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Lärarhandledning

Vad
handlar det om?
Historiska Äventyr i Göteborg är ett rollspel, som låter elever ta rollen av en karaktär i

det unga Göteborg och utforska perioden 1500-1700. I materialet knyter dagsaktuella
frågor an till historiska miljöer för att materialet ska kunna användas så brett som möjligt.
Historiska Äventyr i Göteborg har producerats av Eloso Förlag i samarbete med Göteborgs
stadsmuseum.
Denna lärarhandledning är ett stöd och en guide för dig som är pedagog och arbetar
inom utbildningsväsendet, och som vill använda rollspelet Historiska Äventyr i Göteborg
i din undervisning. Tre äventyr ger olika perspektiv på materialet och kan användas för
specifika frågor.

I svärdets tid, 1520-tal i Nya Lödöse

Handelsstaden Nya Lödöse blir nytt hem för en familj vars hem bränts ner i den mycket
oroliga tiden där kriget ständigt hotar runt knuten. Äventyret är actionorienterat och förutom tidsperioden berörs även frågor om krig och flykt, om rättvisa utan rättssystem och
jämställdhet i arbetslivet. Äventyret är lättsamt och det enklaste av äventyren att arrangera.
Fungerar bra för dig som vill ge eleverna en försmak och en känsla av livet i en annan tid.

Den försvunna kistan, 1620-tal i Göteborg

I Göteborgs allra första dagar får man möta en nederländsk familj som är inneboende hos
en svensk familj. Nu har kistan med alla pengarna som skulle gå till det nya livet stulits
och måste återfinnas. Förutom den spännande historiska perioden under Göteborgs första
år finns möjlighet att diskutera frågor kring urbanisering och samhällsbygge, korruption,
etnicitet, främlingsfientlighet och arbetskraftsinvandring. Äventyret är ett detektiväventyr
i grunden, men blir mer av ett dilemma i klassrumsversionen. Fungerar bra för dig som
söker mer av en rollspelsupplevelse med problemlösning och viktiga val och konsekvenser.

Martas Öde, 1690-tal i Göteborg

Här möter vi en ung kvinna som blivit gravid utanför äktenskapet med en man som inte
vill gifta sig med henne. Hon är ensam och utsatt och äventyret handlar om att hitta
en lösning för hur hon ska göra med sitt blivande barn. Förutom tidsperioden, handlar
det här äventyret mycket om moraliska och etiska vägval, om sociala medier och ryktesspridning, om utanförskap, om främlingsfientlighet och förtryck av minoriteter, och om
abortfrågor. Det är det tyngsta och mest dilemmafokuserade äventyret och lämpar sig för
de lite äldre eleverna.
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Att uppleva är att lära

Rollspel i skolan är en form av upplevelsebaserat lärande. Det handlar om att skapa en
bubbla av förutsättningar där deltagaren går in i ett nytt tankesätt för att aktivt gestalta
frågeställningar som kan leda till nya reflektioner. Den pedagogiska grundmodellen för
upplevelsebaserat lärande bygger till del på teorimodeller från pedagoger som John Dewey
och David A Kolb, men även spelteoretiska forskare som Jan HG Klabbers och hans The
Magic Circle: Principles of Gaming & Simulation.
Rollspel kan liknas vid en imaginär film där en person, Spelledaren, leder en gemensam
berättelse, Äventyret, med en grupp andra personer, Spelarna, vilka gestaltar ett antal
huvudpersoner, rollpersonerna. Rollpersonerna möter på sin resa andra individer, som
gestaltas av spelledaren, vilken också berättar vad som händer och ställer spelarna och
rollpersonerna inför olika dilemman som de ska lösa ur sina rollpersoners perspektiv.
Rollspel kan i en utbildningskontext användas som klassiska dilemmaövningar, men kan
även vara intressanta för att skapa immersiv upplevelse av, i det här fallet, Göteborgs
historia. Berättelserna i Historiska Äventyr i Göteborg öppnar för båda möjligheterna och
det går alltså att spela dem antingen som rena historiska upplevelser, eller som dilemmaövningar kring aktuella ämnen. Givetvis kan de två också kombineras.

Skillnader mellan klassrumsversion och rollspelsversionen
Lärarhandledningen innehåller information om hur du anpassar rollspelet för klassrumsbruk. Det innebär att du här kan få hjälp att antingen arbeta med enstaka scener kring
specifika dilemman – eller att du spelar en mycket kort version av spelet, som går att
genomföra på en dubbellektion.

Du behöver fortfarande själva spelet för att kunna genomföra övningen. Lärarhandledningen innehåller de förändringar som är gjorda för att du lättare ska kunna komma igång
med en kortare startsträcka och där du får svartvita, lättkopierade underlag som du kan
trycka upp till klassen.

Rättigheter

Allt material i lärarhandledningen är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell 4.0 Internationell (CC-BY-NC). Du får fritt kopiera och sprida
materialet, och även göra egna varianter av det, så länge du anger ”Eloso Förlag” i
attributionen. Du får däremot inte kommersialisera eller sälja varken din kopia av detta
verk eller egna omarbetade versioner. Du kan läsa mer om vad denna licens innebär här:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Hur historiskt korrekt är källmaterialet?

Rollspelet är inte ett kunskapsläromedel utan ett gestaltnings- eller upplevelseläromedel. Dess syfte är inte att förmedla kunskap – den rollen är bäst lämnad till pedagogen i
relation med eleverna. Alla läromedel är verktyg för att uppnå lärande. Historiska Äventyr i
Göteborg kan användas för att återskapa en historisk miljö genom en suggestiv gemensam
berättelse och på så sätt skapa erfarenheter hos eleverna som underlättar förståelsen för
livet i Göteborg under perioden 1500-1700.
Allt material i rollspelet har granskats av Göteborgs stadsmuseum. De tre äventyren täcker
tidsperioderna 1520-tal, 1620-tal och 1690-tal i Göteborg eller Nya Lödöse. Däremot har
ingången varit att i första hand skapa en spännande berättelse. Det innebär att inte alla
detaljer är historiskt belagda och att äventyren ibland lånat verkliga personer ur historien
i sammanhang där vi inte säkert vet vad de sagt och gjort. Därför kan det vara bra att
illustrera vad vi faktiskt vet om specifika personer och tidpunkter om det är fokus för din
användning av materialet. Rollspelet illustrerar de viktigaste skillnaderna i faktarutor för
att underlätta.

Innan rollspelandet

Om du vill använda dig av rollspelet i klassrummet kan du med fördel läsa in dig på den
tidsperiod som matchar äventyret du vill använda, oavsett vilket ämne du tänkt använda
materialet för.
Du kan tänka på rollspel som en film. Du är producent, regissör och tar rollen av alla statister. Du är scenografin och miljön. Eleverna spelar rollpersonerna, hjältarna i berättelsen.
I spelet beskriver du olika scener där de måste lösa dilemman och hitta svar på frågor.
Och var inte orolig – det här är ditt material och du gör vad du vill av det. Se inte
lärarhandledningen som en lagbok utan som en inspirationskatalog. Du kan spela korta
versioner av alla äventyren. Du kan också välja att lyfta ut enstaka scener och gestalta dem
i en miniteater som ni sedan diskuterar. Eller så väljer du att göra traditionella dilemmaövningar som tar avstamp i materialet.

Förberedelser

Fundera först på hur du vill använda materialet. Är ditt syfte ämneskunskaper i historia
eller vill du koppla det till stadsutveckling och urbana miljöer? Kanske är det samhällskunskap, religionsvetenskap eller mer breda frågor om ungas villkor, migration, jämlikhet
och utanförskap som du vill beröra. Din egen ingång i arbetet med Historiska Äventyr i
Göteborg kommer sätta tonen.
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Läroplanen

Innan du börjar bör du också ha funderat ut hur du vill koppla övningen till kurs- och
läroplaner. Det finns naturligtvis inget krav att du ska göra det, eftersom det står dig fritt
att använda övningarna enbart som en ren upplevelse. Men om du vill föra in rollspelet
i en pedagogisk helhet, så innehåller lärarhandledningen ett antal förslag på hur du kan
knyta den till styrdokumenten.
Fundera också ut hur du vill jobba med frågeställningarna. Är ditt mål främst en upplevelse kan ju efterarbetet vara mer begränsat. Om du vill arbeta primärt med en specifik fråga
kanske ”spelet” bara är en kort scen för att sätta tonen i den viktiga efterdiskussionen. Det
avgör du själv utifrån din pedagogiska approach, men bestäm det gärna i förväg. Se över
de förslag på diskussionsfrågor som ges i lärarhandledningen och komplettera med dina
egna.

Lektionsplanering

Räkna med att du använder mellan 2-4 lektioner för rollspelet. Har du fyra lektioner kan
du förbereda en lektion, spela två och ha efterdiskussion den fjärde. Har du tre lektioner
kan du förbereda och undervisa om tidsperioden en lektion, spela en lektion och ha efterdiskussion i en lektion. Har du två lektioner att tillgå kan du försöka förbereda så mycket
som går i förväg, ha kort förberedelse och spela en hel lektion, eller en dryg lektionstimme
om du har dubbellektion, för att ägna resten av tiden åt efterdiskussion.

Förberedelser för läraren

Läs igenom karaktärsbeskrivningarna och äventyret i sin helhet i rollspelet, så att du får en
helhet. Därefter kan du läsa de anvisningar som finns om äventyret i lärarhandledningen
och jämföra med äventyret i stort, så att du själva känner dig trygg i berättelsen. Skriv
ut och kopiera material från hemsidan där du hittar både kartor, karaktärsformulär och
annat i lämpliga utskriftsformat.
Gå sedan igenom hur du vill dela in grupperna så att du bestämt det i förväg och gör en
lista över vilket syfte du har med den här övningen. Läs in dig på ämnet.

Förberedelser för eleverna

Om målet är att ta sig an det historiska temat är det en fördel om eleverna har fått studera
tidsperioden åtminstone till viss del på förhand. Det kommer underlätta för dem om de
ska gestalta sina rollpersoner. Du kan även välja att lägga rollspelet som sista moment i ett
tema om historia.
Om du inte har möjlighet till det bör du i vart fall under lektionen innan ge en beskrivning i kärnformat om livet på den tidsperiod som matchar äventyret. Berätta lite om
6
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de grundläggande förutsättningar på 1500/1600-talet kring fattigdom, sjukdomar och
barns och ungas situation. Förklara kort Sveriges ställning i världen och vad de viktigaste
frågorna var under den aktuella perioden. En liten ingång för eleverna betyder mycket för
möjligheten att tänka sig in i rollpersonernas situation.
Det är bra om eleverna har fått en chans att i förväg läsa in sig på karaktärerna de ska
spela om möjligheten finns.

Innan ni spelar i klassrummet

Innan du börjar arbeta med eleverna behöver du försöka förklara för dem vad övningen
går ut på så att de har en tydlig bild av den. Fem frågor behöver ofta besvaras.
1. Vad ska vi göra? Vi ska berätta en berättelse tillsammans där ni får lösa pro		
blem utifrån en annan persons perspektiv. Ni ska få låtsas att ni är en person som
lever på 1500-talet/1600-talet i Göteborgs historia.
2. Hur fungerar det? Vi delar in oss i grupper, där ni får en person som ni ska
försöka lära känna och gestalta.
3. Hur länge ska vi hålla på? Berätta hur länge ni tänkt hålla på.
4. Vilka är reglerna? Se efter i enlighet med respektive äventyr och berätta för eleverna. Antingen spelar du igenom korta versioner av det vanliga rollspelet och då
ska de gestalta sina karaktärer och lösa dilemman, eller så är det enskilda specifika
frågor som de ska resonera kring mer som traditionella dilemmaövningar.
5. Finns det några tips på hur jag gestaltar? Läs noga igenom beskrivningen av
rollpersonen. Fundera på hur personen tänker och känner, om de har några sätt
att tala eller särskilda saker de gör och försök hela tiden se världen genom den här
personens ögon. Det innebär att du i egenskap av rollpersonen ibland uttrycker
åsikter som du själv inte skulle ha gjort i det verkliga, moderna livet.
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Gruppindelning – tre sätt att spela:

När du delar upp klassen i grupper, kan du välja ett av tre sätt, som kommer ge olika
typer av spel.

Gruppvis indelning

Antingen delas gruppen in så att varje grupp innehåller lika många elever som rollpersoner i äventyret och där alla spelar varsin roll. Spelledaren/läraren leder berättelsen för alla
grupper, bryter för att eleverna i roll ska få diskutera vissa frågor, och sedan går vidare
i berättelsen baserat på de val grupperna gjort. Läs mer om hur detta går till i rubriken
”Under spelet”. I den här modellen blir varje elev en representant för den individ de
tolkar i den gruppen de spelar och huvuddelen av diskussionen sker i den egna gruppen.
Dialogen mellan grupperna begränsas till när läraren ställer frågor.
Exempel: 25 elever deltar i äventyret ”Den försvunna kistan”. De delas in i fem grupper:
A-E. I grupp A finns en elev som gestaltar rollpersonen Lammert, en annan rollspersonen
Anna, en tredje rollpersonen Gilius, den fjärde rollpersonen Maria och en femte rollpersonen Staffan. Läraren leder berättelsen, ger grupperna ett dilemma och de diskuterar inom
gruppen utifrån sina rollpersoners perspektiv.

Rollbaserad indelning

Ett annat sätt är att istället för att gruppera i ”spelgrupper” med olika karaktärer, välja att
gruppera så att alla som spelar samma karaktär sitter ihop. I en grupp sitter då alltså ett
antal elever som tillsammans representerar karaktären ”Siv” i första äventyret, eller kanske
karaktären ”Lammert” i det andra. Tillsammans utgör eleverna olika perspektiv i rollpersonens huvud och måste enas om vad just deras karaktär ska göra i den givna situationen.
Här blir varje elev en del av ett ”lag” som representerar en karaktär. Diskussionerna här
blir i storformat när talespersoner för varje rollperson diskuterar olika frågor med varandra. Diskussionerna inom gruppen blir mer fokuserade kring att tolka situationen.
Exempel: 25 elever deltar i äventyret ”Den försvunna kistan”. De delas in i fem grupper:
A-E. I grupp A finns fem elever som kollektivt ska gestalta rollpersonen Lammert. I grupp
B finns fem elever som kollektivt ska gestalta rollpersonen Anna, och så vidare. Läraren
leder berättelsen och i dilemman får en representant från varje ”rollpersonsgrupp” tala.
Läraren ser till att en ny person får komma till tals vid varje dilemma.
Välj den modell som passar i just ditt klassrum. Om du är osäker, pröva dig fram och se
vilken som känns bäst.

Elevstyrt spelledande

Du kan även göra flera minigrupper där varje grupp leds av en elev som spelleder. Detta
kräver att du känner dina elever väl och att du har tillräckligt många elever som känner
8
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att de är bekväma i att leda övningar för andra. Lämpligen spelar man då ett av äventyren
i kortformat: I svärdets tid eller Den försvunna kistan. Du kan då gå runt mellan grupperna både för att stötta elev-spelledarna och för att lyssna av spelet och fånga upp hur
eleverna tar sig an de olika utmaningarna.
Om du behöver, gör gärna en icebreaker innan du sätter igång eleverna för att få dem i
rörelse. Har du svårt att hitta inspiration få tips via den här länken till GR Pedagogiskt
Centrum:
http://www.pedagogisktcentrum.se/sites/default/files/spel/om_sex_icebreakers.pdf
Du kan även låta eleverna göra några enkla ”lära känna”-övningar för att bli lite mindre
nervösa över att gestalta någon annan. Be dem prata ihop sig och svara på följande tre
frågor som en uppvärmning:
• Vad tycker din rollperson om att göra när han eller hon är ledig?
• Vem är din rollpersons bästa vän och varför?
• Vad tror du din rollperson är riktigt rädd för?

Under spelet

Använd dig av materialet i handledningen för att hålla rätt tempo. Beskriv en scen och
använd en eller flera av teknikerna nedan för att bygga upp en stämning. Allt som står i
det här stycket gäller så vida du inte spelar direkt ur rollspelet som det är. Du kan givetvis
spela spelet som det är skrivet, men det tar längre tid och kan vara lite svårare att hinna
med under vanliga lektionsformat. Därför återfinns här förslag på hur man kan göra en
mycket förkortad version för att passa bättre in i klassrummet.

Regler för klassrumsspel

Rollspel handlar om att spelledaren ger en miljö och statister för rollpersonerna att interagera med i en berättelse. Historiska Äventyr i Göteborg är ett traditionellt bordsrollspel
som inte kräver att man klär ut sig eller byter miljö. Äventyret utspelar sig i fantasin, i den
gemensamma berättelsen.
Om du spelar i klassrummet använder du dig av förenklade regler jämfört med de i spelet.

Inga tärningar för dilemman

Du använder inte tärning för att slå ett slag. Istället använder du dig av varje besluts
svårighetsgrad. Om någon av eleverna beskriver vad deras rollperson gör och har ett värde
som är minst lika bra som svårighetsgraden, så lyckas det.
CC-BY-NC 4.0
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Du kan också helt välja att hoppa över slumpmomentet och bara bestämma själv hur det
ska sluta. Det ger lite högre tempo och kan vara bra med ovana och lite yngre elevgrupper.

Strid med sten-sax-påse

När det blir moment som är lite mer slumpbetonade kan du använda dig av sten-sax-påse
om du inte vill bestämma utfallet. Du kan använda dig av enkel sten-sax-påse för att se
hur en strid utfaller om du inte vill spela upp hela striden. Eleverna får välja ut en person
som du gör sten-sax-påse med. Läs av resultatet i tabellen nedan där RP står för Rollperson, den karaktär som eleven gestaltar.
RP med vapen
Båda med eller
Fiende utan vapen utan vapen

RP utan vapen
Fiende med vapen

Eleven vinner

RP vinner striden
utan skador

RP vinner striden
utan skador

RP vinner striden
men tar 1 Liv i
skada

Lika

RP vinner striden
utan skador

RP vinner striden
men tar ett Liv i
skada

RP vinner striden
men tar 2 i skada

Läraren vinner

RP vinner striden
med en skada

RP får välja –
RP förlorar striden
förlora 1 Liv och
och är besegrad
besegras i striden
med 3 skador
eller vinna men ta 2
Liv i skada.

Vill du dramatisera striden kan du även låta flera olika fiender slåss i omgångar med olika
elever genom flera matcher med sten-sax-påse. Se bara till att det inte blir för mycket. Det
är väldigt roligt för de elever som engageras men efter tredje utmaningen kan det börja bli
lite tråkigt för de elever som inte deltar.

Mer berättelse, mindre agerande

Din egen förmåga att berätta och gestalta blir viktig när du spelar i en så stor grupp som
en klass. Du är den som sätter tonen och känslan. Använd gärna mer än bara visuella
element: vad kan man höra för ljud? Finns det några dofter? Använd dig gärna av illustrationerna i rollspelet. När du gestaltar personer som eleverna möter är det bättre om du
agerar ut som dessa. Inte ”Krögaren Lage hälsar glatt på er” utan ”Hej allihop! Vad härligt
att se er. Nu ska vi arbeta!” Då kan du jobba med rösten och med tonläget för att gestalta
Lage i enlighet med hur han beskrivs i spelet.
10
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Du behöver troligen också reglera mängden agerande från elevernas sida eftersom du spelar med en större grupp elever samtidigt. Det blir lätt högljutt och pratigt. I ett ’vanligt’
bordsrollspel är det bara en grupp hjältar som spelar och spelledaren kan lätt leda denna
enda grupp och låta dem gestalta konversationer och tankar fritt. I klassrummet har du
4-6 grupper och du måste ena gruppernas beslut.
Om du valt den gruppindelning där varje grupp består av de olika rollpersonerna kan du
låta eleverna prata gruppvis en stund när du presenterat en scen. Begränsa i så fall samtalet
till ett par minuter bara, så att du hinner med dialogen tillsammans i den stora gruppen
där du jämför vad de olika spelgrupperna kommit fram till innan ni enas, med din ledning, kring hur berättelsen ska fortsätta.
Om du istället valt att gruppindela så att alla elever som representerar en rollperson sitter
i en grupp blir den korta diskussionstiden mer en fråga om vad den enskilda karaktären
tycker – sedan följer en fas där representanter för varje rollperson får argumentera för sin
ståndpunkt innan du summerar och hjälper gruppen fatta ett beslut i dilemmat.

Att starta upp spelet

När du börjar kan du ge eleverna ett par enkla uppvärmningsfrågor. Exempel kan vara:
• Beskriv rollpersonens klädsel och utseende.
• Beskriv vad rollpersonen tycker om att göra på fritiden?
• Beskriv vem som är rollpersonens bästa vän.
• Beskriv vad rollpersonen är rädd för eller tycker om.
Hjälp eleverna våga hitta på. Det kan vara svårt för vissa elever som är rädda att ”göra fel”
och det kan hjälpa att veta om att det finns inga fel utan målet är att återskapa. Du kan
absolut korrigera rena tokigheter (nej, det går inte att spela datorspel på 1600-talet så det
kan inte vara din rollpersons fritidsintresse), men mindre avvikelser kan du lämpligen ta i
efterdiskussionen.
När du känner att eleverna är lite mer bekväma i att tänka utifrån någon annans perspektiv kan du börja med äventyret eller med scenen (beroende på vad du valt).

Dilemmabaserade scener

Om du spelar en enstaka scen kring ett dilemma är det bra om du tar lite extra tid att
beskriva situationen. Du kan även ge lite historisk bakgrund för att hjälpa eleverna att
fatta beslut. Det som hjälper eleverna i den här situationen är att det inte är deras egen
CC-BY-NC 4.0
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åsikt de måste stå för, utan rollpersonens. Genom att förtydliga detta kan du underlätta
för eleverna.

Berättelsedrivande inspel

För att föra historien framåt behöver du ställa eleverna inför ett val som i äventyret. Detta
fungerar precis som i traditionella rollspel. Du beskriver en situation och ber eleverna fatta
beslut utifrån deras rollpersoners åsikter.

När ska man avbryta?

Du väljer själv när du ska bryta, men se till att ha tid för en kort efterdiskussion. Om du
inte hinner med det, ha i alla fall en kort sammanfattning där eleverna får beskriva hur
det kändes, reflektera över upplevelsen innan de lämnar klassrummet. Övriga två delar av
efterdiskussionen kan hållas vid annat tillfälle.

Efterdiskussion

En riktig efterdiskussion är viktigt. Om du bara kör en ensam scen som ett dilemma kan
du få plats med diskussionen under samma lektion. Om du väljer en längre spelupplevelse
kan det bli nödvändigt att hålla efterdiskussionen en påföljande lektion.
Efterdiskussionen bör innehålla tre delar:
1. Reflektion
2. Summering och sammanhang
3. Framåtblick och verklighetsanknytning
I en efterdiskussion är det första steget att låta deltagarna vädra sina tankar. Fråga hur det
kändes och använd frågor som relaterar till ämnet. ”Hur kändes det när…” och så vidare.
Den bör göras samma tillfälle som man spelat, men du kan återknyta med en ny reflektion om du tar den stora efterdiskussionen vid ett senare tillfälle.
När ni summerar, gör eleverna delaktiga. Be dem själva beskriva situationerna och gå gärna igenom de olika scener de spelade i äventyret. Sätt diskussionerna i en historisk kontext
och i en ämneskontext om du pratar om specifika frågor och koppla det till din vanliga
undervisning.
I framåtblicken kan du använda spelet för att ta avstamp inför fortsatt undervisning och
hur ni tänkt jobba vidare med de frågor man belyst. Det kan vara inför att jobba vidare
med svensk eller lokal historia. Om du inte är verksam i Göteborg kan du använda det
12
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här materialet som avstamp för att jämföra med vad som hände där du är verksam vid
samma tidsperiod som äventyren utspelar sig.
Om du valt att jobba med de underliggande frågorna är det naturliga att titta på hur frågan såg ut för 400 år sedan jämfört med hur den ser ut idag. Vilken syn har vi på romer?
Hur är det med jämställdheten och vilken är vår syn på abort idag kontra 1698? Hur ser
vardagen ut för unga och vad betyder trygghet och säkerhet?
Efterdiskussionen knyts bäst an till andra aktuella frågor ni behandlar i undervisningen.

Guide
till äventyren
Börja med att genomföra förberedelser och de åtgärder som står under ”innan spelet” i

lärarhandledningen. Använd dig också av rollspelet för beskrivningar av platser och scener.
Dessa återfinns inte i lärarhandledningen, som bara innehåller förslag på hur du förändrar
scener och berättelsen i stort för att den ska fungera bättre i ett klassrum.

I svärdets tid, lärarguide

Denna berättelse, från december 1520, speglar umbäranden och svårigheter i det ganska
våldsamma tiden 1520. Läs kort om den i rollspelet eller skaffa djupare kunskaper via
vanliga läromedel. Som spel betraktat är ’I svärdets tid’ det lättaste äventyret att spela ’från
start till mål’ som ett äventyr.

Uppstart i klassrummet

Dela ut karaktärerna i klassens olika grupper så att du har flera olika grupper. Det finns
fria kopior på www.historiskaaventyr.se av rollformulären.
Det här äventyret är actionbetonat och kan spelas fullt ut för att få en rollspelsupplevelse.
Kortversionen här är alltså anpassad för att eleverna ska kunna spela hela scenariot, fast
i kortare form. Du får en beskrivning här hur du anpassar äventyret, men se till att vara
inläst på grundmaterialet först.
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Inledning

Berätta den här bakgrunden för eleverna när alla är redo att börja:
Ni har fått fly från er stora gård. All trygghet är borta och nu förstår ni hur nära våldet
är. Ni var två familjer från början. Mammorna var systrar men en av dem, Tova, dog
för flera år sedan. Deras män, era pappor, är döda sedan en kort tid tillbaka. Det kom
rövare och dödade dem medan ni var ute och arbetade, borta från gården.
Det är 1520 och vintern har kommit, om än inte snön just i år. Det är iskallt ute och ni
har fått vandra ända upp till Nylöse stad, den som heter Nya Lödöse i kungens redovisning. Där har ni fått ta in hos morbror Måns, som motvilligt låter er bo i det som ska
bli hans verktygsskjul till våren. Ni sover på det kalla golvet men har fått lite halm från
stallet att strö så det i vart fall ska bli lite bättre. Det går an, men ni är alla lite småsjuka
och krassliga. Ändå måste ni hjälpa till.
Er mamma, mor Åsa – ja, hon är allas mamma nu eftersom Tova dog för så många år
sen – har bett er söka jobb och ni har lyckats få arbete hos Lage, en värdshusvärd som
lovat att anställa er allihop. Han möter er i dörren när ni kommer till hans ölstuga. Det
är dags för en första dagens arbete, men först ska ni förhandla hur mycket ni ska få i lön.

Äventyret börjar

Beskriv värdshuset kort. Börja sedan direkt med anställningsscenen i spelet, ”Att jobba för
Lage”. Här får du ta rollen som Lage och förhandla utifrån de värderingar som han har,
vilka i dagens miljö skulle ses som ganska unkna. Kvinnolönefrågan är ett lämpligt ämne
för efterdiskussionen.

Smugglarna

Istället för att spela upp alla scener hoppar man direkt till den särskilda scenen med
smugglarna.
Ni arbetar några dagar på ölstugan. Det är hårt arbete och ni är trötta när ni kommer
hem, särskilt Siv. En kväll, när det för en gångs skull varit lite lugnt, bad Lage er att avsluta kvällen med att göra stamgästen Arne sällskap på hemvägen eftersom han druckit
lite för mycket. När ni kommer tillbaka till ölstugan för att hämta er dagliga lön ser ni
hur två kvinnor smyger nerför trappan med varsin säck. De får syn på er och rusar ut
genom dörren och ni följer efter dem. Det är säkert tjuvar!
Istället för att ge spelarna olika val kan du alltså göra en jakt här direkt. Låt spelarna beskriva hur de följer efter smugglarna. Vill du göra det spännande kan du låta spelarna försöka fånga med hjälp av en sten-sax-påse-utmaningar. De måste vinna en utmaning mot
14
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dig för att fånga en smugglare och har två försök (två smugglare). Du kan också bestämma
att de automatiskt lyckas om du tycker det passar bättre.

Lage förklarar

Lage förklarar för dem att smugglarna är vänner till honom och att de inte ska vara rädda,
det är ingen fara. Han berättar att de här personerna hjälper till att han får varor som
annars är svåra att få tag i.
Om de frågar honom specifikt om smuggling kliar han sig lite i mustaschen innan han
svarar att det kanske finns de som skulle haft något emot att han köpte in de här varorna,
men därför håller han också låg profil och han hoppas att rollpersonerna också kan göra
det. Smugglarna heter Stina och Görel.

Rövaren kommer förbi

Berätta att det går några dagar efter incidenten med smugglarna. Det är en intensiv kväll
på ölstugan.
Det är halvfullt på ölstugan men ni fryser till is när ni ser honom. Ni vet inte vem han
är, med sitt orakade ansikte, sina gula tänder och sitt sneda och illvilliga leende. Allt ni
kan se är svärdet han bär och det röda bandet han har knutet om högra armen. Samma
symbol som rövarna som brände er gård!
Lage stövlar fram till karlen och skäller ut honom och slår till och med ölmuggen ur
handen på honom. Ni har aldrig sett Lage så arg. Rövaren går med en mordisk blick på
både Lage och er i personalen.
Efter stängning berättar Lage att soldaten han slängde ut hette Halvar och att han är en av
de värsta i en grupp som kallas Röda drabanterna. De lever på att terrorisera bönderna utanför Nya Lödöse och består delvis av desertörer från danska armén, veteraner från gamla
svenska krig och kriminella som flyttat undan rättvisan.
Här kan du fråga eleverna om de vill berätta för Lage om att rövarna var med och brände
deras gård. Be i så fall någon av eleverna faktiskt berätta detta med egna ord.
Lage ber rollpersonerna att försöka ta reda på mer om rövarna om det är möjligt.

Dilemma: hur hitta de röda drabanterna

Be eleverna diskutera hur de skulle vilja hitta de röda drabanterna och låt dem diskutera
en stund för att komma på förslag. Uppmuntra kreativitet.
CC-BY-NC 4.0

Eloso Förlag, 2017

15

Historiska äventyr i Göteborg
Om du märker att de kör fast kan du tipsa dem om att antingen ta sig an rykten på
stan och återberätta i så fall ett eller flera ur äventyret. Du kan även tipsa dem om att de
kan följa efter personer och se om de kan se någon med det röda bandet. Försök att låta
eleverna vara drivande i det här momentet om möjligt och hjälp dem bara om de kör fast.
Svara upp på deras idéer utifrån hur äventyret beskriver jakten på drabanterna eller efter
eget huvud.

Ladan

Oavsett hur de kommer fram till det kan du sedan berätta följande:
Efter att ha spårat och lyssnat på rykten har ni lyckats besöka en liten krog i de nergångna kvarteren av Nylöse. Där lyckades ni uppfatta att det finns en lada utanför staden
där drabanterna samlas och nu är ni på väg upp till platsen, en bit utanför staden på en
kulle.
Låt eleverna beskriva hur deras rollpersoner tänker ta sig in i ladan. Använd dig av beskrivning och miljö. Rita gärna upp en bild av var ladan är och låt dem diskutera sig fram
till hur de ska ta sig in. Kanske smyger de in och du kan låta dem jämföra rörlighet mot
en svårighetsgrad. Då kan de smidigare rollpersonerna binda vakterna medan de sover.
Eller kanske de väljer strid, och du kan ta fram sten-sax-påse. De kommer troligen inte
gömma sig där eftersom de inte, i den här versionen, vet något om en annan bas.
Rollspela gärna delar av förhöret i enlighet med äventyret, men håll det kort och låt vakterna avslöja att basen ligger i en grotta vid foten av Otterhällan. Låt vakterna varna dem
att om de själva tar sig till Otterhällan kommer de inte att klara av alla rövarna där.

Dilemma 2 – söka hjälp

Här använder du bokens äventyr, men de kommer inte kunna söka hjälp hos borgmästaren, som inte finns med i kortversionen. Eleverna kommer troligen antingen ta hjälp
av mor Åsa eller av Lage som hänvisar till smugglarna. De kan också välja att söka svar
på stan och kan då få tips om att tala med borgarna. Eller så väljer de att själva ta sig an
rövarna i Otterhällan. Låt eleverna resonera själva så länge du tycker är lämpligt innan
du samlar upp diskussionen och hjälper dem komma till beslut. Förklara och berätta vad
som händer beroende på vilka val de gjort. Får de hjälp av ett uppbåd med stadsfolk, är de
själva, eller kommer de med Måns Bryntessons trupper?

Slutstrid vid Otterhällan

Här får du avgöra hur detaljerad du vill vara. Denna scenen blir ditt ”gummiband” i att
spela upp mycket eller lite, beroende på hur mycket tid du har kvar när scenen börjar. I
minsta formen får du göra en målande beskrivning, men för elevernas skull kan det vara
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extra spännande att få smyga fram till grottan, eller delta i striden bredvid de svenska
trupperna, om de är med.
Avgör själv hur mycket fokus du vill lägga på scenen, om du vill använda dig av sten-saxpåse, och om eleverna ska få utforska grottan. Se till att summera ihop äventyret efteråt
och avslöja Röda drabanternas hemlighet.

Förslag på olika diskussionsfrågor

1. Era rollpersoner flydde från sin gård efter att den bränts ner av rövare. Hur tror
ni att flykten påverkade er situation? Varför var inte er släkting Måns glad att se er?
Kan ni jämföra med någon situation idag och berätta om likheter och skillnader?
2. I början fick ni förhandla lön. Hur kändes det? Varför hade Lage en sådan syn
på kvinnors arbete? Vad tyckte ni om att unga människor arbetade? Hur ser det ut
idag? Varför ser det ut på det viset?
3. Lage var en smugglare. Varför smugglade han varor tror ni? Varför var tull och
skatt något man ville kringgå? Vad fick man för skatten på den här tiden? Vad får
vi idag? Kringgår folk skatten idag? Varför?
4. Genom äventyret befinner ni er i Nya Lödöse. Det var en stad med cirka 1500
invånare och det var en av Sveriges största. Hur kan det komma sig att staden blev
så viktig?
5. I äventyret är det hela tiden rövare och hot om våld, men det finns ingen
polis eller ordningsmakt. Vad händer i ett samhälle när man inte har någon som
upprätthåller lagen? Vilka möjligheter finns för personer som har lidit orättvisa att
få rätt? Hur kändes det när ni övermannade rövarna vid ladan? Var det självklart?
Varför var det så? Hur påverkades den lokala situationen av krigen mellan Sverige
och Danmark? Var i världen ser det fortfarande ut såhär med rättvisa? Hur tar ett
samhälle sig bort från dessa våldsspiraler?

Den försvunna kistan, klassrumsversion

Den försvunna kistan är ett detektiväventyr i den spännande nybyggarandan som rådde
i det tidiga 1620-talet i Göteborg. Här finns flera sätt att spela. Du kan antingen göra en
kortversion av äventyret precis som med ”I svärdets tid”, och hittar då bra tips för detta i
äventyret. Här beskrivs ett alternativ som fokuserar på två olika scener ur berättelsen som
du kan jobba med.
Du kan med fördel använda gruppindelningen där alla elever som gestaltar en roll sitter
ihop, så att varje ”karaktär” kan lyssna på dilemmat och säga sin mening. Du får en
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central roll i gestaltningen i de här dilemmaövningarna då du själv får gestalta de här olika
personerna som eleverna sedan möter. Det här är alltså en variant där du själv bör vara bekväm med att ta olika roller och spela upp dem för att det ska vara så givande som möjligt
för eleverna. Är du inte bekväm i det kan du spela upp äventyret i kortversion såsom det
beskrivs i rollspelet.

Uppstart i klassrummet

Börja med att genomföra förberedelser och de åtgärder som står under ”innan spelet” i
lärarhandledningen. Läs gärna in dig på äventyret och på nyckelpersonerna. Ge eleverna
bakgrundsinformationen om äventyret.

Dilemma: Knekten Johan

I den här scenen spelar du upp mötet med Knekten Johan på Älvsborgs fästning. Du
gestaltar Johan efter bästa förmåga när du väl läst upp introduktionstexten. Försök få fram
en viss känsla och bryt med att beskriva hur karaktärerna lämnar platsen.
Ni har kommit upp till fästningen för att tala med fogden, Nils Börjesson, om vad han
kan ha sett, då han var en av gästerna på Gröna Jägaren, där ryktet om kistan tros ha
uppstått. Ni ser fogden stå längst uppe på en liten höjd en bit bort och samtala med en
officerare. På närmre håll, bara ett tiotal meter bort står en liten grupp svenska knektar
och dricker, medan de hånfullt skrattar åt Staffan som haltande försöker ta sig upp för
den leriga stigen. När de får syn på Lammert och Gillius ändras deras hånflin till bistra
miner och de kommer fram mot gruppen, ledda av en rödhårig och storväxt knekt.
Spela upp scenen i boken när knekten Johan fräser mot Lammert och Gillius och fråga
eleverna hur de vill reagera. Låt dem spela ut scenen och se hur de löser dilemmat. Kanske
börjar de slåss, varpå de förmodligen kommer förlora eftersom det kommer nya soldater.
Låter du dem vinna några strider kan du fylla på tills det står klart att de inte kan besegra
hela den svenska garnisonen. Är de klokare så försöker de samtala sig ur situationen. Låt
situationen förbli aggressiv i tonen i din gestaltning i början. Det är bra om du får fram
följande åsikter från Johan och knektarn:
• Knektarna avskyr nederländare. Inte så mycket för deras egen del som för att de
inte är svenskar, inte från regionen. Och de har fått fördelar av de styrande. Avskyn är egentligen mot de styrande som behandlar alla utländska gäster bättre än
svenskarna själva, enligt knektarna. Skattefrihet och förmånliga tomter, och stora
delar av rådet reserverat för utländska nyanlända.
• Knektarna hånar Staffan genom att härma honom och skratta högt. Om rollpersonerna tar upp det och går i polemik säger de att det bara är på skämt, att Staffan
är okej, men att han borde stanna i ett mörkt rum så folk slipper se honom.
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Eleverna kan inte i samtalet övertala knektarna, men fogden Nils Börjesson kommer att
komma i slutet av scenen och antingen gripa rollpersonerna (om de försökt slåss) eller
gripa knektarna för att de hotat rollpersonerna. Alternativt kan du låta fogden bara lyssna
på båda sidor och sedan avkunna att det som är bestämt av kungen, det är bestämt av
kungen. Och kungen har gett skattefrihet åt de nederländska köpmännen som kommer
hit och kungen har också sett till att de ska ha plats i rådet. Man kan tycka vad man vill
om det – men kungens ord är lag. Om någon knekt har problem med det, ja, då får man
väl pröva knekten för högmålsbrott eller landsförräderi, vilket som passar bäst.

Diskussionsfrågor

Efter dilemmat kan du summera upplevelsen som bör vara lite mer hanterbar när man
inte spelat flera scener i rad. Här är förslag på några tänkbara diskussionsfrågor:
1. Knektarna gillar inte Lammert och Gillius. Men varför är de egentligen arga?
Finns det några paralleller idag där folk är rädda för förändring och där man tittar
på andra grupper som ansvariga?
2. Varför hånar knektarna Staffan i dilemmat när de säger att de tycker han är en
okej kille? Vad är det som gör att de skrattar? Hur tror ni det känns för Staffan att
vara uttittad. Hur ser det ut för unga med liknande utmaningar i vår tid? Är det
lättare eller svårare? Hur tror ni Staffans liv ser ut när han är äldre baserat på den
tid han lever i?
3. Fogden hotar knektarna med domstol och brott mot kungen, vars ord är lag om
än inte formellt så i praktiken. Varför hade kungen sådan makt vid den här tiden?
Vad vet ni om kungen på 1620-talet? Vilken makt har kungen idag? Varför blev
det så? Är det bra att kungens roll har förändrats och hur ser ni på kungens roll i
dagens moderna Sverige?

Dilemma: Möte med Gillius van Eyck

Mannen som bär titeln ”räntmästare”, är i praktiken kassör och chef för stadens ekonomi.
Han är känd för att ha ett rymligt samvete och det går rykten om att han stoppar pengar i
egen ficka, även om inget kunnat bevisas. Han har sedan flera år tillbaka samarbetat med
stadens informelle ledare, kommissarien Jacob van Dyck. Van Eyck också en av de som
skickades till Stockholm för att förhandla mycket framgångsrikt med Axel Oxenstierna
och Gustav II Adolf rörande nederländarnas status i det nya Göteborg, med skattefrihet,
rätt till fasta platser i rådet och krav på att alla officiella dokument ska upprättas både på
svenska och nederländska. Van Eyck är däremot hatad av många av de svenska borgarna.
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Ni har kommit till van Eycks hus för att be honom berätta vad han minns om gästabudet på Gröna Jägaren. Ni vill absolut inte berätta om att Pieter Staafs kista med pengar är
stulen men ni måste kanske kompromissa för att få veta något alls.
Spela upp scenen som den är beskriven i rollspelet, men tryck extra på att van Eyck blir
misstänksam. I klassrumsversionen används inte specialfärdigheterna med Spåra osanning
eller Listig övertalning, och därför blir det upp till eleverna att argumentera. Du kan använda övningen som en renodlad övning i debatteknik eller retorik om du så önskar. Här
är de mål som van Eyck har:
• Han vill veta varför de kommit till just honom.
• Han vill gärna höra om han kan göra något särskilt för Lammert och Gillius som
nederländare.
• Han vet inget om Gröna Jägaren men kan tänka sig att låta dem tala med hans
tjänare som var med, och som säkert hört en del skvaller. För att han ska gå med
på det vill han veta mer om varför de är så nyfikna.
• Får han veta om att kistan är stulen kommer han förklara att det kommer inte
van Dyck tycka om att få höra alls. Och van Eyck kan tänka sig att inte berätta –
om han får löfte om en större andel av pengarna.
• Om de hotar med fogde eller annat så kan du bara påpeka att van Dyck är den
egentliga makten i Göteborg. Den som har kungens öra har den egentliga makten
och fogden är bara en tjänsteman.
Det viktiga är att lyfta fram den korruption som finns underliggande, och att det kräver
en förhandling för att kunna få fram den information som finns.

Diskussionsfrågor:

Efter dilemmat kan du summera dilemmat med några av följande diskussionsfrågor:
• Är det rimligt att van Eyck som är ansvarig för ekonomin i staden beter sig på
det här sättet? Varför/varför inte? Vad kan man kräva av en person i en officiell
maktställning? Varför såg det ut på det här viset 1620?
• Vad är skillnaden på nepotism, korruption och mutor? Definiera begreppen
och ge exempel.
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• Göteborg vid den här tiden är en väldigt ung stad och det är uppenbart att
vissa människor har väldigt stor makt. Korruptionen som van Eyck uppvisar var
inte unik vid den här tiden, men kan ni diskutera olika sätt som korruption kan
ha yttrat sig i det tidiga Göteborg?
• Hur kan korruption se ut idag? Vad innebär maktmissbruk idag och hur kommer man tillrätta med det? Vilka metoder har vi för att säkerställa likabehandling?
• Hur sköts och hanteras budgeten i din stad idag? Vilka rutiner finns det för
insyn och hur hindrar man korruption?

Martas öde

Martas Öde kan spelas som en klassisk dilemmaövning där eleverna i grupp får bemöta ett
antal frågeställningar och försöka tänka sig in i Martas situation, som om de vore hennes
vänner och skulle rådgöra med henne.
Skriv ut en kopia av Martas rollformulär till varje elev så att de kan läsa in sig på hur hon
ser på saken. I varje dilemma kan du sedan som lärare skjuta in perspektiv från de andra
karaktärerna för att se till att eleverna får flera olika perspektiv att tänka på.
Om du hellre vill spela Martas öde som äventyret är skrivet i rollspelet kan du spela det
som ett kortäventyr genom att du helt enkelt hoppar över följande scener i äventyret:
• Besök hos biskopen
• Margareta Torstens
• Sofias vänner
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Förslag på diskussionsfrågor till
detta dilemma:

• Vad händer när en kan lämna sitt ansvar, men
inte den andra?
• Hur är det att fatta beslut om svåra frågor när andra påverkas?
Vilka olika känslor kommer till ytan? Varför?
• Vilken skillnad hade det gjort om Marta hade kunnat prata med pappan om det
här?
• Är det någon skillnad på Martas upplevelse 1698 och hur det skulle vara i vår
tid: juridiskt, socialt eller emotionellt?

Dilemma 2: Leva med rykten
Jag är rädd. Mamma och pappa vet inte än, men snart börjar magen bli så stor att jag
inte kan undvika att de upptäcker det. Det vore ännu värre. Jag har ont i magen och
inte bara för att den därinne rör på sig. Det är nåt annat. Jag är rädd att de ska släpa mig
till domstolen. Eller att de ska ta mig till prästen och att jag ska få skämmas inför andra.
Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vet bara att jag vill få bestämma själv.
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• Bråket på stora torget
• Vakten kommer
Detta kan ge ett kortare äventyr, särskilt om du håller ett gott tempo i övriga scener. Räkna ändå med minst en dubbellektion för att hinna igenom äventyret och efterdiskussion
vid tillfället efter.

Dilemman

För varje dilemma, se till att eleverna är indelade i lagom stora diskussionsgrupper. Alla får
en kopia av Martas rollformulär (gärna på förhand) och ska ha läst igenom det. Deras mål
är att de är vänner till Marta, hennes närmsta, och de måste ge henne råd i olika dilemman.
Beskriv först det historiska läget så som det är skrivet i äventyrets introduktion, så eleverna
får en bild av det strikta samhället. Ge den nivå av kontext som du tror behövs rent historiskt.
Eleverna bör därefter få ut dilemmatexterna separat på papper i grupp, ett i taget, och få
diskutera varje dilemma i minst tio minuter. Ta sedan diskussion i storgrupp och lyft fram
olika resonemang. För in nya perspektiv från ditt håll som pedagog och summera erfarenheter och åtgärder. Därefter kan du välja ett nytt dilemma om du vill. Eller gör tema av
det, och ta ett dilemma i veckan och komplettera med annan uppgift om samma ämne.
Formulera utifrån dina mål kring vad du vill diskutera. Här nedan ges tre korta exempel
på introduktionstexter till dilemman, som du lämpligen kan bygga ut och komplettera
med frågor som är aktuella i resten av din undervisningsplanering. De diskussionsfrågor som finns här är inte i första hand ämnesbaserade utan fokuserar på frågor som skär
genom flera ämnesområden.

Dilemma 1: Konfrontera pappan
Jag älskar nog inte honom. Eller… kanske gör jag det. När jag sluter ögonen och blundar känner jag fortfarande doften av honom. När jag ska sova i min bädd på kvällen och
allt är tyst kan jag nästan känna hans kropp mot min. Pirret i hela min kropp när han
rörde vid mig. Känslan av att röra vid honom och hur han svarade på mina kyssar. Vad
nån än säger, så var det inte fult, det vi gjorde. Men han svarar inte längre på mina brev.
Han går inte att få tag på någonstans. Han sägs ha rest utomlands, och de säger åt mig
att han inte kommer hem på länge. Vad ska jag göra?
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Förslag på diskussionsfrågor till detta dilemma:

• Varför är det så strikt i Sverige 1698 kring att bli med barn och vara ogift?
• Marta har blivit kallad ”lössläppt” för att hon haft sex innan hon gift sig. Hur
är det i andra länder idag? När upphörde den synen vara dominerande i Sverige?
Finns den kvar till viss del? I så fall hur?
• Marta ger uttryck för en oro att det hon sagt ska ha spridits av folk hon litar på.
Vilka råd skulle ni vilja ge henne när det gäller förtroende för sina närstående?
• Hur kan rykten påverka människor, både i individ och grupp? Ge gärna exempel
på egna upplevelser där rykten skapat eller förstorat ett problem.

Dilemma 3: Berätta för familjen
Mina kinder blossade så häftigt idag. De kom i en klunga och ropade åt mig att jag var
lösaktig. Mina egna kamrater, tre flickor jag känt sedan vi var små. Att man kan glädjas
så åt någon annans olycka. Och hur kan de veta? Jag har inte berättat för någon utom
mina närmsta vänner. Har någon av dem förrått mig? De skrek ord efter mig, ord jag
inte ens kan upprepa här och nu. Sedan följde främlingar efter mig, hela vägen hem.
Någon skrek att jag borde hängas på torget. Men mest var det ogudaktiga ord, skamfyllda ord. Och det var sanna ord. Det är därför tårarna rinner nerför mina kinder nu. Det
är synden som pressas ur mig. För visst är det väl mitt fel?

Förslag på diskussionsfrågor till detta dilemma:

• Vilka olika anledningar finns det till att Marta tvekar att berätta för sina föräldrar?
• Hur tycker ni att Marta ska berätta för sina föräldrar? Vilka argument kommer
de använda och hur tycker ni hon ska förbereda sig för dem?
• Vilka andra situationer kan vara svåra att ta upp med föräldrar? Varför är det så?
• Vilka val har Marta när det gäller barnet? Vilka är för- och nackdelarna med de
valen och vad tror ni är bäst för Marta enligt henne själv och enligt hennes föräldrar. Vad tycker ni?
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Kopplingar mot Lgr 11
Här följer kopplingar och underlag gentemot aktuell läroplan och kursplaner som kan fungera som stöd för dig
i arbetet. Först samlas sådana som är generella för rollspelet som helhet, oavsett vilket äventyr du tar avstamp i.
Efter den kommer en sektion med kopplingar som är specifika för de enskilda äventyren.

Generellt för spelet
Historia
Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom
tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur
vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser… Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste
bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.
• Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar
av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Historisk empati
Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar, det vill säga historisk empati, är ett annat centralt innehåll i årskurserna 7–9. Varje tid har sina tongivande
politiska idéer, kulturella kännetecken och dominerande värderingar. Det gör att vi i mötet med människor ur
det förflutna kan ha mycket svårt att förstå varför de tänkte och handlade som de gjorde. Deras sätt att behandla
andra människor strider kanske fullständigt mot vad vi uppfattar som rätt och riktigt. Det är då viktigt att
eleverna kan göra den dubbla tankeoperationen att försöka förstå hur den tidens människor tänkte utifrån sin
tids villkor och värderingar samtidigt som de förhåller sig etiskt och moraliskt till detta utifrån vår egen tids
värderingar.

Geografi
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Samhällskunskap
Syfte
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Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna
utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Skillnader mellan människors resurser, makt och inflytande
I årskurserna 7–9 fördjupas studierna om ekonomiska villkor genom innehållet skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Här
kopplas centrala samhällsvetenskapliga begrepp som jämlikhet, jämställdhet och makt till kunskapsområdet
”Samhällsresurser och fördelning”. Kursplanen vill visa på sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Genom kunskaper om dessa komplexa samband kan eleverna förstå andra människors
levnadsvillkor och vilka intressen som kan ligga bakom olika ställningstaganden i samhällsfrågor.

I Svärdets tid, 1520-tal
I Svärdets tid är en tidig period där det inte finns lika mycket dokumentation. Den svenska byråkratin har inte
riktigt börjat slå igenom. Därför är våra bilder av den här perioden mer otydliga

Grundskolan 7-9, Geografi
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Den försvunna kistan, 1620-tal
Den försvunna kistan är egentligen tiden innan den ökade världshandeln riktigt slår igenom, men det är här embryot återfinns till det som sedan blir den stora handeln. Göteborg skapas till mångt och mycket för att kunna
vara en stark aktör på den kommersiella arena som växer fram.
Här ser vi också hur naturlig och självklar migrationen var. Det var en blandning av folk och staten visste att
utan utländsk arbetskraft, köpkraft och kompetens skulle Göteborg inte kunna byggas. Förmånerna var stora
för de nederländska köpmän som kom hit, med skattefrihet och stora rättigheter till religionsfrihet och platser
i det lokala styret. Här finns möjligheter att arbeta mer intensivt med materialet för att komparativt titta på
arbetskraftsinvandring idag och för 400 år sedan.

Grundskolan, Historia
Den ökade världshandeln
Européernas upptäcktsresor lade grunden till en ökad världshandel. Den växande handeln bidrog i sin tur till att
det så småningom bildades nya bolagsformer och till att delar av borgerskapet byggde upp stora förmögenheter
som de investerade i en tidig industrialisering. Innehållet den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika
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och Amerika har således trådar både bakåt och framåt i tiden och kan bidra till elevernas förståelse för vilken
betydelse ekonomin har för den historiska utvecklingen i stort.
I takt med att köpmannaklassen stärkte sin ekonomiska makt krävde den också större politiskt inflytande. Detta
hade stor betydelse för framväxten av nya ideologier och för politiska förändringar i Europa. Kunskaper om den
nya växande världshandeln är också nödvändiga för att förstå den europeiska dominansen över världen under
tiden som följde – politiskt, ekonomiskt och militärt.

Grundskolan, geografi
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors
försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Grundskolan, samhällskunskap
Centralt innehåll: Minoriteter och immigration
I årskurserna 7–9 vidgas perspektivet till immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. Sverige är i dag ett land med invånare från många olika kulturer. Genom kunskaper om invandringens
orsaker och konsekvenser kan eleverna få ökad förståelse för olika invandrargruppers bakgrund och livssituation.
Tanken bakom tillägget ”förr och nu” är att ge ett historiskt perspektiv på invandringen.

Martas Öde, 1690-tal
Här kan man arbeta med kyrkan som mediekanal, jämföra kyrkbacken med sociala medier och arbeta med
socialt tryck och förväntningar. Det går också utmärkt att göra paralleller mellan Sverige vid den här tiden och
jämföra med hur det är idag i Sverige och andra länder för att skapa perspektiv kring utveckling och förståelse
för kausalitet mellan historiska skeenden och händelser som krig och konflikt, och kulturella och sociala uttryck.

Grundskolan, Religionskunskap
Syfte
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska
samhället och dess värderingar… Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin
identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att
utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom
dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
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• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och
modeller…

Grundskolan, samhällskunskap
Centralt innehåll: Individer och gemenskaper
Familjen är det sammanhang där de flesta människor först fostras och socialiseras in i en gemenskap. Där grundläggs många av våra värderingar och beteenden. Genom att få syn på hur vi formas och präglas inom familjen,
kan eleverna få förståelse för hur människor även socialiseras in i andra grupper och gemenskaper.
I årskurserna 7–9 finns ett innehåll som fokuserar på ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande. Det
belyser olika faktorer som påverkar hur vi mår, och hur vi betraktar oss själva och andra. Identiteter och livsstilar
skrivs i plural för att rikta uppmärksamheten mot att människor har flera identiteter på en och samma gång.

Centralt innehåll: medierna och deras roll
Olika medier och deras roll i samhället
Kunskapsområdet ”Information och kommunikation” behandlar inte bara källkritik, utan tar i de högre årskurserna ett större grepp om mediefrågorna. Syftet är att belysa mediernas sätt att fungera och deras roll i samhället.

Kopplingar mot Gy2011
Här återfinns ett urval av tänkbara kopplingar till målen som beskrivs i Gy2011. Först programvis, därefter
ämnesvis. För programmen återfinns en kort kommentar i kursiv stil, följt av punktlistor som är direkt hämtade
Gy2011. Sist återfinns en rubrik med ett litet urval ur kurser som skulle kunna använda spelet, med fokus på
sådana som kanske inte är självklara, mer som inspiration.
Indelningen är i övrigt samma som för grundskolan: först generellt för alla äventyren, sedan specifika delar som
bara är aktuella i ett visst äventyr.

Generellt för spelet
Barn- och fritidsprogrammet
Alla tre äventyren utgår från unga vuxnas roll, och det som idag ses som barn, men som i den historiska kontexten var vuxna och myndiga medborgare med fullt ansvar. Att undersöka villkoren för barn och unga i relation
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• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån
• olika tolkningar och perspektiv.
• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på
framtiden.
• Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra
slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper
om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati,
jämställdhet…
• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska,
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och
samhällsstrukturer.

Svenska

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av
texter...som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.
• Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av
såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Den försvunna kistan, 1620-tal
Ekonomiprogrammet

Det här äventyret handlar till stor del om etableringen via kvalificerad arbetskraftsinvandring och global headhunting. Tidsperioden lägger också grunden till den merkantila ställning som Göteborg skulle komma att få
hundra år senare med Ostindiska kompaniet. Att undersöka villkoren för handel och administration under den
här tiden är en tänkbar och intressant ingång.
• Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika
beslut.
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till levnadsvanor och hälsa i en historisk kontext skulle kunna vara en intressant ingång för den kreative läraren
inom BF.
• Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är
också centralt inom programmet.
• Eleverna ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och
reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Humanistiska programmet
Innehållet i alla äventyr är centralt för kärnan i det humanistiska programmet och borde vara mycket väl lämpat
för att låta elever studera olika aspekter av det tidiga Göteborg vad gäller språk, kultur, historia och religionsvetenskap.
• Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt.
• Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet är särskilt lämpat för att titta på både statsbildningsfrågor, migrations- och
utanförskapsfrågor, jämställdhet, samhällsbyggnad och en rad andra frågor.
• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i
övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid
och rum.
• Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Historia
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande
genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.
Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det för
utna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda
historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera
historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av
olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till
insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.
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• Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om
länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och
avtal.

Martas Öde, 1690-tal
Humanistiska programmet

• Genom utbildningens betoning på människans tänkande och skapande ska eleverna ges möjlighet att
reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar.

Samhällsvetenskapsprogrammet
• Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter
och värderingar uppkommer

Religionskunskap
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper
om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper
om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den
värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.
• Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
• Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

Kreativ använding av kursplaner, i urval
Här finns ett litet urval av applikationer där Historiska Äventyr skulle kunna användas i specifika kurser, främst
sådana inom områden där det kanske inte annars ter sig självklart (som historia, religion eller svenska), för att
inspirera lärare att använda materialet kreativt.

Aktiviteter och upplevelser, AKTAKT0
Turistfrågor ska ta stor hänsyn till platsens och situationens förutsättningar. Rollspelet Historiska Äventyr skulle
kunna vara ett utmärkt exempel på hur man kan jobba med historiska förutsättningar på en plats för att väcka
intresse och kunna bli en introduktion till exempel till att diskutera andra okonventionella metoder att jobba
med lokala förutsättningar.
• Olika aktiviteter beroende på efterfrågan samt hänsyn till platsens och situationens förutsättningar.
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Arkitektur – hus, ARKARK0
Beskrivningarna av husen som förekommer framförallt i första och tredje äventyret, men även tomthantering
och stadsplanering i andra äventyret är alla exempel på historisk arkitektur och kan utgöra en intressant introduktion till en djupdykning i historisk svensk arkitektur.
• Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
• Den omgivande miljön och dess arkitektur.
• Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av
nya byggnader.

Affärskommunikation, AFFAFÄ00S
Det är lite en udda fågel, men visst skulle man kunna spela det här äventyret för att prata om framväxten av den
moderna handeln och Göteborgs betydelse som hamnstad. Skatteprivilegier, mynthantering och fastighetsmarknadsfrågor skulle alla kunna rymmas inom ramen för äventyret för den lite drivne läraren.
• Sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden i olika länder. (red.not: eller tider)
• Affärsseder och kulturella uttryck i olika länder. (red.not: eller tider)

Naturkunskap 1B
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet,
lust, relationer och sexuella hälsa.
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