
TIDSGEOGRAFERNA
- ATT kOpplA SAmmAN TID Och Rum

Skapa en digital rundvandring till 
elevernas plats i historien!

Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter
Skånes hembygdsförbund
Tel. 046 - 15 80 70
info@skaneshembygdsforbund.se

www.hembygd.se/skane

•	 Åk 1 – 3, Samhällsorienterade ämnen 
”Hemortens historia. Vad närområdets 
platser, byggnader och vardagliga föremål 
kan	berätta	om	barns,	kvinnors	och	mäns	
levnadsvillkor under olika perioder” samt 
”Metoder	för	att	söka	information	från	
olika	källor:	intervjuer,	observationer	och	
mätningar. Hur man kan värdera och  
bearbeta	källor	och	information.” 

•	 Åk 4 – 6, Historia 
”Vad	historiska	källor,	till	exempel	brev	och	
andra	dokument,	kan	berätta	om	likheter	
och skillnader i levnadsvillkor för barn, 
kvinnor och män jämfört med idag” samt 
”Vad begreppen förändring, likheter och 
skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, 
källor och tolkning betyder och hur de an-
vänds i historiska sammanhang.” 

•	 Åk 7 – 9, Historia 
“Vad	begreppen	kontinuitet	och	förändring,	
förklaring,	källkritik	och	identitet	betyder	
och hur de används i historiska samman-
hang”

Tidsgeograferna 
i läroplanen...



Vad är Tidsgeograferna?

Tidsgeograferna är ett pedagogiskt 
koncept som Skånes hembygdsförbund 
tagit fram, och som bekostats av 
Crafoordska stiftelsen. Under 2015 
testades konceptet av en åk 6 på 
Parkskolan i Osby, tillsammans med 
Osby hembygdsförening. 

Som tidsgeografer får klassen med 
hjälp av den lokala hembygdsförening-
en skapa en egen rundvandring till 
mobilappen Tidsmaskinen. 
Rundvandringen utgår från platser 
som eleverna själva har valt, och sedan 
utforskat historiskt.

Vad är vitsen med att utforska 
närområdet i undervisningen?

Sverige ratificerade 2011 den 
Europeiska landskapskonventionen. 
Konventionen lyfter fram allas rätt till 
landskapet och belyser att ett landskap 
kan innehålla många olika perspektiv. 
Att arbeta med konventionen i under-
visningen kan ge förståelse för hur de 
olika delarna i landskapet påverkar 
varandra. Det kan också ge perspektiv 
på hållbar utveckling och den egna 
rollen i historien. Allt viktiga delar av 
skolans uppdrag.

Tidsgeograferna tar avstamp i den 
Europeiska landskapskonventionen, 
och betonar både elevernas egna 
perspektiv på landskapet idag, och de 
förändringar som ägt rum i det.

Hur skapar man 
rundvandringen?

Skånes hembygdsförbund är regional 
paraplyorganisation för den skånska 
hembygdsrörelsen. Hundratalet 
medlemsföreningar arbetar ideellt med 
kulturarvet i alla Skånes kommuner. 
De har tillgång till ett kostnadsfritt web-
verktyg, Tidsmaskinen editor, med vars 
hjälp man kan skapa GPS-baserade 
rundvandringar till appen Tidsmaskinen.

Varje runda kan bestå av informations-
punkter, viapunkter och ljudfönster. 
Informationspunkterna är uppbyggda av 
text, uppläsning av texten samt en bild. 
Viapunkterna skickar användaren åt rätt 
håll i rundan och ljudfönstren kan bestå 
av ljudfiler som förstärker 
upplevelsen – t.ex. ljuden av hammar-
slag när man passerar platsen för en 
smedja. 

Rundan och appen Tidsmaskinen är 
kostnadsfria att ladda ner, och man 
behöver endast internetuppkoppling i 
själva nedladdningen.

Som tidsgeografer får skolklassen till-
gång till en väska med allt som behövs 
för projektet, inkl. mobiler.


