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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie var att få syn på hur tidsbegreppet används och 

synliggörs av pedagogerna i förskolan. Studien genomfördes på två 

kommunala förskolor i Mellansverige. Vi har använt oss av kvalitativa 

intervjuer och observationer. Resultatet visar att tidsbegreppet till viss del 

anses komplicerat för både pedagoger och barn. Pedagogerna använder 

många olika tidsbegrepp i sin vardag, både verbalt och med stöd av olika 

verktyg och är duktiga på att anpassa sig till barnens mognad.  Allt 

eftersom barnens erfarenhet ökar får de en större uppfattning om 

tidsbegreppen. Dialogen, samspelet och kommunikationen är viktig för 

barnens utveckling och lärande.     
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1. Inledning 

 
Varje dag använder vi oss av tiden. Vi tittar på klockan och bestämmer tid för ett möte. 

Vi skyndar oss för att komma i tid. Vi funderar på hur lång tid som förflutit. Det är alltid 

någon tid som ska passas. Men hur lär vi oss tiden egentligen och hur får vi förståelse för 

tidsbegreppen? Författaren Barreau (2000 s.3) skriver att tiden är ”både välbekant och 

främmande”. Den går inte att ta på. Samtidigt finns det en aning om att tiden pågår, den 

uppfattas av tanken och vi vet att det finns dåtid, nutid och framtid. Klein (2006) skriver 

att vi föds med dygnsrytmen i oss samt att minnet hjälper oss att få in tidsmåttet i 

kroppen. 

 

I samband med revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 98/10) har matematiken blivit 

ett område som fått ett större fokus. Vi tycker oss uppleva i förskolan att många 

pedagoger på senare tid fått en ökad medvetenhet kring vikten av matematik i förskolan 

samt att matematiken ges mer utrymme i verksamheten. Vi ser t.ex. form, vikt, mängd, 

längd och antal men saknar tidsbegreppet. Förskolans vardag styrs mycket av tiden 

eftersom förskolan har rutinsituationer som sker varje dag vid en bestämd tid. Det kan till 

exempel vara frukost, lunch och mellanmål. 

 

Förskolan bör arbeta med att ge barnen verktyg för att förstå tid och i läroplanen (Lpfö 

98/10) står att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för […] tid 

och förändring” (Skolverket 1998/2010 s.10). På förskolan hör vi och uppmärksammar 

barnens frågor och tankar om tid. Det kan vara frågor som: ”Hur länge är det kvar tills 

jag ska gå hem? När är det mellanmål? När kommer min mamma? Vilken månad fyller 

jag? Hur länge ska jag vänta? När är det min tur att spela på iPaden?” Det gör att vi blir 

nyfikna på hur pedagogerna svarar på barnens frågor och funderingar kring tidsbegreppet 

samt på vilket sätt pedagogerna uttrycker tid. Därför är det intressant att titta på hur 

pedagogerna gör för att barnen ska utveckla sin förståelse för tid. Hur gör pedagogerna 

egentligen för att barnen ska begripa och lära om den svårfångade tiden? 

 

När vi skriver pedagoger menar vi i denna undersökning både barnskötare och 

förskollärare 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Vi vill undersöka hur pedagogerna arbetar med begreppet tid i samspel med barnen. Vi 

vill ta sikte på de begrepp och de verktyg pedagogerna använder för att synliggöra tid och 

tidsbegrepp för barnen. Syftet är att få syn på vilka tidsbegrepp pedagogerna använder 

sig av samt hur de synliggör tiden för barnen. 

 

2.1 Frågeställningar 

Hur uttrycker pedagogerna tid? 

Hur gör pedagogerna tiden synlig för barnen?   
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Tid 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver tid som ett ”begrepp kring vilket hela vår tillvaro 

är uppbyggd, men som likväl är nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att 

förutsätta att det redan är definierat” (www.ne.se, 130529). Vidare menar NE att tid 

anger avstånd mellan två olika händelser på liknande sätt som att längd mäter avstånd 

mellan olika punkter.   

 

Wikipedia menar att ”tid är fundamentalt för vår tillvaro och är svår att beskriva” 

(www.sv.wikipedia.org 130529). Klein (2006) skriver att dygnsrytmen finns i oss när vi 

föds. Människan följde och anpassade sig efter dygnsrytmen för att skaffa exempelvis 

föda. Då hade exaktheten i tid ingen betydelse utan då handlade det om att känna sig 

trygg och om att skydda sig mot faror som vilda djur. Indelningen av tid handlade om 

gryning, skymning, ljus och mörker I dag används timmar och minuter för att precisera 

när. Enligt Whitrow (citerad i Klein, 2006) ”uppfanns” tiden för att vi i dagens samhälle 

ska kunna fungera tillsammans. 

  

Melucci (Klein 2006) beskriver hur vi människor styrs av inre tid och yttre tid. Den inre 

tiden handlar om vårt medvetande och det vi är upptagna med för tillfället. Det är vårt 

minne i hjärnan som styr den inre tiden. Det styrs av upplevelser och då får vi kännedom 

om tidsmåttet. Vi upplever tiden och får en känsla av hur lång tid som förflutit. Den 

upplevda tiden sker omedvetet och tränas in genom erfarenheter. Mätningen och 

upplevelsen ger svar på tidslängden. Den yttre tiden beskrivs som kollektiv tid, den är 

mätbar och har rytm och struktur som människan måste anpassa sig efter (2006). 

 

Jönsson (1999) skiljer mellan två olika sorters tid, personlig tid och klocktid. Hon menar 

att man kan lära sig mycket om tid, att passa tiden, pressa tidsåtgången i vissa projekt, 

utbilda sig till urmakare eller fysiker och genom det få en tydligare uppfattning om vad 

tid är. Detta hjälper dock inte gemene man att beskriva hur länge en kvart varar. Vår 

personliga tid är den vi upplever, och är enligt författaren, lika sann som den mekaniska 

tiden, men den är svårare att använda som objektiv klocktid. Våra inbyggda klockor går 

olika vid olika tillfällen och är inte särskilt pålitliga. Vår personliga tidsuppfattning kan 

vi enbart dela med oss själva, men för att kunna bestämma möten med andra personer 

behöver vi den konstgjorda tidmätningen (1999). 

 

3.2 Historik 

Sundin (2006) skriver om människans behov av att kunna beräkna tid och hur 

astronomiska kunskaper har haft stor betydelse för hur beräkningen av tid kom till. För 

att kunna beräkna tid och få ett tidsmått studerandes månen och därigenom mättes tiden i 

månvarv. Efter hand ökade behovet av en mer bestämd tideräkning, speciellt för 

jordbrukarna. Med en kalender som följde årstidernas regelbundenhet fick jordbrukarna 

bättre översikt på brukets återkommande sysslor. Solen, stjärnorna och himlakropparna 

studerades, och med hjälp av dess rörelser som återkom med jämna mellanrum fann man 

http://www.ne.se/
http://www.sv.wikipedia.org/
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en tideräkning som var mer punktlig. Egypterna studerade stjärnan Sirius och fann att ett 

år bestod av 365 dagar (2006). 

 

I slutet av 1200-talet tillverkades det första urverket. Människan hade även tidigare andra 

tidsmått som solur, vattenur och sandur. Inom kyrkan och klostren fanns behov av en 

tillförlitlig tidsmätare. Inom klostren fanns personer med tekniskt kunnande som kunde 

utveckla den mekaniken. I klostren indelades tiden mellan arbete, studier, bön och vila.    

Kalenderkunskap i kyrkan var högt värderad för att kunna veta när högtiderna inföll 

(Sundin 2006). 

 

3.3 Barns tidsuppfattning 

I en studie om barns tidsuppfattning gjorde Piaget (Westlund 1996) upptäckter om barns 

förståndsmässiga/intellektuella kunnande att lära sig om tidsuppfattning. Piaget kallar 

”den skiftande tiden för intuitiv” (Westlund 1996 s.27). Barn lär sig bedöma tid när den 

omedelbara, ”intuitiva” tiden krockar med tid som klockan faktiskt visar. Den verkliga 

tiden för barnet har att göra med skeenden, händelser.  Piaget fann att antalet händelser 

som inträffar runt barnet påverkar barnets förmåga att förstå och lära sig tidsuppfattning. 

Piaget får medhåll av den svenske psykologen Frankenhauser som forskat om barns 

uppfattning om tid. Frankenhauser menar att barns tidsuppfattning handlar om ”[…] hur 

mycket som sker under ett bestämt tidsintervall” (Westlund 1996 s.27) samt att antalet 

förändringar inverkar på barns uppfattning om tid.  

 

Westergren (Westlund 1996) framhåller att förhållanden som kulturella, historiska och 

sociokulturella även måste ingå i bedömningen av barns tidsuppfattning i Piagets studier. 

Westergren anser att man ska reflektera över ”om det är antalet händelser eller kvalitén 

på händelserna” (Westlund 1996 s.28) som är utslagsgivande för barns tidsuppfattning. 

Vidare menar han att ”tid inte bara är en abstraktion utan också en känsla” (Westlund 

1996 s.28).   

 

Heiberg Solem och Lie Riekerås (2004) skriver att tidsbegreppet är svårt för barn på 

grund av deras begränsade erfarenhet. Barn lever i nuet och får problem med att skilja 

mellan det förflutna och framtiden. Allt eftersom barnen blir äldre och deras erfarenhet 

utökas får de en allt större uppfattning om tidslängd, både framåt och bakåt i tiden.  För 

att ange eller mäta tiden använder vi olika tidsord. Det handlar om ordningsföljd för olika 

händelser så som före, efter, snart och senare. Det handlar också om relativ tid, en dag, en 

vecka, ett ögonblick och om absolut tid, såsom idag eller imorgon. ”Begreppen är 

subjektiva, innehållet är beroende av vad det handlar om och vem det gäller (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås 2004 s.240). Författarna menar vidare att svårigheterna med 

tidsbegreppen ibland kan handla om språksvårigheter. Tre veckor till jul kan vara svårt 

att förstå, det kan vara lättare att förstå uttryck som att det är tre lördagsgodis kvar till jul. 

När vi gör språket meningsfullt för barnen blir det ett verktyg som hjälper till att 

överblicka händelser och tid (2004). 

 

Likväl som vi anger avstånd i tid så anger vi också tid i avstånd. Genom att säga två 

timmar istället för sexton mil kan vi beskriva hur lång en bilresa är. Vi kan visa med 
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klockans visare hur lång sträcka den ska flytta sig innan något ska ske och barn visar 

gärna med armarna hur lång tid det är kvar till det de väntar på. Det handlar om att öka 

förståelsen och synliggöra tiden enligt Heiberg Solem och Lie Riekerås (2004). 

   

3.4 Vad säger läroplanen? 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, står skrivet att ”Förskolan ska lägga grunden till att 

barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

som alla i samhället behöver” (Skolverket 2010 s.6).  Tid är en av dessa referensramar. 

 

Vidare menar Lpfö 98/10 att barnens lärande sker i interaktion med andra människor, 

såväl mellan barn och vuxna. Samarbete och kommunikation är viktigt i vårt föränderliga 

samhälle med stort informationsflöde. Det krävs att barnen får möjlighet till iakttagelse 

och reflektion samt möjlighet till fördjupning inom olika områden. Den vuxnes 

vägledning och stimulans är viktig för barnens utveckling och upptäckt av nya insikter, 

kunskaper samt för förmågan att kommunicera och tänka symboliskt (Skolverket 2010).  

 

I Lpfö:s mål och riktlinjer för normer är ett av strävansmålen för förskolan att barnen ska 

utveckla sin upptäckts- och reflektionsförmåga för att kunna ta ställning kring olika 

livsfrågor i vardagen. Viktigt för framtiden att få en förståelse för hur viktig klocktiden är 

för ett fungerande samhälle (Skolverket 2010). 

 

Många mål under utveckling och lärande kan också knytas samman med respekten för tid 

och dess egenskaper för samhällets funktion. Att utveckla sin förståelse för tid och 

förändring, tillägna sig innebörden och se samband mellan olika begrepp samt att kunna 

uttrycka sina egna uppfattningar och förstå sin omvärld och andras perspektiv är också 

viktiga delar i Lpfö:s strävansmål, som kan kopplas till tidsperspektivets egenskaper. 

Målen under barns inflytande kan alla kopplas samman med tidsperspektivet. Barnen ska 

ges möjlighet att påverka sin situation, att ta ansvar för sina handlingar och genom 

samarbete och gemensamt beslutsfattande utveckla sin förståelse för demokratiska 

principer (Skolverket 2010).      

 

3.5 Pedagogen – Kommunikation – Samspel 

Johansson (2005) skriver att barnets mognad avgör dess lärande. Pedagogens syn på 

barns lärande påverkar förhållningssättet och visar hur pedagogen förmedlar kunskap och 

lärande till barnen. Sett ur ett mognadsperspektiv handlar pedagogen utifrån att förklara 

för barnen på den nivå de befinner sig. Vidare skriver Johansson (2005) att vanligast är 

en blandsyn på kunskap och lärande. Pedagogerna har olika tillvägagångssätt för barns 

lärande, beroende på kunskapsinnehåll, sammanhang och situation. 

 

Barns erfarenheter av omvärlden påverkar vad de förstår och uppfattar skriver Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012). För att förstå barns tankar måste pedagogerna veta i 

vilket sammanhang barns föreställningar har formats. Författarna menar att samtal och 

kommunikation har stor betydelse för att förstå hur barn tänker kring ett visst ämne. 

Vidare skriver författarna (2012 s.9) att ”barn tänker och uppfattar världen annorlunda än 
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vuxna” och då menar de att pedagogerna behöver reflektera över hur det påverkar det 

pedagogiska arbetet i förskolan. 

 

Doverborg och Pramling skriver att individers kunnande utgår från ”erfarandet, 

förståelsen och uppfattandet” (1995 s.10) och är grundläggande för hur var och en 

uppfattar saker och ting. Vidare skriver de om det ”självklara och för-givet-tagna” (1995 

s.11) i att uppfatta något. Den erfarenhet man har om sin omvärld som är självklar, ter sig 

ofta inte lika självklar för någon annan. Författarna menar att pedagogerna måste kunna 

byta perspektiv, se barnets perspektiv och ”ständigt fråga sig hur något framstår för 

barnet” (Doverborg & Pramling 1995 s.11). 

 

Doverborgs och Pramling Samuelssons (2003) studie om matematik, ”Vad är 

matematik?” visar att pedagoger i förskolan tycker att konkret handlande och upplevelser 

är matematik för barn. Det är själva görandet som är viktigt. Matematiska begrepp lär sig 

inte barn automatiskt bara för att de används av pedagogerna, det viktiga är att synligöra 

begreppen för att barnen ska förstå skriver författarna. Basen för allt kunnande är att 

upptäcka, erfara och börja förstå olika perspektiv av sin omvärld, skriver Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003), då behövs kunniga och engagerade pedagoger. 

 

Dysthe (2003 s.10) skriver att ”Samspel har en handlingsaspekt, en relationell aspekt och 

en verbal aspekt, och vilken av dem som dominerar i en viss situation varierar”. Vidare 

skriver författaren att lärande och samspel hör ihop samt att språket har betydelse. Sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv har den språkliga kommunikationen en avgörande roll när 

det gäller inlärningssituationer (Dysthe 2003 s.10). 

 

Vidare skriver Dysthe (2003) om hur lärande och miljö hör ihop. I den sociokulturella 

teorin menar författaren att lärande har med relationer att göra. Hon skriver att ”lärande 

sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är 

grundläggande element i läroprocesserna […]”(2003 s.31).   

 

 3.6 Material – Miljö 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver om en miljö som uppmuntrar barnen till lärande 

möten. Författarna skriver att miljön ska ge förutsättningar för barns lärande. Materialets 

placering har betydelse för om det blir lärandesituationer. Vilket material som finns och 

hur det används ger barnen möjlighet att utforska det de vill lära om och förstå. Vidare 

menar författarna att förskolans miljö ska utformas så att barnen har möjlighet att vara 

kompetenta, nyfikna och utforskande tillsammans. Då måste det finnas material som 

utmanar barnen (2007). Vilket konkret material som finns tillgängligt är inte det viktiga. 

Att pedagogen lyssnar in och observerar var barnens intressen finns samt låter barnen 

vara delaktiga i skapandet av miljön är det väsentliga. 

 

Även Nordin-Hultman (2004) skriver om miljön i förskolan. Hon menar att tiden är en 

viktig del i den pedagogiska miljön och att det finns tids- och rumsregleringar som ställer 

olika krav om vad som förväntas av barnen. Dessa regleringar utgör en styrning om vilka 

material och aktiviteter barnen har tillgång till vid olika tidpunkter under dagen. Det 
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ställs krav på att barnen ska klara av att anpassa sig till ordningen, för att följa den 

gängse normen. ”Barnens utsatthet kan ses som betingad av den vardagliga planeringen 

och hur pedagogiken har reglerats i tid och rum” (2004 s. 91).  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver om olika föreställningar om tiden. Många 

tänker sig tiden som en cirkel, en slags årscykel där de fyra årstiderna placeras in efter 

varandra i ett slags evighetshjul. Denna form av årscykel tar fasta på rytmen och 

upprepningen. Veckor, månader, årstider och årets alla högtider återupprepas år efter år. 

Hur de olika årstiderna placeras i detta hjul är högst personligt och ”bottnar i en rent 

subjektiv upplevelse av hur vi föreställer oss året” (s. 238). Många andra tänker sig tiden 

som linjär, oftast som en rak vågrät linje som pekar framåt mot framtiden. Det kan ses 

som en illustration om att tiden går. Den tid som varit är förbi och kommer aldrig 

tillbaka. Som en kombination av dessa teorier kan vi även tänka oss tiden som en spiral. 

Spiralen tar sikte på riktning framåt, som den linjära tanken, men likt cirkeln svänger den 

runt i fast rytm och upprepning (2004).  

 

Tiden är enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) ett abstrakt begrepp. De menar att 

upplevelsen av tid är högst personlig och kan variera mellan olika tillfällen. En viss 

klocktid kan upplevas som att man har gott om tid eller ont om tid, beroende på vad det 

är som skall utföras. Likväl kan det kännas som att tiden rusar fram fort eller kryper 

fram. Trots att vi har mätinstrument för att ha ett gemensamt språk att ange tid kan nog 

många känna igen sig i det kyrkofadern Augustinus skrev på 400-talet:  

 
”Vad är då tiden? Om ingen frågar mig om det, då vet jag; 

om någon frågar mig och jag vill förklara det för honom, då 

vet jag det inte” (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 250).    
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4. Metod 
Vår undersökning är av kvalitativ art på grund av att kvalitativa intervjuer tillsammans 

med kvalitativa observationer är en huvudsaklig metod för att finna information i 

undersökningar angående beteendet hos pedagoger och barn i lärprocesser (Johansson & 

Svedner 2010). Vid denna typ av intervju är syftet att intervjupersonen ska ges möjlighet 

att kunna formulera sina egna svar utifrån sin egen kunskap och erfarenhet, och 

följdfrågorna varierar beroende på vilka perspektiv den intervjuade antar (2010). Enligt 

Johansson och Svedner (2010)  finns risk att en kvalitativ intervju kan övergå till att bli 

en strukturerad intervju eller även till att bli en muntligt genomförd enkät. Det är därför 

viktigt att lyssna på och försöka förstå vad den intervjuade säger och låta denne få 

möjlighet att prata färdigt om ämnet. Det finns även en risk för att intervjun mest 

kommer att likna ett osystematiskt samtal, så det är viktigt att vara förberedd och att klara 

av att hålla intervjun på en lagom nivå. 

 

4.1 Urval 

Båda författarna till detta examensarbete arbetar vid kommunala förskolor. Därför på 

grund av bekvämlighet genomförde vi vår studie på våra respektive arbetsplatser. Att det 

redan fanns en etablerad kontakt mellan pedagoger och observatörer såg vi som en 

fördel. Pedagogerna befann sig i sin vardagliga verksamhet vilket kan ha hjälpt dem att 

inte känna sig utpekade och granskade. En annan fördel som vi såg var att pedagogerna 

inte tillrättalade sig själva i sin yrkesroll utan var sitt rätta jag. Med det menar vi att 

eftersom observationerna genomfördes över tid i den vardagliga verksamheten gavs inte 

något större utrymme till att tillrättalägga sitt förhållningssätt och vi kände igen 

pedagogernas beteende. Det gjorde att våra intervjuer och observationer skedde i en miljö 

som kändes naturlig och verklighetstrogen. Patel och Davidson (2011) skriver att 

motivation och relation är viktig mellan intervjuaren och intervjupersonen. Ett äkta 

intresse för intervjupersonen är viktigt samt att de inte känner sig ifrågasatta. Som 

intervjuare måste vi också tänka på att vi även talar med vårt kroppsspråk. Enligt Patel 

och Davidson (2011) är det viktigt att intervjupersonen känner sig motiverad och förstår 

att dess medverkan är viktig för undersökningen.  

 

Det urval vi använde är bekvämlighetsurvalet (Bryman 2009) där vi använde oss av de 

personer som fanns till hands för tillfället. Vi frågade vilka kollegor som var intresserade 

av att medverka i vår studie, och valde ut de två på vardera förskola som visade mest 

intresse. Vi ansåg att visat intresse för vår studie var en viktig anledning i urvalet av 

intervjupersoner. En nackdel med att välja intervjupersoner utifrån intresse kan vara att 

de inte ger en helt rättvis bild av ämnet, då de kanske är mer insatta än gemene man. Då 

vårt forskningsämne är relativt lite undersökt bedömde vi att det var bra att fånga upp och 

intervjua de som visade intresse. Ett sådant urval kan enligt Bryman (2009) inbjuda till 

fortsatt forskning inom ämnet. Vi valde inte ut specifika observationssituationer utan 

fångade upp händelser i vardagen, som hörde samman med vårt ämne. Det gjorde att 

både intervjupersonerna och delar av övriga arbetslaget på förskolan blev observerade.  

Totalt genomförde vi fyra intervjuer och fyrtio observationstillfällen. Det hände också 

under observationsveckan att vi lät bli att anteckna vissa händelser då vi gjorde en 

bedömning att de var så likartad någon tidigare antecknad situation. Varje intervju tog 
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cirka tio minuter och observationernas längd varierade stort. Det kunde exempelvis 

handla om ett kort svar med klocktid eller om en längre dialog om vad ett uttryck 

betyder.   

 

4.2 Datainsamlingsmetoder och etiskt förhållningssätt 

I vår undersökning använde vi oss av två metoder, observationer och intervjuer. 

Observation som metod valde vi därför att det är den metod som ger mest när det gäller 

lärare och elevers beteende (Johansson & Svedner 2010). Den observationsmetod vi 

använde oss av var kvalitativa observationer och ”critical incidents” - observation av 

viktiga händelser (Johansson & Svedner 2010 s.51). Den metoden används när det man 

ska undersöka sker återkommande. Här tittade vi på det som rörde frågeställningarna och 

skrev ned det. Vi använde oss av löpande observationer. Vi tittade på vardagssituationer 

där pedagoger i samspel med barn berörde begreppet tid. På en observationsblankett (se 

bilaga 2) antecknade vi de olika tidsbegrepp och verktyg som förekom i situationen. 

Blanketten var uppdelad i tre spalter som innehåller närvarande/tidpunkt, 

pedagogagerande och barnagerande. Johansson och Svedner (2010) beskriver denna 

metod som fördelaktig därför att händelsen här inte måste sorteras in i en grupp utan det 

skrivs ned vad som verkligen sker, samt att den kontext där observationen sker kan 

skrivas ned.  

 

I studien använde vi oss också av intervjuer. Då vårt fokus i denna undersökning låg på 

hur pedagogen förhöll sig till begreppet tid var våra intervjufrågor (se bilaga 1) av den 

karaktär att samla in ett så brett material som möjligt om deras tankar och upplevelse av 

tid i samspel med barnen. Genom våra intervjufrågor ringade vi in det vi ville undersöka. 

I frågorna koncentrerade vi oss på pedagogerna, och tidsbegreppen. Vi valde intervjuer 

framför enkäter på grund av det som Patel och Davidson (2011) skriver, att enkäter ska 

skickas tillbaka och det är inte säkert att personerna som svarar på enkäterna känner sig 

manade att svara och skicka dem tillbaka. När det gäller intervjumetod valde vi 

kvalitativa intervjuer som Patel och Davidson (2011) skriver om. Där kan 

intervjupersonerna svara med egna ord och intervjuaren får en uppfattning om vad den 

intervjuade tycker om det specifika område som ska undersökas. Vi har valde också att 

ställa frågorna i en bestämd ordning, så kallad ”hög grad av standardisering” (Patel & 

Davidson 2011 s.81). När man intervjuar är det en fördel om intervjuaren och den 

intervjuade känner samhörighet, förstår varandra både när det gäller kroppsspråk, uttryck 

och skämt samt har liknande referenser som båda förstår. Detta beskrivs i 

etnometodologiska studier ”som att go native” (Patel & Davidson 2011 s.82).  
 

Vetenskapsrådet (2013) har sammanställt ett grundläggande individskyddskrav i fyra 

huvudkrav i sina forskningsetiska principer, vilka vi informerade om att vi tog hänsyn 

till. Dessa krav är: 

 

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 
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Vi har i enighet med informationskravet informerat om vilket syfte vi har med vår 

undersökning. Alla deltagare informerades om dess villkor i projektet, att deras 

deltagande var frivilligt samt att de när helst de ville hade rätt att avsluta sin medverkan. 

Vi har enligt samtyckeskravet fått ett muntligt medgivande från samtliga deltagande 

pedagoger. Då vi enbart observerat och intervjuat pedagogernas roll i samspelet, har vi 

gjort bedömningen att vi ej behöver något medgivande från barnens vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen av deltagarna i forskningsstudien ska kunna 

identifieras av utomstående. Genom att ta reda på författarnas arbetsplats, vid 

undersökningstillfället, går det att avslöja vid vilka förskolor undersökningen ägde rum 

men trots det går det inte att identifiera specifika deltagare. Vi skilde pedagogerna åt 

genom att ge dem ett nummer i löpordning, så ingen närmre identifikation än så finns att 

tillgå. Enligt nyttjandekravet får inget av materialet som insamlats under denna studie 

användas för icke-vetenskapliga syften eller i andra sammanhang. Vi har informerat alla 

berörda pedagoger om att vi efter avslutad studie kommer att förstöra allt insamlat 

material. 

 

4.3 Genomförande och databearbetning 

Vi startade undersökningen med våra observationer. De genomfördes på respektive 

förskola/arbetsplats under en arbetsvecka, i den vardagliga verksamheten. Vi observerade 

alla pedagoger som berörde ämnet tid. Vi använde löpande observationer och skrev 

direkt ned vad som skedde. Johansson och Svedner (2010) menar att då hinner 

observatören med att återge händelser som sker.  Vi bar med oss observationsblanketten 

och fyllde i den efterhand när vi såg eller hörde situationer, händelser och samtal där 

tidsbegreppet berördes. Händelserna förkom i olika delar av huset, och även utomhus, 

under större delen av dagen. Observationernas tid varierade från korta kommentarer till 

längre dialoger med barnen. Vi var extra uppmärksamma på att hitta och lyssna in de 

specifika situationer där olika tidsbegrepp förekom och synliggjordes. När veckan var 

avslutad sammanställde vi våra observationer för att säkerställa att vi fått tillräckligt med 

material, vilket vi bedömde att vi fått.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola i ett enskilt rum och vi genomförde två 

intervjuer var. Vid vardera intervjutillfälle deltog intervjuare och intervjuperson. 

Samtalet spelades in för att vid senare tillfälle analyseras. Intervjupersonerna var 

informerade om vilket ämne intervjun skulle handla om, och hade möjlighet att fundera 

över ämnet innan intervjun skulle äga rum. Vi hade inte bokat in tid för intervjun utan 

genomförde den när tillfälle gavs i verksamheten. Varje intervju tog cirka tio minuter.  

 

Efter genomförda intervjuer började vi med att transkribera våra inspelningar. Vi 

sammanställde intervjusvaren utifrån våra fem intervjufrågor. Utifrån de svar vi fått 

kopplade vi dem till våra frågeställningar. Det som vi bedömde inte hörde till våra frågor 

uteslöt vi.  

 

När vi sammanställde våra observationer sorterade vi utifrån två kategorier. Det som 

uttryckts verbalt eller synliggjorts via kroppsspråk eller material. De uttryck som 
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förekom flera gånger använde vi en gång i vår kategorisering. Databearbetningen 

analyserade vi tillsammans för att kunna diskutera och gemensamt kunna enas om hur vi 

skulle hantera sorteringen och kategoriseringen.   

 

4.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och noggrannheten vid mätningarna i de metoder 

vi använt för att samla in material (Johansson & Svedner 2010). För att vi som 

intervjuare skulle ha en så likvärdig inställning till tidsperspektivet och det vi skulle 

observera började vi med att läsa in oss på litteratur inom ämnet. Vi diskuterade 

tidsbegrepp ur olika perspektiv för att skapa en gemensam bild av vad vi skulle söka efter 

i våra observationer och intervjuer. När observationerna och intervjuerna var genomförda 

analyserade vi gemensamt det insamlade materialet. Vi valde att ha fem frågor som väl 

ringade in våra frågeställningar för att få en så likvärdig grund som möjligt i våra 

intervjuer. Följdfrågorna varierade lite mellan de olika intervjuerna beroende på 

intervjupersonernas inriktning.  

 

Patel och Davidson (2003) beskriver interbedömarreliabilitet som ett mått på 

reliabiliteten. Det kan handla om att genomföra observationerna med två observatörer 

och vid intervjuerna ha med sig en extra person för att ta del av svaren. Vid god 

överensstämmelse på dessa mått kan reliabiliteten anses som god. Då vi genomförde våra 

observationer under en hel veckas tid på två förskolor ansåg vi inte ha möjlighet att 

gemensamt vara observatörer. Dock bedömde vi att vi genom litteraturgenomgången och 

diskussioner hade en bra samsyn inför våra observationer. Istället för att delta båda två i 

alla intervjuer valde vi att genomföra dem var för sig. Vi spelade in intervjuerna och 

genom det kunde vi i efterhand analysera gemensamt och reprisera intervjuerna tills vi 

försäkrat oss om att vi uppfattat svaren korrekt. Det gör att vi i denna undersökning 

bedömer reliabiliteten som god.  

 

Validitet handlar om att kunna använda vald metod för att kunna undersöka rätt ämne 

(Nilsson 2013).  För att stärka validiteten i vår undersökning har vi valt att använda oss 

av både intervjuer och observationer. Vi studerade pedagogerna i vardagen för att få en 

så reell bild som möjligt av hur pedagogerna uttrycker tid och hur de synliggör den för 

barnen i den vardagliga förskolemiljön. För att ytterligare försöka säkerställa validiteten 

behövde vi först analysera vad begreppet tid innebar. Vi breddade våra egna tankar kring 

ämnet genom vår teoretiska bakgrund och gemensamma reflektioner. När vi belyst 

aktuella begrepp enades vi om olika variabler att använda oss av vid observations- och 

intervjutillfällena, så kallad innehållsvaliditet, enligt Patel och Davidson (2003).   
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5. Resultat 
I resultatet redovisar vi de begrepp pedagogerna använder samt hur de synliggör tid för 

barnen. Vi har delat upp resultatet utifrån de frågeställningar vi hade.   

 

5.1 Hur uttrycker pedagogerna tid? 

Resultatet av vår undersökning visade att pedagogerna uttryckte tid både verbalt och med 

kroppsspråket. Under våra observationer använde pedagogerna exakta begrepp som antal 

timmar, minuter och sekunder men även mer diffusa begrepp som en stund, knappt, inte 

så länge kvar, först, sedan, sen, efter det, häromdagen, en liten stund, samt att klockan 

har gått förbi ett visst klockslag. Pedagogerna nämnde att de använder många olika 

tidsbegrepp, bland annat ordningsföljder som före, efter och sen, nästa vecka och efter 

sommaren. De nämnde också att de använder klockslag, igår, för en vecka sen, dagar 

veckor och månader. Pedagogerna använde olika begrepp beroende på ålder och mognad 

hos barnet. En del begrepp uttrycks som svåra för barnet att förstå, till exempel om ett tag 

och häromdagen.  Pedagogerna sade att barn har tidsbegrepp, även de yngre barnen. Till 

de äldre barnen benämnde pedagogerna tid som klockslag medan de för de yngre barnen 

uttryckte det som händelser. Pedagogerna menade att vissa begrepp kan vara svåra att 

förklara för barnen, exempelvis vad som gjorts och vad som ska ske, i ett något längre 

tidsperspektiv. En pedagog uttryckte ”Tidsbegreppen är inte tydliga alltid, de är väldigt 

luddiga” och menar vidare att det är viktigt att fånga ögonblicket och ta tillfället i akt när 

barnen visar intresse och vill lära om något.  

 

Pedagogerna beskrev att tid är här och nu, och sen. Att allt vi säger är tid och de beskrev 

det som att ”först ska vi göra så här”, ”det gör vi sen” samt att vi gör olika saker efter 

tiden. Tid är något man mäter och vår existens mäts i tid. Vi lever efter klockan, tittar på 

den hela tiden och har ständigt tider att passa. De sade också att tid är vårt liv och att vi är 

beroende av tid. Tid är något som pågår och vi kämpar mot tiden för att hinna med allt. 

”Ja liksom tid är ju allt, det är ju vårat liv kan jag tycka, att vi är beroende av tid, jaa, hela 

tiden, o sen, före innan vi föds har det varit tid, sen kommer det tid efter oss, det kommer 

aldrig att sluta” som en av pedagogerna uttryckte det. I både intervjuer och observationer 

såg vi att pedagogerna till stor del tänkte på det korta tidsperspektivet i första hand, 

medan det långa perspektivet med exempelvis månader och årstider inte gavs lika mycket 

utrymme.    

 

Ju mer exponerade barnen blir för olika tidsbegrepp desto större förståelse får de för 

begreppen, menade pedagogerna. De ansåg att barnen får mer tidsbegrepp under tiden de 

är på förskolan och menar att först har inte barnen förståelse för begreppen men ju mer 

de benämns desto mer uppfattning får de om det. Då kan de så småningom uttrycka 

begreppen själva. 

 

Pedagogerna upplevde att det är händelser som är viktiga för barnen, hur länge något ska 

pågå, som hemgång, utevistelse med mera. De upplevde att den tiden är viktig för barnen 

att ha kännedom om. Frågor kring födelsedagar förkommer och vem som är äldst. 

Pedagogerna upplevde att barnen frågar om tid ofta. Barn vill ibland veta exakt tid, 

speciellt när det är tid som har med en, för dem, viktig händelse att göra exempelvis när 
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de ska byta om till fotbollsträningen eller när det är dags att äta. När barnen blir rastlösa 

eller oroliga, då upplevs frågorna komma, samt när kamrater börjar gå hem. En del barn 

frågar mer än andra.  

 

När pedagogerna använde kroppsspråket använde de mest händerna och då främst 

fingrarna samt ansiktets mimik och röstläge. De visade ofta tid genom att använda sig av 

tummen och pekfingret för att på så sätt påvisa tiden för barnen. Det glapp som blir 

mellan tummen och pekfinger symboliserar tidsintervallet. Fingrarna användes också för 

att räkna tid som antal timmar. Då visade pedagogerna tid genom att peka på fingrarna. 

Tid visades också på fingrarna utifrån det antal händelser som är kvar att göra innan 

något speciellt som barnet efterfrågar ska ske. Pedagogerna pekade också på klockan. En 

av pedagogerna vi intervjuade använde sig av underarmen, istället för fingrarna, för att 

symbolisera hur lång tid som återstår när barnen frågar om något. Hon ansåg att det ger 

ett tydligare mått än i luften mellan tummen och pekfingret.    

 

5.2 Hur gör pedagogerna tiden synlig för barnen? 

Utöver kroppsspråket användes även diverse olika verktyg för att förstärka och 

synliggöra tidsbegreppet för barnen. Under våra observationstillfällen såg vi att klockan 

var ett av de verktyg pedagogerna använde. Klockorna var placerade högt upp på väggen 

och de hade timvisare, minutvisare och sekundvisare. De hade siffror från ett till tolv och 

även minuter och sekunder var markerade på klockorna. Pedagogerna använde klockan 

för att visa antal timmar, minuter eller sekunder som är kvar, och då synliggjorde de det 

genom att visa det antal varv som visarna skulle gå runt klockan. Klockan användes 

också för att visa tidslängd som exempelvis en halvtimme. Konkret menar pedagogerna 

att det är viktigt att visa både tiden och hur visarna står samt att benämna med begrepp. 

En av pedagogerna sade att ”jag försöker förbereda barnen inför förändringar”, vilket 

också kan ses som ett sätt att synliggöra tiden.   

 

På förskolorna synliggjordes också året och de tolv månaderna på två olika sätt. Dels som 

en tidslinje med månadstavlor och dels som en cirkel som är indelad i årstider (se bilaga 

3). Ovanför tidslinjen hade alla barn sina namn uppsatta över respektive månad som de 

fyller år. Runt cirkeln som symboliserar året var alla barn uppsatta med bild och namn 

samt födelsedag. Dessa sätt att föreställa sig tiden var främst ett verktyg för att hålla koll 

på när barnen ska firas på sina födelsedagar. De flesta pedagogerna i intervjuerna 

behövde lite hjälp på traven innan de kom in på tiden i det längre perspektivet, så som 

månader och årstider. På förskolorna såg vi dock att födelsedagsväggarna vid något 

tillfälle bjöd in till dialog mellan barn och pedagog angående olika barns födelsedagar 

och årstider samt olika ordningsföljder. De olika årstiderna är målade med typiska 

symboler för vardera årstid och kan på så sätt konkretisera för barnen inom vilken 

tidsram de har sin födelsedag. Pedagogerna fastslog att sådana dialoger förekom då och 

då i vardagen, framför allt i samband med att något barn firade födelsedag.  

 

På förskolorna förekom det olika instrument för att mäta tid. Det fanns äggklockor och 

timglas som användes som tidtagning för en viss aktivitet. Äggklockan ställdes av 

personalen på uppgjord tid och ringsignalen ljöd när tiden var slut. Pedagogerna visade 
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barnen äggklockans prickar och hur de förflyttade sig när tiden gick samtidigt som 

äggklockan rörde sig. Tidtagning med timglasen skötte barnen till viss del själva, vilket 

gjorde att det ofta uppstod dialog med barnen vid dessa tillfällen. Pedagogernas 

inställning i stort var att tidsmaterialet ska finnas tillgängligt för barnen. På förskolorna 

användes även iPad med olika applikationer, så kallade appar, som ett digitalt lärverktyg.  
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6. Analys 
Under arbetet med vår studie och när vi läst litteraturen upptäckte vi att tid är ett ämne 

som kan vara ogripbart och svårt att förklara. Wikipedia menar att ”tid är fundamentalt 

för vår tillvaro och är svår att beskriva” (www.sv.wikipedia.org 130529). I detta avsnitt 

har vi tolkat och värderat resultaten från intervjuer och observationer.  Vi tittar på 

resultatet i relation till våra frågor.    

 

6.1 Hur uttrycker pedagogerna tid? 

Pedagogerna i vår undersökning menade att alla barn har tidsbegrepp och uppfattning om 

tid. Klein (2006) skriver att vi föds med en inbyggd dygnsrytm. Den är dock inte lika 

exakt som vår klocktid. Till en början handlade det om att anpassa sig till att klara av 

vardagen genom att skaffa föda och skydda sig mot faror. Tiden delades upp mellan 

gryning och skymning, ljus och mörker. Idag använder vi oss istället av timmar och 

minuter för att precisera tid och kunna fungera tillsammans (2006). Att tiden kan vara 

svår att förklara såg vi i våra observationer när pedagogerna försökte förklara 

tidsbegreppet. Som svar på frågan ”vad är en timme?” från ett barn, svarade en pedagog 

”sextio minuter, hur ska jag visa det? Var är timglasen?” Tidsbegreppet är svårt för 

pedagogerna att förklara, men det är ännu svårare för barnen att förstå. Barn lever i nuet 

och på grund av deras begränsade erfarenhet har de svårt att förstå olika tidsbegrepp 

enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Det visade pedagogerna stor förståelse för 

när de beskrev hur de anpassade sig efter barnets ålder och mognad. Enligt Johansson 

(2005) avgör barnets mognad dess lärande. Även pedagogernas syn på barns lärande 

påverkar hur de förmedlar kunskap och de har olika tillvägagångssätt beroende på 

sammanhang och situation. 

 

I vårt resultat såg vi hur det korta tidsperspektivet dominerade på förskolan, det pratades 

mer om tiden inom det närmsta dygnet än om dagar, veckor eller månader framåt eller 

bakåt i tiden. Det sätter vi i samband med vad Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) 

skriver angående små barns problematik kring framtiden eller det förflutna. Barns 

begränsade erfarenhet av dessa tidsdimensioner gör att de lever i nuet, men allt eftersom 

barnen blir äldre och skaffar sig mer erfarenhet klarar de av att se tiden ur ett längre 

perspektiv. Att det korta tidsperspektivet dominerar ser vi som ett kvitto på pedagogernas 

medvetenhet och kunnande kring barns utveckling.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010) står att barnen ska tillägna sig innebörden och se 

samband mellan olika begrepp. Pedagogerna nämnde i intervjuerna att de använde många 

olika tidsbegrepp, bland annat ordningsföljder som före, efter och sen, nästa vecka och 

efter sommaren. De nämnde också att de använde klockslag, igår, för en vecka sen, 

dagar veckor och månader. Genom att använda alla dessa tidsord hjälper pedagogerna 

barnen till utökad förståelse och precis som Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) 

skriver så ökar barnens erfarenhet och de får större uppfattning om olika tidsbegrepp. Att 

använda dessa ord är också ett sätt att ange eller mäta tid. Ju mer exponerade barnen blir 

för olika tidsbegrepp desto större förståelse får de för begreppen, menade pedagogerna. 

De ansåg att barnen utökar sina tidsbegrepp under tiden de är på förskolan och menar att 

först har inte barnen förståelse för begreppen men ju mer de benämns desto mer 

http://www.sv.wikipedia.org/
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uppfattning får de om det. Då kan de så småningom uttrycka begreppen själva. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) skriver att barns erfarenheter av omvärlden 

påverkar vad de förstår och uppfattar. Vidare menar de att samtal och kommunikation har 

stor betydelse för hur barn förstår ett visst ämne. I observationerna såg vi att tid var viktig 

för barnen. De frågade ofta om tid och vid vissa tillfällen ville de veta exakt tid när något 

skulle hända.  

 

Dysthe (2003) skriver att språket har betydelse och ur ett sociokulturellt perspektiv är den 

språkliga kommunikationen viktig i inlärningssituationer. Hon säger även att samspel är 

viktigt för lärandet. Utöver den verbala kommunikationen använde sig pedagogerna av 

mimik, röstläge och kroppsspråk. När de använde kroppspråket var det främst fingrar, 

händer och armar de använde. Dysthe (2003) framhåller att samspelet har tre aspekter, 

handling, relation och den verbala aspekten. Vi såg att alla tre aspekterna förkom på 

förskolorna. En pedagog beskrev hur hon ansåg det viktigt att förbereda barnen för 

förändring vilket är ett sätt att i handling utöka barnens förståelse för tid. Vi såg att 

relationen och den verbala aspekten hade betydelse för hur barnen tog till sig 

informationen. När det verbala förstärktes genom positivt bemötande i relationen ökade 

samspelet och en lärandesituation uppstod. Dysthe (2003) skriver att de olika aspekterna 

dominerar vid olika tillfällen och tillsammans hör de ihop och bildar en helhet i 

lärandeprocessen. Hon menar vidare att samspel och deltagande är grundläggande samt 

att relationer mellan pedagog och barn är avgörande för lärandesituationen. Pedagogerna 

betonade också vikten av att fånga ögonblicket och ta tillfället i akt när barnen visar 

intresse för någonting. Även Åberg och Lenz Taguchi (2007) talar om vikten av 

medforskande pedagoger som lyssnar in barnen och låter deras intressen få vara med i 

utformningen av förskolans miljö.  

 

6.2 Hur gör pedagogerna tiden synlig för barnen?  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) beskriver tre olika sätt att åskådliggöra årets 

skiftningar. Antingen cirkelformad som ett hjul utan början och slut, som en linje som 

hela tiden strävar mot framtiden eller som en spiral som strävar framåt, men ändå har 

cirkelns egenskaper med rytm och återupprepning. På de förskolor där vi genomfört vår 

undersökning har vi sett exempel på två av dessa alternativ. Dels årshjulet och året 

synliggjort som en linjär tidslinje. Författarna menar vidare att tid är ett abstrakt begrepp 

men att den trots allt kan kännas ganska konkret ibland. Även om ovanstående sätt att se 

tidsperspektivet är ett sätt att försöka konkretisera tiden så är upplevelsen trots allt en helt 

personlig upplevelse (2004).     

 

Pedagogerna beskrev hur vi är beroende av tid. Hur tid är vårt liv och att vi ständigt har 

tider att passa samt att tid är något man mäter och vår existens mäts i tid. Något som 

Nationalencyklopedin instämmer i när de beskriver tid som ett ”begrepp kring vilket hela 

vår tillvaro är uppbyggd” (www.ne.se 130529). 

 

Miljön bör utformas för att uppmuntra barnen till lärande möten. Det är viktigt att miljön 

ger förutsättningar för barns lärande. Hur materialet placeras, vilket material som finns 

samt dess användningsområden, har stor betydelse (Åberg & Lenz Taguchi 2007). I 

http://www.ne.se/
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samband med våra intervjuer gav pedagogerna uttryck för att de ansåg att barnen måste 

få ha stor tillgång till olika material men trots det såg vi i vårt resultat att barnens tillgång 

till exempelvis klockor, äggklockor och timglas var begränsad. De materialen användes 

främst av pedagogerna, ibland i samspel med barnen. Klockorna var placerade högt upp 

på väggen och användes bara på pedagogernas initiativ. Timglas var det material som 

barnen hade mest och lättast tillgång till och som inbjöd till dialog och det så viktiga 

samspelet. Sett till de dialoger som uppkom i samband med att timglasen användes anser 

vi det vore önskvärt att barnen gavs större tillgång till både klockor och äggklockor. 

Tillgängligheten till materialet varierade beroende på vilken pedagog som var närvarande 

och enligt Johansson (2005) påverkar pedagogens syn på lärande vilket förhållningssätt 

pedagogen antar. Pedagogens inställning avgör om det blir en lärandesituation eller ej. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) menar att basen för allt kunnande är att 

upptäcka och börja förstå olika perspektiv av sin omvärld. En förutsättning för det är att 

barnen omges av kunniga och engagerade pedagoger, vilket några av pedagogerna gav 

uttryck för när de beskrev hur de vill uttrycka sig verbalt samtidigt som de använder 

kroppspråket eller andra verktyg i samspelet med barnen. Även Lpfö 98/10 (Skolverket 

2010) beskriver vikten av den vuxnes vägledning och stimulans för barnens utveckling 

av nya insikter och kunskaper.    

 

I resultatet sade en pedagog att vi gör olika saker efter tid och beskriver det som att ”först 

ska vi göra så här” och ”det gör vi sen”.  Pedagogen beskrev händelser som ska 

synliggöra tiden för barnet. Vidare beskrev pedagogerna att de benämner tid i klockslag, 

för ibland vill barnen veta exakt tid, speciellt när det hör samman med en händelse. Att 

även förbereda barnen för olika skiftningar som en annan pedagog nämner stämmer väl 

överrens med vad Piaget (Westlund 1996) skriver, att den verkligen tiden för barnet har 

att göra med skeenden och händelser. Detta hör samman med målen i förskolans läroplan 

(Skolverket 2010) om att varje barn ska utveckla sin förståelse för tid och förändring. 

Enligt Piaget (Westlund 1996) lär sig barn bedöma tid när den ”intuitiva” tiden krockar 

med den faktiska klocktiden. Frankenhauser (Westlund 1996) instämmer i detta 

resonemang och menar att barn utvecklar sin tidsuppfattning när de får en känsla för hur 

många förändringar som ryms i olika tidsintervall. Klein (2006) beskriver det som att vår 

inre tid styrs av upplevelser och ger oss uppfattning om tidsmåttet. När vi upplever tid får 

vi en känsla av hur lång tiden är och hur mycket vi hinner under en viss tid. Westergren 

(Westlund 1996) instämmer även han men menar vidare att det är viktigt att reflektera 

över om det är händelserna eller kvalitén på händelserna som avgör hur barn upplever 

tiden. Även pedagogerna påpekade att händelserna har betydelse för barnen. De vill ha 

kännedom om hur länge något ska pågå och vad som händer sen. Piaget (Westlund 1996) 

bekräftar detta när han säger att antalet händelser som inträffar runt barnet påverkar 

barnets förmåga att förstå och lära sig tidsuppfattning.  
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7. Diskussion 
Inför denna studie funderade vi över tidsbegreppet som vi upplevde inte tilldelades så 

stort utrymme i förskolans verksamhet. Tvärtemot vad vi påstod i vår inledning så har vi 

under arbetets gång upptäckt att tidsbegreppet ges stort utrymme i verksamheten. Det är 

först efter att vi själva börjat fundera över tidsbegreppet som vi upptäckt det i vardagen. 

Trots att det förekommer frekvent vill vi ändå hävda att ämnet är relativt oreflekterat och 

mycket av arbetet sker genom så kallad beprövad erfarenhet. Under arbetet med studien 

har vi även fått bekräftat att tidsbegreppet är svårt och trots att vi till stor del är styrda av 

tiden så är den svår att förklara.  I detta avsnitt diskuterar vi de metoder vi valt för denna 

undersökning. Vi för också en resultatdiskussion kring våra frågeställningar. Vi avslutar 

med de slutsatser vi dragit samt några tankar om fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Observation som metod har ökat i lärarexamensarbeten. Den är lätt att använda och 

tidigare studier med observation som metod visar att den är inbringande när det gäller 

lärares och barns handlande (Johansson & Svedner 2010). I studien ville vi titta på 

pedagogers samspel med barnen och de tidsbegrepp pedagogen använder för att 

synliggöra tid för barnen. Då tittade vi på händelserna kring det som skedde samt det 

samspel som skedde barn och pedagog emellan och skrev ned det. Kvalitativa 

observationer och ”critical incidents” (Johansson & Svedner 2010) valde vi för att de 

passade in på vår studie. Det är en observationsmetod som fokuserar på händelsen och 

observatören behöver inte sortera eller kategorisera någonting under 

observationstillfällena (2010). Vår bedömning är att denna metod var den rätta för vår 

undersökning. Vi kunde fokusera på vad som faktiskt skedde och det fungerade bra i vår 

vardag.  

 

Vi använde oss av kvalitativ intervjumetod. De intervjuade visste om ämnet i förväg men 

inte frågorna. Trots att vi valde en kvalitativ intervjumetod så innehöll den ett visst mått 

av strukturerad metod. Vi ville ha ett antal förutbestämda frågor för att säkerställa att vi 

fick svar på våra frågeställningar. Vi hade inga svarsalternativ och försökte vara lyhörda 

och lyssna in allt vad intervjupersonen hade att säga. Intervjupersonen fick prata fritt 

kring varje fråga och vi följde upp med relevanta följdfrågor samt att vi hade de 

förutbestämda frågorna att gå vidare med. Att ha de förutbestämda frågorna var en stor 

trygghet i intervjusituationen. Svaren gled ibland in på andra ämnen och då hjälpte 

frågorna till att återknyta till ämnet.   

 

När vi i efterhand analyserar våra urval är vår bedömning att användandet av 

bekvämlighetsurvalet fungerade bra. I samband med observationerna kan det vid vissa 

tillfällen uppstått situationer där pedagogerna tillrättalade sitt förhållningssätt men vi 

bedömer det som en mindre avvikelse och att det inte påverkade studiens resultat. Risken 

med att välja ut intervjupersoner efter visat intresse var att de inte var representativa för 

arbetsplatsen i stort.  Det kan också ha varit en fördel enligt metoden ”go native” (Patel 

& Davidsson 2011 s.82) om intervjuaren och intervjupersonerna känner samhörighet och 

har liknande referenser. Med det menar vi att det inte behöver vara negativt att intresset 
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styrde vårt urval eftersom ett delat intresse kan utmynna i att intervjuaren och 

intervjupersonen förstår varandra i intervjudialogen.     

 

I samband med analysen av genomförda observationer och fortsatt arbete med studien 

har vi sett vissa utvecklingsmöjligheter. Vi uteslöt vissa liknande ord och händelser som 

förekom vid våra observationstillfällen. Att ta med alla observationer varje gång de 

förekom skulle kunna sätta studien i ett annat perspektiv. Man skulle exempelvis kunna 

undersöka hur stor del av vardagen som tidsbegreppen avhandlades och/eller hur frekvent 

de olika orden användes. 

  

7.2 Resultatdiskussion 

Det var viktigt för oss att få veta pedagogens inställning till begreppet tid. Även om vår 

första intervjufråga inte svarade upp mot våra frågeställningar kände vi att det var viktigt 

att höra hur pedagogerna tänkte kring tidsbegreppet. Det gav oss en uppfattning om hur 

och om de reflekterat kring begreppet och blev en ingång till resten av intervjun. Som vi 

skrev i vår inledning så föds vi med dygnsrytmen och att vi använder tid varje dag. Tiden 

är svår att ta på och förstå. Tiden går men vi vet inte hur. Det finns nutid, dåtid och 

framtid. Under tiden som vi gjort vår studie så har vi reflekterat över varför det är så 

viktigt att lära barnen om tid. En av pedagogerna säger i intervjun att ”Ja liksom tid är ju 

allt, det är ju vårat liv kan jag tycka, att vi är beroende av tid, jaa, hela tiden, o sen, före 

innan vi föds har det varit tid, sen kommer det tid efter oss, det kommer aldrig att sluta”. 

Där får vi många förklaringar till varför det är så viktigt att vi lär barnen om tid.  

 

En av pedagogerna sade att ”jag försöker förbereda barnen inför förändringar”, vilket 

också kan ses som ett sätt att synliggöra tiden. Genom förberedelse ges barnen möjlighet 

till reflektion och att på sikt kunna tillgodogöra sig den gemensamma referensram som 

behövs i ett fungerande samhälle. Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) är 

samarbete och kommunikation viktigt och barnen måste ges möjlighet att iaktta och 

reflektera. I samband med att barnen gör iakttagelser och reflektioner ökar barnen 

förståelse för att sätta sig in i andras perspektiv samt deras möjlighet att själva kunna 

påverka sin egen situation. Genom gemensamt beslutsfattande ökar deras förståelse för 

demokratiska beslut och hur viktig klocktiden är. Pedagogen uttrycker vidare att vi inte 

kan vara utan den exakta tidsmätningen som klocktiden, men också att vi behöver den 

mer ”luddiga” tiden som till exempel snart och sedan. Hon ger uttryck för att vi behöver 

ha gemensamma referenser om vi människor ska kunna leva tillsammans i samhället, helt 

i enighet med vad vi läst i litteraturen. Trots att tiden kan uppfattas individuellt har vi 

dock ett hum om hur olika begrepp ska tolkas. Därför bör vi prata och synliggöra tiden 

och de olika begreppen som vi använder för att barnen ska få en känsla för dem. Barnen 

behöver den kunskapen för att klara sig i sitt fortsatta liv. Vi måste ge barnen 

erfarenheter om tid och se det som en del i lärandet. 

 

7.2.1 Hur uttrycker pedagogerna tid? 

Enligt de svar vi fick under intervjuerna, och även vid observationerna, förstod vi att de 

flesta inte hade funderat så mycket över just tidsbegreppet, och att de tyckte det kändes 

lite svårt att sätta ord på i vardagens samspel med barnen. Det visade sig också att det 
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först och främst var tankar om tidsbegreppet i ett kort perspektiv som dominerade. Med 

kort perspektiv menar vi tid inom de närmsta dagarna. Med långt perspektiv menar vi 

månader och årstider. Kanske kan det bero på erfarenhet och kunskap om att små barn 

inte kan ta till sig det långa tidsperspektivet på grund av sina begränsade erfarenheter. 

Dock upplevde vi det inte som ett medvetet val från pedagogernas sida. Det finns många 

olika sätt att uttrycka tidsbegreppen på, vi hörde flera i samband med våra observationer. 

Något vi reflekterade över var att många av dem var svårbegripliga för både barn och 

pedagog. Svåra för barnen att förstå men också svåra för pedagogerna att förklara. 

 

I flertalet intervjuer uppger intervjupersonerna att de upplever att barnen frågar mer om 

tid när något speciellt är på gång att hända. Vi tolkar det som att det oftast handlar om 

förväntan, att barnen längtar efter något speciellt och vill att tiden ska gå fort. Det kan 

vara ett bra tillfälle att fånga upp barnens visade intresse och diskutera tiden och dess 

subjektivitet. Att sätta ord på att tiden faktiskt kan kännas både snabb och långsam 

beroende på situation.  

 

Vi anser det viktigt att fånga barnen i nuet och hitta lärandestunder där pedagoger och 

barn kan mötas i diskussioner, dialoger och samspel kring tid samt att hitta det roliga i 

tidsmätningen. Det kan vara att gissa hur många gånger barnen kan springa runt 

sandlådan på en minut och sedan utföra det. Att resultaten på en sådan uppgift kan 

variera kan ge upphov till diskussion om varför resultaten skiljer sig åt.  

 

Ett sen kan upplevas olika mellan sändare och mottagare och exempelvis ett ögonblick 

hör till de ord som kan vara svårt för barnen att förstå. De språkliga uttrycken som 

används kan vara komplicerade. Det krävs en medvetenhet hos pedagogerna när dessa 

uttryck används, att kunna förklara orden så att barnen kan göra dem till sina.  Genom att 

prata om begreppen som till exempel ett ögonblick och sen, hur lång tid det är så 

utvecklas barnens erfarenhet kring de olika begreppen.  

 

7.2.2 Hur gör pedagogerna tiden synlig för barnen? 

Tiden har stor betydelse i vårt samhälle och hur vi människor upplever tid är individuellt 

och kan variera vid olika tillfällen. Under arbetet med denna studie såg vi hur 

pedagogerna ofta upplevde tiden som ett svårt begrepp, vilket vi också fick bekräftat i 

våra intervjuer. Tidsbegreppet är ganska abstrakt och pedagogerna ville ofta ta hjälp av 

olika verktyg för att göra det mer konkret. Det handlade om allt från kroppsspråk till mer 

fasta ting som äggklockor och timglas. Även Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2003) bekräftar att det är viktigt att synliggöra begreppen för att öka barnens förståelse, 

inte bara uttrycka begreppen verbalt. I Doverborg och Pramling Samuelssons studie om 

matematik redovisar de att själva görandet är viktigt för barnen. Pedagogerna anser att 

det är mer fördelaktigt att arbeta konkret och med upplevelser (2003).  

 

Det är viktigt att händelserna har kvalité och att förskolan inte har händelser som 

utfyllnad, för det är själva kvalitén som ger barnen förståelse för tidsuppfattningen 

(Westlund 1996).  I resultatet såg vi att pedagogerna beskriver att händelser är viktiga för 

barnen och att barnens frågor om tid ökar när barnen är rastlösa och oroliga. Pedagogerna 
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pratar även om att en del barn frågar oftare än andra. Förskolans verksamhet ska vara 

meningsfull, rolig och lärande står det i Läroplanen för förskolan (Skolverket 

1998/2010). Förskolans verksamhet och miljö ska anpassas efter varje barns behov så att 

det blir meningsfullt för barnen att vistas på förskolan (Skolverket 1998/2010). När barns 

frågor om tid ökar kan det ses som tecken på att barnen inte upplever att förskolan är 

rolig. Det är viktigt att pedagogerna granskar sig själva och den verksamhet som de är 

delaktiga i. Vi anser att förskolans kvalité och miljö bör ses över när barnens frågor ökar. 

Målet i förskolans verksamhet ska vara att alla barn känner meningsfullhet. När barn 

upplever att händelserna på förskolan inte är meningsfulla kan det handla om att tiden 

inte går fort nog, att dagen känns lång eller att miljön inte inbjuder till möten, dialoger 

och lek som ger barnen en givande och trivsam miljö att vistas i. Därför är det viktigt att 

säkerställa förskolans kvalité med systematiskt kvalitetsarbete och ett ständigt pågående 

förbättringsarbete. Det är också viktigt att pedagogerna granskar sig själva och reflekterar 

över sin verksamhet. Att vara kritisk till det som görs och sker på förskolan är ett sätt att 

säkerställa verksamheten. 

 

7.3 Slutsatser och fortsatt forskning 

Efter att ha tittat runt bland tidigare studenters examensarbeten och även i läst litteratur 

upplever vi att vårt valda ämne inte är så utforskat som många andra begrepp inom 

matematiken. Det har gjort att arbetet känts extra roligt, men också gjort det svårare på 

grund av vissa problem att hitta relevant litteratur. Mot bakgrund i vårt resultat anser vi 

att ämnet tidsbegrepp har många olika utvecklingsmöjligheter inom förskolan. Att lyfta 

upp ämnet på agendan och tillsammans börja reflektera och diskutera det i arbetslaget är 

viktigt för att lägga grunden till samsyn kring ämnet, inom arbetslaget. Förskolans 

verksamhet har läroplan och övriga styrdokument att rätta sig efter och måste hela tiden 

arbeta med styrdokumenten och barnens utveckling i fokus. Pedagoger kan inte göra 

egna val utifrån eget tyckande utan stöd i styrdokumenten. Det måste föras diskussioner i 

arbetslaget för att skapa samsyn och ett gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna. 

Det står i Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) att barnen ska få fördjupa sig inom 

olika områden. Mycket av det vi såg i vår studie var samstämmigt med litteraturen och 

det pedagogerna utförde på förskolan var korrekt enligt forskningen.   

 

Som vi berört i diskussionen skulle en tänkbar utveckling av denna studie kunna handla 

om hur frekvent de olika tidsbegreppen används i förskolans verksamhet. Det skulle 

också vara intressant att ta in andra kulturer i perspektivet. Genom vårt arbete i förskolan 

möter vi många olika nationaliteter och under arbetet med denna studie har vi börjat 

fundera över hur viktig tiden är för oss här i Sverige kontra andra länder.             
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
1. Vad är tid för dig? 

2. Hur tänker du kring barns tidsbegrepp? 

3. Vilka olika tidsbegrepp använder du in din vardag? 

4. Hur synliggör du tid för barnen? 

5. Vid vilka tillfällen upplever du att barnen funderar kring tid? 
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Bilaga 2 Observationsblankett 
 

 

Närvarande/tidpunkt               Barnfråga/agerande                       Pedagogagerande                                   
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Bilaga 3 Bilder från förskolorna 
 

 

               
 

Alla barn sitter uppe med namn, bild och födelsedata utanför respektive månad. Tog bort 

alla foton när vi fotograferade på grund av konfidentialitetskravet. 

 

 

 
 

Här är alla månader illustrerade och uppsatta efter en tidslinje. Alla barn har sitt namn 

ovanför respektive månad. Även de är borttagna vid fototillfälllet på grund av 

konfidentialitetskravet. 

 



 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 


