som	rör	värderingar,	historia,	
samhället	etc.	Ni	kan	också	ta	ett	nytt	fotografi	på	samma	plats.	

Genom	att	jämföra	fotografierna	upptäcker	ni	förändringarna	och	funderar	över	vad	
det	är	som	har	hänt	och	varför	(göra	analyser).

Gruppindelning

För	mindre	projekt	kan	alla	elever	involveras	i	alla	uppgifter.	När	det	gäller	större	 
projekt	kan	det	vara	bättre	att	dela	in	eleverna	i	grupper	efter	den	typ	av	aktivitet	 
som	ska	genomföras;	intervjuer,	filmning,	datainsamling	etc.	Låt	alla	fundera	över	 
vad	de	är	bra	på	och	kan	bidra	med.	Alla	olika	kunskaper	och	intressen	kan	komma	
till	användning.	Det	är	att	rekommendera	att	du	som	pedagog	finns	med	i	bildandet	
av grupper.

 

Linköpings	Centralstation	då	och	nu.



Upphovsrätt - Bildrättigheter

Varje	fotografi	som	är	taget	de	senaste	70	åren	kan	vara	upphovsrättsskyddat.	 
Därför	är	det	viktigt	att	man	får	tillstånd	av	fotografen	(eller	i	vissa	fall	samlaren)	att	 
använda	fotografiet.	Ibland	kan	det	räcka	med	att	berätta	för	upphovsmannen	eller	 
fotografen	att	ni	vill	använda	deras	samling.		Var	noga	med	att	berätta	hur	fotografierna	 
kommer	att	användas.	De	kommer	troligtvis	att	läggas	upp	på	nätet,	kanske	visas	på	en	 
utställning mm. 

Reflektion/utvärdering

För	att	arbeta	aktivt	och	kontinuerligt	med	självvärdering	är	ett	förslag	att	arbeta	med	en	 
reflektionsstund	efter	varje	tillfälle	som	ni	har	arbetat	med	Tidsresan.Reflektionsfrågorna	 
kan	ni	komma	överens	om	tillsammans	i	gruppen	och	dessa	frågor	kan	ni	sedan	använda	 
för	att	gå	vidare	med	kamratfeedback	(se	vidare	i	handledningen).

T.ex. Vad har vi lärt idag? 
Vilka förmågor/ ämnen har vi arbetat med? 
Hur har vi samarbetat och lagt upp arbetet och hur har det gått?  
Något vi ska förändra till nästa gång vi jobbar med detta?

Man	kan	också	arbeta	med	checklistor	som	är	skapade	utifrån	projektet	med	specifika	 
uppgifter	som	att	ringa	någon,	fotografera	mm.	Där	är	det	listat	vad	alla	eleverna	ska	 
lära	sig	och	göra,	dessa	kan	sedan	användas	för	självvärdering.
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Tidsresan steg för steg
Inspirationsmaterialet	är	indelat	i	sex	steg.	Först	väljer	du	och	din	barngrupp/elevgrupp	
ett	eller	flera	fotografier	som	verkar	intressanta.	I	steg	två	tar	eleverna	ett	fotografi	från	
nutiden.	I	steg	tre	analyserar	eleverna	fotografierna	med	hjälp	av	olika	tekniker.	I	steg	fyra	
visar	alla	upp	sina	arbeten	på	olika	sätt.	Steg	fem	är	delen	om	feedback	och	återkoppling.	
Det	sjätte	steget	är	en	självvärdering	för	att	varje	elev	och	hela	gruppen	ska	kunna	 
utvärdera och se på sin lärprocess.

STEG 1 - Samla in och välja foton

Låt	eleverna	leta	reda	på	gamla	fotografier	som	berör	dem	på	olika	sätt	–	gärna	utifrån	en	tematisk	ram.	
Ett	sätt	att	göra	detta	är	att	vända	sig	till	denlokala	tidningen,	bibliotek,	museer	och	landsarkiv.	Många	
kommuner	har	numera	samlingar	tillgängliga	för	allmänheten.	Några	av	dessa	finns	på	internet	i	digitalt	
format.	Ett	annat	sätt	är	att	engagera	föräldrar	och	far-	och	morföräldrar	samt	olika	samlare,	då	blir	detta	
också	ett	gyllene	tillfälle	att	skapa	möten	över	generationsgränserna.	Detta	kan	ske	informellt	genom	
familjekontakter	eller	genom	mer	organiserade	möten		–	kanske	genom	att	kontakta	äldreboende.	

För	vissa	elever	kan	det	vara	svårt	att	ta	kontakt	med	nya	människor	och	för	att	underlätta	kan	man	då	
t.ex.	bjuda	in	en	gäst	till	klassen.	Man	kan	också	träna	inför	sina	möten	och	intervjuer	genom	rollspel.	Ett	
annat	tillvägagångssätt	är	att	organisera	en	dag	då	insamling	av	fotografier	sker	på	förskolan/skolan	och	
allmänheten	kan	ta	med	sina	fotografier	och	få	dem	scannade.	Man	får	då	chansen	att	ställa	frågor	om	 
fotografierna	och	få	fram	historierna	bakom	motivet.	
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Om	gästerna	har	med	sig	fotografier	till	skolan	så	är	det	bra	att	ha	en	scanner	eller	en	 
digitalkamera,	och	en	dator	på	plats	så	att	ägarna	kan	ta	med	sina	fotografier	hem	igen	efter	 
mötet.	Detta	gör	arbetet	mycket	enklare	eftersom	fotona	kommer	att	finnas	i	digital	form	och	
man	kan	lämna	tillbaka	bilden	till	ägaren	direkt.	Man	kan	även	göra	hembesök	hos	de	äldre,	
men	detta	måste	planeras	noggrant	och	kan	kräva	att	en	riskbedömning	görs	före	besöken.	 
Det	är	viktigt	att	som	pedagog	tänka	utifrån	ämnenas	kunskapskrav	i	Lgr	11	när	eleverna	 
arbetar	och	hjälpa	eleverna	att	se	förankringen	i	läroplanen.

Tips!

Om	ni	lånar	fotografier	är	det	bra	att	ni	erbjuder	ägarna	 
någon	form	av	kvitto	på	det	inlämnade	fotografiet.	

Samla på berättelser

Väljer	ni	att	bjuda	in	gäster,	eller	att	besöka	någon	äldre	person
som	har	koppling	till	de	fotografier	ni	samlar	in	är	det	samtidigt
spännande att samla in berättelser om hur det var att leva under den
tid	som	fotografiet	togs.	Låt	eleverna	förbereda	en	intervju
med	frågor	som	de	själva	har	kring	livet	förr.	Glöm	inte	att	använda
en inspelningsutrustning under intervjuerna. 

Sida 10



Välja fotografi och berättelse

Ett	enkelt	och	demokratiskt	sätt	för	att	eleverna	ska	enas	om
vilket/vilka	fotografier	och	berättelser	de	ska	arbeta	vidare
med	i	gruppen	är	att	varje	elev	har	exempelvis	5	poäng	att	fördela
mellan	alla	insamlade	fotografier	med	tillhörande	berättelse.
Därefter	plockar	man	fram	de	tre	förslag	som	har	fått	flest	poäng.
Sedan	gör	man	om	processen	tills	ett	fotografi	kvarstår	som	alla	i
gruppen	vill	arbeta	vidare	med.	Det	här	kan	vara	ett	bra	sätt	att
träna	sig	i	att	argumentera	för	sin	åsikt.	Det	här	fungerar	i
såväl	helklass	som	i	mindre	grupper.

Digitalisera fotografiet

Fotografierna	behöver	digitaliseras	för	att	skydda
originalen och få dem i ett mer användarvänligt format.  
Till	detta	behövs	en	scanner	alternativt	en	digitalkamera.
Har	ni	tillgång	till	något	grafiskt	program	är	det	också	bra.
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STEG 2 - Fotografera nutiden

Hitta	det	nutida	fenomenet,	uttrycket,	produkten	eller	händelsen	och	utforska	den/det.		
Tänk	på	att	använda	er	av	de	pedagogiska	frågorna,	vad,	varför,	hur,	när	för	att	kunna	 
gå	vidare	och	förstå	mer	om	det	ni	ska	utforska.	

Hitta platsen och utforska miljön

Tänk	på	att	utforska	miljön	genom	att	använda	alla	sinnen	och	låta	eleverna	arbeta	 
med	detaljer.	Här	finns	också	stora	möjligheter	att	arbeta	med	kartan,	väderstreck,	 
geografiska	miljöer	mm.	För	att	få	bästa	effekt	när	man	jämför	de	olika	fotografierna	 
(det	gamla	och	det	nya),	är	det	bra	att	det	nya	fotografiet	är	så	likt	det	gamla	som	möjligt.	
Om	ni	valt	att	arbeta		med	platser,	byggnader		eller	landskap		är	det	extra	roligt	att	hitta	
den	exakta	platsen	där	det	nya	fotografiet	ska	tas,	men	även	att	hitta	den	exakta	vinkeln	
och	skalan.	

Ett	tips	är	att	jämföra	väggarnas	vinklar,	takens	höjd,	horisonter,	topografin	på	det	gamla	
fotografiet	och	hur	det	ser	ut	i	dag.	För	de	yngre	eleverna	kan	det	dock	räcka	med	ett	kort	
på ungefär samma plats.

Tips!

Om	du	inte	kan	räkna	ut	var	det	ursprungliga	fotot	togs,	tänk	på	att	fråga	 
lokalbefolkningen.	De	kan	minnas	hur	det	en	gång	såg	ut.	Håll	dig	till	vägar	och	stigar.	
Inkräkta	inte	på	privat	område.	Om	du	inte	kan	ta	ett	foto	utan	att	beträda	privat	 
mark	ska	du	be	om	tillåtelse	från	markägaren.
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STEG 3 - Analys

Nu	börjar	ett	spännande	analysarbete	där	elevernas	frågor	styr	arbetet!	Många,	
både gamla och unga blir väldigt fascinerade av att jämföra det förgångna med 
nutiden.	På	detta	sätt	får	eleverna	erfarenhet	av	de	historiska	och	sociala	 
aspekterna	av	ett	landskaps,	yrkes	eller	samhälles	förändring.	De	lär	sig	att	 
historiska	förändringar	inte	är	abstrakta	fakta	utan	att	de	påverkar	sin	närmaste	 
omgivning.	På	så	vis	introduceras	också	frågor	som	rör	människans	ansvar	för	en	
varaktigt	hållbar	utveckling.	Eleverna	kommer	troligtvis	att	upptäcka	både	de	positiva	
och	negativa	effekterna	som	människan	har	på	sin	miljö	och	fundera	på	hur	dessa	
kan	komma	att	påverka	framtida	generationer.	Vi	kommer	här	beskriva	tre	olika	sätt	
att arbeta med analys i Tidsresan.

1. Bildanalys och göra egna bilder med olika tekniker

Lägg	in	bilderna	i	ett	bildspel	i	powerpoint.	Under	bildspel/	övergångar	i	powerpoint	
finns	en	funktion	som	heter	morfning.	Använd	den	för	att	få	en	mjuk	övergång	mellan	
bilderna	så	att	det	blir	tydligt	vad	som	har	hänt	utseendemässigt	mellan	den	första,	
gamla	bilden	och	den	nytagna.	Det	går	naturligtvis	att	använda	sig	av	flera	bilder	om	
man	vill	följa	en	utveckling.

2. Värdegrundsdiskussioner utifrån känslor kopplat till bilderna

Här är några förslag på former av värdegrundsövningar där man som
pedagog	formar	övningen	utifrån	bilden/berättelsen	man	använt.
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Heta stolen 

Samla	gruppen	sittandes	på	stolar	i	en	ring	utan	bord	eller	bänkar.	Se	till	att	det	finns	
en	tom	stol	i	ringen.	Övningen	går	till	så	här:	du	kommer	med	ett	påstående	och	håller	
man med om det som sägs reser man sig och byter plats med någon. Håller man inte 
med	eller	är	tveksam,	sitter	man	kvar	på	sin	plats.	När	alla	är	färdiga	kan	du	fråga	lite	om	
varför någon valde det ena eller det andra.

Linjen

Lägg	lappar	med	siffrorna	1	till	5	på	en	linje	längs	med	golvet,	med	cirka		en	halvmeter	
mellan	varje	lapp,	nr	1	och	5	markerar	ytterlighetsuppfattningarna.	Ställ	sedan	en	fråga	
eller	gör	ett	påstående.	När	frågan	sedan	ställts	går	alla	samtidigt	tillden	siffra	de	valt	(om	
någon	står	ensam	kan	du	som	ledare	ställa	dig	tillsammans	med	den	personen).	 
Ge	sedan	eleverna	tid	till	att	prata	i	olika	gruppformationer	för	att	reflektera	över	vad	de	
talat om.

Fyrhörning

Fyrhörningen	är	ett	sätt	att	få	eleverna	att	ta	ställning.	Du	skapar	tre	svarsalternativ	till	en	
frågeställning	och	dessa	representerar	var	sitt	hörn	och	sedan	finns	det	även	ett	 
öppet	hörn	(i	det	öppna	hörnet	ställer	man	sig	om	man	inte	håller	med	om	något	av	de	
andra	alternativen,	tycker	något	annat).	Man	går	sedan	laget	runt	och	eleverna	motiverar	
då	varför	de	står	i	respektive	hörn.	Sedan	finns	det	även	tid	för	att	ställa	frågor	till	 
varandra	och	diskutera.
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3. Sokratiska samtal

Ett	bra	sätt	att	analysera	en	bild	är	att	använda	sig	av	s.k.	sokratiska	samtal.	 
Samtalen	utgår	från	fotografier	eller	berättelser.Fotografiet	ska	helst	inbjuda	till	
flera	alternativa	tolkningar.

Deltagarna	i	samtalet	ska:

•	utforska	frågor	tillsammans	genom	dialog
• vara öppen för många möjliga svar
•	lyssna	aktivt
•	vara	beredda	att	ompröva	och	kanske	ändra	sina	åsikter

Ett	sokratiskt	samtal	börjar	med	en	inledande	fråga	från	en	samtalsledare,	sedan	görs	
en	analys	utifrån	vissa	tolkningsfrågor	och	till	sist	en	sokratisk	fråga.	En	inledande	fråga	
ska	vara	en	nyfiken	fråga,	frågan	har	inget	svar	som	är	rätt.	Det	skulle	kunna	vara:

Vad	känner	du	när	du	ser	på	bilden?	
Vad	fäster	du	blicken	på	först	i	bilden?

Tolkningsfrågorna	ska	leda	till	en	ökad	förståelse	av	det	som	finns	på	bilden/berättelsen,	
det	man	inte	förstår	lyfter	man	upp	och	diskuterar.	Den	sokratiska	frågan	är	en	 
värdefråga	eller	livsfråga	tex.	Vad	är	skönhet?	Vad	är	att	tala	sanning?	 
(från	Sokratiska	samtal,	Konst	och	kulturutveckling,	2010)
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STEG 4 - Visa upp

En	stor	del	av	det	entreprenöriella	lärandet	handlar	om	att	eleverna	ska	ha	en	
verklig	mottagare	till	sina	arbeten	för	att	på	så	vis	kunna	skapa	ett	värde	eller	nytta	
som	någon	annan	uppskattar.	Forskning	kring	entreprenöriellt	lärande	visar	att	man	
sannolikt	lär	sig	bättre	om	man	känner	att	man	gör	nytta	för	andra,	det	är	starkt	 
motivationshöjande för eleven.

Mottagare	för	elevernas	arbeten	kan	t	ex	vara	familj	och	vänner,	andra	elever	i	 
skolan	eller	allmänheten.	Framtidsfrön	hjälper	till	med	detta	via	hemsidan.	Ni	kan	
visa	upp	ert	arbete	på	olika	sätt	genom	att	göra	en	Tidsresautställning,	en	bok	med	
alla	arbeten,	via	facebook	(för	de	äldre	eleverna)	eller	varför	inte	skapa	en	blogg?	

Det	finns	förstås	även	andra	sätt	att	visa	upp	elevernas	lösningar,	t	ex	vid	 
Luciafirande,	öppet	hus,	föräldramöten,	vernissage,	skolmusikalen	eller	liknande	ak-
tiviteter!	Det	gäller	att	hitta	naturliga	tillfällen	för	att	synliggöra	elevernas	lärande	och	
kreativitet,	både	i	skolan	och	på	fritidshemmet.	Låt	eleverna	komma	med	egna	idéer	
om	presentationssätt	och	tillfällen.	Träna	eleverna	i	social	kompetens	genom	att	låta	
dem	öva	på	varandra	och	presentera	och	sälja	in	sina	idéer.
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Tips! Framtidsvision

Utifrån	vad	eleverna	nu	lärt	sig	om	den	historiska	aspekten	och	genom	
att	utforska	platsen,	yrket	eller	fenomenet	i	nutid,	väcks	förmodligen	även	
frågor	kring	hur	framtiden	kommer	att	te	sig	om	10	år	eller	kanske	100? 

Här	är	det	också	väldigt	intressant	att	låta	eleverna	få	argumentera	för	 
denna	utveckling.	Uppmuntra	elevernas	framtidsvisioner	och	låt	dem	 
använda	alla	sinnen	till	att	beskriva	sina	idéer.	Skriva	berättelser,	 
dikter,	noveller,	blogga	–	använda	det	skrivna/	talade	språket.

I	arbetet	med	fotona	är	det	möjligt	att	använda	sig	av	språket	och	alla	de	
texttyper	som	eleverna	ska	få	med	sig	under	sina	nio	år	i	skolan,	berättelse,	
faktatext,	tidningstexter,	dikter,	krönika,	novell	mm.	Eleverna	kan	skriva	sina	
texter	på	två	språk,	vilket	gör	att	man	även	kan	använda	det	i	språkunder-
viningen.	Blogg	är	ett	interaktivt	sätt	för	eleverna	att	få	mottagare	till	sina	
texter	på	ett	snabbt	och	effektivt	sätt.	Det	finns	många	gratisbloggar	att	hitta	
på internet.
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STEG 5 - Feedback - återkoppling

Feedback	är	till	för	att	stötta	elevers	lärande	och	driva	det	framåt.	 
En	modell	för	återkoppling	som	leder	framåt	är	”A	model	for	effective	feedback”,	 
eleverna	behöver	veta	var	de	är	i	sin	lärprocess,	vad	målet	är	och	hur	de	ska	 
komma	vidare.	Den	som	ska	ge	feedback	bör	tänka	på	vilken	information	 
återkopplingen	innehåller,	hur	återkopplingen	är	utformad,	vem	som	ger	 
återkopplingen,	vem	som	tar	emot	återkopplingen	mm.	Forskning	har	bland	 
annat	visat	att	feedback	bör	ges	i	lagom	stora	doser	kontinuerligt.

Ge	feedback	så	direkt	som	möjligt,	feedbacken	kan	vara	positiv,	 
skriftligt/muntligt,	gärna	följas	av	konkreta	exempel.	Skapa	 
handledningstillfällen	enskilt/	i	grupp	och	i	helklass	för	dig	som	pedagog	 
och	eleverna.	När	området	planeras	boka	redan	då	in	kontinuerlig	handledning.

Pedagogfeedback

Du	som	pedagog	kan	ge	feedback	på	flera	olika	nivåer.

•	På	uppgiftsnivå,	feedback	kopplas	direkt	till	uppgiften	(ofta	fakta	eller	 
		begreppskunskaper)	och	vad	eleven	tänker	just	nu	kring	uppgiften	 
  och hur eleven vill gå vidare.
•	På	processnivå,	feedback	som	kopplas	till	processen	och	förmågor.
•	På	metakognitiv	nivå,	feedback	som	kopplas	till	att	se	på	det	man	lärt	sig					
		av	processen	och	kan	ta	vidare	till	nästa	arbete,	hur	man	bedömer	sina	
		egna	prestationer	(behöver	dock	vara	tydligt	kopplat	till	uppgiften).
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Förslag

Vad	har	varit	bra	fakta	och	varför?	
Goda	kvalitéer?	
Hur	går	arbetet,	vad	kan	förbättras?

Tänk på att använda öppna frågor

Man	kan	ställa	några	diagnostiska	frågor	varje	lektion	för	att	kolla	av	 
förståelsen.	I	slutet	av	enlektion	kan	man	låta	eleverna	göra	en	”exit	
ticket”	och	sammanfatta	huvudpoängen	i	lektionen.

Kamratfeedback

Kamratfeedback	är	ett	sätt	att	lära	sig	ge	feedback	men	också	att	lära	
sig	få	feedback.	Låt	eleverna	ta	del	av	varandras	arbeten	och	se	på	 
hur	dessa	kan	variera	och	hur	olika	kvalitéerde	kan	ha.	En	metod	att	 
använda	för	kamratbedömning	är	”Two	stars		and	a	wish”.	Eleverna	
skriver	två	bra	saker	och	en	önskning	(något	som	kan	förbättras)	kring	
det	arbetet	en	annan	elev	gjort.	Du	som	pedagog	kan	förbereda	detta	
genom	att	berätta	vad	eleverna	ska	titta	på.
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STEG 6 - Självvärdering & utvärdering

Att	följa	upp	arbetet	med	Tidsresan	ger	dig	kunskap	om	hur	eleverna	 
upplever	arbetet	och	hur	och	vad	de	tar	till	sig	för	kunskaper.	Det	är	
också	viktigt	att	uppmärksamma	och	befästa	den	personliga	 
utvecklingen	hos	varje	elev.	Du	och	dina	elever	utvärderar	arbetet	 
tillsammans.	Det	kan	ni	göra	både	individuellt	och	i	grupp	under	tiden	
som	arbetet	pågår	men	även	efter	att	arbetet	är	avklarat.	Det	handlar	
om	att	bli	medveten	om	både	hur	man	lär	sig,	sin	delaktighet	och	vad	
ens	styrkor	är.	Om	man	fokuserar	på	sina	och	gruppens	styrkor,	växer	
man	i	sin	självkänsla.	Genom	att	man	har	fokus	på	sina	starka	sidor	
kan	man	därigenom	utveckla	de	sidor	man	behöver	arbeta	mer	med.

Självvärdering/utvärdering - Start

Om mig

•	Hur	tycker	du	att	samarbetet	fungerat?
•	Vilka	är	dina	styrkor	i	gruppen?
•	Vilka	ämneskunskaper	känner	du	att	du	har	nytta	av	i	arbetet	 
   med Tidsresan så här långt? 

       Ringa in ämnena nedan

Svenska
Bild
Teknik
Engelska
Matematik
Samhällskunskap

Idrott
Hemkunskap
Kemi
Biologi
Fysik
Slöjd

Musik
Religion
Historia
Geografi
Andra	språk
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•	Hur	skulle	du	vilja	visa	upp	arbetet	med	Tidsresan	 
		när	det	är	klart	(utanför	skolan,	på	nätet	osv.)
• Vad ser du fram emot att göra?  
• Vad är du mest stolt över i er grupp när det gäller ert arbete?

Om gruppen

•	Vilka	är	gruppens	styrkor?
•	Finns	det	något	som	du	skulle	vilja	ändra	på	i	 
  gruppens arbete med Tidsresan?
• Vad har ni lärt er så här långt?

Självvärdering/utvärdering - avslutat arbete

Om mig

• Hur upplevde du att arbetet med Tidsresan gått?
• Hur upplevde du att visa upp ert arbete?
•	Vad	skulle	du/ni	vilja	göra	annorlunda	nästa	gång?
• Vad har du lärt dig?

Om gruppen

•	Är	det	något	i	ert	arbete	som	du	är	extra	nöjd	med?
• Uppstod det några problem som ni inte hade förväntat er?
• Hur jobbade ni i gruppen?
•	Vad	var	det	som	gjorde	att	det	fungerade	bra/dåligt?
• Vad var det bästa med att arbeta med Tidsresan?
•	Vilka	kopplingar	kan	man	göra	med	skolans	styrdokument?

Lycka till mer ert arbete!


