Värderingsövning
När då?
Den här övningen ger en lekfull inblick i när i historien olika händelser utspelade sig.
Deltagarna behöver inte kunna de exakta årtalen utan endast kunna placera ut dem i
tidsmässigt förhållande till andra händelser.

Information

Varierande

Färdigskrivna kort med historiska
händelser, en tidslinje per lag

12 år och uppåt
Tävling

Instruktion till ledaren

20 - 30 minuter

Instruktion till gruppen

Nedan finns ett antal förslag på historiska händelser att använda sig av. Det
är självklart möjligt att lägga till eller ta bort händelser. Gör iordning kort där de
historiska händelserna finns skrivna. Märk varje kort med en siffra och skriv
sedan ett facit på en annan lapp där varje korts siffra motsvaras av rätt årtal.
Deltagarna spelar antingen i lag eller själva. Om det finns olika åldrar i gruppen kan det vara bra att göra lag med blandade åldrar. Spelet går till så att
varje lag/person drar ett kort och läser upp händelsen högt för de andra och
lägger det sedan mitt på bordet längs en fiktiv tidslinje. Lagen arbetar alltså med en
gemensam tidslinje. För varje kort gäller det sedan att placera händelserna tidsmässigt i förhållande till varandra. Exempelvis inträffade franska revolutionen innan apartheid avskaffades.
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Under spelets gång håller du som spelledare koll på om deltagarna placerar
korten rätt. För varje kort som läggs på rätt plats får laget/personen en poäng.
Spelet är slut antingen när alla korten är slut eller när någon har lyckats få ihop ett
visst antal poäng.
Förslag på historiska händelser:
• Ordet ”blogg” kommer med i Svenska Akademins Ordlista (2006)
• Allmän och lika rösträtt för alla i Sverige införs (1919)
• Den nuvarande grundlagen klubbas igenom av riksdagen (1974)
• Franska revolutionen bryter ut (1789)
• Apartheid avskaffas (1992)
• Rosa Parks vägrar resa på sig på bussen och startar medborgarrättsrörelsen i USA
(1955)
• Den amerikanska självständighetsdeklarationen skrivs under (1776)
• Augusto Pinochet, diktator i Chile, förlorar makten i en folkomröstning (1988)
• Indien blir självständigt (1947)
• Göran Persson blir statsminister i Sverige (1996)
• Sveriges utrikesminister Anna Lindh mördas (2003)
• Martin Luther King håller sitt ”I have a dream-tal i Washington D.C (1963)
• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna skrivs (1948)
• Barnkonventionen antas av FN:s generalförsamling (1989)
• Den så kallade arabiska våren inleds (2010)
• Kroatien får sin första kvinnliga president (2015)
• USA och Kina enas om klimatmål (2014)
• Stora protester till stöd för demokrati genomförs i Hongkong (2014)
• Sverige blir medlem i EU (1995)
• Berlinmuren faller (1989)
• Första Genèvekonventionen skrivs (1864)
• Karl den tolfte dör och det kungliga enväldet avskaffas tillfälligt i Sverige (1718)
När spelet är slut är det dags att gå in i diskussionsfasen. Ta en titt på tidslinjen på
bordet.
• Är det några händelser ni saknar?
• Var det något som var extra svårt att placera ut? Varför då?
• Varför är det viktigt att veta saker om historien idag?
• Blev ni förvånade av placeringen av någon av händelserna? Varför/varför inte?
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