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Tidsresan  
– en pedagogisk metod som gör historien levande!
Vi tänder ett ljus, blundar och håller varandras händer. Kastrullocket av koppar blänker 
till och snurrar runt på golvtiljorna. Kommer vi att hamna 100 år tillbaka i tiden, 
eller kanske i 50-talet? Vår tidsresa ska just börja…

Genom lekens magi förflyttas barn och vuxna till en annan tidsepok. Tidsresan är 
en dramalek och en upplevelse för alla sinnen. Med leken som metod kan du som 
pedagog skapa ett historiskt perspektiv och ge barnen en allsidig bild av ”förr i tiden”. 
Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan. Tidsresemetoden är ett lustfyllt 
sätt att väcka intresse och nyfikenhet för både dåtid och nutid!

Under årens lopp har Tidsresan på Jamtli fått många efterföljare över hela Norden. 
Ur tidsresan på Jamtli har interaktiva utställningar för barn som Lekstugor och 
Lek & Lär-miljöer vuxit fram. Andra exempel på nyskapande är tidsresor och rollspel 
med värdegrundsteman för äldre elever, ”Liten Tidsresa” med dockor och berättande 
för 1-5 åringar och ”Tidsrepet” för barn och ungdomar med funktionsvariationer. 
Möjligheterna är många och fortsätter att växa fram.

Jamtli erbjuder kurser och föreläsningar i tidsresans metod som riktar sig till pedagoger 
inom förskola, skola och museer. Hembygds- och turistföreningar är också välkomna. 
Kurserna och föreläsningarna kan dels genomföras på plats ute i landet eller på Jamtli.

Jamtli erbjuder:

Tvådagars kurs i Tidsresans metod på Jamtli i november 2020.
Tema för kursen är ”Julfirande förr”. Föreläsningar och workshop.
Kostnad 3 300 kr + moms per person.

Metodkurser med workshop på plats ute i landet.
I nära dialog med uppdragsgivaren skräddarsyr vi en kurs där anpassningen till
närmiljön är viktig. En dag genomförande samt en dag iordningställande på plats.
Kostnad från 12 000 kr + moms beroende på kursens innehåll och upplägg.
Resa, boende och traktamente tillkommer.

Föredrag om förskoleverksamhet och Tidsresemetoden. 
Cirka 1 timme. Kostnad 3 000 kr+ moms. Resa, boende och traktamente tillkommer.
Cirka 2–3 timmar. Kostnad från 7 000 kr + moms. Resa, boende och traktamente  
tillkommer.

Föredrag och prova på upptakt till en Tidsresa. Cirka 4–5 timmar.
Kostnad från 9 000 kr + moms. Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Rådgivning vid produktion av utställningar för barn och familjer. 
Offert lämnas.

Nätverk Tidsresan.
Kostnad 2 500 kr + moms per person.
För dig som redan gått våra kurser och/eller arbetar aktivt med tidsresor erbjuder
vi nätverksträffar en gång vartannat år i olika teman. Tid för erfarenhetsutbyte och idéer 
till nya tidsrese-teman i en mix av teori och praktik. 

Nästa Nätverksträff: 23–24 oktober 2019 på Jamtli. 
Tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek och vardag för de allra yngsta.

Tidsresan – en pedagogisk metod 
som gör historien levande!
Vi tänder ett ljus, blundar och håller varandras händer. Kastrullocket av koppar blänker 
till och snurrar runt på golvtiljorna. Kommer vi att hamna 100 år tillbaka i tiden, 
eller kanske i 50-talet? Vår tidsresa ska just börja…

Genom lekens magi förflyttas barn och vuxna till en annan tidsepok. Tidsresan är 
en dramalek och en upplevelse för alla sinnen. Med leken som metod kan du som 
pedagog skapa ett historiskt perspektiv och ge barnen en allsidig bild av ”förr i tiden”. 
Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan. Tidsresemetoden är ett lustfyllt 
sätt att väcka intresse och nyfikenhet för både dåtid och nutid!

Under årens lopp har Tidsresan på Jamtli fått många efterföljare över hela Norden. 
Ur tidsresan på Jamtli har interaktiva utställningar för barn som Lekstugor och 
Lek & Lär-miljöer vuxit fram. Andra exempel på nyskapande är tidsresor och rollspel 
med värdegrundsteman för äldre elever, ”Liten Tidsresa” med dockor och berättande 
för 1-5 åringar och ”Tidsrepet” för funktionshindrade barn och ungdomar. 
Variationerna är många och fortsätter att växa fram.

Jamtli erbjuder kurser och föreläsningar i tidsresans metod som riktar sig till pedagoger 
inom förskola, skola och museer. Hembygds- och turistföreningar är också välkomna. 
Kurserna och föreläsningarna kan dels genomföras på plats ute i landet eller på Jamtli.

Jamtli erbjuder:
Tvådagars kurs i Tidsresans metod på Jamtli i november 2020.
Tema för kursen är ”Julfirande förr”. Föreläsningar och workshop.
Kostnad 3 300 kr + moms per person.

Metodkurser med workshop på plats ute i landet.
I nära dialog med uppdragsgivaren skräddarsyr vi en kurs där anpassningen till
närmiljön är viktig. En dag genomförande samt en dag iordningställande på plats.
Kostnad från 12 000 kr + moms beroende på kursens innehåll och upplägg.
Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Föredrag om Tidsresemetoden. Cirka 2–3 timmar.
Kostnad från 7 000 kr + moms. Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Föredrag och prova på upptakt till en Tidsresa. Cirka 4–5 timmar.
Kostnad från 9 000 kr + moms. Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Rådgivning vid produktion av utställningar för barn och familjer. 
Offert lämnas.

Nätverk Tidsresan.
Kostnad 2 500 kr + moms per person.
För dig som redan gått våra kurser och/eller arbetar aktivt med tidsresor erbjuder
vi nätverksträffar en gång vartannat år i olika teman. Tid för erfarenhetsutbyte och 
idéer till nya tidsrese-teman i en mix av teori och praktik. 
Nästa Nätverksträff: 23–24 oktober 2019 på Jamtli. 
Tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek och vardag för de allra yngsta.
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till och snurrar runt på golvtiljorna. Kommer vi att hamna 100 år tillbaka i tiden, 
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Genom lekens magi förflyttas barn och vuxna till en annan tidsepok. Tidsresan är 
en dramalek och en upplevelse för alla sinnen. Med leken som metod kan du som 
pedagog skapa ett historiskt perspektiv och ge barnen en allsidig bild av ”förr i tiden”. 
Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan. Tidsresemetoden är ett lustfyllt 
sätt att väcka intresse och nyfikenhet för både dåtid och nutid!

Under årens lopp har Tidsresan på Jamtli fått många efterföljare över hela Norden. 
Ur tidsresan på Jamtli har interaktiva utställningar för barn som Lekstugor och 
Lek & Lär-miljöer vuxit fram. Andra exempel på nyskapande är tidsresor och rollspel 
med värdegrundsteman för äldre elever, ”Liten Tidsresa” med dockor och berättande 
för 1-5 åringar och ”Tidsrepet” för funktionshindrade barn och ungdomar. 
Variationerna är många och fortsätter att växa fram.

Jamtli erbjuder kurser och föreläsningar i tidsresans metod som riktar sig till pedagoger 
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Tvådagars kurs i Tidsresans metod på Jamtli i november 2020.
Tema för kursen är ”Julfirande förr”. Föreläsningar och workshop.
Kostnad 3 300 kr + moms per person.

Metodkurser med workshop på plats ute i landet.
I nära dialog med uppdragsgivaren skräddarsyr vi en kurs där anpassningen till
närmiljön är viktig. En dag genomförande samt en dag iordningställande på plats.
Kostnad från 12 000 kr + moms beroende på kursens innehåll och upplägg.
Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Föredrag om Tidsresemetoden. Cirka 2–3 timmar.
Kostnad från 7 000 kr + moms. Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Föredrag och prova på upptakt till en Tidsresa. Cirka 4–5 timmar.
Kostnad från 9 000 kr + moms. Tillkommer gör resa, boende och traktamente.

Rådgivning vid produktion av utställningar för barn och familjer. 
Offert lämnas.

Nätverk Tidsresan.
Kostnad 2 500 kr + moms per person.
För dig som redan gått våra kurser och/eller arbetar aktivt med tidsresor erbjuder
vi nätverksträffar en gång vartannat år i olika teman. Tid för erfarenhetsutbyte och 
idéer till nya tidsrese-teman i en mix av teori och praktik. 
Nästa Nätverksträff: 23–24 oktober 2019 på Jamtli. 
Tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek och vardag för de allra yngsta.


