
     Årskurs 3 Tema 1 
Tema 1 – Tidsmaskinen 

Vi uppfinner en fantasifull modell till en tidsmaskin, reser i tid och rum och 

gör tidslinjer för jordens och människans utveckling  

Syfte 

Att göra eleverna medvetna om att livet på jorden har genomgått en utveckling 

Att ge eleverna perspektiv på människans tid på jorden. 

Att ge eleverna en översikt över mänsklighetens utveckling - en ryggrad som ger 

struktur och proportioner för framtida kunskapsbyggande. 

Att låta eleverna utforska de tider och platser som de själva är nyfikna på. 

Så här kan man göra 

Tidslinjer 

För att eleverna ska kunna orientera sig i de stora svindlande tidsperspektiven gör 

läraren och klassen tillsammans tidslinjer som sätts upp på väggen. De kan t.ex. 

göras av snören eller pappersremsor, indelade i tidsperioder. På tidslinjerna kan 

man sedan fästa intressanta uppfinningar. 

Exempel på tidslinjer att välja emellan: 

Människans tid i Sverige - från de första renjägarna som följde inlandsisen, via 

bondesamhället och industrisamhället in i vår tid, c:a 12 000 år. 

Människans utvecklin - 6 000 000 år om man vill börja med de första människolika 

arter som skilde sig från aporna.  

Människans utveckling - 3 000 000 år om man vill börja med de första varelserna av 

arten Homo t.ex. Homo habilis - den händiga människan, som uppfann och 

tillverkade redskap.  
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Livets utveckling på jorden - 3 500 000 000 år om man börjar med de allra första 

växterna. Intressanta arter som dyker upp längs tidslinjen är t.ex. de första 

vattendjuren, de första landdjuren, dinosaurierna, fåglarna och däggdjuren. 

Människans tid på jorden är en mycket liten del av denna svindlande tidsrymd. Ska 

människan vara med blir det svårt att göra en tidslinje i praktiken.  

För att förstå skillnaden mellan en miljon och en miljard kan det vara bra att veta 

att en miljon sekunder är ungefär 12 dygn. En miljard sekunder är ungefär 32 år. 

Reflektion 

- Tror du att utvecklingen slutar med att människor ser ut som vi gör idag? Om

inte, hur kommer framtidens människor att se ut tror du?

Tidsmaskinen 

När vi har en grov uppfattning om utvecklingens gång är det dags för varje elev att 

bli forskningsresande. 

Eleverna skriver var sitt "respass". Där ska stå namn på resenären, gärna ett 

porträtt (tecknat eller foto) och vart resan ska gå (tid och plats). Sedan bygger 

klassen gemensamt en modell till en tidsmaskin. Tidsmaskinen drivs med 

fantasikraft. Hur ska maskinen se ut? Det finns bara ett krav. Det ska finnas en låda 

med en lucka som kan stängas, där respassen placeras före start. Sedan är det fritt 

fram att skapa. Kanske finns det knappar, antenner, mystiska pryttlar och mojänger 

som eleverna tycker behövs.  

Starten är ett högtidligt evenemang där var och en berättar om sina resplaner och 

lägger in sitt respass i lådan. Luckan stängs och sedan är det dags att starta 

maskinen. I en klass lyckades man med musiklärarens hjälp koppla in ljud och 

ljuseffekter. Det blev en mycket dramatisk avfärd. Maskinen står ju kvar, men 

eleverna svävar med hjälp av fantasin iväg till de tider och platser som står på 

respassen. 

Sedan är det dags att utforska sina resmål med hjälp av all den information som går 

att hitta. Kanske skriver de vykort till klassen och berättar hur de har det. När resan 

är över är det dags att berätta om äventyret för klasskamraterna. 
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Eleverna kan också göra en utställning, så att föräldrar, syskon och andra anhöriga 

också får veta litet om allt spännande de varit med om på sina fantasiresor.  

Som lärare kan du ge ramar när det gäller val av resmål. Resorna kan anpassas till 

en viss tidsepok eller geografiskt område, men det är bra om ramarna är vida så att 

fantasin och upptäckarglädjen får så stort utrymme som möjligt. 

Reflektion 

- Hur var livet på resmålet jämfört med vårt liv här i Sverige i nutid? Vad tyckte du

om? Vad tyckte du inte om?

- Skulle du vilja leva i den tid eller på den plats du valde att "besöka"?


