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Sammanfattning  
Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare arbetar med tidsuppfattning i förskoleklassen samt 

varför de arbetar med det. Intervjuer med sex lärare gjordes för att synliggöra hur lärarna tänker och 

arbetar för att uppnå en god tidsuppfattning. Arbetet utgick från ett sociokulturellt perspektiv vilket 

delade in resultatet i materiella och språkliga verktyg. Resultatet visade att lärarna både använder 

konkret material men även språket i sin undervisning för att hjälpa eleverna att få en god tidsuppfatt-

ning. 

 

Nyckelord: Klocktid, Matematikundervisning, Rumsuppfattning, Timglas  
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Inledning  
Under min sista verksamhetsförlagda utbildning i en årskurs tvåa upptäckte jag att många elever 

hade problem med klockan. Vissa kunde inte läsa av klockan men de hade många tidsbegrepp och 

andra kunde läsa av klockan men de hade inte de rätta tidsbegreppen för att uttrycka sig med. Vissa 

elever hade svårigheter med tidsuppfattningen vilket resulterade i svårigheter med aktivitetsbyten. 

Det finns många svårigheter när det gäller klockan för barn vilket skapade intresset hos mig att ta 

reda på hur lärare arbetar med tid. Jag valde att rikta in mig på tidsuppfattning eftersom det är en 

viktig del i en människas liv i dagens samhälle. I dagens samhälle måste vi kunna anpassa oss efter 

klockan, vi ska komma i tid till skolan, jobbet eller andra aktiviteter och förpliktelser. För att kunna 

förhålla sig till tiden måste vi kunna läsa av klockan men även besitta en god tidsuppfattning för att 

kunna vara en fungerande del i samhället som ställer krav på oss medborgare att kunna hantera tid. 

För att kunna ha en bra tidsuppfattning måste vi träna på det. Att vi i skolan arbetar med detta är en 

naturlig del eftersom vi även där har fasta tider och rutiner. I Skolverkets (2011) Läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som förkortas till lgr11, framgår det att skolan ska syfta till att 

förbereda eleverna till att bli goda medborgare med en ansvarskänsla. En del i att vara ansvarsfull 

handlar om att kunna förhålla sig till de tider som finns i det tidssamhället som vi lever i idag. Har en 

vuxen person inte en god tidsuppfattning och inte kan anpassa sig efter tiden resulterar det i ett pro-

blem för individen att kunna anpassa sig och fungera i vårt samhälle.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer tid och tidsuppfattning att presenteras utifrån tidigare forskning om ämnet. 

Bakgrunden är indelad i underrubriker som introducerar ämnets olika delar. 

Vad säger läroplanen 

Grundskolans läroplan har reviderats (Skolverket, 2016), det har kommit en ny upplaga som har gett 

förskoleklassen ett större utrymme med ett eget centralt innehåll. Förskoleklassen ska syfta till att 

förbereda eleverna för övergången mellan skola och förskoleklass. Detta genom att låta eleverna prova 

på och reflektera över de olika ämnesområdena utifrån leken, som står i centrum för verksamheten. I 

det centrala innehållet står det att eleverna skall undervisas i: 

 

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum,  läge, form, 

riktning, mönster, tid och förändring.  (Skolverket, 2016 s.22) 

 

Detta innebär att eleverna ska få möjlighet till att lära och utforska vad tid innebär, eleverna ska få 

verktyg till att kunna reflektera över hur tiden förändrar och förändras. Eleverna ska även öva på att 

se mönster och former för att kunna beskriva och använda dessa begrepp korrekt. Förskoleklassen 

skall ge eleverna intresse och lust att lära sig de olika skolämnena för att de ska bli förberedda och 

motiverade i vidare studier. Förskoleklassen ska stödja elevernas förmåga att tillsammans med andra 

kunna skapa och utforska med estetik, då eleverna får arbeta kreativt. De ska få möjlighet att kunna 

arbeta praktiskt för att kunna upptäcka olika samband och lösningar. Det innebär att eleverna också 

skall få möjlighet att arbeta på detta vis för att stödja deras tidsförståelse och tidsuppfattning.  

Vad är tid för barn 

Nanny Hartsmar (2001) redogör i sin doktorsavhandling Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en 

skolkontext om elever i årskurs 2, 5 och 9s associationer till tid utifrån fem perspektiv. Det är utifrån 

elevernas associationskrivande som orden och fraserna är tagna från. Hartsmar har analyserat och 

delat in orden i fem perspektiv, tidsindelning, kontroll, rörelse, värde och process. 

 

Tidsindelning innebär den tid som kan mätas, den objektiva klocktiden som vi kan se. Eleverna an-

vände ord som ”kalas nästa vecka”, ”klocka”, ”framtiden”, ”gäller minut eller sekund eller timme”, 

”dag och natt” (Hartsmar, 2001, s.133). Eleverna ser tiden utifrån det vardagsnära klocktiden som vi 

använder oss av dagligen. Dessa begrepp syftar på tider som vi kan mäta, där vi vet hur lång tid det 

innebär. Kontroll innebär för eleverna att tiden är någonting mätbart, att dagarna är styrda utifrån en 

given ram. Dessa vardagsmoment innebär att det finns ålagda tider som vi måste följa. Eleverna an-

vände fraser som ”hinna i tid”, ”gå till skolan”, ”man ska passa tiden”, ”skynda sig”, ”när jag ska 

komma hem” (Hartsmar, 2001, s.133). Rörelse innebär för eleverna i åk 2 och 5 att de kan använda ti-

den för att mäta någonting, att kunna ta reda på vem som exempelvis vinner loppet. De använde be-

greppen ”simma och tävla”, ”springa”,”springa runt och busa”,” ebb och flod - man ser hur vattnet 

försvinner och kommer” (Hartsmar, 2001, s.133). Värde innebär att upplevelsen av tid kan vara variera, 

de använde begrepp som ”värdefullt”, ”när man har kul går tiden fort”, ”när man har tråkigt går den 

sakta”, ”tiden är bra” (Hartsmar, 2001, s.133).  Upplevelsens värde är avgörande för hur tiden upplevs 

av den enskilda individen vilket innebär att har vi roligt går det fort och har vi tråkigt går tiden lång-
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samt. Process innebär att tiden sätter sina spår och förändrar människans liv. Eleverna använde orden 

”barndom”, ”tonåren”, ”åldras”, ”liten och söt - gammal och ful”, ”livet” (Hartsmar, 2001:133). I detta 

perspektiv skilde sig flickorna och pojkarna åt, eftersom det var enbart pojkarna som associerade ti-

den med att kroppen genomgår en förändring.   

 

Westlund (1996) undersöker i sin avhandling Skolbarn av sin tid: en studie av skolbarns upplevelse av tid 

om hur barn upplever och uppfattar klocktiden. Westerlund (1996) delade in elevernas svar i tre ka-

raktäriserande grupper, den objektiva tiden som organisator, som en tillgång och som en belastning. 

De tjugofem elever som såg tiden som en organisatör menade att tiden enbart är ett socialt faktum 

som människor obehindrat rättar sig efter eftersom det är det som krävs i den dagliga tillvaron i sam-

hället. Vilket dessutom är det eleverna i Hartmars (2001) studie kom fram till under perspektivet kon-

troll då tiden är någonting som vi måste förhålla oss till för vi måste passa olika tider i vardagen vilket 

citatet nedan visar.  

 

Klockan det är nått man följer. 607 (5-2) (Westerlund, 1996:98) 

 

Detta är ett citat från en av elevernas utsagor som Westerlund analyserat. Citatet visar på att tiden är 

någonting vi kan se som konstant som inte ändras. Eleverna anser att tidsangivelser är till för att syn-

kronisera människor med varandra som exempelvis, busstider, de fungerar för att kunna organisera 

en stor mängd människors aktivitetsmönster. Vilket innebär att det är någonting som vi måste förhålla 

oss till men det finns ingen större reflektion kring fenomenet hos eleverna. 

 

I Westlunds (1996) studie var det sextiofyra elever och de flesta ansåg att tiden är en tillgång, en till-

gång enligt dem, eftersom det skulle vara svårt att överleva om vi inte hade någon tid. Vi skulle inte 

heller kunna mötas samtidigt i det sociala samspelet utan klocktiden. Klockan är en tillgång eftersom 

det är på grund av den som vi kan passa tider, tiden är även värdefull enligt eleverna eftersom tiden 

är en bristvara eftersom det enbart finns en begränsad mängd tid på ett dygn. 

 

De andra trettio eleverna i Westerlunds (1996) studie ansåg att tiden är någonting negativt. Tiden in-

nebär att eleverna måste passa tider vilket de anser är jobbigt. De anser också att tiden skapar en stress 

hos dem eftersom tiden skapar många måsten vilket syns i citatet nedan. 

 

Tiden är något som människan hittat på. Tid är egentligen för mig dag och natt. 172 (4-8) (Wes-

terlund, 1996:103) 

 

Detta citat visar hur eleven enbart ser klocktiden som en konstruktion för att kunna skapa tidsstruk-

turer som människan måste förhålla sig till. Tiden skapar måsten som olika aktiviteter som man måste 

anpassa sig efter vilket skapar en stress hos både vuxna barn. 

 

Både Westlunds (1996) och Hartsmars (2001) undersökningar har påvisat att eleverna ser tiden både 

som en social konstruktion och som ett naturfenomen. Det visar att eleverna behöver både kunskaper 

om vad tid kan vara och hur de kan använda den. Eleverna behöver stöd i att få en tillräcklig tidsupp-

fattning för att kunna navigera sig i det tidsamhället som eleverna anser att vi lever i.   
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Barn med svårigheter 

Janeslätt, Kottorp och Granlund (2014) undersökte om barn med ADHD och autism kan få stöttning 

med sina svårigheter kring tidshantering med hjälp av olika tidshjälpmedel. För att hjälpa eleverna 

med tidsuppfattningen använde de bland annat enheter som symboliserar tid visuellt. Detta genom 

exempelvis en enhet som har lampor som lyser för hur lång tid som är kvar av den avsatta tiden. För 

att hjälpa eleverna med deras tidsorientering använde de kalendrar, scheman och andra visuella 

hjälpmedel som stödjer orienteringen av tiden för året, månaden eller dagen. De kom fram till att 

tidshjälpmedel kan vara ett bra verktyg för att hjälpa elever med kognitiva svårigheter att förbättra 

deras tidsuppfattning och tidsorientering men bör även kombineras med att vuxna som ska arbeta 

med barnen får utbildning i kognitiva funktioner och hur de skall arbetar med det. 

Arbetsmetoder i tidsuppfattning 

Lukimat (u.å) som är en nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform för bland annat inlärnings-

beredskap i matematik, står bland annat finska undervisnings- och kulturministeriet bakom. Detta 

material ger förslag på arbetsmetoder som stimulerar barns tidsuppfattning vilket är en del av ut-

gångspunkterna som jag utgått från i intervjufrågorna. 

 

Språket 

Eleverna behöver kunna använda korrekta begrepp för hur mycket klockan är och hur man mäter tid, 

det innebär att eleverna behöver stöttning i språket av lärarna som lär eleverna de rätta termerna. 

Lärarna bör inte använda abstrakta termer som ”vänta i två sekunder” då eleverna inte förstår att det 

inte är två sekunder som de ska vänta utan att det istället är en kort stund enligt Lukimat (u.å). Detta 

diskuterade även Lee, Lee och Fox (2009) i sin artikel då barn har svårt att förstå metaforer och har 

därför svårt att förstå abstrakta termer som ”vänta i två sekunder”. Eleven kan genom att höra dessa 

termer få en sämre tidsuppfattning då de blir förvirrade för hur lång tid två sekunder verkligen är då 

de kanske fått vänta i tio minuter istället för två sekunder. Om tidsord används så skall de användas 

korrekt. McGuire (2007) håller i sin text med om att man bör vara försiktig med att använda denna typ 

uttryck till eleverna.  

 

Att använda konstanta aktiviteter som associationer är enligt Lee, Lee och Fox (2009) en bra metod för 

att eleverna ska få en förståelse och uppfattning för när olika tider infinner sig. Istället för att säga att 

”klockan halv tio ska vi gå på teater” så säger vi att ”tiden då vi vanligtvis går ut på rast klockan halv 

tio så ska vi istället gå på teater”. Genom att tala om tid med elevernas egna begrepp för att beskriva 

en tidpunkt hjälper eleverna att få en tidsuppfattning utifrån deras egna erfarenheter. Lee, Lee och 

Fox (2009)  skriver också att man bör använda prepositioner som, före, efter, sedan, nästa för att intro-

ducera och beskriva aktiviteter och uppgifter. Genom detta får eleverna träna tidsordning eftersom 

barn lär sig att förstå tidsorden före och efter innan de lär sig förstå och använda korrekta klocktider. 

 

Harms McLain och Lettow (2007) skriver att som lärare kan de använda sagor och berättelser för att 

utveckla elevernas tidsförståelse och tidsordning. Detta eftersom eleverna förstår utifrån de egna erfa-

renheterna. Barn har i tidig ålder inte fått tillräckligt med erfarenheter för att kunna göra tidsassosat-

ioner vilket böcker hjälper dem med. Genom att diskutera med eleverna att berättelserna har en bör-

jan, mitten och slut får eleverna en förståelse för kronologi och även att beslut som människor tar får 

konsekvenser.   
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Dagsschema 

Lukimat (u.å) skriver om att det går att använda ett dagsschema för att hjälpa eleverna att uppfatta 

dagens gång och för att få se och känna på hur lång tid en viss aktivitet är. För mindre barn kan det 

vara en god ide’ att använda bilder istället för bokstäver och siffror på schemat och att sätta ut startti-

derna för aktiviteten bredvid schemat är en god ide’. Genom att vända på bilderna kan vara bra för att 

visa eleverna att aktiviteten är över och tillhör det förflutna. Lukimat (u.å) påpekar att det är av vikt 

att gå igenom schemat om man arbetar på detta sätt så att eleverna får veta vad de ska göra under 

dagen. Janeslätt (2009) skriver också i sin doktorsavhandling Time for time om att en strukturerad dag 

är en välkänd metod för att stödja tidsorienteringen hos barn med ADHD. Läraren använder exem-

pelvis strukturerade scheman med bilder för att ge eleverna en tydlig struktur vilket också stödjer 

elevernas tidsorientering.  Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) skriver att piktogram som är 

bilder med vita grafiska symboler mot en svart bakgrund kan användas i dagsscheman i skolan. Dessa 

symboler symboliserar ett begrepp eller ord, i skolan symboliserar de olika aktiviteter. De används för 

att de är lättavläsliga och är ett tydligt stöd för tidsstruktur. Lee, Lee och Fox (2009) skriver i sin artikel 

om att det är bra att arbeta med dagscheman som är relativt konstanta där barn kan känna igen tids-

följden för dagliga aktiviteter på schemat. Eftersom lärarna då kan använda dessa konstanta tider som 

eleverna förstår och göra tids associationer med hjälp av detta. Det kan exempelvis vara att eleverna 

vet att efter rasten så är det fruktstund med högläsning vilket också är betryggande för eleverna då de 

vet hur dagens struktur ser ut.  

 

Tidsövningar 

Lukimat (u.å) berättar att man kan arbeta med flera olika små aktiviteter för att eleverna ska få en 

känsla för hur lång tid till exempel en minut är. Eleverna kan prova på att vara tyst i en minut eller 

undersöka hur mycket de hinner göra under en minut. Eleverna får medan de blundar uppskatta när 

det gått en minut. De skriver även att man kan använda timglas, äggklockor och klockor för att visua-

lisera aktivitetens tid. Klockor som visuellt använder färger för att visa hur mycket tid som är kvar 

eller som gått av timman. Eleverna får visuellt se hur lång tid en viss aktivitet är.  Lee, Lee och Fox 

(2009) skriver också om att timglas kan vara bra att använda för att hjälpa eleverna att konkret kunna 

se tiden. Att kunna se sandens rörelse hjälper dem att visuellt kunna känna hur lång tiden är.   

 

För att träna eleverna i sin tidsförståelse måste eleverna få öva på att uppskatta tid enligt McGuire 

(2007). Eleverna tränar på att uppskatta hur lång tid olika aktiviteter är genom elevens egen referens-

ram, vilket innebär att det inte spelar någon roll om det är en minut eller en sång som de använder 

som referens. Genom att ta reda på hur lång tid en aktivitet är så får eleven även känna på hur lång 

tiden känns. 

 

Almanacka 

Eleverna bör enligt Lukimat (u.å) även träna på att uppfatta tid kring hur lång en dag, månad och år 

är. För att kunna visualisera detta för eleverna kan lärarna använda sig av kalendrar när de arbetar 

med det. Det blir som ett konkret material varje dag för att ge eleverna en visuell progression av tiden.   

Lee, Lee och Fox (2009) skriver att arbetar läraren med en almanacka så hjälper det eleverna att få en 

förstålse för dagar, veckors och månaders mönster. De får se att en vecka består av sju dagar och förstå 
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relationen mellan gårdagen, idag och morgondagen. När läraren använder en almanacka så är det en 

god ide’ att de diskuterar och kopplar det till elevernas eget liv och vardag genom att fråga vad ele-

verna gjorde igår eller ska göra imorgon i klassen för att en förståelse för tidsprogressionen ska kunna 

ske. Att enbart rabbla dagens datum är inte meningsfullt för elevernas tidsförståelse. Med en alma-

nacka kan eleverna markera händelser som födelsedagar eller speciella evenemang och då ser de 

också progressionen att dagen eller händelser kommer närmare och närmare för var dag som går. 

 

EPA 

Kooperativt Lärande (2016) skriver i internetartikeln EPA – ENSKILT, PAR, ALLA om vad arbetsme-

toden EPA innebär. EPA är en arbetsmetod som verkar för att göra alla elever involverade och delakt-

iga i undervisningen. Det går till på det sättet att läraren ger en öppen fråga till eleverna och de får 

enskilt fundera på denna fråga under en viss tid. Sedan ska eleverna i par diskutera och reflektera 

tillsammans för att slutligen lyfta tankarna med alla i klassen. På detta vis får läraren alla eleverna att 

vara delaktiga. Att arbeta med detta låter eleverna träna på att reflektera och diskutera under en viss 

tidsangivelse. Eleverna får träna på hur man anpassar sig efter tiden så att de hinner med uppgiften, 

vilket är en del i att ha en god tidsuppfattning.   

Rumsuppfattning och abstrakta föremål 

Persson (2006) skriver i kapitlet Rumsuppfattning och bygglek i boken Små barns matematik: erfarenhet-

er från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare om att rumsuppfattning innebär att eleverna kan 

använda information om var ett ting eller den själv befinner sig i rummet i förhållande till omvärlden. 

Detta med hjälp utan signaler och begrepp som anger position, riktning och avstånd.  En grundläg-

gande rumsuppfattning innebär att eleverna ska kunna beskriva, känna igen och rekonstruera vanliga 

geometriska objekt. För att lära sig klockan behöver eleverna träna på sin avläsningsförmåga. Vi räk-

nar inte alla minuter på klockan utan vi kan automatiskt se hur mycket klockan är även om det inte 

finns några siffror. Persson (2006) redogör att eleverna utvecklar en god tidsuppfattning genom att 

kunna urskilja föremål från bakgrunder genom exempelvis bollekar då barnet måste kunna särskilja 

bollen från bakgrunden för att kunna se bollen i rörelse. Eleverna bör kunna läsa av objekt oavsett 

storlek, riktning eller läge, för att kunna träna upp detta behöver eleverna även arbeta med sitt syn-

minne.  

 

Lukimat (u.å) skriver om att lärare kan använda olika ord eller färger på väggklockan för att konkreti-

sera klockans olika delar i klassrummet för att främja elevernas avläsningsförmåga regelbundet. Det 

innebär att eleverna konkret varje dag får träna på att särskilja objektet från bakgrunden för att senare 

kunna läsa av det automatiskt. Lee, Lee och Fox (2009)  anser att det är av vikt att klockor finns till-

gängliga och uppsatta i ögonhöjd med eleverna i klassrummet. För att läraren ska kunna visa på 

klockan de tider de pratar om, eleverna får då både höra och se klocktiden så att de blir bekant med 

klockan. Det är även en god idé att en digital klocka också är uppsatt i klassrummet så att eleverna får 

se sambandet mellan den analoga och den digitala klockan.   

 

 

 

https://kooperativt.com/
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Teori 
Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket står i centrum för inlärningen.  Säljö 

(2012) skriver om den sociokulturella synen på lärandet där mediering är ett grundläggande begrepp 

och innebär att människan använde sig av olika redskap för att befatta förståelse för omvärlden. I det 

sociokulturella använder människan två redskap, det språkliga och det materiella. När människor 

kommunicerar med varandra så använder de det språkliga redskapet för att skapa reflektion och kun-

skap för att analysera omvärlden. Språket är enligt Vygotskij redskapens redskap då det är genom 

språket som människan kan kommunicera med varandra. Med språk så innebär det inte enbart det 

talade språket utan det finns andra uttrycksformer än tal och skrift som också får samma medierade 

funktion som kroppsspråk.  Det materiella redskapet innebär att vi använder fysiska saker som exem-

pelvis ett piano som det går att spela på eller ett skrivbord som används för att skriva på. De språkliga 

och materiella redskapen används inte var för sig utan de är istället varandras förutsättningar, för att 

kunna spela och särskilt att skriva på materiella verktyg så måste man även använda språkliga verk-

tyg.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie var att titta på hur lärare arbetar med att förbereda elever i förskoleklassen 

inför lärandet av klockan genom tids- och rumsuppfattning. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur kan man arbeta med tidsuppfattning i förskoleklass? 

 Hur motiveras arbetet med tidsuppfattning i förskoleklass? 

 Hur arbetar förskoleklassen med abstrakta föremål? 
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Metod  
Ahrne & Svensson (2015A) skriver om att i samhällvetenskapen används den kvalitativa metoden när 

man vill ta reda på hur människor tänker, tycker och gör.  En kvalitativ metod kan göras genom att 

observera, intervjua och titta på dokument och artefakter. För att kunna ta reda på hur lärare i försko-

leklassen tänker och arbetar kring tidsuppfattning valde jag att använda mig av intervjuer. Ahrne & 

Svensson (2015B) skriver om att när man ska välja en metod för undersökningen måste man först ta 

reda på vad det är som man ska ta reda på. I denna undersökning ska jag ta reda på hur och varför 

lärarna arbetar med tidsuppfattning och abstrakta föremål. För att kunna synliggöra hur lärarna arbe-

tar utifrån ett lärarperspektiv är intervjuer en god metod för detta syfte.  

Urval 

Jag valde att skicka ett mail (bilaga 1) till alla skolor i mitt närområde, till skolor från både utsatta om-

råden och skolor med en homogen medelklass. Detta för att dels kunna se om det finns någon märk-

bar skillnad i arbetsmetoderna på dessa olika skolor. Urvalet av individerna är slumpmässiga då jag 

skickade min förfrågan till rektorerna på skolorna som sedan tog beslutet. De intervjuade är inte verk-

samma på samma skolor och de har alla olika yrkeserfarenheter eftersom de inte varit verksamma 

under lika lång tid, det är ett spann mellan de intervjuade på sex och trettiosex år som yrkesverk-

samma lärare.  

Genomförande 

Jag valde att använda det Eliasson (2013) skrivit om halvstrukturerade intervjuer för att planera mina 

intervjuer. Jag valde halvstrukturerade intervjuer för att kunna styra samtalet till att besvara fråge-

ställningarna men för att också kunna ställa följdfrågor utefter om de intervjuade kommer in på 

någonting intressant, intervjufrågorna finns under bilaga 2.  

 

Intervjuerna varade mellan 10-30 minuter beroende på hur insatta lärarna var i ämnet, vissa av lärarna 

hade mer att berätta än andra vilket avgjorde tidsåtgången. Intervjuerna startades med att jag berät-

tade vad jag skulle ta reda på och startade inspelaren för att efter det gå vidare till intervjufrågorna. 

Under intervjuerna ställdes intervjufrågorna inte i ordning då de istället blev ställda utefter vad de 

intervjuade lärarna gav för svar i sina resonemang. 

 

Den första intervjun var en gruppintervju, jag visste inte att det skulle vara två lärare som jag skulle 

intervjua utan det fick jag reda på när jag kom dit. Jag använder det som någonting positivt eftersom 

Eliasson (2013) anser att det kan vara upplysande att det är mer än en intervjuande, det ger en intres-

sant syn på hur människor tillsammans resonerar om ämnet. De resterande intervjuer var med enbart 

en lärare åt gången. 

Etiskt ställningstagande 

Jag har skriftligt informerat om att jag kommer att spela in intervjuerna och att de intervjuade lärarna 

har möjlighet att säga nej till inspelandet om de inte är bekväma med det. Jag har också informerat om 

att skolan och lärarnas namn inte kommer att användas i uppsatsen både skriftligt och muntligt. Jag 

har valt att inte använda ordet anonymitet eftersom Vetenskapsrådet (2011) skriver i God forskningssed 

att det inte är möjligt att lova att någon annan inte kommer att titta på materialet som samlas in och 
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att det då inte är lämpligt att påstå något som inte kan hållas. Jag har därför enbart informerat att de-

ras namn och skolans namn inte kommer att användas för att de intervjuade inte behöver känna sig 

utsatta utan att jag lovar för mycket.  

Metoddiskussion, tillförlitlighet  

Antalet intervjuade påverkade inte resultatet då syftet med undersökningen var att ta reda på meto-

der för att arbeta med tidsuppfattning och inte att ta reda på vilken metod som var bäst. Att intervjua 

fler lärare skulle möjligtvis kunnat ge fler exempel på arbetssätt med tidsuppfattning. I min metod där 

jag använder intervjuer har jag ställt samma grundfrågor till alla de intervjuade därför har alla inter-

vjuade haft samma utgångspunkter vilket gör att de intervjuade lärarna har fått samma förutsättning-

ar. Eftersom jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer gav jag utrymmet att kunna individuali-

sera mina följdfrågor när de intervjuade nämnt någonting intressant eller att jag inte fick svar på det 

jag undersökt.  

Analys/bearbetning 

Utifrån den sociokulturella teorin har jag analyserat det insamlade datat utifrån språkliga och materi-

ella verktyg. När man arbetar med kvalitativa metoder enligt Ahrne & Svensson (2015B) innebär det 

att det är svårt att helt kunna distansera sig från det man studerar eftersom man har föreställningar 

och förväntningar som påverkar analysen av det insamlade datat och därför har jag valt att analysera 

datat utifrån de två verktygen för att få resultatet så sakligt som möjligt. Diskussionen har analyserats 

utifrån det sociokulturella perspektivet och ställts mot tidigare forskning om ämnet som presenterats i 

bakgrunden.   
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Resultat  
Resultatet är indelad i underrubriker, dessa är kategoriserade utifrån mina intervjufrågor och utifrån 

det data som samlats in. De intervjuade lärarna representeras som lärarna 1 och lärare 2-6.   

Varför ska man arbeta med tidsuppfattning i förskoleklass? 

Alla lärarna anser att det är av vikt att börjar arbeta med tidsuppfattning i förskoleklassen, lärarna är 

uppdelade i två grupperingar. Den första gruppen anser att det syftar till en ökad grund för framtida 

kunskapsinlärningar medan den andra gruppen anser att det syftar till att bilda eleverna för att de ska 

kunna klara sig själva i samhället. 

 

Lärarna 1 anser att det är bra att börja med rutiner och tidsuppfattning i förskoleklass för att de ska ha 

en god grund i årskurs ett att fortsätta arbeta på. Lärare 6 anser också det och motiverar det tydligt till 

varför det är en god ide’ att börja med tidsuppfattning i förskoleklassen:  

 

För sen i ettan har man väll oftast i dom här matteböckerna att man ska sitta och rita i visare och 

det här och det blir ju väldigt liksom abstrakt. Så om vi jobbar mer konkret med det så hjälper det 

ju barna sen. 

 

När eleverna kommer upp i årskurs ett arbetar de mer med den abstrakta klockan och då är det bra 

om förskoleklassen har förberett eleverna med det konkreta. Lärarna 1 förklarade att förskoleklassen 

arbetar med att skapa goda förutsättningar för framtida inlärningar. Lärare 3 anser att eleverna får in 

exempelvis ordningstal när de arbetar med klockan och som gynnar framtida matematikinlärningen. 

 

Lärare 2 motiverar istället arbetet med tidsuppfattning till att dagens samhälle är uppbyggd på tid.  

Eleverna måste kunna ha en god tidsuppfattning för att klara sig och särskilt i skolan då den är upp-

byggd med fasta tider och strukturer. Lärare 4 förklarar att arbetet med tidsuppfattning låter eleverna 

att kunna vara mer självständiga under dagen. Lärarna kan hänvisa till schemat och eleverna förstår 

då vad de ska göra. Lärare 5 tycker att de bör börja ännu tidigare än i förskoleklassen med att arbeta 

med tid och dess begrepp för att de ska få in tänket med tid även om de inte har fått förståelsen för 

det. 

Metoder för tidsuppfattning 

De metoder som lärarna presenterade har sammanställts och blivit uppdelade i sex olika underrubri-

ker. De fem första metoderna arbetar alla lärarna med men på olika vis, den sista rubriken ”övriga 

metoder” presenteras de metoder som lärarna inte arbetade gemensamt med.  

 

Timglas 

Alla lärarna har använt timglas i sin undervisning, dock är det inte alla som arbetar regelbundet med 

timglas utan några lärare använder det enbart  när de har elever med särskilda behov i klassen. Lärar-

na är därför indelade i två stycken, det första där lärarna som enbart arbetar med timglas med elever 

med särskilda behov och i det andra stycket med lärarna som arbetar med timglas som en metod eller 

aktivitet med alla elever.  

 



12 

 

Lärarna 1 och lärare 3 är de som enbart använder timglas när de arbetar med elever med särskilda 

behov då dessa elever behöver få tiden mer visualiserad än de andra eleverna. De arbetar med timglas 

som en metod för att strukturera upp dessa elevers aktiviteter för att förbereda dem för en god över-

gång mellan de olika aktivitetsbytena under dagen.  

 

Lärare 2, 4 och 5 använder timglas istället för att visualisera tiden i vissa aktiviteter i undervisningen 

för alla. Eleverna får genom timglas se hur lång tid de har arbetat eller hur lång tid de har kvar för att 

avsluta aktiviteten. Lärarna använder ett konkret medel för att eleverna lättare ska få en förståelse för 

hur lång tid verkligen är istället för att mäta tiden med att titta på klockan. Lärare 6 har använt timglas 

där de har låtit eleverna få prova på att känna hur lång en minut är under tystnad och sedan reflektera 

hur det kändes. 

 

Dagsschema 

Alla lärarna arbetar med ett dagsschema som de går igenom varje morgon för att ge eleverna en struk-

tur för dagen. Alla lärarna använder även piktogram och aktivitetsbilder för aktiviteterna i schemat. 

Det som framgått i användandet av dagsscheman är att några få lärare väljer att sätta upp tider för 

aktiviteterna medan andra inte gör det vilket förklaras i det första stycket. I det andra stycket redogörs 

om lärarna tar bort piktogramen eller inte efter varje avslutat aktivitet. 

 

Det är enbart lärare 4 och ibland lärare 5 som sätter ut tider för aktiviteterna. Lärare 4 använder tre 

bilder på en klocka som visar tiden för när eleverna börjar, när de ska gå på lunch och när de slutar. 

Lärare 5 sätter ut tider ibland på schemat och i dessa fall de tider som är konstanta och inte föränder-

liga. De andra lärarna sätter inte ut tider för aktiviteterna, lärare 2 förklarar att de börjar med att sätta 

ut tiden först i första klass.  

 

Lärarna 1 och lärare 5 använder piktogram i sitt dagsschema medan de resterande lärarna använder 

sig av aktivitetsbilder. Alla lärare förutom lärare 3 låter bilderna sitta kvar under hela dagen för att de 

ska kunna gå tillbaka och se vad som har gjorts under dagen. Lärare 3 motiverar att de tar bort aktivi-

tetsbilderna efter varje aktivitet för att eleverna ska kunna vara medveten om tiden och för att de ska 

veta vilket arbetspass som de ska arbeta med. Lärare 1 och 5 plockar inte bort varje piktogram och 

lärare 2 tar inte heller bort sina aktivitetsbilder efter varje aktivitet eftersom de anser att dessa elever 

inte är i behov av en sådan struktur. Har de elever som behöver extra struktur då tar lärarna bort bil-

derna från schemat. Lärare 2 berättade att om de har elever som har en språkstörningen eller andra 

bekymmer då arbetar lärare 2 med ett tomt schemat och sätter på en aktivitetsbild för varje aktivitet, 

på detta vis kan eleverna enbart se vad det är som de arbetar med just då.  I vissa fall har de enbart en 

tidslinje för att kunna ha en tydligare struktur över hur dagen kommer att se ut. Lärare 4, 5 och 6 tar 

inte bort piktogramen och bilderna för att de ska kunna gå tillbaka och titta på vad de arbetat med 

tidigare under dagen men lärare 4 har även kvar dem för att se att dagen gått framåt.  

 

Almanacka 

Alla lärarna använde en almanacka i sin morgonrutin, i det första stycket redogörs det om hur lärarna 

antingen använde en dagsalmanacka, en månadsalmanacka eller både och. I det andra stycket redo-

görs det om hur vissa lärare arbetar med almanackor för att visualisera en tidsprogression hos elever-

na. 
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Lärarna 1 och lärare 3 använde en almanacka med dagens datum som de går igenom varje dag.  Lä-

rare 3 använde almanackan för att diskutera vad gårdag, idag och morgondag är genom att upprepa 

gårdagens datum med eleverna för att de ska reflektera kring tidsprogressionen. Lärare 2 och 5 arbe-

tar med både en dags almanacka och en månadsalmanacka för att eleverna både ska kunna se dagens 

datum och se progressionen med tiden, de får en helhetsbild med hur året och årets dagar ser ut. Ele-

verna får se att varje månad börjar med den första och har olika många dagar i sig. De får även varje 

dag se att det är 7 dagar på en vecka och att för var dag blir det en dag mindre eller mer för veckan. 

Lärare 4 och 6 använder också en stor månadsalmanacka för att eleverna ska kunna se progressionen i 

månaden som lärare 2, men de använder inte någon dagsalmanacka.   

 

Lärare 2 arbetar också med en nedräkning inför sommarlovet på tavlan, de har skrivit upp hur många 

veckor det är kvar och suddar efter varje vecka. På detta vis får de se hur långt det är kvar genom en 

progression. Lärare 4 använder almanackan också för att skriva in viktiga datum som om något barn 

fyller år eller om det är någon annan viktig aktivitet som de kommer delta i för att eleverna ska kunna 

se hur många dagar som är kvar. 

 

Tidsord  

Alla lärarna använder olika slags begrepp och ord för att lära eleverna om hur de kan kommunicera 

och uttrycka sig om tid. Lärarna använde olika slags ord och är uppdelade i stycken som redogör för 

olika typer av ord och fraser. 

 

Lärarna 1 och lärare 6 arbetar med tidsorden ”först”, ”sedan” och ”till slut” eller ”hur slutar det” 

mycket för att eleverna ska få en förståelse för tidsaspekten när de ska börja skriva berättelser. Dessa 

ord sitter också uppsatta på en vägg i lärarna 1 klassrum för att eleverna ska kunna se dessa begrepp 

kontinuerligt för att befästa dem.  

 

Lärare 2 arbetar mycket med lägesorden, framför, bakom, under, ovanpå. Före och efter använder 

även lärare 3 och 6, alla dessa begrepp är rumsuppfattningsord vilket även hör ihop med tidsuppfatt-

ning.   

 

Lärare 3 har börjat med ett arbete om klockan och använder därför dessa begrepp som hur mycket 

klockan är. Lärare 3 försöker att undvika begrepp som ”sedan” eftersom dessa begrepp är svåra för 

eleverna att förstå. Lärare 3 använder istället korrekta termer och talar om för eleverna om de exem-

pelvis frågar när de får äta en frukt, då svarar läraren med en klocktid istället för snart.  

 

Lärare 4 berättar att de använder begreppen frukost, lunch och mellanmål för att använda som mått-

stockar för elevernas egna erfarenheter och vokabulär för att de ska förstå vilken tid på dagen som är 

när. Eleverna vet att frukost det äter de ganska snart efter att de kommit till skolan, lunch det är mitt 

på dagen och mellanmål efter det. De använder även begreppet fritidstid, eleverna kan fråga lärarna 

om det är fritidstid för då är det friare lek. De använder fritidstiden som en måttstock på när en viss 

aktivitet börjar och slutar. Lärare 4 använder även tidsorden före och efter eftersom vissa elever vill ha 

full koll på vad som händer nu och vad som ska hända sedan och då använder läraren dessa begrepp. 
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Begreppen förmiddag och eftermiddag används också för att förklara tidsperioden innan lunch och 

efter lunch. 

 

Språket 

Lärare 2 börjar med att kolla av elevernas tidsuppfattning med hjälp av språket i början av terminen i 

förskoleklassen. Läraren samtalar med eleverna genom att ställa frågor, ett exempel är frågan om hur 

lång tid det tar att bygga en lego bil. Eleverna svara exempelvis att det tar hela dagen, tusen timmar 

och så vidare. Eleverna får med hjälp av läraren utforska hur lång tid det faktiskt tar att bygga en lego 

bil genom att ta antingen tid med timglas eller klockan utifrån vilken nivå barngruppen befinner sig i. 

De använder många tidsord i samtal med eleverna både medvetet och omedvetet. Det kan exempelvis 

handla om att tala med eleverna om vilken tid de äter middag hemma, eftersom vissa räknar mid-

dagen med hela processen från att de börjar laga maten till disken och andra anser att middagen en-

bart är när de äter. Detta övergår till att prata om tid som de på skolan kan mäta och undersöka ex-

empelvis hur länge de på skolan äter mat. De får på detta sätt igång tankar om tid hos eleverna på ett 

naturligt och vardagsnära sätt. De låter eleverna själva reflektera och upptäcka olika egenskaper hos 

tiden. Lärare 6 är noga med att påtala att det är det naturliga samtalet som är i fokus och de diskuterar 

de begrepp som kommer naturligt, exempelvis om en elev säger fel och säger imorgon istället för igår 

då arbetar de med att hjälpa eleven att förstå skillnaderna mellan begreppen. 

 

Övriga metoder 

Under detta avsnitt redovisas de metoder som lärarna arbetar med som de andra inte arbetar med, 

dessa metoder är de ensamma om att arbeta med och är därför uppdelade i var sitt stycke.  

 

Lärarna 1 arbetar med att eleverna får göra egna klockor, dessa klockor sitter framme på en vägg i 

korridoren för att eleverna ska kunna se dessa. De har pratat om att det finns hela och halva timmar 

och visat detta på klockan. Varje morgon går de till denna klocka med föräldrarna och frågar vilken 

tid de kommer att bli hämtade. Då berättar föräldern om tiden och sedan ställer de klockan på den 

tiden de kommer att bli hämtade för att eleven ska kunna titta på denna klocka under dagen. Frågar 

eleverna under dagen när de ska bli hämtade hänvisar personalen till dessa klockor istället för att säga 

tiden för att eleverna ska få en förståelse. 

 

Lärare 2 arbetar även med arbetsmetoden EPA, eleverna har då en viss tidsangivelse som de får fun-

dera och prata under, de använder timglas för att eleverna ska kunna se hur lång tid de har på sig. De 

får öva på att förhålla sig med tiden som de blir fördelade. 

 

Lärare 3 använder en klocka ibland när eleverna äter lunch för att ställa tid då eleverna ska vara tysta 

eller prata i en låg samtalston. På denna klocka är det ett rött sträck för när tiden går ut och de får då 

visuellt se tiden de ska vara tysta på.  

 

Lärare 5 arbetar under vissa veckor i förskoleklassen med klockan mer intensivt och går då igenom 

klockans olika delar.  

 

Lärare 6 arbetar med en plastklocka som de tränat hel och halvtimma på. När de går igenom klockan 

försöker de att använda tider som eleverna kan koppla till vardagen. Klockan halv åtta äter några 
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kanske frukost, halv tio är det rast och så vidare. Att koppla klockbilden till vardagen tycker lärare 6 

är en god ide’ att arbeta med som metod.  De arbetar även i en matematikbok där de får se bilder och 

ska sortera händelserna på bilderna i tidsordning.  

Abstrakta föremål 

Lärarnas arbetsmetoder med abstrakta föremål delas in i tre stycken. I det första stycket redogörs ar-

betsmetoden med leken i fokus som hälften av lärarna arbetar med. I det andra stycket berättar de om 

arbetet med grundformerna i förskoleklass och i det sista stycket redogörs det om hur de arbetar med 

konkret material med klockan. 

 

Lärarna 1 och lärare 4-5 arbetar med att träna förmågan att läsa av abstrakta föremål, den arbetsmetod 

de presenterade var att de arbetar med spel, exempelvis med tärningar och pussel. Eleverna ska lära 

sig att läsa av hur många prickar det är på var sida utan att behöva räkna dem.  

 

Lärare 2, 5 och 6 arbetar med grundformerna i förskoleklassen, Lärare 2 arbetar exempelvis med detta 

genom att försöka hitta olika former i klassrummet och då diskuterar de tillsammans vad de hittat. På 

klockan i klassrummet har de satt ut färgpunkter på tolvan, fyran och på åttan för att markera ut tjugo 

minuter. De har gjort detta eftersom de arbetar med arbetsstationer och byter aktivitet efter 20 minu-

ter. Genom att markera med dessa färger kan eleverna se hur länge det är kvar tills de ska byta aktivi-

tet. 

 

Lärare 3 arbetar med klockan och visarna, minutvisaren är blå och timvisaren är röd, färgerna symbo-

liserar visarnas egenskaper. På denna klocka är det en sekundvisare vilket innebär att läraren kan 

visuellt visa att när sekundvisaren tickat ett varv har det gått 60 sekunder och då tickar minutvisaren 

ett steg. Lärare 4 har istället på klockan i klassrummet har de satt upp lappar där det står hel, halv, 

kvart över och kvart i bredvid klockan för att eleverna ska kunna se dessa begrepp. Det innebär dock 

att det enbart är de som kan läsa som kan se dessa tidsbegrepp och är inte en metod som lärarna an-

vänder sig av utan lapparna är bara kvar där. Lärare 4 önskar istället att visarna på klockan skulle ha 

varit i olika färger eller mönster för att göra så att visarna skiljer sig åt mer än att den ena är lägre än 

den andra. Lärare 5 använder en stor klocka när de arbetar med klockan som har olika färger på vi-

sarna, läraren tycker dock inte att det är avgörande att de är i olika färger för avläsningen utan det är 

istället att den ena visaren är kortare än den andra som spelar roll.   

Viktigt att tänka på som lärare 

Lärarnas svar om vad de tycker är viktigt att tänka på kan kategoriseras i tre kategorier. Den första 

kategorin och det första stycket förklarar att lärarna tycker det är viktigt med vilka slags klockor som 

finns uppsatta i klassrummet samt att de är tillgängliga för eleverna och en del i lärarens tidsunder-

visning. I stycke två redogörs lärare 2s undervisningsfilosofi, i stycke tre redogörs för lärarnas reflekt-

ioner och idéer om hur man bör tänka kring ord och begrepp.  

 

Lärarna 1 anser att det är av vikt att tänka på att det inte är den analoga klockan som är den första 

klockan som barnen möter. Det är istället den digitala som de blir bekant med först, detta eftersom 

telefoner, väckarklockor och armbandsklockor ofta är digitala. Lärarna 1 tycker att vi bör fundera på 

om vi lärare skall introducera den digitala klockan före den analoga i förskoleklassen. Lärare 3 anser 
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att det är viktigt att det finns klockor tillgängliga för eleverna för att de ska kunna se den visuellt inte 

bara en gång utan konstant, det ska upprepas hela tiden muntligt med hjälp av klockan. Det är viktigt 

att nöta för att det ska befästas enligt lärare 3. 

 

Lärare 2 anser att det är viktigt att hitta elevernas intresseområden och använda dessa för att kunna 

skapa intressanta samtal med eleverna. Att använda elevernas intresse innebär också att läraren kan få 

in tiden i de lekar som eleverna tycker om anser lärare 2. Då skaps ett meningsfullt lärande för elever-

na som de känner är relevanta för dem själva. Att fånga upp eleverna är det som lärare 2 tycker är 

viktigt att tänka på när man ska arbeta med tid och tidsuppfattning.  

 

Lärare 4 anser att det är en god ide’ att hitta tidpunkter under dagen som är konstanta och använda 

dessa som måttstock för eleverna för att de ska få en förståelse för när under dagen olika tidpunkter 

är. Lärare 4 använder sig av frukost, lunch och mellanmål eftersom dessa tider är konstanta i denna 

klass. Frågar eleven om när de ska bli hämtade då kan lärarna svara med att det är en stund, en timma 

efter lunch eller mellanmål och då kan eleverna förstå ungefär hur lång tid det är. Lärare 5 anser också 

att språket är viktigt och att vi bör tänka på att inte blanda in för många olika tidsbegrepp på en och 

samma gång utan att man börjar med några begrepp och arbetar med de under en tid och förankar 

dem för att sedan övergå till andra begrepp. Lärare 6 anser att det är viktigt att eleverna kan använda 

tidsbegrepp korrekt för att de ska få en känsla för tid. Att lära sig klockan anser lärare 6 inte är något 

problem utan problemet är att få en god tidsuppfattning hos eleverna. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att jämföras och diskuteras utifrån de frågeställningar som under-

sökningen vilar på genom den tidigare forskning som presenterats i bakgrunden.  

Hur kan man arbeta med tidsuppfattning i förskoleklass? 

Språket 

Alla lärarna anser att språket är av stor vikt för inlärningen, de använder alla olika slags termer och 

begrepp för att befästa elevernas kunskaper. Säljö (2012) skrev om att i det sociokulturella perspekti-

vet på lärandet är språket ett viktigt verktyg för lärandet vilket också är ett verktyg som lärarna an-

vänder. Lärarna använder sig av tidsord men även ord som tillhör rumsuppfattning och kronologi 

eftersom lägesord är användbara när vi pratar om tid, först, före, framför, sedan, efter, tillslut, bakom. 

Lee, Lee och Fox (2009) anser också att man bör använda prepositioner när läraren introducerar en 

aktivitet eller uppgift då eleverna förstår tidsorden bättre än korrekta klocktider. Två av lärarna an-

vänder orden ”först”, ”sedan”, ”tillslut” och ”hur slutar det” när de arbetar med tidsuppfattning för 

att främja det kronologiska tänket när de ska börja skriva berättelser. Harms McLain och Lettow 

(2007) förklarade att genom diskussioner med elever om berättelsers olika delar kan utveckla elever-

nas tidsförståelse och tidsordning. Eleverna får en förståelse för kronologi när de pratar om tidsa-

spekterna först, sedan och tillslut. För att de två lärarna ska kunna visualisera denna kronologi för 

eleverna, kan de använda böcker och sagor som Harms McLain och Lettow (2007) förklarade att man 

kunde arbeta med. Att arbeta med kronologi i förskoleklassen är en naturlig metod då det är vanligt 

att lärare läser många böcker, sagor och historier för förskoleklassbarnen. Att som lärare utveckla 

sagostunden med att också diskutera och reflektera progressionen från början till slutet med eleverna 

utvecklar en slags tidsförståelse hos eleverna. 

 

En av lärarna anser istället att ord som exempelvis sedan inte är ett användbart ord när man pratar om 

tid med eleverna då det är för abstrakt för eleverna att förstå, vi lärare bör istället använda oss av kor-

rekta klocktids termer. Att använda abstrakta termer och metaforer problematiserar både Lee, Lee och 

Fox (2009) och McGuire (2007) i sina artiklar och berättar att vi skall använda korrekta tidsbegrepp 

istället så att eleverna ska få en förståelse. Två av lärarna använder istället för korrekta klocktidsbe-

grepp elevernas egna associationer och begrepp. En av de två lärarna använder begreppen frukost, 

lunch och mellanmål som en måttstock för tidpunkter under dagen för att eleverna ska förstå inne-

börden av begreppen. Den andra läraren anser att det naturliga samtalet är det som bör vara i fokus i 

arbetet för elevernas utveckling av tidsuppfattning. Dessa metoder som lärarna använder är inte ab-

strakta för eleverna vilket innebär att det hjälper eleverna att förstå vad begreppen innebär även fast 

lärarna använder olika begrepp. Som lärare kan vi arbeta med konkreta tidsbegrepp på olika vis och 

möjligtvis får de samma konsekvenser för tidsuppfattningen.    

 

Timglas 

Enligt resultatet är det två av lärarna som enbart använder timglas när de har elever med särskilda 

behov i klassen då de eleverna enligt lärarna behöver en tydlig struktur och hjälp med aktivitetsbyten 

och då använder de timglas som ett redskap för detta. Janeslätt, Kottorp och Granlund (2014) skrev att 

en god metod för att hjälpa elever med ADHD med tidsuppfattningen är att använda ett visuellt red-

skap som symboliserar tid. Dessa två lärare anser att barn som inte har särskilda behov inte är i behov 
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av att få tid visualiserad för sig genom exempelvis timglas, de resterande lärarna anser att alla elever 

är i ett behov av visualiserad tid vilket även tidigare forskning stödjer. Därför är det en god ide’ som 

lärare att använda timglas som en metod för alla elever. 

 

I Lukimats (u.å) arbetsförslag gav de också timglas som ett verktyg att arbeta med för att visualisera 

tid. En av lärarna arbetar enbart med timglas i de övningar där eleverna ska prova på att känna hur 

lång eller kort tiden känns. Lärarens arbetsmetod med små övningar är även något som Lukimat (u.å) 

skrivit att vi kan arbeta med för att eleverna ska få träna och prova på att känna hur tid känns. Tre av 

lärarna använder timglas istället för en klocka för att visualisera tiden i vissa aktiviteter i undervis-

ningen för alla. Eleverna får genom timglas se hur lång tid de har arbetat eller hur lång tid de har kvar 

för att avsluta aktiviteten. För att lättare få en förståelse för hur lång tid är så kan man använda sig av 

timglas istället för en klocka. Lee, Lee och Fox (2009) anser att timglas kan vara bra att använda för att 

konkretisera tiden för eleverna. Att kunna se sandens rörelse hjälper dem att visuellt kunna känna hur 

lång tiden är vilket hjälper eleverna till en ökad tidsförståelse. En av lärarna har använt ett timglas där 

de har låtit eleverna få prova på att känna hur lång en minut är under tystnad och sedan reflektera 

hur det kändes vilket Lukimat (u.å) tycker är en bra metod för att eleverna ska få träna att känna på 

hur tid känns. Att prova på hur tid känns är en metod som kan användas när som helst i undervis-

ningen som exempelvis kan användas mellan aktiviteter vilket blir en naturlig del i undervisningen 

som stimulerar elevernas tidsuppfattning mellan exempelvis aktiviteter.  

 

Dagsschema  

Alla lärarna använder dagsscheman som de går igenom med eleverna på morgonen för att eleverna 

ska veta hur strukturen av dagen ser ut. Två av lärarna använder piktogram i sitt dagschema vilket 

enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) är ett bra stöd för tidsstrukturer som i exempelvis 

dagsscheman. De andra lärarna använde också bilder i sina scheman men de kallade inte dessa för 

piktogram men de fungerar på ett liknande sätt i dagsschemat. Janeslätt (2009:49) skriver att det är en 

bra metod att använda bilder i ett dagsschema för barn med ADHD för att eleverna ska få en tydlig 

struktur över dagen vilket även är bra för barn utan ADHD. Janeslätt, Kottorp och Granlund (2014) 

anser även att det är en bra metod att använda scheman och kalendrar när man arbetar med elever 

med kognitiva svårigheter för att stödja deras tidsorientering för året, månaden eller dagen. Resultatet 

visar att arbeta med en tydlig dagsstruktur som är visuell för eleverna är en bra metod för alla elever. 

Nuvarande lärare och framtida lärare kan reflektera mer över om hur de faktiskt arbetar med dags-

scheman då resultatet visat att lärare arbetar på olika vis med dagsstrukturer. Att reflektera för att ta 

reda på fördelar och nackdelar med hur just de arbetar för att förbättra och utveckla strukturen och 

tidsprogression i metoden. 

 

Resultatet visar att enbart två av lärarna sätter ut tidsbilder för aktiviteterna i schemat. En av lärarna 

använder bilder på en klocka som visar tiden för när eleverna börjar, när de ska gå på lunch och när 

de slutar. Lukimat (u.å) skrev att det är en god ide’ att sätta ut starttiderna för aktiviteterna bredvid 

schemabilderna. Den andra av de två lärarna sätter ibland ut tider för de aktiviteter som utförs på 

samma tider som vissa raster och när de äter lunch. . Lee, Lee och Fox (2009) skriver att det är bra att 

använda scheman för att strukturera upp dagen. Att använda vissa konstanta aktiviteter i schemat 

som inte förändras är bra för att kunna använda dessa tider för att göra tids associationer som elever-

na kan använda och förstå.  Det är på så vis intressant att det enbart är två av sex lärare som skriver ut 
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tider i schemat, lärare två förklarade det genom att eleverna är för små i förskoleklass och inte började 

med att sätta ut tiden förens i förstaklass. 

 

Det är enbart en av lärarna som tar bort bilderna för att eleverna ska kunna följa dagen och se vad de 

ska arbeta med vilket också är det Lukimat (u.å) anser är en god ide’ för att eleverna ska kunna se 

tydligt vad som tillhör det förflutna, nuet och framtiden . Det framgår att flera lärare arbetar med att 

ta bort aktivitetsbilderna om de har barn med särskilda behov i klassen för att ge dem en tydligare 

struktur men att det inte behövs i de klasser som de har nu. Resultatet visar att de resterande lärarna 

anser att det stödjer tidsuppfattningen hos eleverna om de låter aktivitetsbilderna sitta kvar efter varje 

aktivitet. Tidigare forskning visar dock att det stimulerar tidsuppfattningen mer om de tar bort aktivi-

tetsbilderna då progressionen blir mer visuell för eleverna, om tidigare nämnts kan det vara en god 

ide’ att vi lärare reflektera kring hur man arbetar med dagsschema som metod för att förbättra elever-

nas tidsuppfattning.  

 

Almanacka 

Två av lärarna använder enbart en dagsalmanacka medan två andra lärare använder enbart en stor 

månadsalmanacka för att eleverna ska kunna se progressionen genom månaderna. De resterande två 

lärarna arbetar med både en dags almanacka och en månadsalmanacka för att eleverna både ska 

kunna se dagens datum och se progressionen med tiden, de får en helhetsbild från det stora till det 

lilla. Att använda en almanacka i undervisningen leder till att eleverna får se en kontinuerlig tidspro-

gression och särskilt om man som lärare både arbetar med en dagsalmanacka och en månadsalma-

nacka då de får se en helhet av dag och månad. 

 

Alla lärarna använder enligt resultatet en almanacka i sin morgonrutin vilket förespråkas av Lee, Lee 

och Fox (2009) och Lukimat (u.å) då att arbeta med en almanacka kan skapa en tidsförståelse hos ele-

verna för progressionen mellan gårdagen, dagen och morgondagen. För att skapa en lärandesituation 

som stödjer tidsförståelse kan man skapa diskussioner och koppla ihop tiden med elevernas egen 

vardag (Lee, Lee och Fox, 2009). Det var enbart en av sex lärare som förklarade att hen använde en 

dagsalmanacka för att diskutera vad gårdag, idag och morgondag är för något och progressionen med 

det. Den läraren använder diskussioner med eleverna som en metod för att eleverna ska reflektera 

kring tidsprogressionen på samma sätt som Lee, Lee och Fox (2009) gav som förslag.  Att enbart gå 

igenom dagens datum utan att koppla till gårdagen och så vidare, är enligt Lee, Lee och Fox (2009) 

inte meningsfullt för elevernas tidsförståelse. Vilket de resterande lärarna enbart gör när de går ige-

nom almanackan för eleverna på morgonsamlingen, de anser dock själva att den arbetsmetod som de 

arbetar med är bra för tidsuppfattningen. I de flesta skolor idag startar dagen med att dagens datum 

redovisas på något sätt. Utifrån resultatet så visade det att alla utom en av lärarna ansåg att enbart 

redovisa datumet utan att diskutera det bidrar till elevernas tidsuppfattning. Tidigare forskning visar 

dock att diskussioner kring dagars progression är av vikt för tidsuppfattningen. Lärare bör därför 

reflektera över hur och varför de arbetar med almanackor så att det kan stödja elevernas tidsuppfatt-

ning än mer. 

 

En av lärarna har en nedräkning för sommarlovet på tavlan i form av antalet veckor som är kvar som 

symboliserad av streck på tavlan. Varje vecka suddar de bort ett av strecken för att eleverna ska få se 

en tidsprogression. En annan av lärarna använder almanackan för att skriva in viktiga datum i. Ele-
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verna får då varje dag eftersom det är en månadsalmanacka se tidsprogressionen av att speciella da-

gar kommer närmare och närmare vilket också Lee, Lee och Fox (2009) förespråkar. Att eleverna får 

ett mål som exempelvis en födelsedag eller en speciell aktivitet att sträva mot tar möjligtvis också bort 

en del av det abstrakta i tiden. 

Hur arbetar förskoleklassen med abstrakta föremål? 

Tre av lärarna arbetar med att träna avläsningsförmågan genom att spela spel med exempelvis tär-

ningar, att arbeta med tärningar innebär att eleverna tränar på att inte räkna alla prickar på tärningen 

utan att man ska kunna läsa av hur många det är genom att bara titta på den. Persson (2006) skrev om 

att eleverna behöver arbeta med sitt synminne för att automatiskt kunna läsa av olika objekt vilket en 

av lärarna arbetade med. En annan av lärarna arbetar med grundformerna och låter eleverna träna på 

att urskilja formerna från vardagliga objekt i klassrummet för att träna på automatiserandet av avläs-

ningsförmågan som Persson (2006) skrev om. Två av lärarna jobbar med geometriska former men 

talar inte om hur de arbetar med detta utan bara att de arbetar med geometriska former. Att två av 

lärarna inte berättade att de arbetar med avläsningsförmågan innebär möjligtvis inte att eleverna ald-

rig får träna sitt synminne. Lärarna kan möjligtvis arbeta med det utan att reflektera över att eleverna 

får träna på just den förmågan. 

 

Lukimat (u.å) skrev om att läraren kan använda ord och färger på en väggklocka för att konkretisera 

klockans olika delar för eleverna. Vilket även en av lärarna arbetar med genom att markera hel timma, 

tjugo över och tjugo i då elevernas arbetspass pågår i 20 minuter och det är markerat med en färg för 

att eleverna ska kunna hålla koll. En annan av lärarna har satt upp lappar med hel, halv kvart över 

och kvart i runt klockan. Skillnaden mellan dessa metoder är hur konkret dessa är för barn som inte 

har lärt sig läsa ännu. Att använda ord och bokstäver innebär att det enbart är ett fåtal som kan förstå 

symboliken och är inte en lika bra metod som färgerna. Två av lärarna har en klocka med färgade 

visare som skall hjälpa eleverna att läsa av visarna genom färgerna. En av lärarna önskar att de också 

hade haft färgade eller mönstrade visare för att det hade varit bättre för eleverna än begreppen som de 

har vid sin klocka. En annan av lärarna tycker dock inte att det spelar någon roll om visarna är fär-

gade utan det är storlekskillnaderna mellan visarna som istället är avgörande. Syftet med färgade 

visare är att eleverna ska lära sig att associera färgen med visarens egenskaper vilket kan vara en bra 

metod för att eleverna ska lära sig vilken av visarna som har vilken egenskap. En av lärarna poängte-

rade dock i sitt resonemang att det inte är färgen som är det viktigaste i avläsningen utan att det är 

visarnas storlek vilket är viktigt att komma ihåg då visarna inte är färgade på vanliga klockor utan det 

är storleken som eleverna då måste gå efter. Möjligtvis är de färgade visarna bra för att lära sig egen-

skaperna hos visarna medan för avläsningen av klockan är det bättre att fokusera på visarnas storle-

kar. 

Hur motiveras arbetet med tidsuppfattning i förskoleklass? 

Alla lärarna ställer sig positiva till arbetet med tidsuppfattning i förskoleklass och anser att det har en 

god påverkan på framtida inlärningar inom matematik och klockan. Eller inför att kunna vara själv-

ständiga i det tidssamhälle som vi lever i. Får eleverna en god grund blir det fortsatta lärandet och 

förståelsen bättre när nivån höjs. En av lärarna anser att känslan för tid är någonting som eleverna har 

svårt för i förskoleklassen och detta behöver de stöttning med. Medan förmågan att se den kronolo-

giska ordningen i arbetsuppgifter och dagsstrukturer är någonting som kan tränas upp. Förskoleklas-
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sens arbete syftar till att förbereda eleverna för övergången mellan förskoleklass och förstaklass enligt 

Skolverket (2016). Att förskoleklassen skapar goda förutsättningar för att underlätta i framtiden fram-

går tydligt både i resultatet och i tidigare forskning. Detta bör vara ett bra syfte för lärare att fortsätta 

arbeta brett och grundligt med tidsuppfattning och avläsningsförmågan av abstrakta föremål. 
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Slutats  
Det som framgick i undersökningen var att de intervjuade lärarna till en viss del arbetar medvetet 

med tidsuppfattning i förskoleklassen genom att använda språkliga och materiella verktyg. Lärarna 

arbetar med liknande metoder vilket innebär att det finns ett arbete mot en god tidsuppfattning ge-

nomsyrat som en metod i skolvärlden. Både Westlunds (2001) och Hartsmars (1996) undersökningar 

visade att barn behöver kunskaper om vad tid kan vara och hur man kan använda denna tid. Detta 

innebär att vi i skolan bör fokusera på att visualisera tid och låta eleverna känna på hur tid kan kännas 

när man gör olika aktiviteter, vilket även denna undersökning påvisade. I mitt framtida arbete i för-

skoleklassen kommer jag att kunna prova de olika metoderna för att eleverna ska få en god tidsupp-

fattning. Lärarna ansåg att det fanns en fördel med att arbeta med tidsuppfattning vilket motiverar till 

att aktivt arbeta med det.  

 

Lärarna redogjorde metoder för både tidsuppfattning och hur de arbetar med abstrakta föremål, vilket 

svarade på frågeställningarna: ”Hur kan man arbeta med tidsuppfattning i förskoleklass?” ”Hur arbe-

tar förskoleklassen med abstrakta föremål?” Det fanns ingen synlig skillnad eller samband mellan 

lärarnas arbetsmetoder och om de arbetade på en skola från ett utsatt område eller på en skola med en 

homogen medelklass. Varför arbetar lärarna på liknande sätt kan man fråga sig, särskilt då de flesta 

lärarna arbetar med dagsscheman och almanackor idag. Möjligtvis är detta arbetsätt kulturellt betin-

gat som syftar till en naturlig del av hur vi i samhället organiserar vårt vardagsliv. Vi delar in vår var-

dag i tider för att kunna genomföra uppgifter och rutiner vilket dagsschemana i klassrummen möj-

ligtvis hjälper till att utveckla hos barnet.  
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Vidare forskning 
En intressant utgångspunkt för vidare forskning som bör undersökas vidare är kopplingen mellan 

lärares arbete med dagsscheman och hur samhället ser på tid. Alla lärarna i undersökningen arbetade 

med tidsuppfattning men de arbetade mer eller mindre medvetet med det vilket även genomsyrades i 

resultatet. Några av lärarna kunde inte vara detaljrika i sina resonemang om de metoder de arbetar 

med när de arbetar med tidsförståelse hos eleverna. Detta innebär att det hade varit intressant att titta 

på om lärarna skulle uttrycka att de arbetar medvetet med tidsuppfattning i förskoleklassen om de 

gjorde en anonym enkät.  
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Bilaga 1 

 

Mail 
Hej! 

Jag heter Johanna Wallgren och jag studerar F-3 lärare på mittuniversitetet i Sundsvall. Jag ska nu 

skriva på mitt sista individuella arbete som är i matematik. Jag ska intervjua lärare i förskoleklass och 

prata med dem om tid och tidsuppfattning i undervisningen. För att kunna göra detta så behöver jag 

lärare att intervjua.    

 

Intervjutillfället kommer att pågå i ca 30 min och jag kommer att ställa frågor om hur läraren arbetar 

och tänker kring tidsuppfattning. Jag kommer att spela in intervjun om det inte finns någon motsätt-

ning för att själv kunna vara aktiv i intervjun och för att kunna göra korrekta citat i min uppsats. Jag 

kommer inte att använda skolans eller lärarens namn i min uppsats.  

 

Jag kommer att samla in data under v.16 och v.17, jag är flexibel och kan komma när det passar under 

dagen.  Maila tillbaka eller hör av er på telefon till mig när ni har möjlighet för mig att komma.  

Jag hoppas att jag får samla in data på er skola! 

 

Hälsningar  

 

Johanna Wallgren 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor/intervjuguide  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Arbetar du medvetet med tidsuppfattning? Varför/varför inte? 

3. Hur arbetar du med tidsuppfattning?  

- Vilka slags ord använder du när du pratar om tid med eleverna? (snart, sedan osv) (Nämn inte ex-

empel direkt utan om det behövs.) 

- Använder ni redskap så som tex timglas och äggklockor? 

- Använder ni ett schema i klassrummet? Hur arbetar ni med det? 

 

4. Vad är viktigt att tänka på när man ska arbeta med tidsuppfattning? 

5. Hur får eleverna arbeta med abstrakta föremål eller tecken (tex geometriska figurer) för att träna 

förmågan att läsa av figurer? 

- Används t.ex bilder på scheman?  

- Använder ni tex olika markörer färger/ord på klockan för att markera olika klockslag? 

-Har ni någon kalender framme i klassrummet som eleverna får möjligheten att bekanta sig med och 

lära sig läsa av. 

Bidrar den till en ökad tidsuppfattning? 

 

6. Vad finns det för vinster med att arbeta med tidsuppfattning i förskoleklassen? 

 




