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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka färdigheter och strategier elever i 

grundskolans årskurs 2 och 3 i fyra klasser visar vid avläsning av den analoga och den 

digitala klockan. Den teoretiska utgångspunkten var variationsteorin. För att skaffa oss 

kunskap om vilka färdigheter de sammanlagt 86 eleverna besitter användes ett 

diagnosmaterial som kompletterades med intervjuer för att utröna elevernas strategier. 

Dessa intervjuer gjordes med två elever från varje klass där en hade ett högre resultat än 

klassens medelvärde och den andra hade ett lägre. Resultatet visade att de färdigheter 

eleverna visade i diagnosen var varierande, från att endast kunna den analoga klockans 

hel- och halvtimma till att obehindrat kunna röra sig mellan samtliga analoga och 

digitala tidpunkter. Under elevintervjuerna framkom det att strategin 5-minuterssteg 

användes frekvent av flera elever. Eleverna kunde använda flera strategier samtidigt, 

däribland 60-kompisarna, milstolpar, mentala mönster samt att använda sig av konkret 

material. Det framfördes också att tidsbegrepp upplevdes som svåra, därför användes 

strategier för att förenkla dem. Även den felaktiga strategin att avläsa timvisaren som 

minutvisare omnämndes.   

 
Nyckelord 
Analog klocka, digital klocka, klockavläsning, färdigheter, strategier, grundskola, 

lågstadium.  

 

Tack 
Vi vill tacka alla 86 elever som deltog i vår undersökning, tillsammans med deras 

ansvariga lärare som stöttat oss. Vi vill även tacka våra kurskamrater för givande 

diskussioner.  
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1 Inledning 
I dagens samhälle möter och använder vi klockan genomgående varje dag. Vi ber 

varandra ”ge mig en minut” när vi färdigställer ett arbete och vi vill hinna med bussen 

som går ”klockan två”. Detta har blivit mer framträdande eftersom vi mer nu än tidigare 

har tillgång till den digitala klockan när vi är uppkopplade via mobil och dator och 

därmed mäter tid mer precist. Skolan har ett ansvar gentemot eleverna att möjliggöra 

sådan kunskapsinhämtning som är nödvändig för att fungera i ett demokratiskt samhälle 

där klockkunskaper är kritiskt (Lgr 2011:47). Denna rättighet manifesteras i det centrala 

innehållet och kunskapskravet för grundskolans årskurs 3 i matematik där det står att 

elever ska få möjlighet att arbeta med att jämföra och uppskatta mätning av tid 

(Skolverket 2017). Barn möter idag både den analoga och den digitala klockan i olika 

sammanhang vilket gör att det är viktigt att eleverna förstår och kan avläsa båda 

klockorna (Harris 2008:29). I en artikel om tidsrelaterade kompetenser hos barn 

framhävs klockavläsning som den mest erkända metoden för att mäta tid i 

lågstadieundervisning (Burny, Valcke & Desoete 2009:484–485).  

 I skolans värld kan elever ställas inför problem när de ska avläsa en klocka 

då den till skillnad från exempelvis en linjal eller en våg börjar på noll medan 

timvisaren visar klocktiden och minutvisaren ska avläsas i relation till hur mycket tid 

som har gått sedan den visade 12 (McMillen & Ortiz Hernandez 2008:248). Dessutom 

är elever inte vana att arbeta med enheterna för tid som inte är byggda på decimalsystem 

där enheterna byggs upp med hjälp av tiotal, utan baserna är istället 60 sekunder per 

minut och 60 minuter per timma (Harris 2008:28). Vidare kan elever bli frustrerade över 

att lära sig klockan medan lärare i sin tur blir frustrerade över att inte helt förstå varför 

denna uppgift är så svår och abstrakt (Harris 2008:28). Lärare upplever att de saknar 

kompetens för att konkretisera tiden för sina elever (Burny, Valcke & Desoete 

2009:487–488; Harris 2008:28). Avsaknaden av kompetens kan i sin tur bero på den 

frånvaro av forskning det finns om just klockavläsning (Harris 2008:28). Det behövs en 

djupare förståelse från lärarnas sida att hantera komplexiteten av klockan och för att 

kunna bestämma hur klockan ska introduceras för eleverna på ett lärorikt sätt. Eftersom 

klockavläsning är mångfacetterat behövs mer forskning för att därmed ge en fördjupad 

bild av hur lärare kan hjälpa sina elever (Burny, Valcke & Desoete 2009:487). Det finns 

många studier om tid men få studier som inriktar sig på klockavläsning, därför vill vi 

med vår undersökning bidra till att fylla forskningsluckan och därmed öka lärares 

kompetens.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vilka färdigheter och strategier elever i grundskolans årskurs 2 

och 3 i fyra klasser visar vid avläsning av den analoga och den digitala klockan.  

 

Vilka färdigheter kan identifieras hos elever i årskurser 2 och 3 gällande att avläsa den 

analoga och den digitala klockan?  

Vilka strategier använder andra- och tredjeklassare vid avläsning av den analoga och 

den digitala klockan och så fall på vilket sätt? 

 
3 Tidigare forskning 
Friedman och Laycock (1989) genomförde en studie med syftet att undersöka i vilken 

ålder elever var mogna att ta till sig klockkunskaper. Studien utfördes i USA på 240 

elever från årskurs 1 till 5 genom att ta reda på vilka kunskaper eleverna hade om att 

avläsa den analoga och digitala klockan. Enligt denna studie krävdes det att eleverna 

hade utvecklat olika förmågor för att kunna avläsa de klocktyperna. Vidare redovisas i 

studien att eleverna saknade fördjupning i avläsning av den analoga klockan. Eleverna 

använde sig av en strategi där de lärde sig att siffran 12 på klockan betyder heltimme 

medan siffran 6 betyder halvtimme. Detta skapar dock förvirring eftersom samma 

siffror inte stämmer för den digitala klockan. De två milstolpar ses som enklare att lära 

sig eftersom de inte kräver stor matematisk eller språklig förmåga för att exempelvis 

räkna fem-minuterssteg (Friedman & Laycock 1989:358; Burny, Valcke & Desoete 

2009:485). Den digitala klockans heltimme är istället 00 medan halvtimman 

representeras av talet 30 (Friedman & Laycock 1989:357–358). Den analoga klockan 

ses som svårare att lära sig än den digitala eftersom den kräver att eleven har vissa 

kunskaper som exempelvis att timvisaren är kortare än minutvisaren, att klockan har 60-

bas istället för 10-bas som eleverna är vana med och att en halvtimme motsvarar 30 

minuter. Till skillnad från den analoga klockan kräver den digitala klockan andra 

processer eftersom timme och minuter visas på skärmen som siffror (Friedman & 

Laycock 1989:357–358).  

 Studier presenterade av Harris (2008:138) indikerar att förmåga att avläsa den 

analoga tiden utvecklas med åldern och elever i åtta-årsåldern kan avläsa hel- och 

halvtimme till 97–100% precision, kvart i och över till 80% precision samt fem-

minutersintervaller till 79% precision samt fem-minutersintervaller till 79% precision. 

Barn kan lära sig vissa tider såsom hel- och halvtimma med hjälp av att minutvisaren 
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pekar på milstolparna 12 och 6. Elever visar även vissa gemensamma svårigheter inför 

inlärning av den analoga klockan. Dessa svårigheter kan innebära att identifiera tim- 

och minutvisaren samt timvisarens betydelse före, på och efter en klocksiffra. En 

strategi som används av de som lärt sig avläsa klockan är att minnas siffrornas 

”felaktiga” betydelse, nämligen att siffran 1 betyder 5 och siffran 5 betyder 25 (Harris 

2008:29).  

 En artikel (Burny, Valcke & Desoete 2009) framhäver den digitala 

klockan som lättare att lära sig än den analoga eftersom den går att läsa med lägre 

kognitiva förmågor. Det är dock oklart om författarna till artikeln menar att den digitala 

klockan, med exemplet 10:40 avläses som ”tio fyrtio” eller ”tjugo i elva”. Sådana 

skillnader benämns som relativa och absoluta uttryck som kräver språkliga kompetenser 

hos avläsaren. Relativa uttryck sätter minuterna före timmarna, som i exemplet ”tjugo i 

elva”. I exemplet ”tio fyrtio” används ett absolut uttryck eftersom minuterna istället 

sätts efter timmarna (Burny, Valcke & Desoete 2009:485–486). I en australiensisk 

artikel (Harris 2008) testades sjuttiofem elever i årskurs 1–3 och sextiosex elever i 

årskurs 4–6 för sin förmåga att avläsa den analoga och digitala tiden samt fick eleverna i 

årskurs 4–6 beskriva sina strategier. Vidare framhävs i den ovannämnda artikel det att 

även om den digitala klockan ses som det lättare alternativet finns det inget som tyder 

på elevers faktiska förståelse av tiden (Harris 2008:29). Digital tid ansågs vara lättare 

eftersom det enda som krävs är en baskunskap om siffror, men det betyder inte att 

elever helt förstår vad de avläser.  I Harris’ (2008:29) exempel skulle tiden 10:40 alltså 

avläsas ”tio fyrtio”.  

 För att avläsa klockan krävs vissa strategier baserade på nyckelkunskaper 

såsom språklig, visuo-spatiell och matematisk förmåga (Burny, Valcke & Desoete 

2009:485–486; Friedman & Laycock 1989:357–358). Dessa matematiska förmågor kan 

även vara att dela in klockan i halvor, som att veta hur halvtimmen ser ut i de olika 

klocktyperna. Även den språkliga förmågan bör vara framträdande för att på ett 

effektivt sätt kunna avläsa klockan (Burny, Valcke & Desoete). Kravet av kunskaper här 

ligger då i att veta när minuterna kommer först eller sist. På en digital klocka läses tiden 

”baklänges” då minuterna utläses först men står efter timsiffrorna. De två klocktyperna 

kräver, enligt en artikel, olika avläsningsstrategier och olika förmågor vilket skapar 

kritiska aspekter (Burny, Valcke & Desoete 2009:486). Den analoga klockan kan kräva 

en högre visuo-spatiell förmåga för att bedöma avstånd mellan visare och siffror medan 

eleven behöver använda sin matematiska förmåga för att addera och subtrahera minuter 
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för avläsning. Den matematiska förmågan manifesteras främst inom avläsning av den 

digitala klockan, men krävs även på en basal nivå för att urskilja siffror i den analoga 

klockan (Friedman & Laycock 1989).  

Vid avläsning av den analoga klockan visar elever olika strategier, som att 

använda sig av milstolpar som exempelvis 3, 9, 6 och 12 som representerar kvart i/över 

och halv- samt heltimme (Harris 2008:138; Friedman & Laycock 1989:358). Eleverna 

visade även vissa gemensamma svårigheter inför inlärning av den analoga klockan som 

att identifiera tim- och minutvisaren samt timvisarens betydelse före, på och efter en 

klocksiffra. En strategi som används av vissa som lärt sig avläsa klockan är att minnas 

siffrornas ”felaktiga” betydelse, nämligen att siffran 1 betyder 5 och siffran 5 betyder 25 

(Harris 2008:29). Att minnas detta är en del av vad Friedman och Laycock (1989:361–

362) benämner som direct reading. Användare av direct reading avläser med hjälp av 

bland annat mentala bilder. De kan göra detta eftersom de sett och ofta använt den 

analoga klockan vilket betyder att de kan se bilder av minuters rörelser som de sedan 

kan överföra till den digitala klockan. En elev som använder sig av denna strategi 

beskriver den som ”jag bara vet svaret” eller berättar var visarna pekar. Strategin 

appropriate multistep operation behandlar en minutvisar-procedur där eleven räknar 

fem- och en minutssteg för att komma fram till en färdig avläsning. Incorrect dynamic 

innefattar elever som beskriver felaktiga fakta om klockavläsning, såsom att avläsa 

timmen genom att titta på minutvisaren.  

 
4 Teoretisk utgångspunkt  
Studien utgår utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv eftersom fokus läggs på elevens 

individuella avläsning av den analoga respektive digitala klockan. I en antologi skriven 

av Magnusson och Maunula (2011) tas variationsteorins nyckelbegrepp upp vilka är 

fusion, separation samt två aspekter som ingår i separation, nämligen kontrast och 

generalisering. Separation ingår i de tidiga stadierna av inlärning av ett lärandeobjekt, 

till exempel klockavläsning. Separation kan göras genom generalisering, vilket innebär 

att en aspekt i lärandeobjektet hålls konstant medan en annan byts ut. Om en elev ska 

lära sig heltimmarna kan läraren visa hur klockan ser ut när den är ett, två, tre och så 

vidare. Eleven får då på en analog klocka se att minutvisaren är konstant på 12 och på 

en digital klocka att minutsiffrorna visar 00. Väljer läraren att istället använda sig av 

kontrast som undervisningsmetod kan hen visa när klockan visar en heltimme och sedan 

ställa fram klockan en timme så att eleverna får se minutvisaren gå ett varv på den 

analoga klockan och att minutsiffrorna på den digitala klockan inte visar 00. Fusion 
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tillhör det senare skedet av undervisning om lärandeobjektet och utgör en 

sammanslagning av tidigare kritiska aspekter. Med separation har eleverna endast blivit 

utsatta för att en visare eller tidsdel bytts ut, men med fusion ska eleverna då få 

sammanställa sina kunskaper om vad klockan visar när både timme och minut ändras 

(Magnusson & Maunula 2011:40–43).  

 Wernberg (2005) skriver om hur variationsteorin används i praktiken i 

ämnet matematik och hur elever lär sig klockan. Det första steget i inlärning av klockan 

är att eleverna avläser timvisaren och minutvisaren var för sig. Sedan lär sig eleverna att 

urskilja timvisaren från minutvisaren och på så sätt utvecklas klockavläsningen. Vidare 

menar Wernberg (2005) att i en lärandesituation utgår lärare från sina egna erfarenheter 

om tid, vilket gör att de inte tar i beräkning vad elever har för förkunskaper och 

förståelse om avläsning av klockan. Det är viktigt att lärare identifierar de kritiska 

aspekter som elever upplever i klockans avläsning (Wernberg 2005:324). Enligt 

variationsteori ses lärande utifrån individuella förutsättningar där lärare har ett ansvar 

att känna till de kritiska aspekter när de undervisar om klockan för att möjliggöra för 

eleverna att lära sig den (Magnusson & Maunula 2011:38). Grundskollärare är överens 

om att elever lär sig matematiska begrepp när elever får bygga upp förståelse genom 

konkreta erfarenheter, men detta är mindre möjlig att tillämpa på klockavläsning 

eftersom tiden är svår att uppleva i klassrummet eftersom den inte går att ses eller höras 

(Burny, Valcke & Desoete 2009:487).  

 

5 Metod och material 
Kapitlet inleds med en redogörelse över vald materialinsamlingsmetod (5.1). Därefter 

följer en beskrivning av urval av informanter (5.2) Sedan presenteras valet av vår metod 

(5.3), följt av genomförande (5.4) och våra etiska överväganden (5.5).  
 

5.1 Materialinsamlingsmetod   
För att mäta vilka färdigheter eleverna visade om de två klocktyperna utarbetade vi ett 

diagnostiskt material (se bilaga B) där eleverna fick möjlighet att visa sina färdigheter i 

att avläsa klockan (se bilaga B). Diagnosen är formad så att eleverna får möjlighet att 

visa sina färdigheter i att avläsa klockans alla delar med hänvisning till fem-minuters-

intervaller. Vi gav muntliga instruktioner om hur diagnosen skulle genomföras vid 

diagnostillfället. Samma tider visas både som analog och digital form enligt 

variationsteorins generalisering. I bilaga I syns exempel på hur vi ritat ut de analoga 
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visarnas placering. När diagnosen genomfördes fanns lärare i klassrummet som kan 

stötta eleverna och vid behov skriva ner deras svar. Vi väljer att göra detta för att vi inte 

undersöker eller bedömer elevernas förmåga att skriva, utan att avläsa.  

För att undersöka vilka strategier som eleverna använde sig av vid klockavläsning 

kompletterades diagnosen med elevintervjuer där två elever från varje klass valdes ut. 

Vi valde att intervjua en elev i taget med hjälp av en intervjuguide. Intervjun anses bäst 

lämpad för studien eftersom vi undersöker vilka strategier elever använder sig av när de 

läser av både den analoga och digitala klockan (Denscombe 2017:232; Lagerholm 

2010:54). Intervjuerna kommer att ljudinspelas och transkriberas.   

 Vi utförde en pilotundersökning där två elever från årskurs 2 deltog. Med 

detta arbetssätt fick i underlag att utvärdera vår diagnos och utarbeta en rättningsguide 

(se bilaga D) för ett mer reliabelt och likvärdigt bedömningsunderlag. Utifrån vårt syfte 

utarbetade vi en intervjuguide med frågor som skulle beröras under intervju. Intervjun 

har samma kronologiska ordning som diagnosen där eleven först får information om 

studiens syfte samt får reda på vilka rättigheter hen har. Därefter får eleven 

övergripande frågor om varje sida i diagnosen vars syfte är att utröna vilka strategier 

som användes för att avläsa klockorna, vilket innebär att intervjuaren själv lägger till 

frågor under intervjuns gång. Som avslutning tackas eleven för sitt deltagande. Detta 

gör att intervjun blir mer strukturerad och har fokus på de teman och frågor som är 

viktiga att få svar på i vår undersökning (Bjørndal 2005:92).  

 

5.2 Urval av informanter 
Vi valde ut fyra klasser från två olika skolor. I skolan som benämns som Solrosskolan 

genomfördes diagnosen på två parallellklasser i årskurs 2 innehållande 23 elever i A-

klassen respektive 19 elever i B-klassen. I skolan som kallas Malvaskolan gjordes den i 

årskurs 2 med 21 elever som i denna studie blev C-klassen och årskurs 3 med 23 elever 

som utgjorde D-klassen. Sammanlagt gjorde 86 elever diagnosen. Skolorna valdes ut då 

vi genomfört vår VFU där, vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Denscombe 

2017:77).  

 Inför urvalet av intervjupersoner valde vi ut två elever från varje klass där 

en fått ett högre resultat än klassens medelvärde och en som fått ett lägre i den 

genomförda diagnosen. Detta för att få en jämnare representation av informanter. 

Eleverna fick först frågan om de var intresserade av att delta i studien. De 
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vårdnadshavare vars elever svarat ja på vår förfrågan fick ett samtyckesbrev (se bilaga 

A) om deltagande i studien. Sammanlagt intervjuades 8 elever.  

 
5.3 Metod 
Metoden vi använder för att transkribera intervjuerna är utformad utifrån vår 

frågeställning där vi vill undersöka vilka strategier eleverna använde när de avläser den 

analoga och digitala klockan. Vi valde att transkribera små extrakt som var relevanta för 

att besvara vår frågeställning genom att anteckna citat samt tiden i intervjun som det 

inträffade (Denscombe 2017:385). Intervjupersonerna fick följande fingerade namn: 

Albin, Johanna, Tobias och Simon.   

Vi valde att presentera vårt resultat av diagnoserna med hjälp av stapeldiagram. 

Det anses vara ett effektivt sätt att framföra insamlade data samt att stapeldiagram 

underlättar för läsaren för att de är visuellt tydliga och lätta att avläsa (Denscombe 2017: 

370). Diagrammen utformades utifrån klasseparata tabeller (se bilaga E, F, G och H) 

som visar de individuella elevernas resultat på egna rader och där varje uppgift syns på 

en egen kolumn. För att ytterligare visualisera resultatet fick eleverna poäng efter 

följande nyckel:  

▀ 1 poäng 

▀ 0,5 poäng 

▀ 0 poäng 

  

5.4 Genomförande  
Vi skickade en förfrågan via mejl om deltagande i undersökningen till ansvariga 

klasslärare på de två utvalda skolorna, där lärarna och eleverna blev informerade om 

studiens syfte. När de hade godtagit vår förfrågan om genomförande av diagnos, 

informerade vi berörda elever personligen om studiens syfte och att diagnosen endast 

används i forskningssyfte. En kritisk aspekt av diagnosen var att den kunde vara för 

omfattande för vissa elever att ta sig igenom. Av denna anledning erbjöds skrivhjälp till 

vissa elever så att de lättare skulle ta sig vidare i materialet. Därefter rättade vi 

diagnoserna och valde ut elever för intervju utifrån deras resultat för att kunna intervjua 

dem. 

 Samtliga elevintervjuer utfördes under skoltid i skolornas grupprum. 

Intervjuerna spelades in för att möjliggöra transkribering. Intervjupersonerna fick sitta 

mittemot intervjuaren vilket gjorde att de kunde få bra ögonkontakt med varandra 

(Denscombe 2017). Att använda intervju som metodform kan vara riskabelt då eleverna 
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kan ge oriktiga svar i förhoppning att göra intervjuaren belåten (Denscombe 2017:54–

55, 63). För att minska risken inledde intervjuaren med att berätta för varje 

intervjuperson om syftet med intervjun innan inspelningen påbörjades. Dessutom fick 

intervjupersonerna möjlighet under intervjuns gång ställa frågor för förtydliganden. De 

fick dessutom information om att det inte fanns några felaktiga svar utan intervjuns 

syfte var att lokalisera strategier som de hade använt när de hade gjort diagnoserna. 

Slutligen tackades intervjupersonerna för sin medverkan. 

 
 
5.5 Etiska överväganden   
Vi har i vår studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). För att uppfylla informationskravet skickades en 

samtyckesblankett (se bilaga A) ut till intervjudeltagarnas vårdnadshavare. I denna 

blankett sammanfattades studiens syfte samt vårdnadshavares och elevers rättigheter. 

Utöver detta fick eleverna också en muntlig presentation av sina rättigheter som bland 

annat innebar att de när som helst fick avbryta intervjun. Elevernas deltagande var från 

deras sida helt frivilligt vilket gjorde att några elever valt att avstå från intervju. Därtill 

intervjuades endast elever vars vårdnadshavare givit sitt samtycke.  

 Enligt konfidentialitetskravet har vi behandlat det insamlade materialet 

konfidentiellt genom att fingera deltagarnas namn, skola samt övrig information som 

kan avslöja elevernas identitet. Den insamlade datan användes endast i denna studie, 

såsom nyttjandekravet kräver, vilket innebär att den inte användes för kommersiellt 

bruk. På grund av upphovsrättsliga skäl valde vi att utforma en egen diagnos för att 

mäta elevers klockfärdigheter vilket i sin tur möjliggjorde att vi kunde undersöka 

elevernas avläsningsstrategier. I samråd med ansvariga lärare valde vi att förtydliga för 

eleverna att diagnoser och intervjuer endast var för forskningsändamål och för att hjälpa 

elever som upplever att klockavläsning är svårt. Genom att tala om detta menade vi att 

minska den eventuella pressen elever kände för att bli bedömda. 

 

6 Resultat 
Vi presenterar först vilka färdigheter eleverna i klass A (6.1), B (6.2), C (6.3) och D 

(6.4) visade upp i diagnosen om klockan. Därefter sammanställs samtliga klassers 

färdigheter (6.5). I dessa avsnitt används diagram för att visa elevernas diagnosresultat. 
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Elevernas resultat avrundas upp till heltal. Färger används för att skilja mellan uppgifter 

om den analoga samt den digitala klockan. Färgerna visar följande: 

 
▀ Analog klocka 

▀ Digital klocka 

 

Kapitlet fortsätter med att ta upp strategierna som eleverna talade om i intervjuerna 

(6.6). Därefter följer en analys av både de uppvisade färdigheterna och strategierna 

(6.7). Slutligen sammanfattas resultatet (6.8). 

 
6.1 Uppvisade färdigheter i klass A 
Eleverna i klass A uppvisade färdigheter som motsvarade ett medelresultat på 15,2 

poäng av 24 möjliga. Alla 23 elever gav ett korrekt svar på den analoga hel-, 

halvtimman och kvart i, medan en elev av 23 uppgav ett felaktigt svar. Tre elever gav 

ett delvis korrekt svar om kvart över. Vidare var det 20 elever som svarade rätt på den 

analoga tio i medan det var färre som lyckades med tio över. På den digitala klockan var 

den största andelen 18 poäng på heltimme samtidigt som andelen sjönk på halvtimma 

till 15 poäng. Nästan alla elever gav ett korrekt svar på fem i och fem över på den 

analoga klockan. Eleverna visade däremot på ett lägre resultat på fem i halv och fem 

över halv där nästan halva klassen hade angivit ett felaktigt svar, medan de med tjugo i 

och tjugo över hade lyckats bättre med 16 och 15 korrekta svar på den analoga klockan. 

På den digitala klockan var det färre elever som kunde ge ett korrekt svar på fem i och 

fem över i jämförelse med den analoga fem i och fem över. Det var mindre än halva 

klassen som hade framgång med fem i halv och fem över halv samt tjugo i och tjugo 

över på den digitala klockan. Det intressanta var att eleverna uppvisade nästan samma 

mönster med en viss variation när det gällde hel-, halv-, kvart i, kvart över med den 

analoga klockan fem i, fem över 5 i halv, tjugo i, fem över halv och tjugo över. 
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Fig. 1 
 
 
6.2 Uppvisade färdigheter i klass B 
I klass B uppvisade eleverna färdigheter som resulterade i ett medelvärde på 11,6 poäng 

av 24 möjliga. De bästa resultaten var på hel-, halv-, kvart i och kvart över på den 

analoga klockan där eleverna fick mellan 18 och 19 poäng. De lägsta registrerade 

resultaten var på den analoga tjugo över och tjugo i, samt den digitala fem i halv, fem 

över halv där fick eleverna mellan 3 och 6 poäng. Fler än hälften av klassen svarade 

korrekt på den analoga klockans fem i samtidigt som resultatet sjunkit från 9 poäng på 

fem över till 3 poäng till tjugo över. Eleverna visade blandade färdigheter på den 

digitala klockan. Fler än hälften av eleverna gav ett korrekt svar på heltimme, kvart över 

och tio över, medan halvtimma, kvart i och tio i var svårare att besvara vilket gjorde att 

eleverna hade lägre poäng på de uppgifterna.  
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Fig. 2 
 
 
6.3 Uppvisade färdigheter i klass C 
Medelvärdet av de uppvisade färdigheterna gällande klockan var i klass C 12 poäng, 

vilket således innebär att eleverna i genomsnitt klarade hälften av uppgifterna. Inte 

heller i denna klass uppvisade någon elev svårigheter med den analoga klockans 

heltimme, samtidigt som klassen klarade den digitala klockans heltimme till 71%. Av 

de elever som klarade respektive klockas heltimme var det två som inte klarade att läsa 

av den digitala klockans halvtimma samtidigt som fyra inte klarade den analoga 

halvtimman. Trots att eleverna i denna klass inte fått någon skolundervisning i den 

analoga klockan kunde fler elever ge korrekta svar på digital hel- och halvtimma än tio 

över, fem i/över, fem i/över halv, samt tjugo i/över. 
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Fig. 3 
 
 
6.4 Uppvisade färdigheter i klass D 
I klass D visade eleverna färdigheter som resulterade i ett medelresultat på 16,7 poäng. 

Samtliga elever visade en förståelse för den analoga klockans hel- och halvtimma, men 

fyra elever fick 0,5 poäng på halvtimman på grund av att de till exempel skrivit fel 

timme. En elev fick också ett delvis korrekt svar på heltimme då hen hade skrivit 

”13:00” istället för ”klockan ett”. Klassen visade också större färdigheter om tio i/över 

och fem i/över jämfört med kvart i/över i samma klocktyp. Gällande den analoga 

klockans halvtimma fick eleverna 21 poäng och visade därmed på färdigheter som 

direkt motsvarade den digitala klockans heltimme. Minst färdigheter hade eleverna om 

den digitala klockans fem i/över halv samt tjugo i. 
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Fig. 4 
 
 
6.5 Samtliga klassers färdigheter om klockan 
Vad som framkommit är att alla klasser fått högst resultat i den analoga klockans hel- 

och halvtimma. De har också fått högre poäng i att avläsa kvart i jämfört med kvart 

över. Ett liknande resultat kunde återfinnas gällande den digitala klockan då eleverna 

även där fått högst poäng i att avläsa heltimmen. Vad som skiljer sig sedan är att de fått 

lika många poäng i halvtimman och kvart över, vilket innebar att de med den digitala 

klockan presterade bättre på kvart över än kvart i. Vidare avläste eleverna den digitala 

heltimmen med lika stor precision som med den analoga tio i, samt större än den 

analoga tio över.  

                   Vi gjorde en jämförelse mellan elevernas färdigheter om klockans i och 

över där resultaten för klockhalvorna adderades. Resultaten för klockans i var 484 

poäng av 860 möjliga. Räknades resultaten för klockans över ihop var skillnaden 3 

poäng, med 481 poäng.  

 Vi gjorde även en sammanställning av de andraklassare som fått 0,5 eller 

1 poäng på uppgiften om den analoga klockans ”fem i halv”. Av 37 elever hade 8 av 

dessa, vilket motsvarar 22%, svarat ”25 över”. Bland tredjeklassarna motsvarade denna 

siffra 0% av de 17 medräknade eleverna. När sammanställningen gjordes på den digitala 

tiden hade 9 av 31 andraklassare, 29%, svarat ”25 över” medan 0% av de 15 

tredjeklassarna hade svarat på det viset. 4 av eleverna i 2: a klass hade löst både den 

analoga och den digitala tiden på samma sätt.  
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Fig. 5 
 
 
6.6 Uppvisade strategier  
I detta avsnitt beskrivs strategier som används av de intervjuade eleverna i Solros- och 

Malvaskolan. I tabellen nedan syns vilka elever som tillhör vilken skola, klass samt om 

den individuella eleven fått höga eller låga resultat i jämförelse med den egna klassen. 

 Klass A 
Solrosskolan 

Klass B 
Solrosskolan 

Klass C 
Malvaskolan 

Klass D 
Malvaskolan 

Elever med höga 

diagnosresultat 
Johanna Albin Felicia Matilda 

Elever med låga 

diagnosresultat 
Simon Tobias Robin Hilda 

Fig. 6 

 En av de strategier som användes av de intervjuade eleverna var bland 

annat att använda sig av milstolpar som exempelvis att siffran sex står för halv, nio för 

kvart i, tre för kvart över och 12 för heltimme. En annan strategi som framkom under 

intervjun var att Albin använde sig av 60-kompisarna när han jämförde med 10-

kompisarna. Enligt Albin är denna strategin bra som grund för att kunna avläsa båda 

klocktyperna och är även kompletteringsbar med andra strategier som exempelvis att 

räkna 5-minuterssteg och att titta på minutvisaren, vilket Tobias också nämnde. Alla de 

intervjuade eleverna från Malvaskolan samt eleverna med höga resultat från 

Solrosskolan nämnde att de använde sig av 5-minuterssteg. Albin nämnde också att 
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genom att diskutera med sina föräldrar, ha en mening med klockan och repetera 

utvecklade han klockkunskaper i båda klocktyperna. Även Matilda hävdade att henne 

pappa hade lärt henne klockan i ung ålder. Johanna använde sig av olika strategier, som 

att lära sig begreppen för de olika klockslagen samt att beräkna minuterna på båda 

klocktyper: ”Det finns ingenting som heter 10 minuter i halv och då utgår jag från 12 

och räknar minuterna och då vet jag att klockan är tjugo över 5”. Fortsättningsvis 

förklarade Johanna sina strategier som att använda sig av konkret material för att kunna 

svara på den digitala klockan: På den 10:40 och 14:55 då gick jag tillbaka till den förra 

sidan [i diagnosen] och räknade. Johanna kunde då, med hjälp av de analoga klockorna 

i diagnosen som konkret material, räkna ut vad den digitala klockan visade. 

 Albin gjorde en jämförelse mellan den analoga och den digitala klockan 

genom att förklara att det finns vissa skillnader mellan dessa klocktyper och att det 

krävs olika kognitiva förmågor för att kunna avläsa dem.  

 
 Albin:  Den analoga klockan är lite svårare för att den inte ser exakt hela tiden men 

den digitala ser den exakt om man ska vara ganska noga om man kollar på den 

analoga ser man den långa visaren om man kollar på 8 och då ser man hur många 

minuter har gått 40 minuter och då är det 20 i.  

 

Albin menade att den digitala klockan är lättare att avläsa fast det är lite oklart om vad 

han menade med att den är exakt. Han visade på en djupare förståelse och högre 

kognitiva kunskaper när han räknade minuterna och rörde sig obegränsat mellan dessa 

klocktyper.   

 Strategin som nämndes vid alla intervjuer med elever med låga 

diagnosresultat var användandet av milstolpar. Tobias nämnde att läraren inte hade 

instruerat eleverna i fler klockslag än hel- och halvtimma samt kvart i/över och att han 

därför inte hade fått tillgång till någon annan strategi.  

 
Tobias: Det kändes konstigt för att vi har jobbat mycket med de andra hel- halv och 

kvartarna och då vet jag inte de andra. Vad betyder det när långa visaren står på 11 

då vet jag inte för att jag inte har lärt mig jag fattar inte med alla siffror som står 

överallt. Vi har jobbat med det jag sa men inte med digital eller med de andra [10 i 5 

i] ingen har sagt något om det när den långa visare pekar på något annat.  

 

Tobias förklarade att det kändes svårt att avläsa de olika tiderna från diagnosen eftersom 

hans kunskap var avgränsad till hel-, halvtimme och kvartarna. Att timvisaren stod 
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exempelvis på 11 skapade förvirring och osäkerhet för honom. Samtidigt efterfrågar 

Tobias mer undervisning om hela den analoga och digitala klockan.  

 Matilda nämnde vid intervjun att det som hon hade mest problem med i 

klockinlärningen var att begreppen fem i/över halv eftersom dessa tedde sig ologiska i 

jämförelse med de övriga klockbegreppen. Hon menar att begreppet ”över” är vanligast 

i den högra analoga klockhalvan, exempelvis ”fem över”. Så är dock inte fallet med fem 

i halv där begreppet ”i” används istället. På den vänstra klockhalvan där begreppet ”i” 

är vanligast används dock ”över” för att beskriva klockans ”fem över halv”. Ytterligare 

en strategi som uppkom under intervjuerna med Matilda och Hilda var att de utgick från 

siffran 12 och räknade uppåt när de skulle avläsa den digitala klockan. Matilda 

förklarade följande: Eftersom från början hoppar man ju ett, två, tre fyra, fem, sex, till 

man kommer till 12. Och sen tolv, tretton - ett, fjorton - två, femton - tre. Och sen 

vidare. Hon menar med detta att hon översätter siffrornas betydelse från digitalt till 

analogt.  

 

6.7 Analys 
Kapitlet inleds med en analys av de uppvisade färdigheterna och strategierna i 

diagnoserna (6.7.1) följt av en analys av strategierna som eleverna berättade om under 

intervjuerna (6.7.2).  

 
6.7.1 Analys av färdigheter och strategier utifrån diagnoser 
Vissa elever visade i diagnoserna på högre kunskaper än vad diagnosen var utformad 

för att mäta. Elev 14D hade både avläst klockan och transformerat den analoga tiden till 

digital och således uppvisat en förståelse för relationen mellan de olika klocktyperna 

(Friedman & Laycock 1989). Vidare kan detta tolkas som att eleven har en god 

fusionsstrategi.  Elev 15D visade en förståelse för tidens betydelse då hen vid de digitala 

tiderna även beskrivit vilken tid på dygnet tiden handlade om, exempelvis ”morgon” 

(Friedman & Laycock 1989:357).  

 Elevernas resultat från diagnosen stämmer överens med vad Harris 

(1997:138) beskriver om att elever i åttaårsåldern, enligt studier, generellt är mer säkra 

på att avläsa hel- och halvtimma än kvart i och kvart över på den analoga klockan. Detta 

kan bero på att eleverna hade lärt sig att avläsa klockan med hjälp av milstolparna 12 

och 6. Att använda den strategin är problematiskt utifrån olika kritiska aspekter, bland 

annat att dessa elever får en begränsad tillgång till andra strategier i avläsning av den 

analoga klockan (Friedman & Laycock 1989:358; Burny, Valcke & Desoete 2009:485). 
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En annan kritisk aspekt av den ovan nämnda strategin kan vara att eleverna som endast 

använder sig av milstolpar saknar en djupare förståelse av klockans system som gör det 

svårare att röra sig fritt när de behöver transformera den digitala till den analoga tiden 

(Burny, Valcke & Desoete 2009:486). Dessa ovan nämnda kritiska aspekter bör lärare 

känna till för att kunna hjälpa och stödja sina elever i sin inlärning av klockans 

avläsning (Magnusson & Maunula 2011:38). Däremot enligt Friedman och Laycock 

(1989:358) och Burny, Valcke och Desoete (2009:485) anses denna tekniken att 

använda sig av milstolpar vara enklare för elever att lära sig eftersom det inte kräver 

stor matematisk eller språklig kompetens och är en bra start i klockavläsning.  

 Några av eleverna visade i sina diagnoser att de hade problem med att 

avskilja timvisaren från minutvisaren. Detta visar sig när eleverna ger svar som till 

exempel ”kvart över elva” istället för ”fem i tre” och härrör från strategin Incorrect 

dynamic, alltså att kunna felaktiga klockregler (Friedman & Laycock 1989:361–362). 

Att inte kunna skilja mellan minut- och timvisare lyfts också upp av Harris (2008:29) 

som påpekar vikten av att elever lär sig siffrornas betydelse, exempelvis att siffran 12 

betyder heltimme, rätt från början så att de kan bygga på ytterligare kunskaper om 

klockan. Det är viktigt i sammanhanget att separation används i lärandesituation där 

siffran 12 hålls konstant på så vis att elever får möjlighet att besitta den kunskapen 

medan till exempel siffran 3 byts ut (Magnusson & Maunula 2011:40–43). Detta 

möjliggör för elever att lära sig en sak i taget, exempelvis att siffran 12 betyder 

heltimme och gradvis kunna generalisera att 12 är alltid heltimme på den analoga 

klockan. Därefter kan elever successivt lära sig exempelvis att siffran 3 avläses som 

kvart. Därmed kan lärare använda sig av fusion i undervisningssituation där eleverna får 

kombinera sina kunskaper om vad klockan visar när både minut och timme ändras 

(Magnusson & Maunula 2011:40–43). Det finns dock en risk att eleverna inte tar till sig 

av en fusion av kunskaper, såsom ett användande av appropriate multistep operation, 

vilket blev synligt i några av diagnoserna där elever skrivit exempelvis ”åtta i elva” 

istället för det korrekta svaret ”tjugo i elva” (Friedman & Laycock 1989:361–362). 

Anledningen till att eleven skrivit åtta istället för tjugo kan tänkas vara att minutvisaren 

på en analog klocka pekar på siffran 8 när klockan är tjugo i.  

 Flera av eleverna skrev att klockan var ”25 över” när klockan visade ”fem 

i halv”, vilket tyder på att de använde antingen direct reading eller appropriate 

multistep operation (Friedman & Laycock 1989: 361–362). Det kan betyda att direct 

reading inte skulle vara den använda strategin eftersom eleverna då skulle minnas tidens 
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namn istället för minutantalet. Den strategi som användes verkar ha varit en som är 

oberoende av vilken klocktyp som är representerad, eftersom strategin framträdde vid 

båda. Att använda sig av appropriate multistep operation kan innebära att räkna minuter 

på klockan, vilket det numeriska svaret tyder på att eleverna gjort. Dessa ovannämnda 

elever kan sakna den språkliga förmågan att avläsa klockan som fem i halv (Burny, 

Valcke & Desoete 2009). Enligt Matilda kan det också vara så att begreppen i sig skapar 

förvirring på grund av de omvända begreppen som utgör fem i/över halv. Johanna lärde 

sig att använda det rätta begreppet rent mekaniskt när hon avläste den analoga tiden 

”fem i halv” som underlättade för henne att ange den rätta svaret ”det finns ingenting 

som heter 10 minuter i halv”. Lärare bör undersöka vilka kritiska aspekter som 

klassenselever upplever och därmed anpassa sin undervisning efter de individuella 

behoven och förutsättningarna (Wernberg 2005:324). Vidare är det viktigt att i en 

lärandesituation undervisa om klockbegreppen och deras betydelser, utöver visarnas 

placering.  

 I jämförelse med den analoga klockan fick eleverna sämre resultat på den 

digitala, vilket inte överensstämmer med vad Burny, Valcke och Desoete (2009:485–

486) skriver om att det borde vara lättare att appropriera kunskaper om den sistnämnda 

eftersom den inte kräver så höga kognitiva förmågor (Burny, Valcke & Desoete 2009).  

  
6.7.2 Analys av strategier utifrån intervjuer  
Av intervjuerna blev det tydligt att de elever som hade höga diagnosresultat hade 

tillgång till fler, och rörligare strategier och kunde använda fusion till skillnad från de 

som hade låga resultat. Mest framträdande hos de med höga resultat var strategin direct 

reading eftersom Johanna och Albin nämnde flera korrekta regler om klockan, såsom 

att en timme går att dela in i 60 minuter och att det finns ett logiskt samband mellan 

begreppen för klockslag och de visuella uttrycken (Friedman & Laycock 1989:361–

362). Tobias förklaringar gör det tydligt att han antingen inte kan tidsbegreppen eller 

har blivit så flexibel i sin avläsning att han förstår fem-minutersintervallerna på klockan. 

En färdighet som Tobias dock har är kontrast, eftersom han har koll på de klockslag han 

kan och är säker på vilka visuella representationer som inte stämmer överens med de 

inlärda klockslagen (Magnusson & Maunula 2011:40–43). En strategi som Tobias 

använde sig av var direct reading när han förklarade att han hade lärt sig att siffran 3 

betyder kvart över som tyder på att han hade automatiserat siffrans position och därmed 

inte behöva räkna minuterna. En annan strategi som Tobias använde sig av var att 

beräkna eftermiddagstider som x-2 där x är den andra digitala timsiffran exempelvis 5 



  
 

 19 

då klockan är 15. Han beräknar då 5–2=3, alltså är klockan 3. Detta kan betyda att han 

använder sig av direct reading eftersom han sett ett mönster i tiderna och därmed 

använder sig av en mental formel, utan att reflektera över det. Formeln hjälper honom 

att beräkna den digitala tiden i relation med den analoga klockan. Albin hade en 

liknande strategi som Tobias men han subtraherade 12 istället för 2.  

 Hilda tog upp att lärarna implicit undervisade i den digitala klockan när 

schemat skrevs upp på tavlan. Hon förklarar att: dom skriver ju upp på digital när vi 

slutar och börjar och så. Och sen så kollar jag på klockan, typ att det står att vi slutar 

14. Sen så slutar vi, då så är klockan två. Då så vet jag att 14 är två! Detta kan tyda på 

att hon själv påtog sig ansvaret att lära sig den digitala klockan parallellt med den 

analoga, vilket kan härledas till fusion (Magnusson & Maunula 2011:40–43). Vi såg att 

det var kutym att använda sig av den digitala klockan vid schemaskrivning i alla fyra 

klasser. Tobias upplevde trots detta att han inte fått någon undervisning i den digitala 

klockan. Lärarna bör vara medvetna om att det inte är alla elever som reflekterar över 

den implicita undervisningen om den digitala klockan och att det därför kan leda till 

kunskapsskillnader i klassrummet.    

 Det som är intressant är att det framkom att Tobias, Albin och Robin 

använde sig av samma strategi, vilket var att de tittade på minutvisaren först när de fick 

avläsa den analoga klockan. Det kan vara så att de hade kommit längre i sitt lärande i 

klockavläsningen (Wernberg 2005:324). Den strategin ovannämnd kan vara användbart 

för de när de behöver avläsa den digitala tiden, eftersom den kräver andra kognitiva 

förmågor än den analoga klockan då den digitala klockan avläses ”baklänges” då 

minuterna utläses först men står efter timsiffrorna (Burny, Valcke & Desoete 2009:486).  

 Några av de intervjuade eleverna tog upp användandet av milstolpar som 

en strategi, vilket är en typ av generalisering eftersom minutvisaren vid dessa alltid är 

konstant samtidigt som timvisaren ändrar position och vice versa (Wernberg 2005:324). 

Det går dock inte att generalisera till den digitala klockan eftersom dessa milstolpar inte 

existerar i den klocktypen. Däremot går strategin 5-minuterssteg att generalisera mellan 

den analoga och den digitala klockan eftersom den förutsätter en större kunskap om 

klockans 60-bas som är densamma i båda klocktyper. Generalisering går även att se när 

eleverna använder mentala mönster i form av formler eftersom en del av informationen 

hölls konstant medan en variabel byts ut beroende på timma. Den andra delen av 

separation, nämligen kontrast var något som Johanna tog upp när hon sa att det inte 

finns någonting ” som heter tio minuter i halv”. Med detta visar hon vad begreppet inte 
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är, vilket kan betyda att hon använt sig av uteslutningsmetoden där hon förutsätter att 

om det korrekta svaret inte är ”tio i halv” måste det vara ”tjugo över”.  

 

6.8 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visade eleverna varierande klockfärdigheter, från att endast kunna 

den analoga klockans hel- och halvtimma till att fritt röra sig mellan analog och digital 

tid. Den digitala klockan ansågs av eleverna vara svårare även då hälften eller fler än 

hälften av diagnoserna visade blandade färdigheter hos eleverna. Strategierna som 

användes var bland annat erkända metoder, som att räkna 5-minuterssteg enligt 

appropriate multistep operation, men även för oss okända strategier som att använda sig 

av 60-kompisarna. Det framkom även att elever har lättare att lära sig klockan om de 

känner att den är meningsfull samt om de flitigt använder klockavläsning i vardagslivet. 

Vidare tyder elevernas svar på diagnoser och intervjuer på att de inte är helt beroende på 

den undervisning de hade fått.  

 
7 Diskussion 
Utifrån diagnoserna visade eleverna högre färdigheter i avläsning av den analoga 

klockan i jämförelse med den digitala. Av alla klasser vi undersökte var det bara ett fåtal 

elever i årskurs 3 som fått skolundervisning om avläsning av den digitala klockan, detta 

enligt ansvariga lärare, men också påpekat vid intervjuer av elever med låga 

diagnosresultat. De tredjeklassare som den ansvariga läraren ansåg var ”klara” med den 

analoga klockan var de som fick undervisning i den digitala klockan. Den digitala 

klockan sågs således som en högre kunskap än den analoga, vilket inte stämmer överens 

med hur Friedman och Laycock (1989:358) beskriver den digitala klockkunskapen 

jämfört med den analoga. Enligt dem är den digitala klockan den enklare att lära sig. En 

viktig aspekt i detta kan vara att eleverna i alla de fyra klasserna börjar på den högre 

svårighetsgraden och inte får göra de lättare uppgifterna förrän de lärt sig den svåra 

delen. En annan viktig aspekt kan vara att klasslärarna väljer att börja med den analoga 

klockan vilket möjliggör för eleverna att skaffa sig en förförståelse för den digitala 

klockan. Att klockavläsningen är en viktig kunskap i elevernas vardag är troligtvis känd 

av lärare, föräldrar och elever vilket gör att ju äldre de blir desto större ansvar behöver 

de ta. Därför blir den kunskapen ännu viktigare så att eleverna exempelvis kommer i tid 

till skolan. Under intervjun framkom det att eleverna pratade med både föräldrar och 

syskon om både den digitala och analoga klockan vilket kan tyda på att elevernas 

kunskaper inte är bundna endast till skolmiljö. Ett bra samarbete mellan skolan och 
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föräldrarna förstärker elevernas kunskapsutveckling. Elever utvecklar förståelse i 

klockavläsning genom att både förstå betydelsen av att kunna avläsa klockan men också 

att kunna länka de kunskaperna till viktiga aktiviteter i sina liv (Burny, Valcke & 

Desoete 2009:487).  
 Det framkom både från diagnoserna och intervjuerna att flera av eleverna 

genomgående hade använt sig av endast en strategi i taget, som exempelvis 5-

minuterssteg som ses som framgångsrik för avläsning av den analoga tiden eftersom 

den i regel är generaliserbar. Likväl sa de två eleverna med låga diagnosresultat från 

Solrosskolan att de endast kände till strategin milstolpar när undersökningen gjordes. 

Det viktiga är att lärare fångar upp dessa elever och undervisar de om andra strategier 

som eleverna kan använda sig av eftersom det kan bli problematiskt för elevernas 

kunskapsutveckling att använda sig av endast en strategi. En kritisk aspekt av strategin 

5-minuterssteg är att den kan ställa till med problem rent språkligt eftersom eleverna var 

benägna att fortsätta i samma mönster exempelvis när de räknade ”tjugo över/i” och 

vidare fortsatte med ”25 över/i” istället för det rätta begreppet fem i/över halv. 

Begreppen fem i/över halv ter sig kunna vara den kritiska aspekten i sig, då exempelvis 

Hilda uttryckte att hon inte kunde just dessa begreppen. Det var evident i vår 

undersökning att de elever som hade tillgång till flera olika strategier kunde röra sig 

obegränsat mellan den analoga och digitala klockan eftersom det krävdes olika 

kognitiva förmågor för att kunna avläsa tiden.  

 
7.1 Ämnesdidaktiska implikationer 
I vår undersökning kan vi konstatera att flera strategier används för att avläsa klockan 

men att det krävs en kunskap om fem-minutersintervaller för att ha ett flexibelt och 

korrekt förhållningssätt till avläsning. Undervisning i klockan bör därför ta upp detta 

tidigt för att ge en bredare förståelse och underlätta för fusion mellan olika klockslag 

(Magnusson & Maunula 2011:40–43). Vad som också visat sig intressant var att många 

elever har omfattande kunskaper om avläsning av den digitala klockan trots att 

undervisningen i de flesta fall varit obefintlig. Detta leder också en idé om att 

introducera den digitala klockan tidigare i undervisningen eftersom den numeriskt 

visuella representationsformen kan underlätta inlärningen (Friedman & Laycock 

1989:358).  
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7.2 Förslag till vidare forskning 
Vår undersökning visade att eleverna har kunskaper om den digitala klockans avläsning 

som är nära att likställas den för den analoga klockan trots att de bara fått undervisning i 

den senare. Det kan därför vara intressant att utforska Friedman och Laycocks 

(1989:358) påstående om att den digitala klockan bör vara lättare att lära sig än den 

analoga. En sådan undersökning kan kräva observation under en längre period där båda 

klocktyperna undervisas i samma utsträckning. 
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Bilagor 
Bilaga A Samtyckesblankett 
Hej! 

Vi är två studenter som läser lärarutbildningen med inriktning mot årskurserna F-3 på 

Linnéuniversitetet Växjö. Vi skriver vårt andra examensarbete där vi intresserar oss för 

vad elever i årskurs 2 och 3 kan om klockavläsning och hur vi som framtida lärare 

skulle kunna vara till större hjälp för de barn som har svårt att lära sig klockan, både 

analog och digital. Vi kommer att genomföra ett test i ditt barns klass för att se vad en 

större grupp elever kan om ämnet. För att genomföra elevintervjuer om vilka 

svårigheter som kan finnas behöver vi vårdnadshavares samtycke. Ditt barns deltagande 

som intervjuperson är helt frivilligt och både du och ditt barn har rätt att när som helst 

avbryta det. Intervjuerna avkodas och avidentifieras. Ingen obehörig kommer ta del av 

materialet. För ytterligare information eller frågor går det bra att höra av sig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mirela Goldheart mg222rp@student.lnu.se 

Anna Johansson aj223bx@student.lnu.se 

 

Samtycke vårdnadshavare 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt barns deltagande är frivilligt och att jag, 

när jag vill, kan avbryta mitt barns medverkan i studien utan att ange orsak. Jag 

samtycker härmed till att mitt barn kan medverka i denna studie som handlar om elevers 

kunskaper om den analoga och den digitala klockan. 

 
Ort/Datum/År          Elevens namnunderskrift 
      
 
________________________________          _________________________________ 
 

Vårdnadshavares underskrift         Vårdnadshavares underskrift 
 
_________________________________        _________________________________ 
 

Vårdnadshavares namnförtydligande         Vårdnadshavares namnförtydligande 
 
________________________________          __________________________________ 



  
 

 II 

Bilaga B Diagnos 
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 VII 

Bilaga C Intervjuguide 
Intervjuguiden är utformad för att användas för att intervjua elever i årskurs 2 och 3. 

Frågorna är fasta men intervjuaren kan ställa följdfrågor utöver dessa. 

 

Inledning 

Eleven får information om intervjuns syfte och att elevens egna diagnos används som 

underlag för intervjun. Det är här viktigt att intervjuaren poängterar att det är elevens 

åsikter som är viktiga och att informationen som eleven delger används till forskning. 

Eleven uppmanas att ställa frågor om förtydligande för att säkerställa att båda parter har 

en samförståelse. Eleven ska ha tillgång till sin diagnos under hela intervjun men tillåts 

inte att göra skriftliga ändringar i den. 

 

Analog klocka, sida 1 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra säker på? Varför då? 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra osäker på? Varför då? 

 

Analog klocka, sida 2 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra säker på? Varför då? 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra osäker på? Varför då? 

 

Digital klocka, sida 3 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra säker på? Varför då? 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra osäker på? Varför då? 

 

Digital klocka, sida 4 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra säker på? Varför då? 

När du svarade på uppgifterna, var det något du kände dig extra osäker på? Varför då? 

 

Avslut 

Hur tänkte du när du löste uppgifterna? 

Hur vet du när det blir rätt? 

Har du något knep för att komma ihåg vad olika siffror och visare betyder? Kan du visa 

mig? 

 



  
 

 VIII 

 
 
Bilaga D Rättningsguide 
Tabellen visar hur elevens diagnossvar ska bedömas. Varje uppgift ger mellan 0-1 
poäng. Exempel som används i tabellen är klockan tio i åtta. Exempel på elevsvar skrivs 
i kursiv stil. 
 

För 1 poäng För 0,5 poäng För 0 poäng 

Eleven ger ett 
korrekt, fullt svar. 
tio i åtta 

Eleven ger ett korrekt, fullt svar som suddats 
ut. 
tio i åtta 

Eleven har inte svarat 
på uppgiften. 

 Eleven ger ett korrekt, ej fullständigt, svar. 
Minuter och positionsord ska vara korrekt. 
tio i 

Eleven har gett ett 
felaktigt svar. 

 Eleven visar annan förståelse. 
50 minuter över 7 

Eleven har gett ett 
oläsligt svar. 

 Eleven ger ett delvis korrekt svar. Minuter 
och positionsord ska vara korrekt. 
tio i nio 
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Bilaga E Individuellt diagnosresultat klass A 
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Bilaga F Individuellt diagnosresultat klass B 

 
 
 



  
 

 XI 

Bilaga G Individuellt diagnosresultat klass C 
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Bilaga H Individuellt diagnosresultat klass D 
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Bilaga I Diagnosexempel  
 
 
 

 
 


