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1. Inledning 

“In A Brief History of Time (1988), Stephen Hawking suggests that the question of origins is just badly posed. If 

we think of time as a line, it is natural to ask about its beginning. But what if the universe has a different shape? 

Perhaps time is more like a circle. There is no sense in asking if a circle has a beginning or an end, just as there is 

no point in asking what is to the north of the North Pole. There is no beyond, no boundary, and everything 

about the universe is perfectly self-contained. As Hawking puts it: "The boundary condition of the universe is 

that it has no boundary." 

(Christian & Mc Neil. 2011. 20) 

Att prata om tid med barn i skolans tidigare år kan vara problematiskt. Vad är tid? Tid kan vara 

allmänt, när skolan börjar, när bussen går eller när är det dags för middag. Tid kan också vara 

personligt, en individ kan ha minnen som kopplas till ett visst klockslag, en dag eller en period i sitt 

liv. Tid har olika dimensioner, den mätbara klocktiden och den mer upplevda, existentiella, tiden, 

såsom att tiden går fort eller sakta. I matematik i år F-3 i skolan hanteras inte större tal än 200. I SO 

och NO ämnen kan långt större tal komma i fråga då läraren har tema om dinosaurier, när de levde 

och hur länge de fanns på jorden. Eller under tema arbete om rymden, där himlakroppar och deras 

positioner i rymden hanteras och eventuellt även deras avstånd från varandra och jorden. Då talar 

läraren om tal som elever inte kan förutsättas förstå, i alla fall inte utifrån den 

matematikundervisning eleverna får.  

Yngre barn förstår saker och händelser väl om de får uppleva det konkret. Att få elever att förstå 

stora tal och stora tidsperioder kan ett tidsband vara till hjälp. På tidsbandet är mått bestämda 

utifrån vilket syfte tidsbandet har. Under en genomgång av lektion där tidsbandet ska användas, 

förklarar läraren hur tidsbandet är uppbyggt för att få eleverna att förstå hur det används, vad de kan 

göra med det, vilka möjligheter som finns att arbeta med det och för att få förståelse för långa 

tidsperioder. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla ett tidsband som sträcker sig från människans uppkomst på jorden 

till nutid och som är anpassad för årskurs 1-3. Idén till tidsbandet kommer från en existerande modell 

som har vidareutvecklas. Till grund ligger 7-10 åringars uppfattningar om tid och människans 

uppkomst samt litteratur kring yngre barns matematiska tänkande och tidsuppfattning. Hur 

matematik- och historieundervisning borde bedrivas för att eleverna ska få så bra undervisning som 

möjligt i dessa ämnen, behandlas dessa under egna rubriker.  

1.2 Frågeställningar 
1. Hur kan ett tidsband underlätta förståelsen av stora tidsperioder och tidsepoker i 

undervisningen av 1-3 elever? 

2. Med tanke på att tidsbandet ska vara pedagogiskt och didaktiskt användbart i undervisning 

av elever i år 1-3 om mänsklighetens historia och Läroplanens, LGR 2011, krav på 

elevinflytande i undervisningen: Vad/vilka händelser är viktigt att ha med på tidsbandet ur 
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pedagogiskt och didaktiskt perspektiv, och från elevernas perspektiv? Hur ska informationen 

framställas på tidsbandet, analogt eller digitalt?  

 

1.3 Bakgrund 

Undervisningen i skolor bedrivs enligt LGR 11 och enligt den ska elever i slutet av årskurs 3 i 

matematik: 

 kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen 

och svaren ligger inom heltalsområdet 1-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat 

talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder 

med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.(LGR 11, 

2011, s. 67) 

I SO ämnen är en del av det centrala innehållet i geografi, historia, samhällskunskap och 

religionskunskap: 

 tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder, tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid, 

framtid, berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och storleksrelationer och 

väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns” (LGR 11, 2011, s. 161, 

173, 187, 201). 

I NO ämnen som kemi och fysik är en del av det centrala innehållet: 

” jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra, Månens olika faser. Stjärnbilder 

och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året och människans användning och utveckling 

av olika material genom historien”. (LGR 11, 2011, s. 145,  

 I matematik ska elever kunna heltal upp till 200, medan i SO och NO ämnen kan tidsperioder, 

tidsepoker, avstånd och mått användas som är långt större enheter än 200. Detta kan anses 

problematiskt, hur kan vi kräva detta av elever i SO och NO ämnen ifall elever inte fått lära sig förstå 

och använda större tal inom matematikundervisningen i år 1-3? Matematikundervisningen i skolan 

lägger grund för elevers förståelse av siffror och tal. Även om vissa elever kan säga ord som hundra, 

tusen och en miljon exempelvis är det inte säkert att de förstår innebörden av dessa tal, detta 

påpekar Johnsen Hoines när hon skriver att barnet använder ord som ”trettiotvå”, ”hundra” eller 

”tusen”, räkneord för att uttrycka många eller mycket utan att förstå vilket talvärde ordet anger 

(Johnsen Hoines, 1987.s, 36). Hon menar även att vi inte får låta oss luras att tro att barnen har 

större talförståelse än de verkligen har, även om det verkar så av deras sätt att tala (Ibid. s, 36). 

Att som lärare förstå detta är av vikt när vi planerar tema arbeten såsom rymden, dinosaurier, 

stenåldern, vikingatiden och så vidare, som är vanligt förekommande enligt min erfarenhet i år 1-3. 

 

 

 

2. Tidigare forskning 

Forskning som behandlar barns tidsuppfattning kopplat till deras matematiska och historiska 

kunskaper har varit svårt att hitta. Westlunds Skolbarn av sin tid är en studie av skolbarns upplevelse 

av tid. Hon tar upp de fyra tidsperspektiven och hur de uppkommit, skolbarns yttre temporala ram 

utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv, skolbarns upplevelser av klocktiden, mötet mellan den 

subjektiva och objektiv tiden samt tiden i klassrummet (Westlund. 1996. s, I-V). Uppsatsen utgår ifrån 
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hennes forskning om barns tidsuppfattning, vilket det står mer om under rubriken ”Barns 

tidsuppfattning”. 

Att förstå barns perception av sin omgivning, natur och det sammanhang de lever i berörs i 

undervisningen av olika tidsepoker och är därmed av vikt att ta upp i detta sammanhang. Payne har 

forskat kring hur ordet natur (environment) förekommer i undervisningen och hur lärare använder 

sig av begreppet. Problemet enligt honom är att lärare ofta tar för givet begreppets innebörd. Detta 

är inte optimalt då begreppet natur (environment) kan betyda olika saker beroende på i vilket 

sammanhang det tas upp, med vilket det förknippas eller vem det är som ska undervisas om 

begreppet (Payne. 2014. S, 68). Han menar att ”there are risks in imposing a view of nature, 

consciously or unconsciously, on children” (Ibid. s, 69). Att ta hänsyn till denna problematik är viktigt i 

utvecklandet och användandet av min tänkta produkt då informationen på tidsband över 

mänskligheten berör i högsta grad människan och den omgivande naturen. I Paynes studie, om 

årskurs 6 elever, framkommer att de flesta barn ser den naturliga naturen som något där människan 

inte existerar. Samtidigt framkommer det att barns perception av begreppet natur inte är fullt 

utvecklat och deras syn på vad natur egentligen är, är något ambivalent (Ibid. s, 71). Vidare kommer 

Payne fram till att många barn ser natur som något statiskt, det existerar därute och de kan inte 

riktigt koppla ihop sitt eget liv som en del av det stora sammanhanget där människa och natur 

interagerar. Detta hänger igen ihop med hur barn har fått och får uppleva natur och hur lärare 

undervisar om natur (Ibid. s, 74). I undervisningen om natur i något sammanhang behöver hänsyn tas 

till de kognitiva, estetiska och upplevelsemässiga värdena (Ibid. s, 75). 

Ett sätt att se hur tidsuppfattning påverkar elevernas prestationer i skolan är den som Duncheon & 

Tierney presenterar I Changing conceptions of time, implications for educational research and 

practice. Författarna menar att det finns tre temporala teoretiska utgångspunkter för att studera hur 

tid påverkar elevernas tid i och utanför skolan, vilket i sin tur påverkar deras fortsatta framgång 

studiemässigt. De tre temporala utgångspunkterna är klocktid, socialt konstruerad tid och virtuell tid 

(Duncheon &Tierney. s, 239). Klocktid är mätbar tid, linjärt delad i timmar och sekunder och där en 

kalender är ett sätt att uttrycka detta slags tid. Klocktiden har blivit den dominerande enheten i 

västerländsk kultur och har stort inflytande världsmässigt på samhällen och det ekonomiska livet 

(Ibid. s, 240). I skolvärlden blev klocktiden efter införandet ett sätt att få elever att förstå tidens 

värde och ett sätt att disciplinera elever. Klocktiden hjälpte kapitalistsamhället att få en fungerande 

struktur och effektivitet kunde mätas med tid (Ibid. s, 241).  

“As Hallowell (1937) wrote,  “When one thinks of time, not as a sequence of experiences, but as 
a collection of hours, minutes and seconds, the habits of adding time and saving time come into  
existence . . . time, in short, became reified” (p. 649). Simply put, time is money (Gross, 1984)” 

 
(Ibid. s, 241). 

 
Enligt den socialt konstruerade tidsuppfattningen är tid något som konstrueras av olika samhällen 
och därmed ser tidsuppfattningen olika ut beroende i vilken sociokulturell kontext tid upplevs (Ibid. s, 
243). Exempelvis kan tid vara när solen går upp, när det är lunch eller före midnatt (Ibid. s, 244).  
Den virtuella tidsuppfattningen är enligt författarna det som har hänt sedan informationsteknologins 

införande i olika samhällsfunktioner samt de enskilda individernas liv.  

”We ask, then, is it not possible that technological transformations are more than simply a 

speeding up of daily life but rather are changing how society thinks about, constructs, and 

experiences time?”  

(Ibid. s, 249). 
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När människor kan vara uppkopplade vilken tid på dygnet de önskar när det gäller studier, arbete 

eller det sociala livet, så är de inte längre så styrda av klockan menar författarna. Information blir 

tillgängligt överallt, hela tiden och dagens unga växer upp i dessa slags samhällen med teknisk 

utrustning som tar de dit de vill i sitt informationssökande, vilken tid på dygnet de vill (Ibid. s, 250-

252). Detta kan medföra en slags oklarhet i tanken för vad tid egentligen är. Många saker kan göras 

oberoende av klocktid medan många samhällsinstitutioner, som människor är beroende av, 

fortfarande följer klocktid. De som växer upp idag möts av denna motsättning mellan klocktid och 

den virtuella tiden enligt författarna (Ibid. s, 251-252). Dagens unga lever dock i dessa olika världar 

och lär sannerligen hitta sätt att handskas med det. 

Dessa tre olika tidsuppfattningar kan elever ha med sig när de kommer till skolan. Deras erfarenhet 

av vad tid är påverkar givetvis deras skolgång. Skolans aktiviteter är tidsbestämda av lagar och 

förordningar och lärare har att hålla sig till detta i planeringen av undervisningen. Duncheon & 

Tierney menar att den mängd tid som är avsatt för instruktion till elever, för att få dem engagerade i 

ett ämne, och hur scheman organiseras tidsmässigt, faktiskt kan påverka deras framgångar i skolan 

(Ibid. s, 253). Frågan om och hur mycket informationsteknik lärarna ska använda i sin undervisning är 

omstridd samtidigt som lärare har press på sig idag att maximera undervisningen effektivitetsmässigt 

för att eleverna ska få det bästa pedagogiskt sett under sin tid i skolan (Ibid. s, 254). Alla som arbetar 

med undervisning bör få en bättre förståelse för hur elever tänker om tid och hur användning av 

informationsteknik påverkar deras syn på linjär klocktid. De digitala verktygen och den virtuella 

tidsuppfattningen påbjuder elever mer individualiserade och flexibla sätt att organisera sina liv och 

sina göromål och vilka konsekvenser detta har behövs det mer forskning om (Ibid. s, 264).  

3. Omvärldsanalys 

Tidsbandet som inspirerat mig att utveckla min produkt finns på Evolutionsmuséet i Uppsala. Det är 

ett tidsband byggt av ett team på muséet och sträcker sig från jordens födelse till nutid. Enligt Jan-

Ove Ebbestad som arbetar på muséet håller teamet på att modernisera tidsbandet, som finns för att 

begripliggöra tidens utveckling för barn i olika åldrar som besöker muséet. Ebbestad visade olika 

typer av tidsband som finns på muséet och som framställer tiden från olika synvinklar, exempelvis 

utveckling av ryggradsdjur. 

Efter sökning av vad  det finns för andra slags tidsband har jag  inte hittat något speciellt i 

litteraturen. En sökning på google visar tidsband som finns i tex. Nordisk akademisk press, 

https://books.google.se/books?id=H5sLee9AsHMC&pg=PA354&lpg=PA354&dq=tidsband&source=bl

&ots=n7PYs_Fe62&sig=t0lCZJgkeCQ5JQBol9SnWBi6q8w&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiCtficxKLNAhX

M1ywKHa4-Amg4ChDoAQgzMAQ#v=onepage&q=tidsband&f=false (2016.06.12) eller 

http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bi-lagan_2_2015_1-8.pdf (2016.06.12), som mer är som 

band över någon eller några händelser i tiden gällande ett specifikt ämne. Vissa skolböcker för år 1-3 

har tidsband som illustrationer för att visa exempelvis när olika historiska händelser ägt rum. Dessa 

tidsband är ofta linjära och börjar vid ett årtal och slutar med ett annat. Det tidsband som jag 

utvecklat kan begripliggöra och tydliggöra tidens gång för yngre elever på ett mer konkret sätt, än 

endast text och bild i en lärobok Elever i de yngre åldrarna tycker enligt min erfarenhet att det är 

roligare att lära sig när de får göra något konkret, röra på sig, vara med och bestämma och använda 

sig av digital teknik. Tidsband som finns i traditionella skolböcker är ofta illustrerade med text och 

bild som elever får läsa om. Det utvecklade tidsbandet här levandegör tidens gång på flera sätt. Text 

och bild finns med, men elever får även vara med att veckla ut bandet och se hur lång tiden är. Mått 

på tidsbandet har förklarats av läraren i samband med start på lektionen där tidsband ska användas. 

Elever får ta del av undervisningen genom instruktioner, aktivt deltagande, användande av IKT och 

traditionella undervisningsmetoder med text och bild som ska läsas. 

https://books.google.se/books?id=H5sLee9AsHMC&pg=PA354&lpg=PA354&dq=tidsband&source=bl&ots=n7PYs_Fe62&sig=t0lCZJgkeCQ5JQBol9SnWBi6q8w&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiCtficxKLNAhXM1ywKHa4-Amg4ChDoAQgzMAQ#v=onepage&q=tidsband&f=false
https://books.google.se/books?id=H5sLee9AsHMC&pg=PA354&lpg=PA354&dq=tidsband&source=bl&ots=n7PYs_Fe62&sig=t0lCZJgkeCQ5JQBol9SnWBi6q8w&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiCtficxKLNAhXM1ywKHa4-Amg4ChDoAQgzMAQ#v=onepage&q=tidsband&f=false
https://books.google.se/books?id=H5sLee9AsHMC&pg=PA354&lpg=PA354&dq=tidsband&source=bl&ots=n7PYs_Fe62&sig=t0lCZJgkeCQ5JQBol9SnWBi6q8w&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiCtficxKLNAhXM1ywKHa4-Amg4ChDoAQgzMAQ#v=onepage&q=tidsband&f=false
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bi-lagan_2_2015_1-8.pdf
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4. Barns tidsuppfattning 

Olika forskningsfält som rör tidens ontologiska och epistemologiska dimension finns beskrivet i 

Westlunds Skolbarn av sin tid – en studie av skolbarns upplevelse av tid (1996). Enligt den ontologiska 

tidsuppfattningen är tid något som kan förklaras med fysikens lagar, tiden finns oavsett människans 

sätt att definiera tid. Tid bara finns (Ibid. s, 6). Enligt den epistemologiska tidsuppfattningen finns 
tiden endast i det mänskliga medvetandet. Tiden förekommer då endast i samband med att 

människor erfar den. Tiden existerar inte utanför det mänskliga. Den subjektiva tiden är det som 

individen upplever, vad är tid? Detta studeras mer av socialpsykologin (Ibid. s, 23-24, 51). Om man 

betraktar hur tiden förklaras och mäts i fysiska och biologiska termer och som ligger till grund för hur 

kunskap om tid bildas benämns detta som objektiv tid (Ibid. s, 51). 

”Barnet lär sig att känna igen tiden som en symbol för en social institution och känner först och 

främst det yttre tvånget från denna tidens sociala institution. Det externa tvång som individen 

känner av den yttre tidsramen påverkar formandet av den inre tidsupplevelsen. Detta är en 

civilisationsprocess som medverkar till att forma socialt habitus. Individens tidserfarenhet beror 

på samhällelig kontext och hur den kommunicerar och använder tiden, och slutligen hur 

individen upplever den.” (Elias. 1992, ss. 124-125 i Westman. 1996. s, 31-32). 

Hur barn upplever tid är viktigt för en lärare att ta hänsyn till, då även de värderingar som ligger 

bakom formandet och upprätthållandet av en kvantitativ tidserfarenhet blir tydliga i skolans vardag. 

Den pedagogiska verksamheten i skolan styrs av tid som är uppdelat i lektionstimmar (Westman. 

1996. s, 48). 

Min uppsats berör den epistemologiska och subjektivt och/eller objektivt uppfattade tiden hos barn. 

Jag ämnar att undersöka hur 7-10 åriga barn upplever tid, när de tror att människan kom till jorden 

och vilka historiska händelser enligt dem är viktiga att ha med på ett tidsband. I användaranalysen 

tittar jag på hur min produkt skulle kunna hjälpa dem att förstå tid och de tidsbegrepp som används i 

undervisningen om exempelvis forntiden/dåtiden/rymden.  

 

5. Matematikundervisning 

Piaget menade redan på sin tid att bara för att ett barn kan räkna verbalt med nummer så betyder 

inte det att det förstår numrets innebörd. Barn sammankopplar numeriska värden under lång tid 

med deras rumsliga ställning (Piaget. 1969. s, 104). 

När barn kommer till skolan förutsätts de i sitt språk har knäckt den fonetiska koden gällande 

bokstäver samt grundläggande regler hur de använder språket. Lika viktigt är att barn i matematik 

kan de grundläggande färdigheterna när de kommer till skolan (Kilpatrick. 2001. s, 17). Det Hindu-

arabiska siffersystemet med positionssystemet som vi använder, där siffrans plats i nummerföljden 

anger dess värde är för oss vuxna lätt att förstå, men ganska avancerat för barn i de yngre åldrarna. 

Att lära sig positionssystemet är lika avancerat som att lära sig ett nytt språk (Ibid. s, 18). I matematik 

används abstraktioner, när barn har lärt sig grundläggande matematiska begrepp, bygger nästa steg i 

ämnet på vidare abstraktion av dessa kunskaper och nästa på ännu mer abstraktion. Detta kräver en 

hel del av barn i de yngre åldrarna (Ibid. s, 19). Att lära sig förstå nummer och vad olika nummer kan 

stå för är viktigt redan från början. Matematik kan representeras på många olika sätt och att lära sig 

förstå detta är väsentligt för fortsatt matematisk framgång för ett barn. Tallinje och platsvärde är 

viktiga matematiska verktyg för ett barn att lära sig att förstå, men de behöver även lära sig andra 

uttrycksformer i matematiken (Ibid. s, 111). Att förstå platsvärden är en förutsättning för att förstå 

stora tal som förekommer i undervisning om forntid eller rymden.  
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Även i boken Tal och Tanke menar författarna att det är viktigt för barn redan i de yngre åldrarna att 

kunna lösa problem, använda logiska resonemang  och sätta matematiska problem i rätt 

sammanhang (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg. 2010. s, 11-12). Matematikkunskaper innebär att 

kunna utveckla, använda och integrera matematik i olika situationer och sammanhang, produktiv 

praxis (Ibid. s, 12). Med produktiv praxis menar författarna att eleverna själva bedriver utforskande 

verksamhet och tar i bruk de kunskaper de redan har för att finna lösningar på nya problem. 

Elevernas aktiva deltagande i matematikundervisningen gör det möjligt för elever att konstruera sin 

egen kunskap, vilket bidrar till ökad förståelse för matematiken (Ibid. s, 16). När elever arbetar med 

ett tidsband måste de ”gå längs med ”tidsbandet och samtidigt se årtalen markerade på tidsbandet. 

För att få en förståelse för hur lång tid som gått emellan två händelser exempelvis, måste elever 

kanske gå tillbaka till föregående händelse, se årtalet eller hur länge sedan något skedde, och koppla 

ihop det med nästa händelse och hur länge sedan det skedde. Detta tänker jag mig att elever kan få 

göra i grupper om två eller tre och diskutera sig fram till hur lång tid det exempelvis gått mellan två 

händelser.  

I förskole- och de tidiga åren ger sig barn ofta in på filosofiska funderingar kring riktigt stora tal och 

det är viktigt att vi har tid och utrymme i skolan för att tänka stora tankar i matematiken. Barnen 

inspireras av detta och inbjuds till öppenhet och argumentation i sitt tänkande (Ibid. s, 49-50). Ett 

sätt att knyta an matematik nära eleven är exempelvis att låta dem göra en översikt över ”sina” 

(mina citationstecken) tal och visa talen i bruk (Ibid. s, 50). Grunden för räkning med tal kommer från 

en god talförståelse och genom att räkna uppåt och nedåt får eleverna viktiga erfarenheter av talens 

ordningsföljd, deras placering i talföljden och avståndet mellan dem (Ibid. s, 53-54). Det är bra som 

lärare att i undervisningen om platsvärdesystemet och skrivning av symboler för flersiffriga tal vara 

medveten om olika språkens sätt att räkna då det i de flesta klassrum idag finns barn med annan 

bakgrund än den svenska (Ibid. s, 56-57). 

För att återkoppla till Piagets tankar i början av kapitlet så menar Janette Bobis att om yngre barn får 

arbeta med rumsliga föreställningar om siffror, som exempelvis ordna prickar i olika mönster såsom 

på en tärning, så kan detta hjälpa deras lärande av siffror. Att yngre barn i sitt lärande behöver förstå 

att siffror kan ses som relaterade till varandra på olika sätt är viktigt. Siffror behöver inte memoreras, 

men lär barn sig siffrornas inbördes relationer och om läraren kan hjälpa detta lärande genom olika 

övningar med rumslig koppling mellan siffra och dess numeriska betydelse, så kan barn få en bra 

skjuts i sitt matematiska tänkande (Bobis. 2008. Volym 13. Häfte 3. s, 2). 

“Although counting is certainly an important skill, we often ignore the natural capacity of young 
children to identify and compare quantities through visualisation strategies when small 
numbers of objects are present; for example, when a die is thrown and we instantly distinguish 
between a “5” or a “6” arrangement of dots.” 

 
(Ibid. s. 2). 

 

När barn direkt uppfattar antalet objekt som är rumsligt utställda kallas för “subitising”, vilket på 

svenska betyder omedelbart. Barn har oftast denna förmåga innan de lär sig att räkna eller kanske till 

och med är detta nödvändigt för att kunna lära sig att räkna (Ibid. s, 3) 

5.1 Historieundervisning 

Undervisning om mänsklighetens historia berör ett långt tidsperspektiv, hur kan detta göras så att 

det blir begripligt för elever i sju till tio års ålder? Varför är det viktigt för elever i dessa åldrar att 

förstå det historiska ämnets vikt i lärandet? Att som lärare endast repetera historiska händelser 
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såsom de läggs fram i olika läromaterial ger inte elever många kunskaper och elever kan känna att 

historia kunde inte vara mindre intressant. Föra att framgångsrikt lära elever historia behöver läraren 

ha klara mål med historieundervisningen, klara mål med instruktioner i ämnet och mål som fokuserar 

på elevernas arbete i ämnet och inspirerar deras lärande (Levstik & Barton. 2005. s, 10). 

Historieundervisningen bör vara demokratiskt förankrad hos elever, såsom andra ämnen i skolan. 

Skolväsendet vilar på demokratins grund och läraren ska bland annat förbereda eleverna för 

delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle (LGR 11. 2011. s, 7, 15). För att uppnå dessa mål i läroplanen bör undervisningen alltså 

delvis bedrivas med demokratiska former, så att eleverna genom sin medverkan är delaktiga i sin 

undervisning. Historieundervisningen kan inte enkelt producera ett demokratiskt samhälle eller 

förutsätta att elever diskuterar tillsammans för det gemensammas bästa eller att de lyssnar på 

varandra. Historieundervisningen bör dock sträva efter att uppnå dessa mål genom det sätt 

historieundervisning bedrivs i skolan (Levstik & Barton. 2015. s, 10). Undervisning som syftar till att 

uppfostra demokratiska samhällsmedborgare kräver att eleverna deltar i produktiva diskussioner där 

olika åsikter tillåts. Om en elev kan genom historieundervisningen få en förståelse för hur liv levdes 

förr i tiden, vilka värderingar och levnadssätt som var viktiga, så kan hen få en bättre förståelse för 

mångfalden i olika samhällen idag (Ibid. s, 11). Även den svenska läroplanen i historia uttrycker detta 

i syftesbeskrivningen för historia:  

”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…Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 

skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar ” 

(LGR 11. 2011. s, 172). 

Detta främjar mångfalden och förståelsen för olika ståndpunkter och är viktigt ur inte minst ett 

religiöst perspektiv. 

När det gäller tidsbandet över mänsklighetens historia har den religiösa aspekten tagits hänsyn till. 

Tidsbandet vilar på neutral grund ur ett religiöst perspektiv. Händelser som är markerade på bandet 

och hur läraren väljer att arbeta med tidsbandet, lämnar det fritt för användare att tolka 

utvecklingen ur ett darwinistiskt perspektiv eller mer som utveckling av människan och naturen som 

”Guds skapelse”. 

När en lärare undervisar i historia är det viktigt att tänka på hur hen lägger fram innehållet i 

undervisningen. Att fråga elever vad de tycker i det ämne läraren går igenom ger elever en chans att 

fundera, diskutera och komma med spekulationer som främjar elevens intellektuella sidor vilket i sin 

tur främjar livliga diskussioner med engagemang (Levstik & Barton. 2005. s, 27). Författarna menar 

att om elever i de lägre åldrarna ska bli engagerade i historiska diskussioner krävs fyra saker: 

      ”-     Questions that are worth discussing. 

- Questions that do not have simple or single answers. 

- Sufficient and appropriate data sources so that students can attempt to answer the questions. 

- Imaginative entry to the past.” 

(Ibid. s, 30). 

Vad gäller tidsuppfattning och historia så är dessa två sammankopplade genom att förståelse för tid 

är en del av att förstå historia. Att förstå historisk tid kan förstås från minst två aspekter: att kunna 

rangordna händelser i tid (ex. en kronologisk tidslinje) och att kunna matcha händelser i tiden till ett 
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specifikt datum (Ibid. s, 97). Yngre barn har ganska lätt för sig at kronologiskt ordna saker som 

tekniska uppfinningar, klädmode och människans sociala status på en tidslinje. När det gäller att 

ordna händelser i tid är svårare (Ibid. s, 97). Barn uppfattar händelser som stenåldern, järnåldern och 

världskrig som just händelser, men har svårt att tidsmässigt förstå när det skedde. Att yngre barn har 

svårt att sätta specifika årtal eller datum till händelser i historien kan enligt Levstik & Barton leda till 

att lärare tänker att det är ingen idé att lära yngre barn om historia. Barn har dock en bred förståelse 

för historisk tid, men de har inte lärt sig specifika datum än (Ibid. s, 98). Att använda sig av tidslinjer i 

klassrummet kan vara mycket framgångsrikt då eleverna kan titta på årtal och datum när läraren 

pratar om någon specifik händelse i historien. Att ofta få se händelser i bilder och årtal i siffror 

hjälper elever att komma ihåg datum. Det är också viktigt att få elever att förstå att historiska 

händelser inte ägde rum ”en i taget” utan att den historiska utvecklingen behöver uppfattas i ett 

brett perspektiv, där händelser i olika tider ibland överlappar och att en historisk utveckling kanske är 

beroende på en annan som påbörjades under samma tid (Ibid. s, 98-99). 

 

6. Produktutvecklingsprocess 

Idén om hur tidsbandet ska se ut kommer från en befintlig modell, som sedan utvecklas ytterligare, 

delvis för att kunna ha användning av IKT i skolan, och delvis för att bättre kunna anpassa det till 

elever med olika behov. Hatting menar att olika elever kan börja på olika startpunkter och göra olika 

framsteg längs dessa vägar. Vägarna måste bygga på de många olika sätt som elever kan lära sig på 

och ge utrymme för avvikelser för att en elev ska kunna gå tillbaka och försöka välja en annan väg för 

att uppnå framsteg (Hatting. 2012. s, 96). När elever känner sig engagerade och att läraren tror på 

dem, lär de sig på ett konstruktivt sätt. Elever vet när lärare bryr sig om dem och är tillräckligt 

engagerade och när de har tillräcklig kompetens för att entusiasmera dem så att de gillar 

utmaningarna och spänningen i deras ämne (Ibid. s, 100). Att skapa ett bra klassrumsklimat är viktigt 

och genom ”relationsbaserat förtroende”, som avser det interpersonella sociala utbyte som sker i 

skolan. Relationsbaserat förtroende mellan alla som arbetar i skolan kännetecknas av: respekt, 

kompetens, personlig hänsyn och integritet (Ibid. s, 101). Idén om att utveckla ett tidsband för 

användning i klassrummet föddes under ett studiepass på Evolutionsmuséet i Uppsala vid 

Grundlärarprogrammet F-3 vårterminen 2015. Vi som lärarstudenter fick genomföra planerade 

uppgifter och använda oss av ett tidsband som finns på muséet, som till vardags används av 

besökande skolklasser. 

Att använda sig av digital teknik är de flest barn idag bekanta med. Det finns dock barn som 

fortfarande inte har tillgång till digitala verktyg hemma och är därmed inte så vana användare av 

dem. Att skolan kan erbjuda digitala verktyg i undervisningen är en rättighet som alla barn har och 

som skolor borde satsa på med tanke på att i de flesta utbildningar och yrken senare i livet används 

de digitala verktygen på något sätt. I LGR 11 är syftet med ämnet teknik bland annat att 

undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska 

medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska även 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på 

ett medvetet och innovativt sätt (LGR 11. S. 269). Säljö skriver att Kress och Selander presenterar en 

utmanande och spännande analys av läsandets villkor i den nya medievärlden. Den nya 

mediesituationen innebär att bilden och audiovisuella medier på ett helt annat sätt, än det skrivna 

ordet, kommer att dominera människors erfarenhetsvärld. Bilder läses på ett helt annat sätt än 

texter, och förändringen påverkar därmed människors sätt att skapa mening på en grundläggande 

nivå. På vilka sätt människor skapar innebörder styrs nu mer av individuella intressen och preferenser 

och den som använder sig av medierad kommunikation rör sig nu fritt mellan olika medier och 



10 
 

lärandet består mer i att man återskapar något personligt intressant utifrån olika resurser som man 

har tillgång till. Lärandet blir en innovativ och personligt styrd process på ett sätt som vi inte sett 

tidigare (Säljö. 2010, ss. 221-222). Detta har LGR 2011 tagit fasta på i syftesbeskrivningen för ämnet 

teknik ovan. 

Med tanke på hur Hatting beskriver elevernas lärandeprocesser, LGR 11:s betoning på utvecklande 

av elevernas tekniska kunnande och medvetenhet och Säljös tankar om att lärandet blir i en modern 

värld en innovativ och personligt styrd process tänker jag att ett tidsband kan vara väl så bra verktyg 

för läraren att använda sig av i undervisningen.  

 

6.1 Målgrupp 

Det utvecklade tidsbandet är tänkt att användas av lärare i år 1-3 i undervisningen. Beroende på 

vilken årskurs läraren arbetar med bör hen anpassa informationen på tidsbandet och de länkar som 

QR-koderna länkar till. Detta är möjligt på den produkt som jag utvecklat. Om produkten görs i något 

annat material, exempelvis fotopapper är det svårare eftersom då kan informationen på tidsbandet 

inte ändras. 

6.2 Produktdesign 

Brown menar med sin designfilosofi, att design börjar med förståelse för människor och de behov 

människor har. Produkten som utvecklas är tänkt att tillfredsställa dessa behov (Brown. s. 9) Vidare 

menar han att bra designers designar produkter som ger upphov till nöjsamma upplevelser hos 

människor. När människan interagerar med en produkt måste hen veta vad den gör, hur den 

fungerar och hur man kan arbeta med produkten (Ibid. s. 10). Jag har i inledningen av uppsatsen 

skrivit, hur läraren ska hantera tidsbandet vid första användningstillfället, och det följer i stort sett 

Browns linje för produktdesign. ”The Iterative Cycle of Human-Centered Design” är ett slags spiral 

som förklarar en produkts utvecklingsprocess. Först är observationsfasen, där forskaren observerar 

den tilltänkta användargruppen för en produkt. Detta genererar idéer hos forskaren som efter 

idétillströmning utvecklar en prototyp av sin produkt. Produkten testas på användargruppen och 

forskaren noterar användargruppens användande av produkten och deras upplevelser och tankar om 

produkten. Detta resulterar eventuellt i att produkten måste justeras eller vidareutvecklas för att 

fungera optimalt. Då är forskaren tillbaka, lite i observations- men också idégenerationsfasen (Brown. 

s. 222). 

Utmaningen i att designa ett tidsband för användning för barn i 7-10 års-åldern ligger i att den ska 

locka till sig med informationen som finns på den och att den ska vara av hållbart material. För att 

tidsbandet ska vara intressant för den tänkta målgruppen behöver deras idéer och tankar om vad 

som är intressant i historien, i detta fall mänsklighetens historia, tas tillvara. Därför har jag intervjuat 

elever och försökt förstå vad de anser vara viktigt och intressant i mänsklighetens historia och hur de 

ser på begreppet tid. För att produkten ska vara modern och möta IKT-kraven i skolan vill jag att den 

ska inkludera modern teknik. Därför har jag valt att ha med QR-koder på tidsbandet. Även många 

elever idag är bekanta med modern teknik och produkten kan vara intressant och lämplig ur 

pedagogisk synpunkt för teknikintresserade elever just på grund av att den innehåller modern teknik. 

Valet av QR-koder kändes lämpligt då det är ett ganska enkelt och användarvänligt sätt att länka 

produkten till information på internet. Val av vilka sidor QR-koder länkar till gjordes noggrant med 

tanke på den målgrupp som produkten skulle testas på. Som nämnts innan kan QR-koderna enkelt 

ändras på denna produkt för att hålla information uppdaterat och för att anpassa information efter 

den årskurs som produkten används i. 
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För att få uppleva hur produkten möts av användarna och hur den fungerar i en 

undervisningssituation ska tidsbandet testas i en klass. Testlektionen hölls i en klass i en skola där jag 

tidigare hade gjort min lärarpraktik. För att lektionen skulle passa in så bra som möjligt i den 

befintliga undervisningssituationen tog jag kontakt med klasspedagogen och vi diskuterade 

upplägget. Det visade sig att en lektion om den första människan Lucy skulle passa in och det passade 

mig som produktutvecklare utifrån hur min produkt är utformad. 

6.3 Utformning av produkten 

I utformningen av produkten, ett tidsband över mänsklighetens historia, har produktutvecklingen 

utgått från det tidsband, över jordens historia, som finns på Evolutionsmuséet i Uppsala. För att 

tydliggöra stora tidsavstånd har ett mått bestämts för bandet. I det här fallet handlar det om den 

första människans uppkomst på jorden till den moderna människan idag. Den första människan på 

jorden, Lucy, levde för cirka 3,6 miljoner år sedan. Måttet på tidsbandet har bestämts till 36 meter, 

alltså motsvarar en meter på bandet 100 000 år i tid. På tidsbandet finns information om de största 

människoarterna, som levt på jorden, i text- och bildform, men även i form av QR-koder som länkar 

användaren till mer information om människoarten. Text på tidsbandet har hämtats från en lärobok i 

SO för lågstadiet, ”Forntidsboken” (Lindström Holmberg. 2000) och från internet. Bilder på 

tidsbandet har hämtats från samma lärobok, men också från internet. I detta fall har jag googlat för 

att hitta lämpliga bilder och texter till människoarterna som finns med på tidsbandet. QR-koderna 

har anpassats med tanke på den målgrupp som produkten testades på. Två av QR-koderna länkar till 

internetsidor, en länk går till sidan ungafakta.se, en sida med faktainformation i olika ämnen för barn 

och unga. Den andra länken går till en sida från tidningen ”Forskning och Framsteg”, där olika 

aktuella forskningsämnen presenteras. Den tredje QR-koden länkar till en Youtube-kanal (se bilaga 

3), som jag har gjort själv. Detta för att jag vill att en informationslänk ska innehålla både ljud och 

bild. För att produkten och den information eleverna är tänkta att få, ska möta undervisningens krav 

på att passa elever med olika förutsättningar och förmåga att ta sig till kunskaper, är QR-kodernas 

länkar olika. En QR-kod länkar till internetsida med mest text, en till en internetsida med både text 

och bild och den tredje QR-koden länkar till film med ljud och bild. 

Bild 1: Tidsband med bilder, text och QR-koder 
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Den fysiska utformningen av produkten har visat sig vara något komplicerat med tanke på 

materialval och tillverkning. Produkten ska hålla att vecklas ut och in flera gånger. Informationen på 

tidsbandet ska placeras och fästas på ett sätt som tål användningen. Att hitta material har varit 

tidskrävande och kontakt med ansvarig för tidsband på Evolutionsmuseet fick kontaktas för tips om 

material. Det material som till slut fick användas fungerade, men tanken är att tidsbandet kan 

ytterligare förfinas genom annat slags material- och tillverkningsval. Material som användes för att 

tillverka tidsbandet är ett fogband, på det finns det möjlighet att fästa text och bild på och detta 

band tål även att rullas ut och in flera gånger. Detta hanns inte med inom tidsramen för denna 

uppsats och produkten som utvecklades kan ses som en prototyp. Den går att använda och 

användarvänlighet har testats, mer under användaranalys. 

Elevintervjuer har legat som grund för, förutom yngre barns tidsuppfattning, att få reda på vad elever 

i år 1-3 anser vara viktiga händelser i mänsklighetens historia och vilka händelser borde stå med på 

ett tidsband. Detta kan ses som observationsfasen, enligt Brown, i utformning av produkten. 

Tidsbandet utvecklades och prövades på en grupp elever under en lektion om ”Lucy, den första 

människan på jorden”, som planerats i samarbete med ansvarig klasspedagog. Klassen arbetade med 

forntiden och avsnittet om Lucy passade väl in i undervisningen. (Mer om resultat av intervjuer och 

lektion om Lucy med tidsband under rubrik intervjuresultat och användaranalys). 

Den grundläggande informationen, i form av text från lärobok och bilder från lärobok och internet, 

som finns på tidsbandet är utvecklat av mig, efter inspiration från det tidsband som finns på 

Evolutionsmuseet.  De svar jag fick av elever kan ses som en riktning för vilken ytterligare information 

som ska vara med på tidsbandet när det utvecklas vidare. 
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7. Intervjuer 

För att få perspektiv på hur barn tänker om tid och människans uppkomst samt vad de tycker är 

viktiga händelser i historien, har jag genomfört elevintervjuer på två olika skolor och årskurser 

Att tänka på vid intervjuer av barn bör man tänka på intervjuns yttre miljö och språkbruk. Oavsett 

vilken yrkesfunktion intervjuaren har gäller det att skapa så trygga omkringliggande förutsättningar 

som möjligt för barnet. För att inte skapa onödig distans är det inte att rekommendera att barn sitter 

på ena sidan av ett skrivbord och intervjuare på den andra (Cederborg. 2000. s, 45-46). Det gäller 

även att använda sig av ett språk som barn förstår, annars riskerar intervjuaren inte få rätt svar på 

sina frågor. Barn behärskar de grammatiska regler vid 8-9 års ålder medan de yngre barnens 

berättelser är i allmänhet mer begränsade och mindre beskrivande än de vuxnas (Ibid. s, 55-56). 

Detta fick jag erfara då en intervjugrupp bestod av år 1 elever och de två andra av år 3 elever. 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skolor, vilket gav dem trygga ramar att genomföra 

intervjuerna i. Eleverna delades i mindre grupper och bestämde mig för att ge varje grupp ett papper 

med frågor som besvaras individuellt, men att eleven får diskutera med kompisarna i gruppen. Detta 

kan kallas för en ostrukturerad intervjumetod med fokusgrupper (Bell. 2005. s, 161,163). 

Gruppindelning gjordes efter avvägning om tidsaspekt och svarsfrekvens. För att få många svar 

behövdes många elever, men det fanns inte tid att intervjua var och en. För att få alla att svara på 

alla frågor fick eleverna sitta i grupp så att hen har möjlighet att diskutera med kompisar om möjliga 

svarsalternativ. Medan eleverna svarade på frågor gick jag mellan grupperna och antecknade svar 

som eleverna diskuterade. Alla elevers individuella svar har även genomgåtts och analyserats i 

efterhand.  

Givetvis har individsskyddskravet med de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, följts vad gäller samtycke till intervjuer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 2015.12.21, s. 6). Eleverna har med sina vårdnadshavare 

fått ta del av syftet med studien och ge sitt samtycke till deltagande genom att fylla i en 

medgivandeblankett. Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

7.1 Intervjuresultat 

Intervjuerna som genomfördes i år 1 och 3 gav något olika resultat beroende på utvecklingsnivån hos 

eleverna, vilket kunde förutses. År 1 elevernas svar var mer kopplade till det egna jaget och familjen, 

medan år 3 elever kunde tänka något mer abstrakt, även om några personliga svar förekom. 

Frågorna som ställdes var: 

Fråga 1. Vad är tid för dig?  

Fråga 2. När kom människan till jorden?  

Fråga 3. Vilka händelser tycker du är viktiga som har hänt förr i tiden?  

Fråga 4. Rita eller skriv hur ett tidsband, mänsklighetens historia, kan se ut! Vilka händelser är viktiga 

att ha med? 

Svar år 1 

I år 1 intervjuades 17 elever i klassrumsmiljö. Eleverna fick sitta i grupper såsom redogjorts ovan 

under rubrik Intervjuer.  

På första frågan om vad tid är för en elev, svarade 12 elever av 17. Fem elever tyckte att tid är när 

det blir jul, vilket förklaras av att terminavslut var nära och jullovet nalkades. Hälften av sex elever 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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svarade att tid är när det tar tid att göra saker, exempelvis ”när jag skriver så går det fort”. Andra 

hälften svarade att tid är lika med klockan, när man tänker på tid så tänker man på klockan såsom 

”när det är tid att gå till fritids”. Den andra frågan som gällde människans uppkomst på jorden var 

uppenbarligen för en del svårbegripligt med tanke på att bara sju av 17 elever svarade. Detta beror 

förmodligen på att det är svårt för en 7 åring att förstå stora tidsbegrepp. Av de 7 som svarade tyckte 

fyra stycken att människor kom till jorden då Jesus kom. De andra tre tyckte mellan 1000000 år 

sedan eller på 1400-1800-talet. Det verkar som elever har ”lärt” sig eller gått igenom vissa händelser 

där årtal nämnts, hemma eller i skolan, och svarade med något av de begrepp de behärskade. Dessa 

behöver inte ha något med människans uppkomst på jorden att göra, hen svarar med de begrepp 

hen behärskar. Den svaga kopplingen mellan förståelse för stora tidsbegrepp som frågan medför och 

elevernas svar kan exemplifieras med svar av tre flickor som resonerade: 

”Människan kom för två år sedan eller 1000 år eller 2000 år sedan…När föddes Marias pappa?” 

Fråga 3 som undersökte vilka händelser elever tycker är viktiga som har hänt förr i tiden var mer 

begripligt då 14 elever svarade. Fem elever svarade att när ljuset uppfanns är viktigt, 2 elever svarade 

när det var jordbävning, 2 när krigen tog slut och 2 när personliga händelser hände. 3 elever tyckte 

att stenåldern var en viktig händelse. I diskussionerna framkom saker som att: 

 ”det är viktigt att man inte skjuter folk” och ”det är viktigt att alla ska få mat”.  

Eleverna tyckte alltså att dessa händelser förr i tiden var viktiga. 

Att rita tidsband var svårt för år 1 elever, kanske har de aldrig sett ett och har ingen uppfattning vad 

det är eller hur det kan se ut. 5 elever gjorde försök, varav två hade ritat en linje som kurvade sig åt 

olika håll, en ritade en tallinje med siffror 1-15 och en hur en fågels livscykel ser ut (från ägg till en 

fullvuxen fågel). Jag visade i början av intervjuerna exempel från en skolbok hur ett tidsband kan se 

ut och att ett tidsband även kan vara en fysisk sak som man vecklar ut, men detta gav föga effekt. 

Någonting att tänka på om och när ett tidsband används i undervisningen av år 1 elever. 

Instruktioner om vad ett tidsband är och hur det kan användas är väsentligt. I intervjusvaren 

framkom att järnåldern är viktig att ha med: 

”för då hade de svärd och folk kunde försvara sig”  

som en av flickorna uttryckte det. I ett annat svar sa en pojke att: 

”krig och fred är viktigt att ha med, när folk kom överens”.   

5 av de intervjuade tyckte att den egna familjen ska vara med på tidsbandet, vilket återigen speglar 

yngre barns personliga förhållningssätt till det upplevda livet och oförmågan ännu att sätta saker och 

ting i ett mer objektivt, opersonligt, sammanhang. 

Sett ifrån år 1 elevperspektiv och de intervjusvar som undersökningen i år 1 genererat kunde det vara 

lämpligt att på tidsbandet över mänsklighetens historia att ha med händelser som jordbävningar, när 

ljuset uppfanns (när människan lärde sig att göra eld) och exempelvis stenåldern och järnåldern. När 

det gäller ljuset menade de intervjuade det elektriska ljuset, men på ett tidsband över 

mänsklighetens historia är uppfinningen av eld som ljus- och värmekälla en viktig händelse. Den 

”moderna” människans ”plats” på tidsbandet som denna produktutvecklingsuppsats utvecklat, 

upptar endast en centimeter på bandet. Händelser som har hänt under den tiden, de senaste 10000 

åren dit elektriciteten, stenåldern och järnåldern hör, kunde utvecklas till ytterligare ett tidsband som 

visar utvecklingen av denna tidsperiod.  
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Svar år 3 

I år 3 intervjuades 22 elever. Svaren var mer detaljerade och tidsuppfattningen allmänt bättre. På 

fråga ett svarade 10 elever att tid är klocka. När eleverna tänker på tid tänker de helt enkelt på en 

klocka. Fyra elever svarade att tid är något som kan definieras som roligt eller tråkigt eller hur lång 

tid det tar att göra saker, exempelvis hur lång tid det tar att svara på intervjuares frågor eller hur lång 

en lektion eller ett träningspass är. Att tid är samma som tid från stenåldern via vikingatiden till 

nutiden var fyra andra elevers svar på fråga ett. Detta kan exemplifieras med ett svar från en pojke: 

” …forntiden, när jag hör ordet tid tänker jag på hur det var förr i tiden och hur de 

behandlades”. 

Tre av eleverna uppfattade tid som något som hjälper människors uppfattning, att människor vet när 

de ska göra saker. Ett svar var att tid är lärdom. Med detta menade eleven att tiden ska användas till 

att lära sig saker såsom spela, matte, svenska och NO.  

På frågan om när människan kom till jorden fanns det många olika uppfattningar om. 

Svarsfrekvensen var betydligt bättre än hos förstaklassare, vilket visar på en mognad i uppfattning 

om begreppet tid. Fyra elever svarade att människan kom till jorden när Lucy föddes, men de angav 

inga siffror på hur länge sedan detta var. Det kan anmärkas här att testlektionen om Lucy, med 

tidsbandet, inte hade påbörjats mer än genom en introduktion om vad lektionen går ut på. Fyra 

andra elever svarade att människan kom efter att dinosaurierna dog ut. En av dessa preciserade 

tiden till människans uppkomst till 100 år efter att dinosaurierna försvann. Tre elever menade att 

människan kom efter perioden krita, en av dessa preciserade tiden till några hundra år efter krita. 

(Krita perioden på jorden var cirka 145-100 miljoner år sedan, författares anmärkning). Tre andra 

elever svarade att människan kom någon gång innan Jesus kom till jorden. Tre elever hade andra 

egna uppfattningar om människans uppkomst, en menade att människan kom när Eva föddes på 

1000-talet, en när det inte fanns hus och bilar samt en som menade att människan kom när det fanns 

stora berg på jorden. Fem elever angav tidpunkten för människan uppkomst med siffror eller tal 

skrivna med bokstäver. En svarade att människan kom för 10000 år sedan, tre elever svarade 2 

miljoner år sedan och en elev svarade: 

”några miljoner år tillbaka, cirka 5 miljoner”. 

Ungefär hälften av eleverna försökte placera människans uppkomst på jorden kronologiskt, efter 

eller före att någonting annat i historien har hänt, oftast alldeles för tidigt eller sent sett till den 

faktiska tid som räknas till människans uppkomst. Några försökte sig på årtal efter händelser i 

kronologin. Fyra elever av 22 var nära de 3,5 miljoner år sedan som den första människan kom till 

jorden. Detta visar hur svårt det är att hantera stora tidsperioder. Troligtvis är det även så att 

kunskaper från olika ämnen i skilda sammanhang är inlärda, men när kunskaperna ska sättas i ett 

stort tidssammanhang blir det ändå svårt för elever i denna ålder att få en förståelse för när olika 

händelser faktiskt utspelat sig i historien. 

På fråga tre om vilka händelser som är viktiga som har hänt förr i tiden blev även här svaren vitt 

skilda, även om hälften av eleverna tyckte att olika tidsperioder såsom Big bang, dinosaurier, 

människans och djurens uppkomst, istiden och järnåldern är viktiga händelser. Tre elever menade att 

det är viktigt när olika saker uppfanns exempelvis bilen och svärdet. Två elever tyckte att när det har 

varit krig, första och andra världskriget, är viktigt. En svarade att det är viktigt: 

”att barn inte behöver jobba på ett jobb längre och att barn får gå i skolan nu”. 

Sist men inte minst svarade en elev att det är viktigt i historien när första medicinen uppfanns. 
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I fråga fyra efterlystes bild eller berättelse om hur ett tidsband kan se ut och vilka händelser är viktiga 

att ha med. Alla utom en elev ritade tidsband på papper. Fem elever ritade ett tidsband från 

stenåldern, daterat till 4000 före Kristus, via brons- och järnåldern och vikingatiden till nutiden. 

(Stenåldern i jordens historia cirka 40000 - 10000 år sedan, författarens anmärkning). Vikingatiden 

har samtliga placerat på 1000 efter Kristus, vilket stämmer ganska bra! Förmodligen har eleverna 

haft tema arbete om denna tid i historien och tiden efter Kristus kan vara lättare att förstå då vi lever 

i denna tid. Att räkna ner från år 2015 till 2000 och 1000 och noll och vidare till 1000 före Kristus 

verkar vara begripligt för år 3 elever. För de fem andra som hade ritat ett tidsband från Big bang till 

nu fanns även i fyra fall vikingatiden med och i två fall rätt daterat. Fyra elever hade en mer biologisk 

ansats på sina tidsband. Här ritades och förklarades hur det först fanns vatten på jorden, celler som 

klumpar ihop sig och kryper på land, vattendjur och växter, köttätare, dinosaurier, meteorit, apor och 

till slut människor. I två fall har även ordet ”framtid” markerats på tidslinjen. Fem elever ritade 

tidsband där endast årtusenden är markerade, men inga händelser. I två fall sträcker sig tidsbandet 

mellan år 1000 – 2000. I andra två fall mellan 1500 – 2300 och i ett fall mellan 0 – 2015. En elev kom 

inte på något annat än digerdöden som skulle finnas med på ett tidsband och en elev ritade sitt 

tidsband såhär: 

Bild 2: Ett tidsband ritad av elev i år 3. 

Sett från år 3 elevperspektiv är de flesta händelser som eleverna tycker är viktiga sådana som hänt 

under den ”moderna” människans tid, järnåldern, bilen, medicinen, krig och avskaffande av 

barnarbete, vilket inte ryms på tidsbandet som denna uppsats utvecklar. Istid och djurens uppkomst 

förekom i svaren, vilket i så fall kunde vara något att tänka på i utvecklandet av det förestående 

tidsbandet. Variationer i jordens klimat och utveckling av olika djurarter kunde vara intressanta 

hållpunkter på tidsbandet. Denna information ger mig möjlighet att på tidsbandet fästa information 

om istiderna, djurens uppkomst och variationer i jordens klimat samt därmed utveckling av olika 

djurarter, när det gäller användningen av tidsbandet i år 3. Jag tänker mig att använda mig av olika 

former av information, text, bild och ljud. 

8. Användaranalys 

Testlektion: Lucy med tidsband 

För att få ett användarperspektiv på hur tidsbandet kan fungera i undervisningen genomfördes en 

testlektion med 10 elever i år 3. Klassen har arbetat med forntiden och i samråd med klasspedagogen 

bestämdes att en lektion om den första människan på jorden, Lucy, skulle passa in i undervisningen. 

Lektionen planerades noggrant innehålls- och tidsmässigt. Jag introducerade lektionen och berättade 

om innehållet. Några frågor om den första människan på jorden ställdes, såsom vet eleverna vad hen 
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hette och när ungefär hen levde på jorden. Sedan förklarade jag hur tidsbandet som utvecklats 

används och att eleverna i slutet av lektionen får skriva en liten faktatext om vad som är viktigt att 

veta om Lucy och svara på några frågor om själva lektionen och tidsbandet. En av de viktigaste 

uppgifterna för en lärare i en undervisningssituation är att lyssna på eleverna. Att lyssna kräver dialog 

– vilket innebär att elever och lärare tillsammans diskuterar frågor eller problem av gemensamt 

intresse. Lyssnande kräver inte bara att visa respekt för andras åsikter och att utvärdera elevernas 

åsikter utan också att på djupet dela äkta tänkande och bearbetning i de frågor vi ställer och ge 

utrymme för dialog, vilket ju är nödvändigt om vi ska lyckas engagera eleverna i lärandet (Hattie. 

2012. s, 104.) Att i början av lektionen ställa några frågor om ämnet, ger läraren en inblick i hur 

eleverna tänker och vad de kan, vilket är värdefullt för den fortsatta arbetsgången under lektionen 

och detta gjordes av lärarstudenten. Återkoppling i slutet av lektionen är viktigt för att knyta ihop 

säcken och få eleverna att reflektera över vad de har lärt sig. Enligt Hattie är återkoppling ett av de 

vanligaste inslagen i framgångsrik undervisning och framgångsrikt lärande (Ibid. s, 157). Återkoppling 

kan lämnas på många olika sätt: genom affektiva processer, ökad ansträngning, motivation eller 

engagemang, genom att ge elever olika kognitiva processer, omstrukturera insikter, bekräfta för 

eleven att han eller hon har rätt eller fel, visa att det finns eller behövs mer information, ange 

riktningar som eleven kan sträva mot, och peka på alternativa strategier som eleven kan använda för 

att förstå en viss information (Ibid. s, 157).  

Efter introduktionen gick eleverna ut med lärarstudenten för att veckla ut tidsbandet. Eleverna fick ta 

del av informationen på tidsbandet i små grupper, utrustade med en Ipad med QR-kodläsare per 

grupp. På tidsbandet är de största människoarterna placerade på rätt avstånd ifrån varandra. Det 

finns både text och bild på människoarten som elever kan titta på samt några QR-koder som länkar 

till olika sidor på internet som handlar om den människoart som är i fråga. I fallet om Lucy länkas 

elever till en sida från SO-rummet, en tidningsartikel om Lucy samt ett Youtube-klipp gjord av mig 

med bild och ljud om Lucy. Tanken med att ha information på olika sätt är att nå varje elev. Någon 

elev kanske lär sig genom att läsa en text, en annan genom att lyssna och en tredje genom att se bild 

och höra ljud till bilden. Vilken effekt en lärare har på sina elever genom undervisningen är det 

väsentliga. Det handlar inte så mycket om till exempel att nya lärare känner till att det finns 

mångfald, utan snarare om att de känner till vilka effekter de har på den mångfacetterade elevskara 

som de sannolikt kommer att undervisa (Ibid. s, 54). Eleverna tog del av informationen på tidsbandet 

och lektionen flöt på bra. När grupperna kommit till ”nutidsändan” på tidsbandet var det en grupp 

som började springa tillbaka och ropade ”kom nu reser vi tillbaka i tiden till Lucy!” Eleverna verkade 

tycka att det var roligt att arbeta på detta sätt med tidsbandet.  

Eftersom lektionen utomhus med tidsbandet flöt på som planerat har inga förändringar gjorts på 

tidsbandet vad gäller de första människornas uppkomst på jorden. Med tidens gång behöver dock 

informationen om de första människorna uppdateras, så att eleverna hela tiden får den nyaste 

informationen och kunskaper vad gäller de första människoarternas uppkomst, liv och leverne på 

jorden. 
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Bild 3: Utomhuslektion med tidsband år 3. 

När lektionen fortsatte inomhus, var uppgiften för eleverna att skriva en kort faktatext om vad som 

är viktigt att veta om Lucy. Till sin hjälp hade de artiklarna på internet och den diskussion 

lärarstudenten och eleverna hade i början av lektionen. Ungefär hälften av eleverna skrev att det 

viktiga är att veta att Lucy var en blandning av apa och människa. Den andra hälften skrev att det var 

att Lucy var den första människan och levde för cirka 3,5 miljoner år sedan. En elev skrev att det även 

var viktigt att veta att arten som Lucy tillhörde heter Australopithecus Afarensis. Många elever såg 

förvånade ut när de såg en bild på Lucy, som ser mycket aplik ut. Detta förklarar troligen den ena 

hälftens svar att Lucy var en blandning av apa och människa. Det kan vara svårt att förstå att arten 

räknas som människosläkte utifrån utseendet.  

I slutet av lektionen fick eleverna svara på några frågor om själva lektionen, frågorna finns i bilaga 2. 

Alla elever tyckte att lektionen fungerade bra, några tyckte därför att det flöt på bra, några för att 

man fick lära sig mycket bra fakta, någon för att det var delvis utomhuslektion och någon för att hen 

lärde sig mycket på kort tid. Sex av tio elever tyckte att tidsbandet hjälpte dem att förstå hur länge 

sedan Lucy och de andra människoarterna levde. Bara hälften hann svara på den sista frågan om vad 

som var bra eller dåligt med lektionen och varför. Alla de tyckte lektionen var bra, några för att de 

lärt sig mycket och några för att de tyckte att lektionen var rolig.  

Resultaten av testlektionen kan inte generaliseras på något vis, dels för att endast en lektion hållits 

för en liten grupp elever och dels för att en viss skevhet kan förekomma, även om författaren 

försöker presentera sin produkt objektivt. Om man själv har starka åsikter om något av det som 

intervjun handlar om, ska man vara särskilt vaksam. Om någon annan ställde samma fråga, skulle 

respondenten då ge samma svar? (Bell. 2005. s, 171). Resultaten är dock värdefulla för blivande 

lärare för att få inblick i hur elever upplever en lektion med den utvecklade produkten.  
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9. Diskussion 

Hur kan ett tidsband över mänsklighetens historia hjälpa elever i förståelse av stora tidsbegrepp var 

ett syfte med produktutvecklingsuppsatsen. År 1 elever har fortfarande ett ganska subjektivt 

förhållningssätt till tid, vilket framkom av intervjusvaren. I år 3 har eleverna utvecklat ett mer 

objektivt och abstrakt tänkande, vilket påverkar deras förståelse för tid. Detta kan ses i 

intervjusvaren som är mer utvecklade och begreppet tid kopplas inte genast till den subjektivt 

upplevda tiden. Att testa tidsbandet även i år 1 och 2 får bli en framtida uppgift då 

produktutvecklaren kan få erfarenhet av hur det tas emot i dessa åldrar. I år 3 där tidsbandet 

testades, fungerade produkten bra. Syftet med att hjälpa dessa elever i deras förståelse för stora 

tidsperioder kan sägas vara uppfyllt då de flesta tyckte att tidsbandet hjälpte dem att förstå, hur 

länge sedan arten som Lucy tillhör och de andra människosläkterna, levde.  

Såsom med tidsuppfattningen hos elever i år 1 så är perception av begreppet natur inte fullt 

utvecklat hos barn som skrevs under avsnittet ”Tidigare forskning”. Payne menade att många barn 

ser natur som något statiskt och kan inte riktigt koppla ihop sitt eget liv som en del av det stora 

sammanhang där människa och natur interagerar. Upplevelsen av de flesta intervjuade elevers 

reaktioner på intervjufrågorna och tidsbandet styrker denna påstående. Eleverna blev förvånade, 

delvis över tidsbandets längd och den långa tiden mellan Lucy och den moderna människan, och 

delvis över hur de tidigare människoarternas utseende. Många svarade att det viktiga att veta om 

Lucy var, att hon var en blandning mellan apa och människa. Lektionen om Lucy började med att 

introducera Jordens första människa. Lucy var första människan på jorden, men detta var svårt för 

många elever att begripa när de såg en bild av Lucy. Någon elev svarade: ”det var jätteviktigt att få 

veta om Lucy tycker jag. Det är viktigt att veta hur hon kom till.” Detta visar att eleven eventuellt ser 

sambandet mellan första människan och sig själv. När en lärare undervisar om exempelvis de första 

människorna borde det vara av betydelse att få ämnet att ta tid, för att eleverna kan förstå ”sin” 

historia. Hur läraren lägger fram innehållet och att fråga elever vad de tycker i det ämne läraren går 

igenom ger elever en chans att fundera, diskutera och komma med spekulationer som främjar 

elevens intellektuella sidor vilket i sin tur främjar livliga diskussioner med engagemang menade 

Levstik & Barton under avsnittet ”tidigare forskning”. Friheten att välja att tro på att människan 

utvecklades enligt darwinistisk teori eller som ”Guds skapelse”, återstår. Det viktiga är att få elever 

att förstå hur historien hänger ihop, att saker och ting i tiden inte är skilda från varandra såsom att 

när något dör ut så föds någonting nytt, att saker händer ”en i taget”. Utan att utvecklingen är som 

en vågrörelse som inte har någon början eller något slut och att alla händelser påverkar och 

överlappar varandra. Det som sker idag påverkar hur världen ser ut imorgon.  

Att matematiskt förstå hur långa tidsperioder som läraren pratar om i exempelvis undervisningen om 

människoarter före oss, är viktigt för elever. Annars missar de en del av poängen med 

undervisningen. Hur olika människoarter utvecklades i samband med omgivande natur beror på olika 

händelser som skedde i människans omgivning. Jordbävningar och istider exempelvis, som skett 

sedan den första människans uppkomst, har sannerligen påverkat utvecklingen. Uppfinnandet av eld 

som värme- och ljuskälla var en viktig historisk händelse. Författarna till Tal och Tanke menade att 

det är viktigt för barn redan i de yngre åldrarna att till exempel kunna lösa problem och använda 

logiska resonemang och dessa kunskaper behövs för att kunna ta del av långa historiska tidsperioder 

och händelser som ägt rum under dessa perioder. De menade även, att barnen i de tidiga åren ofta 

ger sig in på filosofiska funderingar kring riktigt stora tal och det är viktigt att vi har tid och utrymme i 

skolan för att tänka stora tankar i matematiken. Barnen inspireras av detta och inbjuds till öppenhet 

och argumentation i sitt tänkande. Det är viktigt att tänka stora tankar även i andra ämnen, men gör 
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barnen detta i matematiken så kan det vara till stor hjälp i andra ämnen där stora tal kommer i fråga 

exempelvis i tids- eller avståndssammanhang.  

Dagens elever lever i en värld av klocktid och virtuell tid och möts av båda dessa tider i skolan. 

Duncheon & Tierney menade att detta kan medföra en slags oklarhet i tanken för vad tid egentligen 

är. I skolan ska elever följa klocktid i fråga om lektioner och raster mm. Samtidigt används IKT i skolan 

mer och mer vilket gör att eleverna rör sig även i den virtuella världen där virtuell tid råder. Bilder 

och audiovisuella medier är en stor del av dagens elevers erfarenhetsvärld i skolan. Säljö menar att 

denna förändring från att människor dominerats av det skrivna ordet till att domineras av virtuella 

medier påverkar människors sätt att skapa mening på en grundläggande nivå. Hur dagens unga 

upplever tid eller de olika tider, som uppsatsen presenterat, behöver forskas mer om för att få en 

bild av hur unga skapar mening i sina liv och handlingar. Lärarna är en stor del av varje elevs liv med 

tanke på hur många timmar elever tillbringar i skolan under sina liv. Därför är det viktigt för lärare att 

vara medvetna om den förändring i elevernas erfarenhetsvärld som pågår. Lärarna behöver vara 

uppmärksamma på hur matematik- och historieundervisning bedrivs i skolan för att dessa på bästa 

sätt kan hjälpa elever i lärandet även i andra ämnen. 

Vilka händelser som är viktiga att ha med på ett tidsband, ur ett pedagogiskt och didaktiskt 

perspektiv, beror på hur det är tänkt att användas. Det tidsband som användes som inspiration 

spinner över hela jordens historia och är enligt mig användbart i flera ämnen. Det tidsband som 

denna uppsats utvecklat spinner över mänsklighetens historia. Händelser som kunde vara viktiga, 

förutom de som finns på tidsbandet, är olika naturfenomen om hänsyn tas till vad år 1 elever svarade 

på intervjufrågor och frågor om tidsbandet. Ett annat slags tidsband kunde utvecklas, som spinner 

över den moderna människans tid, cirka 10000 år sedan och till nu med tanke på hur år 3 elever 

svarade på intervjufrågor och frågor om tidsbandet. 

Prototypen till tidsband som utvecklats här, kan hjälpa elever att förstå stora tidsperioder genom att 

det visar avstånd mellan händelser med riktiga mått mätt. I undervisningen med tidsbandet får 

eleverna fysiskt röra på sig, vilket elever i de lägre årskurserna behöver.  

Det faktum att elever inte hanterar tal större än 200 enligt läroplanen fram till år 3, borde 

beslutsfattarna ta hänsyn till. Att införliva positionssystemets betydelse är viktigt redan från första 

året för att barn kan få förståelse för hur tal byggs upp och vad positionen av talet säger om dess 

värde. Att arbeta med både små och stora tal är viktigt från början, laborera och vända på siffror och 

tal, för att barn ska få en förståelse för de representationer som matematikens olika uttryck  

Tidsbandet som utvecklats har planerats, utvecklats och testats utifrån hur det bäst skulle kunna 

hjälpa yngre elever att förstå långa tidsperioder, och i detta fall perioden som sträcker sig från 

människans uppkomst på jorden till den moderna människan idag. Lärare stora didaktiska 

utmaningar för att få sin undervisning att passa alla individer i en klass. Detta har varit i åtanke 

genom hela utvecklingsprocessen och att produkten som utvecklats ska möta elevernas intressen, 

behov och krav. Läroplanen har legat i bakgrunden som en stöttepelare för vad som ur pedagogisk 

synpunkt är viktigt att tänka på vid utvecklandet av produkten, så att den möter kursplanernas krav 

på syftet med undervisningen och det centrala innehåll som ska behandlas i undervisningen. Den 

fysiska utformningen av tidsbandet har noga övervägts för att produkten ska hålla och kunna 

uppdateras informationsmässigt så att den alltid vid användning är up-to-date.  

Det som har varit intressant under produktutvecklingsprocessen och testet av produkten är vad som 

är viktig och väsentlig information att ha med ur elevperspektiv. Underrubrikerna ”svar år 1” och 

”svar år 3” behandlar i slutet av rubriken hur tidsbandet skulle kunna utvecklas med tanke på de svar 

som framkom när intervjusvaren behandlats. .Läraren behöver utöver detta utveckla tidsbandet för 
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att det ska vara pedagogiskt och didaktiskt korrekt. Detta har för mig varit en grundpelare i 

utvecklandet av tidsbandet, förutom att den givetvis ska utgå från LGR 11:s krav på innehåll. Därför 

borde det vara bra för lärare att utveckla ett tidsband själv för att det ska passa den undervisning 

som läraren tänkt genomföra. Detta utesluter inte att andra lärare inte kan vara med i 

utvecklingsprocessen, det skulle vara bra dels för det kollegiala samarbetet, men även för att olika 

tankar kring produktens utformning kan tas tillvara. Sedan kan tidsbandet användas av många lärare 

vid genomgång av aktuellt tema/aktuell undervisning. 

Även om tiden är cirkulär, det finns ingen början och inget slut, såsom Hawkins tänker, så kan en 

linjär tidsuppfattning passa yngre barn i deras förståelse av människans historia och olika, viktiga 

händelser i mänsklighetens historia. Att få barn att förstå stora tidsperioder och tidsepoker kan 

hjälpa dem att förstå människans historia på ett adekvat sätt och detta hänger ihop med ovan 

skrivna produktutvecklingsprocess. Andra sätt att se på tid kräver bättre associationsförmågor än de 

ett barn har i 7-10 års-åldern och därför tänker jag att min produkt, ett linjärt tidsband, kan vara 

användbar i ämnesövergripande undervisning år 1-3.  

 

 

     9.1 Utvecklingspotential tidsband 

Tidsbandet kan utvecklas på olika sätt för att passa den undervisning en lärare planerar att ägna sig 

åt. Tidsperioden som bandet visar kan ändras för att passa den tidsperiod som planeras att gås 

igenom. Här kan det vara intressant att låta elever delta i utvecklingsprocessen, såsom jag gjorde 

genom intervjuer av elever i år 1 och 3, för att få reda på vilka händelser de tycker skulle vara viktigt 

att ha med. Dessa händelser kan  sedanbearbetas i undervisningen genom en fördjupning i 

händelsen.  

Materialval är viktigt för att tidsbandet ska hålla länge och kunna användas både inom- och utomhus. 

Ett förfinat tidsband kan vara utvecklat på fotopapper där all information som ska vara med finns 

med redan vid tryckningen. 

Jag vill tacka min handledare, Thomas Nygren, för värdefulla synpunkter och kommentarer under 

skrivprocessen. Jag vill även tacka Jan-Ove Ebbestad för en intressant diskussion kring tidsband som 

finns på Evolutionsmuséet i Uppsala. Sist men inte minst tack Lars Weiselius för teknikstöd kring 

utvecklandet av tidsbandet. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till elever i år 1 och 3 

Fråga 1. 

Vad är tid för dig? 

Fråga 2. 

När kom människan till jorden? 

Fråga 3. 

Vilka händelser tycker du är viktiga som har hänt förr i tiden? 

Fråga 4. 

Rita eller skriv hur ett tidsband, mänsklighetens historia, kan se ut! Vilka händelser är viktiga att ha 

med? 
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Bilaga 2. Frågor i slutet av testlektion med tidsbandet i år 3 

Hur fungerade lektionen? Varför? 

Hjälpte tidsbandet dig att förstå hur länge sedan Lucy levde? 

Hjälpte tidsbandet dig att förstå hur lång tid de andra människoarter funnits på jorden? 

Vad var bra/dåligt, varför, med lektionen/tidsbandet? 
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Bilaga 3. Testlektion med tidsband 

Lektionsplanering Forntid – Lucy, första människan. År 3. 60 min. 

1. Introduktion av lektion, inomhus/utomhus och första människan, Lucy. Ca. 5 min. 

2. Genomgång av hur tidsbandet fungerar. Ca. 5 min. 

3. Utomhus: Elever arbetar i grupper med ledning av pedagog med tidsbandet. Ca. 20 min.  

4. Återsamling efter grupparbete i klassrum och arbete med att individuellt skriva om det elever 

tycker är viktigt att veta om första människan på jorden. Ca. 15 min. 

5. Reflektion och utvärdering (eleverna skriver på papper, lämnas till pedagog). Ca. 10-15 min. 

- Hur fungerade lektionen, varför? 

- Hjälpte tidsbandet dig att förstå hur lång tid Lucy fanns på jorden?  

- Hjälpte tidsbandet dig att förstå hur lång tid de andra människoarter funnits på jorden? 

- Vad var bra / dåligt, varför ? (lektionen, tidsbandet) 

 

 

I tidsbandet finns några länkar (nedan) som eleverna får läsa 

http://www.ungafakta.se/daggdjur/manniskan/australopithecus/ 

http://fof.se/tidning/2003/8/manniska-res-dig-upp#overlay=tidning/2003/8/manniska-res-dig-upp 

(Sista länken avsnitt om ”Längs Afrikas östkust”) 

https://youtu.be/GLkxbM6MyWQ  

 

 

http://www.ungafakta.se/daggdjur/manniskan/australopithecus/
http://fof.se/tidning/2003/8/manniska-res-dig-upp#overlay=tidning/2003/8/manniska-res-dig-upp
https://youtu.be/GLkxbM6MyWQ

