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Abstrakt 
Skolan ska ge elever kunskaper om tidsbegreppet för att de ska verka i samhället. 

Tidsbegreppet är ett matematikområde som innehåller olika delar som elever i slutet av 

årskurs 6 ska kunna. Problemet är att elever visar svårigheter om tidsbegreppet redan i 

årskurs 3.  Den här studien syftar till en undersökning om elever i årskurs 3: s kunskaper 

om tid. Den syftar även till lärarens användning av olika metoder, för att eleverna ska få 

en förståelse för tidsbegreppet. I studien observeras en matematiklektion om 

tidsbegreppet, diagnoser genomförs och intervjuer sker med en lärare samt tre elever. 

Resultatet visar att eleverna har god kunskap om den analoga klockan samt tidsenheter. 

Elevernas svårigheter är kunskapen om den digitala klockan samt tidsskillnader.  

 

Nyckelord 
Ackommodation, analog tid, assimilation, digital tid, klockan, tid, tidsenheter, 

tidsskillnader, tidsuppfattning.  

 

 English title 
”What time is it? 

A study about pupil`s time knowledge.”  

 

 

 

 

 

Tack 
Jag vill ägna ett stort tack till de informanter som har deltagit i denna studie. Utan er 

hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Jag vill också tacka min handledare 

Berit-Roos Johansson för vägledning och stöttning samt de universitetsstudenter som 

noggrant granskat min text.  
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1 Inledning 
Förr i tiden gick människor upp på morgonen samtidigt som solen och utförde diverse 

sysslor tills solen gick ned. Idag är det annorlunda då vi möter analoga och digitala 

klockor som vi är beroende av för att komma i tid till olika möten och evenemang 

(Hartsmar 2001). Att komma några minuter för sent, till exempel en skoldag kan spela 

stor roll då det kan störa de elever som är i tid. Åslund, (2010) berättar att barn oftast 

lever i nuet och är beroende av rutiner trots att de inte har lärt sig avläsa klockan. 

Tidsuppfattning och verklighetsuppfattning har en nära relation då tidsuppfattning är en 

viktig del till att barnen kan utveckla ansvar och självständighet som är viktigt i skolan 

(a.a.). Åslunds (2010) hänvisning till Janeslätt (2009) berättar att förmågan till barns 

tidsplanering utvecklas ifrån sex års-ålder. När barn vet när händelser sker och hur lång 

tid aktiviteter tar, kan de ur sina erfarenheter planera och organisera utifrån sina 

förutsättningar, vilket märks hos skolbarnen i de tidiga åren (a.a.).    

 

Elever i skolan får dagligen höra olika klockslag och tidsbegrepp vid olika tidpunkter 

under skoltiden. De möter både analoga och digitala klockor i vardagen. Trots det har 

jag fått erfara från mina verksamhetsförlagda utbildningar att elevernas inställning till 

klockan kan upplevas både enkel och svår. Elever som har fallenhet för matematik 

upplevde det svårt när de började lära sig klockan. Enligt läroplanen 2011 är det viktigt 

att eleverna kan uppskatta tid. Centralt innehåll benämner att matematiska storheter ska 

mätas. Det står även att eleven kan efter årskurs 3 göra enkla mätningar, jämförelser och 

uppskatta tid samt använda enheter för att utrycka ett resultat (Skolverket 2011).  

 

Sahlin, (1997) forskarstuderande i pedagogik berättar om elevers svårigheter med 

tidsbegreppet. Hon berättar om Klewborns (1992) undersökning om gymnasieelevers 

svårigheter i matematik. Klewborn kom fram till att tidsberäkning var bland de svåraste 

områdena. Det kan bero på att elevernas baskunskap i tidsbegreppet i låg och 

mellanstadiet inte är riktigt befästa (Sahlin 1997 ). Svårigheter kan även bero på elevens 

ursprungsland då begreppet tid i olika länder upplevs och används på olika sätt. Sverige 

är idag ett land med många olika nationaliteter som genom skolan ska involveras i 

samhället. I läroplanen (2011) står det: ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar 

och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem” (Skolverket, 2011; 13). Att tidsberäkna och behärska klockan är alltså 

en viktig beståndsdel för att elever i framtiden ska verka i samhället. Studiens resultat 

kan vara ett stöd för lärare i framtiden när de undervisar om klockan. Ett stöd för hur de 

ska undervisa och när olika innehåll ska undervisas för olika elever.  
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2 Syfte 
 

Syftet är att ta reda på vilka kunskaper elever i skolår 3 visar gällande tid och hur de 

förklarar tillvägagångssätt vid lösningar av olika uppgifter med tid. Jag vill även 

undersöka vilka möjligheter som ges eleverna till förståelse av tidsbegrepp. 

 

 

 Frågeställningar  2.1
 

Studiens frågeställningar är:  

 

 Vilka kunskaper om tid redovisar eleverna, både skriftligt och muntligt?  

 Hur förklarar några av eleverna sina tillvägagångssätt vid lösningar av uppgifter 

om tid? 

 Vilken möjlighet till förståelse av tidsbegrepp erbjuds av läraren? 
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3 Litteraturbakgrund 
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för en beskrivning av begreppet tid följt av att 

mäta och räkna med tid. Avslutningsvis presenteras en genomgång av tidigare forskning 

om barns inlärning av tidsbegreppet. 

 

 Vad är tid? 3.1
Tiden kan uppfattas olika eftersom begreppet kan definieras på olika sätt. Hela vår 

tillvaro är uppbyggd av tiden. Tiden kan mätas med att jämföra hur något har förändrats 

från då till nu till exempel åldrande. Enligt kristendomen ses tiden som linjär. Det 

betyder att tiden aldrig kan bli detsamma som den var igår och att den har en början och 

ett slut (Nationalencyklopedin 1996). Newton definierar tiden såhär: ” Den absoluta 

sanna och matematiska tiden flyter av sig själv och av sin egen natur med likformig 

hastighet utan hänsyn till någonting yttre” (Nationalencyklopedin, 1996,Nr 18; 249). 

 

Enligt Lundmark (1989) är tid abstrakt och kan betyda olika saker beroende på vilket 

sammanhang vi menar. För att lättare veta vilket sammanhang som diskuteras har han 

delat in ”tidsdelarna” i fyra olika fält. Tid och materia är det första fältet där det handlar 

om tidens naturliga gång, exempelvis tiden det tar för ett barn att växa och bli ungdom, 

eller tiden det tar för jorden att gå runt ett varv runt solen. Det andra fältet heter tid och 

mänskligt psyke och handlar om hur vi människor uppfattar tiden som går, till exempel 

varför det ibland känns som att tiden går fort när man har roligt och ibland långsamt när 

man som barn väntar på jultomten. Det tredje fältet heter tidsfilosofin som filosofer 

använder sig av för att diskutera världens och tidens existens. Det fjärde och sista fältet 

heter tid som samhällsföreteelse och handlar om den tid som är vanligast att vi 

människor använder oss av. Det är tiden som vi vill passa, tiden som avgör när skolan 

börjar och när jobbet slutar (a.a.).   

 

 Att mäta och beräkna med tid 3.2
 Det finns svårigheter med att mäta tid. Enheten för tid är sekund och när det har gått 60 

sekunder kallar vi det en minut. När 60 minuter har gått säger vi att det har gått en 

timma. När 24 timmar har passerat har det gått ett dygn. Det första sättet människan 

mätte tid på var dag och natt och därefter mättes längden på dygnet och sedan timmarna. 

Mäta kan göras på olika sätt beroende på vad som ska mätas och varje sätt kräver sin 

metod. De vanligaste sätten är vikt, längd, tid, hastighet och volym (Kilborn 1992). 

Kilborn (1992) berättar om svårigheterna med att mäta tid. Han menar att tiden kan vara 

svår att mäta då en uträkning om en tidsintervall mellan två tider kan vara komplicerad. 

Vanligtvis inom matematik vill man subtrahera för att få ut mellanskillnaden som blir 

svaret. Han menar att man fortfarande kan subtrahera när man räknar ut tiden men tänka 

sextiotalsövergångar (60 sekunder på en minut) (a.a.). Det kan vara en anledning till att 

det är svårt för elever med inlärning av tidsbegreppet. Kilborn (1992)  berättar även att 

ett alternativ kan vara att ha analoga klockor till hjälp då man lättare kan se skillnaderna 

mellan tiderna för att först räkna ut timma och sedan minuterna (a.a.).  

 

Tid kan användas på olika sätt i olika kulturer och delar av världen. Hartsmar (2001) 

berättar att i dagens västerländska kultur benämner vi tiden som ett klockslag till 

exempel 13:25. Det kan tyckas vara ett vanligt utryck men så ser de inte ut i andra 

kulturer. Siouxindianerna beskriver tidens gång men har inga begrepp för tid som 13:25 

(Hartsmar 2001). Frykman och Löfgren (1979) säger att tiden utrycks mer eller mindre i 

alla kulturer på olika vis men att den västerländska kulturen har svårt att förstå då vi är 

beroende av klockan som tidsartefakt (a.a.). 
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Idag finns det många olika slags klockor som används till olika saker. Timglaset är en 

artefakt som kan innehålla både sand eller vatten. Det ser ut som ett glas som i mitten 

täcks med annat glas (klepsydra) utom ett litet hål i mitten där sanden ska rinna igenom. 

När sanden har runnit igenom har en viss tid passerat beroende på hur mycket sand det 

är. Timglasen har används länge främst på båtar då de var svårt att få vanliga klockor att 

fungera till sjöss. Timglas idag används vanligast i sällskapsspel. Den finns även som 

artefakt i skolor med olika sandmått för att elever ska kunna mäta olika tider.  För att 

mäta kortare tider behövdes andra tidvändare (Mellgren 1998). Friedman och Laycock 

(1989) beskriver de vanligaste tidsartefakterna såhär: De analoga klockorna visar 

timmar som visare fortsättningsvis pekar på från 1-12. Minuterna syns mellan siffrorna 

som streck från 1-60. Den digitala klockan är annorlunda då timmar och minuter visas 

som endast siffror allt mellan 00:00 till 23:59 i en display (a.a.). Kilborn (1992) 

beskriver skillnaden mellan den analoga och den digitala klockan: ”Digitaluret ger inte 

någon geometrisk bild av de här slaget, utan ger direkt två mätetal, i det här fallet 13:27. 

Det är viktigt att uppmärksamma denna skillnad när man undervisar om tid” (Kilborn, 

1992; 54). 

 

Väckarklocka, alt. Väckarur kan ställas in i förväg till en viss tidpunkt. När klockan 

passerar den bestämda tidpunkten ger den ifrån sig en ringsignal eller ett ljud. Ljudet 

ska vanligtvis signalera till den person som sover att hen ska vakna. Väckarklocka kan 

vara en av de tidsartefakter som elever är mest bekanta med då de kan använda dem när 

de ska gå upp på morgonen innan skolan börjar. Tidtagarur, alt. Stoppur är ett urverk för 

tidtagning. Med ett stoppur tar man tiden på hur länge någonting varar eller tar. 

Stoppuret är effektivt när man vill mäta hur fort någon springer då den kan mäta tiden 

väldigt exakt med tiondelar, hundradelar och tusendelar. Stoppuret används oftast under 

idrottslektionerna då eleverna mäter tid efter deras prestationer. Timer alt. tidur eller 

äggklocka är en klocka som med väckarklockan kan förinställas och ge ifrån sig en 

signal. Skillnaden är att en väckarklocka visar tiden som ett urverk och timern är till för 

att räkna ned hur lång tid något ska ta. Anledning till att det kallas äggklocka är att den 

är en passande klocka att använda när man ska koka ägg. Man kan ställa in timern på 

exempelvis 7 eller 10 minuter beroende på hur hårdkokta äggen ska vara 

(Nationalencyklopedin, 1996). Timern är en användbar artefakt för elever då den kan 

användas i hemkunskapsundervisningen eller om läraren ställer in en tid för hur länge 

eleverna till exempel ska läsa, eller utföra en diagnos.  

 

Matematikområdet ”klockan” lär sig elever i Sverige oftast i årskurs 3. Den analoga och 

den digitala klockan är de två vanligaste tidsartefakter vi använder oss av idag. De 

mäter tid på samma sätt med timma, och minut fast de avläses på olika vis. Friedman (i 

tryck) skriver om olika nivåer som innehåller barns kunskaper om klockan. För att barn 

ska förstå klockan som helhet krävs det att de lär sig de tre stadierna. I det första stadiet 

måste barnet läsa av klockan och se hur mycket den är. De måste också förstå skillnaden 

mellan den digitala respektive den analoga klockan. Skillnaden mellan det digitala och 

den analoga klockan är att den digitala innehåller flera siffror som barnen måste veta 

vad de betyder. Har barn svårigheter med att läsa av digitala klockan tror oftast vuxna 

att det beror på att kunskapen om analoga klockan brister. De menar att om inte barnen 

kan den analoga klockan ordentligt kan de inte lära sig den digitala klockan, vilket 

Friedman och Laycocks (1989) forskning påvisar att så är inte fallet. I det andra stadiet 

måste de kunna omvandla tiden.  De måste förstå vad klockan blir om tjugo minuter 

eller hur mycket klockan var för trettio minuter sedan. I det tredje stadiet måste barnen 

förstå klockan tidsmässigt. De måste förstå behovet av att lära sig klockan och när saker 

och ting händer under ett visst klockslag. De bör även förstå att klockan 15:00 är det 
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mellanmål och efter det är det fotbollsträning. De kan även säga ordningsföljder när en 

viss aktivitet börjar under dagen. De måste också förstå att för trettio minuter sedan var 

det dåtid och att samma klockslag återkommer under samma tidpunkt under 

morgondagen (Friedman, i tryck). Dessa tre stadier är användbara till studien då 

undersökningen bygger på i vilka stadie eleverna är och om det stämmer överens med 

resultat utifrån matematikdiagnosen. 

   

 Barns tidiga inlärning av tid 3.3
Barn möter tidsbegrepp tidigt i livet i olika sammanhang. Tidsbegrepp som idag, igår, 

förra veckan, nu, och snart är bland de första. Barns liv levs efter att passa tider och att 

rätt saker ska ske under rätt tidpunkt som att äta först sedan leka och lördagsgodis en 

gång i veckan. Barn blir alltså tidigt medvetna om tidsbegreppet innan de börjar skolan. 

Klockan kan de också lära sig tidigt, om föräldrarna ”rabblar” de olika klockslagen 

regelbundet. Att barnen bär ett armbandsur i tidig ålder kan också underlätta för hen att 

behärska tidsbegreppet tidigare. I skolan finns det klockor i klassrummet och på 

skolgården. Almanackor och kalendrar är också givna dekorationer (Westlund 1996). 

Barn får redan i första klass kanske till och med på förskolan lära sig om årstider, 

veckodagar och månader. Hartsmar (2001) berättar att det är vid skolåldern som barn 

kan hantera begrepp som har med objektiv tid att göra det vill säga årstider, dagar och 

klocktid. Dock menar Hartsmar att trots begreppen sitter betyder det inte att barnen har 

en förståelse för dem (a.a.). Westlund (1996) skriver om Piaget som berättar att barn lär 

sig när de är små att känna av tiden till. Exempel (initutiva tidsuppfattningen) att de 

bedömer när det är dags att vakna, sova, äta mellanmål. När de börjar lära sig klockan i 

8-10 års ålder blir klockan överlägsen de initutiva tiden och barnet förlitar sig helt på 

klockan (a.a.). 

 

 Oakden och Sturts (1992) gjorde en undersökning under 20-talet om barns 

tidsuppfattning i olika åldrar. Barnen fick utsättas för begrepp som klockslag, datum 

och årtal och planera utifrån dessa. De kom fram till att barns tidsförståelse utvecklas 

långsamt fram till elva årsålder då de börjar förstå tidsbegreppens helhet (a.a.).  

Hartsmar (2001) tillägger dock att den fulländande förståelsen för tiden kommer vid 

cirka 13 års ålder (a.a.). 

 

Oakden och Sturts (1992) berättar att som lärare är det viktigt att lära eleverna att förstå 

tidsbegreppet och att lära dem använda det i de vardagliga miljöerna. Till exempel: att 

mäta tid i naturliga och vardagliga händelser för att eleverna ska få öva och så 

småningom känna sig säkra (a.a.) Vardagliga händelser kan vara att använda en timer 

när man lagar mat eller att förutspå när man kommer hem ifrån en aktivitet. Det kan ske 

i olika skolämnen och i olika rum som idrott, hemkunskap, och matematik. Piaget 

(1940) fastställer att barns tidsperspektiv utvecklas i skolåldern men att den även är 

begränsad. Han menar att barn har svårt att förstå att tiden kan vara olika för olika 

personer och föremål till exempel olika åldrar på två syskon. Barn kan alltså ha svårt att 

förstå att det yngsta syskonet är född vid ett senare tillfälle.  De kan inte sätta ett 

samband mellan tidsförlopp och ordningsföljd (a.a.). Bradley (1947) fastställer att barns 

tidsuppfattning övas bäst om de har en god matematisk förmåga sedan tidigare när de 

ska lösa uppgifter (Bradley, 1947). Det är alltså viktigt att eleverna har en grundlig 

matematisk bas för att lättast lära sig om tidsbegreppet. Labrell, Mikaeloff, Perdry och 

Dellatolas (2016) har forskat om barns tidsuppfattning och berättar att tidsuppfattning är 

starkt sammankopplat med barns uppfattning om siffror.  De menar att siffror är 

involverade i klockan och kunskapen om klockan förlitar sig på matematiken (a.a.). 
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Tiden behöver inte alltid vara lätt att lära sig. Alderman och Janeslätt (2004) skriver i 

sin rapport att tidsuppfattning är ett område som kan innebära svårigheter för barn. Barn 

som har en form av diagnos eller utvecklingstörning har svårt med känslan för tid och 

att planera den (a.a.). Malmer (1996) har utifrån hennes undersökning kommit fram till 

att barn har lättare att läsa av den analoga klockan då de får en bättre tidsuppfattning 

(Malmer & Adler 1996). Det kan försvåra för elever då den digitala klockan finns i fler 

sammanhang idag än den analoga, t.ex. i datorer och mobiltelefoner. Westlund (2005) 

tillägger att skolan lägger mycket tid på elevers inlärning av klockan. Det blir svårt för 

eleverna att planera sin vardag utan kunskapen. Med kunskap om klockan kan elever 

delta eller avstå från diverse aktiviteter och samtidigt planera utifrån sig själv (2005).   

 

Friedman och Laycock utförde 1989 en undersökning i USA om barns inlärning av den 

analoga och den digitala klockan. Det var 240 barn från första till femte klass som var 

med i undersökningen. Undersökningens resultat visade på att det finns stora skillnader 

mellan barn som lär sig klockan. Den digitala klockan kunde elever i årskurs 1 läsa av 

ganska exakt. De kan även lägga ut visarna i den analoga klockan till rätt tid. Att läsa av 

heltimma kunde de också behärska. I andra årskursen kunde eleverna läsa av den 

digitala klockan exakt, men den analoga kunskapen varierade väldigt mycket. De var 

också bättre på halvtimma än förstaårseleverna. De förstår även att aktiviteter under 

dagen är kopplad till ett visst klockslag tillskilland från eleverna i årskurs 1. Elever i 

tredje klass har lärt sig att läsa av den analoga klockan både de stora siffrorna som ska 

föreställa timmar och de små strecken som ska vara minuterna. Problem med den 

analoga klockan hade alla årskurserna mer eller mindre. Den analoga klockan 

behärskade eleverna endast om visarna stod på heltimma. Stod de på andra klockslag 

blev den plötsligt svårt även för de äldsta eleverna. Tid som X:43 har tredje, fjärde och 

femteklassare svårigheter med. Avslutningsvis resonerar de att när elever har lärt sig 

både den analoga och den digitala klockan är de relativt gamla. Deras utveckling om 

tidsbegreppet går framåt fram tills tredje klass då utvecklingsprocessen saktar ned de 

följande närmsta åren. Sedan konstaterar de att som helhet var det ingen märkbar 

skillnad mellan den analoga och den digitala klockan (a.a.).  
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4 Teoribakgrund 
I avsnittet redogörs teorin, det kognitiva perspektivet. Teorin har används i studien i 

bland annat analysering av det insamlade materialet.  

 

 Piaget- Det kognitiva perspektivet 4.1
Piagets (1940) teori handlar om när barn utvecklas och hur de utvecklas med språket i 

fokus. Piaget säger att barn i olika åldrar är mogna för olika typer av uppgifter beroende 

på svårighetsgrad. Han menar att det viktigaste inte är om barnen svarar rätt på en fråga 

i till exempel skolan då det mest intressanta är hur de har kommit fram till svaret. Piaget 

ville alltså ta reda på hur barnen tänkte inför olika uppgifter och i omvärlden eftersom 

tänkandet enligt honom inte är en produkt utan en process. Processen kallas för 

utvecklingsprocessen (a.a.).  

 

Utvecklingsprocessen är indelat i fyra olika stadier, beroende på vilken ålder barnet 

befinner sig i. Det sensomotoriska stadiet är från 0-2 år och bygger på att barnet genom 

sina handlingar förstår och tänker när de gör något. Det är även en början till språket. I 

slutet av perioden utvecklar de en självmedvetenhet. I det preoperationella stadiet är 

barnen 3-6 år. Barnet kan nu se omvärlden och lära sig att förutse sina handlingar. I det 

konkret-operationernas stadie är barn oftast i från 7-12 år. Barn kan anta och förutsäga 

tänkbara händelser för att sedan göra dem. De kan ta hand om relationer med människor 

bättre och jämföra och överväga olika val i livet. De är även under denna tid som barn 

är skolmogna vilket passar med utvecklingen som sker i dess ålder. Det formal-

operationella stadiet är från 12 år och uppåt. Här kan barnet se möjligheter. Barnet 

utvecklar sitt tänkande till mer formellt. Dock har inte deras matematiska förmåga 

utvecklats fullt vilket gör att barn möter olika problem under matematikundervisningen 

i skolan (Piaget, 1940). Utvecklingen av de olika stadierna sker när barnets tänkande 

genomgår en förändring. 

 

Biologisk mognad, fysisk miljö och psykisk miljö spelar roll när barnen går ifrån ett 

stadie till ett annat. Det betyder att ett barn som är fem år kan vara på det konkret-

operationella stadiet och en sjuåring fortfarande vara kvar i det preoperationella stadiet.  

En annan aspekt som även spelar roll i barnets utveckling är jämviktsbegreppet. I skolan 

ansvarar lärarna för barnets utveckling. När utveckling sker enligt Piaget (1959) tar 

barnet vara på tidigare kunskaper för att sedan utveckla dessa till nya. Piagets teori 

använder sig av symboliska scheman som han menar finns inom oss människor när vi 

lär oss något. När vi lär oss skriva, rita, klippa kommer vi ihåg detta med scheman som 

förvaras inom oss. Assimilation är ett begrepp som betyder att vi använder ett schema 

som vi har lärt oss för att hantera något som händer här och nu, exempelvis, läsa av 

heltimme i den analoga klockan innan avläsningen av halvtimme börjar. Barnet lär sig 

inget av assimilaton men övar dock på den pågående aktiviteten. Assimilation är alltså 

ett beteende som är påverkat av tidigare faktorer i livet där av miljön och mognad. 

Ackommodation är när man lär sig något nytt och därför får ett nytt schema. Nya 

scheman kan skapas när barnen lär sig något på ett nytt sätt exempelvis lära sig 

halvtimme när heltimme har befästs i den analoga klockan. Då måste de lära sig ett nytt 

sätt att tänka för att få ut det rätta svaret. Ackommodation är alltså scheman som barnet 

lär sig bland annat i skolan (a.a.).  
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5 Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval följt av de olika datainsamlingsmetoderna: 

observation, matematikdiagnos och intervju. Avslutningsvis följer genomförande av 

databearbetning och tillförlitlighet.  

 

 Urval  5.1
Syftet med studien är att ta reda på vilka kunskaper elever i årskurs 3 besitter om 

tidsbegreppet. Metoderna som valts är observation, matematikdiagnos och intervju. För 

att få ett trovärdigt svar har observationen skett i en hel klass med 22 elever och en 

lärare under en matematiklektion när de övar ”klockan”. Fokus under observationen var 

på läraren och eleverna när de ställde frågor och svarade. 

 

Med en matematikdiagnos kan elevernas kunskaper om matematikområdet tiden 

upptäckas. Dock är det bra att följa upp elevernas svar efter en diagnos då man som 

lärare inte får veta hur de tänkt när det har svarat. Löwing och Kilborn (2002) berättar: 

”Det är sällan möjligt att från den skriftliga diagnosen avgöra vilka tankeformer som 

förorsakat problemen” (Löwing & Kilborn 2002; 170). Därför är det bra med en 

uppföljning av elevernas svar som till exempel en intervju där elevernas tankar och svar 

framkommer. Läraren ska också intervjuas. Läraren har jag en relation till innan då vi är 

kollegor. Med en intervju kan respondenten få reda på fakta om informantens tankar 

exempelvis om matematikinnehållet tiden. Dalen (2011) berättar att samtalet bör spelas 

in då det ger intervjuaren den bästa förutsättningen att få ett så trovärdigt underlag som 

möjligt (a.a.).  

 

 Datainsamlingsmetoder 5.2
Nedan presenteras datasamlingsmetoderna: observation, matematikdiagnos och intervju. 

Diagnosavsnittet innehåller målen och vilka kunskaper som eleverna ska visa. 

 
5.2.1 Observation 

Observationen skedde i ett klassrum under en matematiklektion där elever tillsammans 

med läraren övar klockan. Johansson och Svedner (2010)  berättar om fördelar med en 

observation. En observation är fördelaktig då den kan ge information som inte kan fås 

via elevintervjuer. Till exempel: hur kunniga eleverna är under vissa frågor som läraren 

ställer samt om de möter problem. En observation är den mest effektiva metoden för att 

läsa av samspelet mellan lärare och elev i en undervisningssituation. De menar att 

observatören får se händelserna utifrån en helhet där händelser mellan lärare och elev är 

i fokus. Under observationen användes metoden Critical incidents- observation av 

viktiga händelser. Metoden är användbar då man som observatör utgår från sina 

frågeställningar och därmed observerar händelser som sker i klassrummet. 

Observerandet pågick under hela lektionstillfället och var därför löpande. Inga avbrott 

förekom. Eftersom observationen skedde i en hel klass och med elevernas lärare är det 

en passande metod då det är många informanter att observera. Ett hjälpmedel för 

observatören är ett observationsschema (Bilaga B) som är anpassad för en löpande 

observation. Schemat är lätt att fylla i för att observatören ska lägga så lite tid som 

möjligt på att skriva. Det insamlade materialet ska avslutningsvis analyseras. Under 

observationen kopplas även händelserna som sker till teorin kognitiva perspektivet. 

(a.a.).  
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5.2.2 Matematikdiagnos 

Eleverna har genomfört en matematikdiagnos hämtad från Skolverkets (2016) 

diamantdiagnos. Skolverket har en diamantdiagnos inför varje arbetsområde i 

matematik. Det är ett skolmaterial som innehåller tydliga mål och är kopplat till 

läroplanen 2011. Det är väsentligt att välja en diagnos utifrån skolverket eftersom de 

bygger på kunskap som ska uppnås i årskurs 6. Diamantdiagnosen har ett arbetsmaterial 

innehållande olika delar som behandlar matematiska kunskaper. Utifrån diagnosen har 

passande uppgifter valts ut för att få reda på vilka kunskaper eleverna besitter om 

arbetsområdet tid. Uppgiftsområdena som valts ut är analog tid, som innehåller 

uppgifter som avläsning av analog tid, rita in hur visare står på en urtavla och 

enhetsbyte mellan dygn, timma, minut och sekund. Det andra området är tidsdifferensen 

analog tid som innehåller uppgifterna addera hel och halvtimme till ett jämt klockslag 

och addera kvartar till ett jämt klockslag. Dock fanns det flera frågor i området men 

läraren hävdade att det räcker med två uppgifter då området är relativt nytt för eleverna. 

I område 3 behandlas omvandling från analog till digital tid. I frågorna ska eleverna 

omvandla från analog tid till digital samt addera eller subtrahera minuter ifrån en given 

tid. Även i detta område har ett antal frågor valts bort. Anledningen är, att jag bedömde 

att diagnosen hade blivit för omfattande för eleverna.  

 

Uppgifterna har valts ut till viss del med samråd av elevernas lärare för att eleverna inte 

ska möta uppgifter som inte har blivit bekanta med. Därför finns det områden som inte 

blir behandlade i diagnosen som subtraktion med analog tid, dygnsövergång i addition 

och digital tid, timövergång i subtraktion och digital tid och dygnsövergång i 

subtraktion och digital tid. Diamantdiagnosen är indelat i tre delar där varje del 

innehåller tre bedömningsmatriser. Bedömningsmatriser har använts för att det blir 

lättare att se elevernas sammanlagda resultat. Eleverna har genomfört diagnosens alla 

tre delar under samma tillfälle.                                              

 
5.2.2.1 Kunskaper som eleverna visar 

Diagnosmaterialet Diamant (2016) är indelade i tre delar och i varje del får barnen visa 

sina kunskaper om tid på olika sätt (bilaga D). I de två första frågorna behandlas 

kunskapen om hur mycket klockan är samt kunskap om tidens olika enheter. Eleverna 

får i första delen visa att de kan läsa av analog tid samt att de förstår tidsenheterna, 

dygn, timma, minut och sekund och relationerna mellan begreppen. I del två får 

eleverna utifrån en läsuppgift behandla kunskapen om tidsintervaller. De får ta reda på 

hur mycket klockan kommer bli samt hur mycket den har varit för en viss tid sedan. 

Eleverna ska förstå att de kan addera hel och halvtimma till ett jämt klockslag och 

addera kvartar till ett jämt klockslag. Här visar eleverna även kunskap om tidsbegreppen 

samt dess befattning. I den tredje delen får eleverna visa att de kan behärska den digitala 

klockan. De ska veta hur de skriver tider digitalt både när det är dag, eller morgon. De 

ska visa att de kan skriva tidsintervaller både om det gäller en tid som har varit eller en 

tid som ska komma. De får visa sina kunskaper om att omvandla analog tid till digital 

tid. De ska även veta ifall de ska addera eller subtrahera från en given tid. 

 
5.2.3 Intervju 

Under intervjun svarade tre elever på utvalda frågor utifrån deras resultat från 

matematikdiagnosen. De har även fått frågor som handlar om deras kunskaper om olika 

tidsartefakter (bilaga B). Läraren fick frågor om vilka metoder som tillämpas när hen 

undervisar om tidsbegreppet (bilaga E).  
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Det finns olika intervjutekniker beroende på vem som är informant och vad man ska ha 

intervjun till. Alla tekniker har gemensamma grundläggande företeelser. De 

grundläggande byggstenarna för alla är att vara hövlig, uppmärksam och ha en ödmjuk 

attityd. I denna studie har en forskningsintervju genomförts som innebär att 

respondenten ställde frågor som hör till undersökningen. Metoden som används var 

styrd eller strukturerad forskningsintervju. Två intervjuguider förbereddes eftersom 

intervjuerna syftar till två olika saker. De huvudsakliga frågorna är öppna och det ges en 

möjlighet att frågor kan ställas som inte var planerade från början. Det gör att svar har 

uppkommit som ger extra information till undersökningen. Frågorna i intervjuguiden 

var förberedda och har planerats att komma i en viss ordningsföljd. De tre eleverna har 

mött samma frågor och på så sätt har svaren jämförts till undersökningen. Läraren har 

fått andra frågor. Det är viktigt att tänka på att frågorna som ställs håller sina ramar och 

att personen som svarar, inte ”svävar iväg” i frågor och svar som inte var grundtanken 

(Krag, Jacobsen 1993). 

 

Att förbereda frågor är viktigt i en forskningsintervju då respondenten vet att hen ska få 

svar på det denne undersöker. En respondent måste tänka varför hen ställer vissa frågor 

och vad hen vill ta reda på med de utvalda frågorna. Det finns olika typer av frågor som 

leder till olika svar. De första frågorna som ställs i varje intervju i studien kallas för 

demografiska frågor och är slutna. Dessa frågor är till för att informanten ska känna sig 

bekväm i situationen och får därför frågor som hen känner sig trygg med att besvara. I 

denna studie ställdes demografiska frågor som vart finns det klockor? Och hur länge har 

du jobbat som lärare? Därefter ställdes kunskapsfrågor där respondenten vill ta reda på 

informantens kunskaper om ett visst ämne. Dessa frågor är öppna för att respondenten 

ska få mycket information om den ställda frågan (Krag, Jacobsen, 1993). I detta fall har 

elevernas kunskaper om tidsbegreppet varit i fokus samt lärarens metoder om inlärning 

av tidsbegreppet.   

 

 Genomförande 5.3
Undersökningen började med en observation i en tredje klass med 22 elever och en 

lärare. Dag och tidpunkt bestämdes i samråd med läraren. Det bestämdes även att 

lektionen skulle vara en matematiklektion när de övar klockan. Resterande fick läraren 

planera då hen har mest kunskap om innehållet som eleverna bör öva på i 

matematikområdet tiden. Lektionen och observationen pågick i 30 minuter. För att 

observationen skulle bli kvalitativ förbereddes en mall ”critical incidents” (Bilaga C) till 

den. När jag kom in i klassrummet presenterade jag mig för barnen och berättade varför 

jag var där. Därefter satte jag mig nästan längst bak i klassrummet och började 

observera. Lektionen var till en början lärarledd. Läraren stod längst fram i klassrummet 

med en analog plastklocka. Eleverna satt i par på sina platser med en liten Whiteboard 

där de skulle skriva ned sina svar. Läraren ställde frågor som skriv kvart över tre på två 

sätt. Eleverna skulle därefter i par diskutera med varandra och skriva ned sina svar på 

Whiteboarden. Läraren gick runt i klassrummet för att stötta de elever som behövde 

hjälp. Efter genomgången fick eleverna ett arbetspapper innehållande uppgifter om 

klockan där de skulle arbeta själva. Jag började därför gå runt i klasrummet för att få en 

närmare inblick i vad eleverna jobbade med 

 

När observationen hade genomförts bestämdes dag för genomförandet av 

matematikdiagnosen (Bilaga D). Det var 22 elever som genomförde digagnosen. 

Diagnosen genomfördes i halvklass så jag besökte klassen två gånger. Jag började med 

att presentera mig igen och berättade att de ska få göra en diagnos det bästa de kan. Jag 

berättade att den innehåller tre delar och att de kommer få poäng för varje del. Eftersom 
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diagnoser är ett material där lärare ska se vart eleverna ligger kunskapsmässigt tilläts 

inga hjälpmedel (plastklocka). De fick 30 minuter på sig att genomföra diagnosen. 

Under tiden var jag kvar i klassrummet för att succesivt samla in diagnoser från de som 

var färdiga. 

 

Efter att diagnoserna blivit rättade har ett visst antal elever valts ut till intervju som 

utifrån diagnosen svarade utmärkande. Tidigare har ett brev (bilaga A) skickats ut till 

elevernas vårdnadshavare för att be om tillåtelse att intervjua deras barn. Därför måste 

hänsyn tas till deras samtycke när eleverna väljs ut. Eleverna som blev intervjuade var 3 

stycken. Intervjuen skedde med ett barn i taget och pågick i ett litet grupprum bredvid 

klassrummet. En intervjuguide användes som har konstruerats tidigare för att veta vilka 

frågor som ska ställas. De tillkom även frågor som inte finns med i intervjuguiden om 

jag ville veta mer om en fråga. Först fick eleverna frågor som kan kännas lättare att 

svara på till exempel hur de tycker om att gå i skolan eller vad de har för slags klockor 

hemma. Sådana frågor ställdes för att eleverna ska känna sig bekväma i intervjun. 

Därefter visades ett antal tidsartefakter som de skulle namnbestämma och berätta vad de 

hade för användningsområden. Sedan ställdes frågor som rörde elevens svar på 

diagnosen. Därför kunde vissa frågor vara speciellt utvalda till vissa elever för att deras 

svar är olika. Avslutningsvis intervjuades läraren. Även vid detta tillfälle ställdes frågor 

för att läraren skulle känna sig bekväm i situationen (bilaga E). Vi satt själva i 

klassrummet som är en miljö där läraren känner sig bekväm. För att datainsamlingen 

ska bli enkel spelades samtalen in.  

 

 Databearbetning och tillförlitlighet 5.4
Efter genomfört forskningsarbete måste forskaren bevisa att forskningen ägde rum. 

Detta kallas autencitet och betyder pålitlig.  Forskningen blir pålitlig om data sparas 

som denne har fått fram exempelvis bandinspelningar eller transkribering från intervjun, 

anteckningar från observation samt enkäter eller testresultat. För att bevisa att data är 

autentisk har observationen skrivits ned i en särskild mall med datum och klockslag för 

att tydligt berätta när den ägde rum. Elevernas provresultat har även sparats i en 

bedömningsmatris för att lätt kunna se och jämföra elevernas svar och elevintervjuerna 

har transkriberats. Viss del av materialet finns som bilagor i denna studie. När 

forskningen har blivit autentisk betyder det att forskningen ska beskrivas tydligt i 

studien för att övriga personer kan undersöka av samma slag. Anledningen är att 

forskare ska kontrollera resultatet genom att forska om området själv. Det kallas för 

verifiering och ska vara ett tillförlitligt sätt att säkerhetsställa sin forskning på. Dock är 

verifiering kritiskt diskuterat av forskare då det kan vara svårt att få fram exakt likadant 

resultat som någon annan (Denscombe 2004). Beskrivningen om hur 

datasamlingsmetoderna har gått till finns i metodavsnittet. 

 
5.4.1 Etiska regler 

En god forskare ska förhålla sig etiskt till forskningen och dess informanter. Om inte det 

följs kommer forskningens tillit att försvinna (Denscombe 2004). Därför tas hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Det första kravet är informationskravet. Där är 

respondenten skyldig att informera informanterna om deras rättigheter när de ingår i 

forskningen. Det har genomförts då eleverna har blivit informerade om studien och dess 

upplägg vid besök. Det andra kravet är samtyckeskravet där informanterna ger forskaren 

tillåtelse att de är med i studien. Är informanterna minderåriga krävs ett samtycke av 

deras vårdnadshavare. Vårdnadshavare har fått ett brev där de samtycker att deras barn 

ska bli intervjuade (bilaga A). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet där 

informanterna förblir anonyma i studien. Det står i brevet till vårdnadshavarna att 
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informanterna ska vara anonyma. I studien nämns inte heller eleverna eller lärare vid 

namn. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att respondenten inte använder 

informanternas uppgifter till något annat ändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

 

6 Resultat och analys 
Här redogörs studiens resultat som utgår utifrån studiens frågeställningar: Vilka 

kunskaper visar eleverna om tid både skriftligt och muntligt? Hur förklarar några av 

eleverna sina tillvägagångsätt vid lösningar av uppgifter? samt vilken möjlighet till 

förståelse av tidsbegreppet erbjuds? I avsnittet benämns det intervjuade eleverna som 

elev 1 elev 2 och elev 3.  

 

 Vilka kunskaper visar eleverna om tid både skriftligt och 6.1
muntligt?  
Här presenteras elevernas kunskaper när det gäller tid utifrån observation och 

matematikdiagnos samt intervju. Elevernas resultat utifrån diagnosen har sammanförts i 

tre stapeldiagram. Varje stapeldiagram motsvarar varje delprov och varje stapel 

motsvarar kunskapen eleverna behärskar. I figur 1 visas kunskapsområdet från analog 

till digital tid. I figur 2 visas kunskapsområdet analog tid och i figur 3 visas 

kunskapsområdet tidsdifferensen analog tid. Eftersom varje kunskapsområde innehåller 

olika antal frågor var det mest angeläget att räkna ut procentenheten för varje typ av 

frågor för att jämföra de olika kunskapsområdena. I varje stapeldiagram visas antal rätt 

eleverna hade sammanlagt i procent.  

 
6.1.1 Från analog till digital tid 

I observationen och resultatet av matematikdiagnosen framkom det att eleverna har 

svårt med den digitala tiden. Under observationen sa läraren ett klockslag som eleverna 

skulle skriva på Whiteboards. Klocktiden skulle skrivas på två sätt både digitalt på 

dagen respektive natten. Många utav eleverna hade svårt med det då de bara skrev ned 

ett sätt. De hade även svårt att veta vilken utav till exempel 02:00 och 14:00 som tillhör 

dagen respektive natten. Det visas även i matematikdiagnosen då det var drygt hälften 

av frågorna som var rätt.  

 

Nedanför visas resultatet av kunskapen från analog till digital tid. Drygt 50 procent av 

frågorna från analog till digital tid svarade eleverna rätt på. Addera eller subtrahera ett 

antal minuter från en given tid var desto svårare med mindre än hälften rätt på frågorna. 

Det är en stor skillnad jämfört med hur eleverna behärskar området analog tid. Det var 

även det område som eleverna översiktligt presterade sämst i.  
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6.1.2 Analog tid 

Något som eleverna behärskade som visades både i observationen och i 

matematikdiagosen var den analoga klockan. Under observationen sa läraren en analog 

tid och eleverna skulle skriva ned den digitala tiden på två sätt. De visar att de kunde de 

analoga tiderna eftersom de skrev ned minst ett rätt sätt som var digitalt. I 

matematikdiagnosen visar eleverna god kunskap om den analoga klockan. De visar bäst 

resultat om enhetsbyte men därefter kommer avläsning av analog tid där eleverna 

svarade cirka 82 procent rätt på frågorna vilket är ett av de bästa kunskapsområdena. De 

hade även gott resultat på diagnosen om att rita in hur visarna står på en urtavla. Det var 

dock det ämnet de kunde minst i området analog tid. Felen som oftast blev var att 

visarna inte pekade tillräckligt tydligt på rätt siffra, eller att visarna hade ritats i fel 

längd.  

 

Svårigheter med den analoga tiden kan vara att läsa av klockan under halvtimmar. 

Under lektionen som observerades plockade läraren fram en analog plastklocka och 

ställde den på halv åtta. Hen frågade hur mycket klockan var. En elev svarade halv sju, 

läraren frågade vad sa du? Eleven svarade igen och den här gången det rätta svaret halv 

åtta. Eleven hade problem att läsa av en analog tid vilket eleven inte har haft tidigare. 

Visarna under tiden halv sju och halv åtta står relativt nära varandra vilket verkade vara 

svårt för eleven att läsa av. Samma problem visas i diagnosen när eleverna skulle rita ut 

visarna då felen som eleverna skrev ofta skiljer mellan en timme. Minutvisaren var 

oftast rätt, det var timvisaren som kunde skilja på en timme exempelvis halv åtta och 

halv nio. En annan händelse under observationen skedde efter matematikgenomgången. 

Eleverna får varsitt matematikpapper de ska jobba med själva om klockan. Pappret 

består av klockor med visare som de ska skriva ut tiderna på två olika sätt. Det finns 

även uppgifter med ett bestämt klockslag som de ska placera ut visarna på. Jag har 

konstaterat efter observationen att några elever hade svårt att placera ut visarna. Det 

svåraste var att placera ut timvisaren samt veta skillnaden på fem i och fem över halv då 

de blandas ihop.  
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Diagrammet nedan visar att eleverna hade under diagnosen bäst förståelse på enhetsbyte 

mellan dygn, timma, minut och sekund. Därefter kommer avläsning av analog tid. 

Enhetsbyte och avläsning av analog tid är något som eleverna lär sig först och har läst 

längst vilket kan vara en anledning till att de presterade bäst på de områdena. På tredje 

plats kommer kunskapen om att de kan rita in hur visarna står på en urtavla. Med detta 

resultat av de tre främsta områdena går det att konstatera att eleverna har bäst kunskaper 

om analog tid. 

 

 
 

 

 

 

 

 
6.1.3 Tidsdifferensen analog tid 

Nästa tidsområde är tidsdifferensen analog tid. Eleverna behärskade området med 

blandat resultat. Att addera hel och halvtimme till ett jämt klockslag presterade de bäst 

på och fick drygt 70 procent rätt på frågorna. Att addera jämna kvartar till ett jämt 

klockslag var ett av de svåraste områdena för dem under hela diagnosen med cirka 40 

procent rätt. Mindre än hälften av eleverna har kunskap om det vilket inte är konstigt då 

läraren påpekade innan diagnosen gjordes att de inte har jobbat mycket med sådana 

uppgifter.  
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6.1.4 Tidsartefakter 

Kunskaperna som de tre intervjuade eleverna visar om tidsartefakterna var jämn. 

Informanterna vet namnet på väckarklockan och vad den används till. De vet hur timern 

fungerade och vad den används till. De hade dock svårare att namnbestämma den men 

påpekade att den används när man lagar mat. Elev 3 visste äggklockans benämning. 

Timglaset var den svåraste artefakten av dem alla. Två av informanterna ville kalla den 

för ”sand… någonting” alternativt ”sandur”. Alla informanter visste hur den fungerade 

men hade svårt att nämna vad man kan använda artefakten till. Elev 3 och 2 nämnde att 

de har använt timglas när de spelat spel. Elev 1 nämnde att hens granne använder ett 

timglas när denne borstar tänderna. Hen berättade att då vet denne när hen ska sluta 

borsta. Elev 1 berättade också att timglas användes i Egypten då hon hade sett timglas i 

filmer som utspelar sig där. Stoppuret hade alla tre informanterna koll på. De visste att 

användningsområdet var att stoppa tiden för att se hur lång tid något tar. Elev 1 och 2 

nämnde att de ofta används när man sprang. Elev 3 hänvisade till en innebandymatch 

”då man kan stoppa tiden när ett visst lag har spelat en viss tid”. Att benämna stoppuret 

var desto svårare. Det var ingen av eleverna som sa varken stoppur eller tidtagarur.   

 
6.1.5 Analys 

När matematikdiagnosen utfördes av eleverna användes deras kunskaper för att svara på 

frågorna. De lärde sig inget eftersom de repeterade sin kunskap under testets gång som 

de redan har förvärvat därför användes assimilation. Trots att de inte kunde svara på alla 

frågor lärde sig eleverna inte någonting nytt eftersom de inte fick stöd (lärare eller 

laborativt material) till deras inlärning. Under lektionstillfället hade klassen en 

genomgång av att omvandla analog till digital tid. När eleverna inte kunde svaret till 

frågorna som läraren ställde fick de stöd direkt utav läraren för att komma på det rätta 

svaret. Likadant hände efter genomgången när eleverna fick ett tilldelat papper med 

frågor där de fick öva på olika klockslag. Läraren gick runt och stöttade de som behövde 

hjälp och på så vis fick eleverna ett nytt schema alternativt ett sätt att tänka på för att 

lösa uppgifter och därför användes ackommodation. De elever som inte behövde hjälp 

med någon uppgift tillfördes inget lärande eftersom de redan hade färdiga strategier och 
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scheman för att veta hur de ska klara uppgifterna och därför användes assimilation. 

Under intervjun skedde ett lärandetillfälle när eleverna svarade på frågor om 

artefakterna. De svaren som de svarade rätt på använde de ett redan färdigt schema 

alltså assimilation. När de inte kunde svaret på frågan ställde jag följdfrågor för att 

uppmuntra informanterna att försöka komma på svaret. Jag berättade även svaret då de 

hade verkat konstigt om de inte fick veta svaret på en fråga de inte kunde. Under 

lärandetillfället tog eleverna till sig nya scheman och ackommodation tillämpades.  

 

 Hur förklarar några av eleverna sina tillvägagångsätt vid lösningar 6.2
av uppgifter? 
Tre elever intervjuades och frågorna handlade om deras kunskaper om tidsartefakter 

samt om deras svar i matematikdiagnosen. Eleverna benämns som elev 1, elev 2 och 

elev 3. Det är även värt att tillägga att elev 1 och 2 har annat modersmål än svenska då 

det kan innebära svårigheter för dem att utrycka sig korrekt under intervjun.  

 
6.2.1 Analog tid 

I uppgifterna om den analoga klockan svarade eleverna på alla frågor. Elev 1 svarade på 

digitalt klockslag när en uppgift gick ut på att de skulle skriva hur mycket klockan var. 

Svaret fick skrivas både digitalt eller analogt. Omvandling från analog till digital tid kan 

förvirra eleven och göra det svårare vilket hade hänt elev 2. Elev 2 hade svarat 17:55 

när klockan var 16:55. När svaret visades för eleven upptäckte hen direkt vad som var 

fel och hen sa att det ska stå 16:55 eftersom klockan inte har varit 17:00 ännu. Hen 

påpekade också att hen hade skrivit digitalt vilket hen menade kunde vara orsaken till 

felet. När eleven reflekterade över varför svaret blev fel förklarade hen med att den lilla 

visaren pekade direkt mot fem och då tänkte hen att klockan hade varit fem. Eleven har 

alltså glömt att titta på minutvisaren vilket gjorde att svaren skiljde sig med en hel 

timme.  

 

Ett fel som var återkommande i två uppgifter (2,a och b) hos elev 2 var att hen hade ritat 

in visarna i samma storlek vilket gör det svårt att läsa av klockslaget korrekt. När jag 

frågade eleven varför hen tror att jag bedömde dennes svar som fel såg hen att visarna 

var ritade som lika långa. När elev 2 fick frågan vart visarna skulle stå var denne osäker 

på det. Det kan vara en förklaring till att hen kan ha ritat visarna lika långa med mening. 

Under diagnosen hade två av eleverna på uppgift 2c först skrivit minutvisaren på fem 

över halv men sedan ändrat till fem i halv vilket är korrekt. Det kan tolkas som att 

eleverna har svårt att veta skillnad på vad som är fem över halv och fem i halv. Elev 2 

berättade att hen slarvläste och trodde först att det stod fem över halv men kom på det 

rätta svaret senare. Elev 3 hade skrivit fem över halv från början men sedan suddat ut. 

Dock rättade inte eleven sitt svar till det korrekta utan ritade in visarna så klockan stod 

på tio i nio. Eleven påpekade att hen ofta blandar ihop fem över halv och fem i halv 

vilket kan vara orsaken till att hen skrev det ena svarsalternativet och sedan suddade ut 

det. Anledningen till att eleven skrev tio i nio förklarade hen att det beror på att hen inte 

hade sett att det stod halv. Kanske var det en uppgift som eleven återkom till och 

ändrade svaret innan hen skulle lämna in. Elev 1 skrev minutvisaren rätt men hade dock 

ritat timvisaren fel. Den var förbi nian vilket kan tolkas som att klockan är fem i halv 

tio.  

 

Elev 3 hade svarat 60 och 30 på fråga 3e. Det kunde inte godkännas eftersom svaret är 

90. När jag försökte förklara för eleven att hen måste addera ihop 60 och 30 för att få 

det rätta svaret hade hen problem med detta och verkade inte förstå varför vi skulle göra 

det. Vi räknade ut tillsammans för att komma fram till svaret 90. Elev 3 svarade även fel 
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på fråga 3f och svarade 9 timmar. Som förklaring berättade eleven att det var en ren 

chansning.  

 
6.2.2 Från analog till digital tid 

I området från analog till digital tid har alla tre eleverna svarat men har fått blandat 

resultat. I fråga 1a har elev 2 skrivit 05:15 när det ska vara 06:15. I fråga 1 b har samma 

elev gjort ett likadant misstag, och skrivit 20:50. I båda svaren skiljer det en timme. 

Elev 2 berättar att det alltid är en timmes skillnad när det är digitalt, alltid en timme 

före, därför blev det 05:15. Jag tolkar hens svar att hen inte har förstått den digitala 

klockan och bara chansar. Ett exempel om vad eleven menar med en timme mindre är 

att kvart i sju är detsamma som 06:45. Eleven uppfattar att 06 är en timme mindre än sju 

vilket är helt korrekt. Däremot om det skulle det stå kvart över sju blir svaret 07:15 och 

inte 06:15 vilket eleven har antagit när hen löst uppgiften. I uppgift 1b skrev eleven 

20:50 istället för 19:50. Eleven konstaterade att hen har tänkt likadant här som med 

uppgift 1a. 

 

 I uppgift 2 skulle eleverna räkna ut tidsskillnader. Elev 3 räknade på uppgift 2a endast 

fram med tio minuter till 08:25 istället för 08:35. Det visas i intervjuutdraget nedanför.  

 
C- Då tittar vi lite här. Klockan är åtta och femton, vad visar klockan om 

tjugo minuter? Och då har du skrivit åtta tjugofem 

Elev 3- oj åtta och trettio tänkte jag 

C- du tänkte åtta och trettio? 

Elev 3- Näe jag tänkte ått, såhär börjar från noll men då blev det ju åtta 

tjugofem men om jag skulle ta bak på så, då blir det ju åtta minuter och 

trettiofem nej åtta och trettiofem skulle det har blivit annars, om jag 

skulle ha tagit tjugo och femton ihop, 

C- precis och varför blev det åtta och tjugofem då? 

Elev 3- för jag tog bort, för jag började från åtta noll noll näej åtta noll 

fem 

 

Jag tolkar elevens svar som att hen inte visste först hur uppgiften skulle räknas ut. 

Därför började hen med att utgå från heltimme (noll) och började räkna från 08:05. 

kanske för att det stod kvart över (15). Sedan räknade hen utifrån 08:05 tjugo minuter 

fram för att få svaret. 08:25. Eleven hade därefter glömt bort de resterande tio minuterna 

och fick därför fel svar. Eleven kom på hur hen skulle räknat ut uppgiften under 

intervjun. I uppgift 2b skulle eleverna skriva vilken tid det blev efter en halvtimme 

utifrån 14:45. Elev 1 skrev 14:15 istället för 15:15. Hen berättade att hen inte tänkte på 

att hen skulle ha bytt heltimme efter 15:00 och därför blev det 14:15. Hen koncentrerade 

sig bara på minutvisaren och förstår inte att timslaget ändras efter den passerat tolvan.  

 
6.2.3 Tidsdifferensen analog tid 

Eleverna har inte jobbat med tidsdifferensen analog tid. Denna del av diagnosmaterialet 

var alltså en utmaning för många. Elev 3 hade fel på både uppgift 1 och 2. När jag 

frågade hur eleven tänkte svarade hen att hen inte hade någon strategi mer än att komma 

så nära starttiden som möjligt. Hen skulle addera 1 timme och 30 minuter utifrån 07:00 

och svarade att klockan var åtta. I den andra frågan ska eleven addera 45 minuter utifrån 

klockan fem. Där svarar eleven klockan sex. Jag tolkar det som att eleven endast har 

kunskap om att addera heltimmar och har inte kommit på hur hen addera minuter. Han 

medgav också att hen tycker det är svårt med hel och halvtimmar och att subtrahera och 

addera. Hen säger att han blandar ihop sätten och tappar bort sig vilket kan vara svårt 

när man inte har funnit en strategi.  
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6.2.4 Analys 

Piaget (1940) berättar att det mest intressanta är hur barn kommer fram till svaret som 

de har skrivit. Att få veta hur de tänker kan underlätta för pedagoger för att ge rätt 

stöttning till eleven. Barn som inte behärskar att reflektera över sina valda lösningar 

eller som inte vet hur de löste en viss uppgift är enligt Piaget inte mogen för just sådana 

uppgifter (a.a.). Elev 1 behöver befästa kunskapen om när timvisaren övergår till en ny 

timme. Det visas på flera uppgifter. Hen behöver skapa ett nytt schema för 

matematikområdet då det kan underlätta för hen i svårare uppgifter till exempel 

tidsskillnader där timövergångar förekommer. Elev 2 kan grunden och behöva utveckla 

scheman för den digitala klockan. Hen har god kunskap om den analoga men har svårt 

att omvandla från analog till digital och det är där scheman måste skapas. Hen har inte 

förståelse för den digitala klockans struktur och hur den fungerar med 

timmesövergångar och minuter. Elev 3 har scheman för en grundlig kunskap om den 

analoga klockan. Hen har inte schemat för alla tidsbegrepp vilket är en bas som ska 

underlätta för senare uppgifter. Hen har heller inte förstått hur den digitala klockan 

fungerar och vad de olika siffrorna på displayen står för vilket blir svårt för hen att 

omvandla den analoga tiden till digital. Hen har svårt att förklara sina strategier och hur 

hen löste uppgifter på grund av att hen chansade på några utav dem. Elev 3 måste alltså 

skapa ackommodationer i tidsbegrepp och den digitala klockan för att det ska bli 

assimilationer.  

 

 Vilken möjlighet till förståelse av tidsbegreppet erbjuds av 6.3
läraren? 
 

6.3.1 Inlärning av tidsbegreppet 

Att elever kan behöva olika stöd i skolan är självklart för många lärare. Om 

matematikområdet tiden finns det många delar med olika innehåll som kan vara svåra 

att förstå. Under lärarintervjun berättade läraren att hon upplever att tidsskillnader är 

den del i tidsområdet som elever har svårast för. Det är även svårare att lära sig den 

digitala klockan än analoga. För att underlätta för de elever som har svårt att lära sig 

måste läraren gå in och stötta. Läraren kan stötta eleven på olika sätt. Läraren berättar 

att hon jobbar konkret med de elever som har svårigheter. De måste få känna på klockan 

och använda en plastklocka för att kunna dra visarna fram och tillbaka. Hon menar att 

på så sätt får eleverna perspektiv på hur en klocka fungerar. Läraren säger, ”Jag 

vidhåller att ju mer man använder konkret material desto lättare har dom att förstå”.   

 

Det är även viktigt att eleverna får både känna, se och höra för att få en full förståelse. 

Se gör de bland annat på plastklockan eller på smartboarden som innehåller spel och 

skolmaterial om klockan och höra gör de när de lyssnar på mig säger läraren. Praktiskt 

material är också relevant då det blir mer konkret för eleverna. Läraren berättar om en 

klocka som eleverna får sätta ihop i olika delar, ungefär som ett pussel. De måste även 

räkna själva, bland annat tidsskillnader på olika sätt för att de ska förstå. Det kan de 

göra via lärarledd undervisning som genomgång, smartboard/ i-Pads eller 

matematikpapper/matematikbok.  

 
6.3.2 Metoder för svårigheter om tidsbegreppet  

Lärare bör hjälpa de elever som har svårigheter om tidsbegreppet på ett visst sätt. 

Läraren berättar att hon brukar sätta dem i mindre grupper där de får sitta i lugn och ro 

och prova och känna på plastklockorna. Eleverna får även hjälpa varandra med att säga 

ett klockslag så ska den andra eleven ställa in klockslaget på en plastklocka som ska 



  
 

 

 

19 

fungera som stöd. Läraren tillägger att det är mycket att nöta för att det ska sätta sig. 

Under observationen var undervisningen lärarledd och elever satt i par för att lyssna på 

vad läraren sa för klockslag. De elever som hade svårt att skriva ned det rätta svaret fick 

stöttning av läraren. Här är ett exempel på detta under observationen. 

 

Läraren ställde klockan på halv tre:  

 
L: Vad har klockan varit innan? Paus. L: Vad kommer efter 13? E: Ehm.. 13 L: Vad 

kommer efter 13? E: 14. L: Hur många minuter? E: Paus L: Vad heter två på 

eftermiddagen? E: 14. L: Hur många minuter över? Tillslut skrev eleven 14:30. 

 

Läraren säger inte svaret direkt till eleven. Hon räknar inte heller tillsammans med 

eleven för att gemensamt komma fram till det rätta svaret. Hon ställer frågor för att 

eleven ska få möjlighet att tänka efter och komma fram till svaret själv. 

 

 Ett annat exempel på detta är när en grupp elever hade svårt att komma på hur många 

minuter klockan är över fyra. En elev skrev 04:20 och den andra skrev 04:30. Läraren 

frågade hur många minuter det hade gått. Det gjorde att eleverna började räkna 

minuterna från siffran tolv och framåt. Att fråga eleverna hur många minuter det har 

gått sedan klockan senast var hel är något som läraren verkar fråga eleverna 

regelbundet. Det är något som läraren poängterar under intervjun att en av de svåraste 

sakerna som eleverna har svårt att förstå är hur många minuter det har gått sedan 

klockan senast var hel. När läraren ställde klockan på 10:42 var de många elever som 

inte skrev något för att de inte visste hur de skulle börja. Läraren frågade hur många 

minuter det hade gått men fick inget svar av någon elev. Då beslöt läraren att de skulle 

lösa uppgiften tillsammans. De skulle börja med att hoppa ”femminutershopp” fram till 

40 för att sedan gå två extra steg. Läraren visade här en strategi för att lösa ett klockslag 

som verkade upplevas svår för eleverna.  

 
6.3.3 Metoder för utmaningar om tidsbegreppet 

Läraren poängterar att grunden för att lära sig klockan och att få ett tidsperspektiv är att 

lära sig den analoga och den digitala klockan först för att sedan går vidare till 

tidsskillnader. Dock måste eleverna även få in känslan för tid. Läraren brukar därför ge 

eleverna utmaningar som stå i en minut eller gå ut på rast i fem minuter. Utan känslan 

för tid får det inget perspektiv för tiden. För elever som har förstått tidsbegreppet och 

som behöver utmaning kan man ge problemlösningar. Det kan vara problemlösningar 

som handlar om tidskillnader där de får använda både minuter, sekunder och timmar. 

De får titta på tidtabeller för att räkna ut när nästa buss anländer eller titta i tv-tablåer för 

att tar reda på när ett tv program slutar. 

 
6.3.4 Analys 

Under lektionstillfället som observerades ville läraren att eleverna ska utveckla nya 

scheman för att befästa ny kunskap och därför övas ackommodation. Under de frågor 

som eleverna var osäkra på till exempel klockslaget 14:42, kan inte ackommodation 

tillämpas då de inte har befäst kunskapen som krävs. De hade ingen assimilation. De 

elever som läraren beskriver i intervjun som inte har befäst tidsområdet ännu har för få 

scheman för att det ska ske en utveckling. De måste därför hitta olika strategier för att 

öva klockan på för att kunna utvecklas. Läraren säger i intervjun att konkret material 

och att använda olika sinnen är viktigt för att eleverna ska befästa kunskap.  

 

Piagets (1949) stadier förklarar elevernas biologiska mognad och på så sätt påverkar 

deras prestationer i skolan. Elever som har svårt att lära sig klockan kanske inte har 
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kommit till det konkret operationernas stadie och har därför inte utvecklat sitt sätt att 

tänka och förutsäga tänkbara händelser som sker i nästa stadie. Det kan därför vara ett 

problem för de elever då det kan blir svårt för dem att få grepp om vad som ska hända 

vid ett visst klockslag till exempel när det är mat och när fotbollsträningen börjar. 

Därför kan de ta extra lång tid för elever att utveckla en full tidsuppfattning vid en ålder 

av 7-9 år (a.a.).   

 

7 Diskussion 
Nedanför presenteras metoddiskussionen följt av resultatdiskussionen. Därefter 

redogörs studiens slutsats samt förslag till vidare forskning. Avslutningsvis följer en 

populärvetenskaplig sammanfattning. 

 

 Metoddiskussion 7.1
 Syftet med studien är undersöka vilka kunskaper, förklaringar och lösningar kring 

uppgifter om tid, elever visar i årskurs 3. Jag vill även ta reda på vad eleverna får för 

möjligheter till att förstå tidsbegreppet. Studien bygger på en kvalitativ undersökning 

som menas med att elevers och lärarens tankar och erfarenheter undersöks. Läraren i 

denna studie har jag en relation till då jag är kollega med hen. Jag valde även klassen då 

de jobbar med klockan vilket är en fördel då diamantdiagnosen kräver kunskaper om 

tidsbegreppet. Till en början var tanken att endast intervjua elever men upptäckte sedan 

att endast en observation inte kan ge det utförliga svar som önskat till den tredje 

forskningsfrågan. Därför bestämdes vid ett något senare tillfälle att lägga till en 

lärarintervju.  

 
7.1.1 Observation 

Observationen har gett mig svar till två frågeställningarna, vilka kunskaper om tid 

redovisar eleverna, både skriftligt och muntligt? och vilken möjlighet till förståelse av 

tidsbegrepp erbjuds? Under observationen observerades både eleverna och lärare under 

ett lektionstillfälle. Lektionen var till en början lärarledd under en genomgång och 

därför var det läraren som observerades främst för att sedan observera de elever som 

behövde lärarens hjälp. Det gjorde att dialoger mellan lärare och elev uppstod och jag 

fick information både om elevernas kunskaper och hur läraren ger stöd till dem som inte 

förstår. Enligt Johanson och Svedner (2010) är en observation mellan lärare och elev i 

en undervisningssituation effektiv metod då man som observatör får en helhetsbild av 

händelser som sker i klassrummet mellan lärare och elev (a.a.). 

 

Jag försökte under observationen vara tyst och störa så lite som möjligt. Jag pratade 

varken med lärare och eleverna, vilket var avsiktligt då lektionstillfället blir som 

eleverna är vana vid. När eleverna blev tilldelade ett mattepapper började jag gå runt i 

klassrummet för att se vilka uppgifter som eleverna upplever svåra. Jag följde även efter 

läraren på avstånd för att märka av hennes sätt att stötta de elever som behövde hjälp. 

Trots att jag försökte vara så diskret som möjligt var det några elever som tittade på mig 

istället för att jobba vilket gjorde att de ibland hade fokus på mig istället för lektionen. 

Observationen var givande men den hade kanske blivit mer givande om jag cirkulerade 

runt i klassrummet och frågade vissa elever hur de hade tänkt när de arbetade med sitt 

matematikpapper. 

 
7.1.2 Matematikdiagnos 

Matematikdiagnosen var hämtad utifrån skolverkets Diamantdiagnoser (Skolverket 

2016). Diagnoserna var färdigstrukturerade vilket sparade tid. Uppgifter som eleverna 
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var bekanta med valdes i samråd med läraren och därför valdes även några uppgifter 

bort. Skulle det förekomma ett matematikområde som eleverna inte hade jobbat med 

hade resultatet inte blivit rättvist. Eleverna utförde diagnosen i halvklass, alltså besökte 

jag dem två gånger. Det gjorde att de inte kunde kika på varandras diagnoser eftersom 

de inte satt tätt intill varandra. En nackdel är att jag inte fick veta hur elevernas resultat 

hade sett ut om jag inte hade valt bort några uppgifter. Resultatet av studien hade blivit 

mer omfattande om hela diamantdiagnosen om tid hade utförts. Att använda 

matematikdiagnos som metod var givande då de ger mig ett svar om hur elevers 

kunskaper om tidsbegreppet visas skriftligt.  

 
7.1.3 Intervju 

Intervjumetoden som användes var en styrd eller strukturerad forskningsintervju. Det 

innebär att ett antal frågor fanns i två intervjuguider om det jag ville veta (bilaga B och 

E). Allmänna frågor ställdes först för att värma upp de intervjuade. Trots att frågorna 

var förberedda ställdes följdfrågor för att få ett bredare svar. Läraren fick ge svar om hur 

hen stöttar olika elever när de ska lära sig klockan. Eleverna fick visa sina kunskaper 

om olika tidsartefakter samt svara hur de tänkte på utvalda uppgifter av mig utifrån 

matematikdiagnosen. Piaget (1940) berättar att det mest intressanta är hur ett barn har 

kommit fram till svaret, inte hur många rätt de har (a.a.). Utifrån lärarintervjun fick jag 

svar på min frågeställning, vilka möjligheter till förståelse av tidsbegrepp erbjuds? 

Utifrån elevintervjuerna har jag behandlat frågeställningarna, vilka kunskaper om tid 

redovisar eleverna, både skriftligt och muntligt? och hur förklarar några av eleverna sina 

tillvägagångssätt vid lösningar av tidsuppgifter? Jag är medveten om att resultatet på 

elevintervjuerna hade sett annorlunda ut om jag hade intervjuat fler elever. Barn kan ha 

svårt att formulera sig vilket märktes under intervjun. När en elev försökte berätta 

försökte jag sedan repetera vad denne har sagt för att jag ska veta att jag förstår. Det var 

en svårighet för mig. 

 

 Resultatdiskussion  7.2
I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån de tre forskningsfrågorna.  

 
7.2.1 Vilka kunskaper om tid redovisar eleverna, både skriftligt och 
muntligt?  

 
7.2.1.1 Analog tid 

Utifrån resultatmallen sammanställdes elevernas resultat utifrån matematikdiagnosen. 

Den visar att majoriteten av eleverna behärskar tidsområdet analog tid bäst. Det stödjer 

Malmer och Adler (1996) som säger att barn har lättare att läsa av den analoga klockan 

än den digitala (a.a.). Eleverna hade i stor utstäckning bäst kunskap om enhetsbytena 

vilket är en del av grunden till tidsbegreppet. Avläsning av analog tid och att skriva ut 

visarna på rätt plats har de också stor kunskap om men det fanns de som var osäkra 

inom det området också. Det visas även under observationen då de flesta elever kunde 

höra av läraren vilken digital tid de skulle skriva utifrån en analog tid. Dock fanns de 

elever som har svårt att se skillnader under en timme till exempel halv sju och halv åtta. 

Eleverna har i överlag lättare att svara hur mycket klockan är än att placera ut visare. 

Svårigheter som att visarna kunde vara lika långa eller att minutvisaren står på timmen 

och timvisaren står på minuten förekom. Även här kunde en skillnad på en timme vara 

problematisk till exempel att sätta visarna som halv åtta fast det egentligen ska vara halv 

sju. Det var ett område som eleverna har jobbat mest med vilket också kan bero på 

resultatet.  
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7.2.1.2 Tidsdifferensen analog tid 

I området tidsdifferensen analog tid visar eleverna ett blandat resultat. Eleverna visade 

med gott resultat utifrån diagnosen att de kunde addera med hel och halvtimmar utifrån 

ett klockslag. De hade svårare att addera med kvartar vilket inte är konstigt eftersom de 

inte har jobbat mycket med tidsområdet och allra minst med att addera kvartar. Kilborn 

(1992) säger att uträkning mellan två tidsintervaller kan vara komplicerat att räkna ut på 

grund av 60-tals övergångar (a.a.).   

 
7.2.1.3 Från analog till digital tid  

I området från analog till digital tid visar eleverna kunskaper på ett varierat sätt. 

Eleverna kan i överlag omvandla från analog tid till digital tid, men att de har 

svårigheter med att veta om den digitala tiden tillhör dag eller natt. Under observationen 

noterades att när eleverna skulle nämna de digitala tiderna på två sätt kom de flesta bara 

på ett. Det lättaste sättet eleverna skrev tiden på var som vi kallar det nattetid, alltså, 

01,02 osv. Det var svårare att skriva 13 och14 då de måste tänka ytterligare eftersom 13 

och 14 inte står med på urtavlan. Under diagnosen bytte några även plats på timvisaren 

och minutvisaren där av en elev jag intervjuade. Enligt Friedmans (i tyck) stadier ligger 

dessa elever i det första stadiet då de antagligen inte vet var de olika siffrorna i den 

analoga klockan står för (a.a.).  

 

Att addera eller subtrahera minuter till eller från en given tid klarade mindre än hälften 

av eleverna. Det kan bero på att det inte heller är ett område som de jobbat mycket med. 

De elever som klarade dessa uppgifter med god marginal kan kopplas till Friedmans (i 

tryck) andra stadie som bygger på att omvandla tiden och att addera samt subtrahera 

minuter från ett klockslag (a.a.). Det fanns även de elever som svarade rätt eller hade ett 

fåtal fel på frågorna som även lämnade in diagnosen bland de första.  Detta visar på att 

de kan skilja två stadier mellan första och tredje bland elever i årskurs 3. Dock berättar 

Hartsmar (2001) att barns tidsuppfattning utvecklas långsamt fram tills de fyller 11 år 

(a.a.).  

 

Av resultatet att döma stämmer det ej överens med Friedmans och Laycocks (1989) 

studie av elever i årskurs 3. De behärskade den analoga klockan endast om den stod på 

heltimma. Stod de på andra klockslag upplevdes det som svårt vilket också kan finnas 

vissa likheter med eleverna i denna studie (fem i halv/fem över halv). Eleverna kunde 

också läsa av den digitala klockan bättre än den analoga vilket är tvärtom för eleverna i 

denna studie (a.a.). Det är dock värt att tillägga att studien utfördes i USA då de har ett 

annat sätt att läsa av klockan på (P.m. och A.m.).  

 
7.2.2 Tidsartefakter  

De tre informanterna hade mest kunskap om tidsartefakternas användningsområden än 

deras benämning. Alla tre nämnde väckarklockan och vad den används till. Timerns 

användningsområde var de också säkra på då en elev berättade att man använde den när 

man kokar ägg som även Nationalencyklopedin (1996) skriver. Timglasets och 

stoppurets användningsområden kunde de också men hade inte kunskapen om vad 

artefakterna heter.  

 
7.2.3 Hur förklarar några av eleverna sina tillvägagångssätt vid lösningar av 
tidsuppgifter? 

Många av elevernas förklaringar handlar mycket om att de förväxlar tiderna med en 

timme. Elev 2 hade som strategi att alltid tänka en timme bakåt för att få ut rätt svar. 

Problemet är att hens sätt att tänka fungerar bara när minutvisaren är på ena sidan av 
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klockan (10-11). Då förekommer det svårigheter, för att eleven tänker att klockan har 

varit 14:00 fast klockan egentligen ska bli 14:00. Eleven svarar därför 14:50 istället för 

13:50. Hade eleven inte tänkt att 06:15 skulle bli 05.15 hade denne fått rätt. Eleven 

försöker alltså hitta egna strategier för att hen ska förstå. Det handlar också om att en 

elev inte läste urtavlan tillräckligt noggrant eller slarvläste uppgiften. Elev 1 läste inte 

hela klockan då hen bara tittade på timvisaren som pekade rakt på femman. Elev 2 

berättade att hen slarvläste på en uppgift men kom på sig själv vid ett senare tillfälle. Att 

placera minutvisaren fel är vanligt då eleverna blandar ihop fem i och fem över halv. 

Elev 3 medger att hen ofta blandar ihop dessa. Elev 3 hade inte heller förmågan att 

förstå att hen skulle addera 60 minuter och 30 minuter för att få svaret 90 minuter. 

Kanske har eleven matematiksvårigheter som påverkar hens inlärning av tid och 

klockan. Bradley (1947) berättar att en god matematisk förmåga och en matematisk 

grund är en fördel när man övar tidsbegreppet (a.a. ).  Labrell m.fl. (2015) håller med 

och hävdar att kunskapen om siffror är stark förankrat i tidsuppfattning (a.a.). Det kan 

vara en förklaring till elevens bristande förståelse.  

 
7.2.4 Vilken möjlighet till förståelse av tidsbegrepp erbjuds av läraren? 

Under intervjun berättar läraren om vikten av att elever bör lära in kunskap på ett 

varierat sätt där så många sinnen som möjligt är involverat. Eleverna ska se, höra och 

känna vilket läraren försöker variera med i undervisningen. Hör gör eleverna när läraren 

pratar med dem och säger olika klockslag samt förklarar för dem hur de ska gå tillväga 

vid olika svårigheter de stöter på. Läraren stöttar de elever som hen uppfattar har det 

svårt genom att ställa frågor för att de ska komma på svaret själva till exempel vad har 

klockan varit? Frågorna är detsamma för alla elever, för att de ska få en stöttning i hur 

de själva ska tänka när de löser uppgifter. När läraren märker att en uppgift kan vara 

svår för många räknar hon och alla elever ut svaret tillsammans, tillexempel femskutt. 

Hör gör de även när de jobbar med varandra i par och samarbetar samt utmanar 

varandra när de säger olika klockslag.  

 

Att se, får eleverna göra på en plastklocka som läraren visar samtidigt som hen säger en 

tid. Kilborn (1992)  berättar att analoga klockor är ett hjälpmedel för att märka av 

tidsskillnader (a.a.). De får även se när läraren tydligt visar olika klockslag på 

smartboarden på den stora skärmen samt när de jobbar i matematikböcker eller med 

matematikpapper. Spel på i-Pads om tid kan erbjuda ett varierat utbud av frågor. 

Läraren berättar att det konkreta har en stor betydelse för de elever som upplever 

klockan som svår. Läraren erbjuder därför ett pussel som föreställer en klocka samt små 

plastklockor där eleverna får känna och själv snurra på visarna för att få ett perspektiv 

på hur klockan fungerar. När eleverna ska uppfatta tid försöker läraren får det 

verklighetstroget. Läraren kan be eleverna stå på ett ben i en minut utan att titta på 

klockan eller be dem gå ut på rast i fem minuter. För de elever som behöver utmaningar 

om tidsbegreppet för att utvecklas vill läraren utmana dem med 

problemlösningsuppgifter som handlar om tid. Uppgifterna kan vara vardagsanknutna 

för att eleverna ska lära sig att använda sin kunskap i vardagen. Det kan vara att de ska 

läsa av en busstidstabell eller titta i tv-tablåer. Lärarens kunskaper bekräftas i Hartsmars 

(2001) text där hen berättar att eleverna måste förstå tidsbegreppet och att använda dem 

i de vardagliga miljöerna som att mäta tid i vardagliga händelser (a.a.). 
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 Slutsats och förslag till vidare forskning 7.3
De slutsatser som framkommit är att elever har bäst kunskaper om den analoga klockan. 

De största svårigheterna för dem är att lära sig räkna tidsskillnader främst när klockan är 

digital. De bästa förutsättningarna för att eleverna ska lära sig om tidsbegreppet är att ge 

dem ett varierat arbetssätt så att olika sinnen används. De elever som visar svårigheter 

för tidsbegreppet ska utvecklas genom konkret material och de som har fallenhet ska 

utmanas med problemlösningsfrågor gärna om tidsskillnader. Elevernas förklaringar till 

deras fel, var att ”de tänkte en timme innan” den egentliga tiden. De var osäkra på hur 

de skulle rita visarna i en analog klocka och vilka siffror som är timmar och minuter i 

den digitala klockan. De har även svårigheter när minutvisaren inte pekar på hel och 

halvtimmar i både analogt och digitalt.  

 

Trots att resultatet visar att eleverna hanterar analog tid bättre än digitalt, visar Friedman 

och Laycocks (1989) studie motsatsen. Det är värt att tillägga att deras studie utfördes i 

USA där de har ett annat sätt att benämna klockan på (PM/AM). En anledning kan vara 

att eleverna i studien började lära sig om analog tid först och har därför befäst 

kunskapen under en längre tid än digitalt. Enligt Freidman och Laycocks (a.a.) 

undersökning har elever i årskurs ett redan börjat lära sig både den analoga och den 

digitala klockan. Det kan vara något att reflektera över då eleverna få en längre tid på 

sig att lära sig om området än eleverna i studien. Det kan också vara en idè att lära sig 

den digitala tiden samtidigt eller till och med innan den analoga för att eleverna ska lära 

sig de båda sätten på lika villkor. Enligt Friedman och Laycock (a.a.) är inte kunskapen 

om den analoga klockan beroende av kunskapen om den digitala vilket kan vara en 

anledning för lärare att våga förändra ordningen om hur inlärning av tidsbegreppet ska 

ske.  

 

Förslag till vidare forskning kan vara att göra en liknande studie i en mellanstadieklass 

för att på så vis får ett helhetsperspektiv på hur elevernas kunskapsutveckling har gått 

från årskurs tre till sex. Fördelaktigt hade varit om samma klass hade studerats.  

 

 Populärvetenskaplig sammanfattning 7.4
Studien handlar om elever i år 3s kunskaper om tidsbegreppet och hur lärare gör för att 

lära ut om tidsbegreppet. Anledningen till undersökningen är att jag har i mina 

verksamhetsförlagda utbildningsar upptäckt att många elever har svårt för området.  

Genom en observation, 22 diagnoser, tre elevintervjuer samt en lärarintervju har det 

framkommit att eleverna har i överlag bäst kunskaper om den analoga klockan och 

tidsbegrepp. Svårigheterna som eleverna visar är områdena digitala klockan samt 

tidsskillnader. Elever lär sig bäst genom att få ett så varierat undervisningsinnehåll som 

möjligt, gärna med konkreta exempel och vardagliga händelser.  
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IV 

Bilagor 

Bilaga A Brev 

 Hej!  

Jag heter Caroline Ekström och studerar 

grundskollärarprogrammet F-3 på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Nu skriver jag mitt examensarbete som handlar 

om elevers kunskaper om tidsbegreppet och ska därför 

välja ut några elever för att intervjua. 

 

Under intervjun ska jag spela in samtalet mellan mig och 

eleverna för att enklast få svar till mina frågor. Det 

insamlade materialet ska bara användas för att färdigställa 

mitt arbete. Alla som ingår i min undersökning är 

anonyma. 

 

Vänligen kryssa i rutan om du ger tillåtelse att ditt barn 

ingår i min undersökning. 

 

 

                Ja! Mitt barn får bli intervjuat. 

 
 

 

 

 

 Nej! Mitt barn får inte bli intervjuat. 

 

 

 

Barnets namn:_____________________ 

 

 

Vänligen  

 

Caroline Ekström 



  
 

 

 

V 

Bilaga B Intervjuguide till elever 

 

Inledning 
1) Vad tycker du är roligt i skolan? 

 

2) Är det något du inte tycker är kul i skolan? 

 

Undersökning 
1) Vi ska prata lite om klockor. Kan du berätta var det finns klockor. 

 

2) Har du klockor hemma och iså fall vad är det för klockor? 

 

3) Jag har med mig olika klockor som du ska berätta för mig vad det är och vad 

man kan ha dem till.  

a) Visar väckarklocka 

b) Visar äggklocka/timer/tidur 

c) Visar timglas 

d) Visar tidtagarur 

 

4) Du har gjort en diagnos om klockan och tid. Hur tyckte du att det var? 

 

5) (Ett antal frågor om diagnosen kommer beroende på hur eleven har svarat. Om 

det är ett svar som jag tycker ”sticker ut” ställer jag en fråga om det).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 

 

 

VI 

Bilaga C Observationsguide 

 

 

 

 

 

 

  

Tidpunkt Läraragerande Elevagerande 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
Bilaga D Matematikdiagnos 
 

 

Observatörens namn:_______________ 

Datum och tid: ____________________ 

Skola:____________________________ 

 



  
 

 

 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

IX 

 

 

Bilaga E Intervjuguide till läraren 

  

 

Inledning: 

1) Hur länge har du jobbat som lärare? 

2) Varför valde du att bli lärare? 

Frågor till problemområdet: 

1) Vad har du för hjälpmedel för att underlätta för eleverna att få 

förståelse för tidsbegrepp? (nämns tidsmätare?) 

2) Vad tycker du om att undervisa om matematikområdet tiden? (svårt, 

enkelt, omständigt?) Varför? 

3) Vilka delar/begrepp fokuserar du på? 

4) Vad gör du för att få elever att förstå olika tidsbegrepp? (ex. 

Övningar?) 

5) Vad gör du för att utmana elever som redan har förstått ”grunderna” 

för att de ska utvecklas vidare? 

6) De elever som har svårt att förstå tidsbegreppet, vad gör du för att de 

ska förstå? Hur stöttar du dem? 

7) Vad upplever du att eleverna tycker är svårt med matematikområdet 

tiden? 

8) Hur gör du för att hjälpa dem med det? 

9) Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


