
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete (del 2) 
för grundlärarexamen inriktning 4–6 
Avancerad nivå 
Lärares uppfattningar kring elevers lärande om tid 
och analoga klockan 
 
 
 
Teachers’ perceptions on pupils learning concerning time and analog 
clock 
  
 
Författare: Elin Forsgren  
Handledare: Maria Cortas Nordlander 
Examinator: Anna Teledahl 
Ämne: Pedagogiskt arbete, inriktning matematik. 
Kurskod: PG3064 
Poäng: 15 hp  
Examinationsdatum: 01-04-2020 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja X☐ Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

2 
 

Abstrakt: 
 
 
Syftet med studien var att synliggöra de uppfattningar verksamma lärare i 
grundskolan hade angående elevers lärande kring den analoga klockan. Den 
digitala era som eleverna befinner sig i leder till att den analoga klockan befinner 
sig i en annan dimension som eleverna men lärarnas uppfattningar är att den 
analoga klockan inte går att ersättas av den digitala klockan. Sex kvalitativa 
intervjuer av grundskolelärare genomfördes på två skolor som därefter 
analyserades med stöd av fenomenografisk analysmetod. Utmaningarna som 
lärarna uppfattade visade likheter och variationer i elevernas lärande. Studien 
synliggjorde också bildernas roll för elevernas lärande gällande tid. Empirin 
synliggör hur komplext begreppet tid är för elever och hur tid och analog klocka 
kommuniceras för att stötta eleverna i deras fortsatta lärande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Analog klocka, digital klocka, tid, tidsuppfattning, bild, bildschema. 
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1. Inledning 
 
Matematik har i många år skapat nyfikenhet och en vilja till att lösa vardagliga 
problem hos människan (Skolverket, 2019). Historiken synliggörs i skolans läroplan 
och i kursplanen samt i kunskapskraven för årskurs sex. Enligt ett av kursplanens 
centrala innehåll ska elever lära sig arbeta med geometriska former, bråk och tid 
(Skolverket, 2019). Vidare i kunskapskraven till årskurs sex står det att eleven ska 
kunna samtala och redogöra matematiska problem genom att använda bilder och 
matematiska begrepp. För att kunna samtala och föra diskussioner vidare angående 
ett komplext begrepp som tid, är det viktigt att eleverna förstår analoga klockan och 
innebörden av den geometriska figuren (Skolverket, 2019). Faktum är att Skolverket 
skriver att, eleven ska bildas i skolan för att kunna fatta genomtänkta beslut och 
bidra till ”samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2019). När det gäller att 
eleverna ska kunna bidra i samhället behöver de kunna förstå begreppet tid och veta 
hur en mekanisk klocka fungerar eftersom tid styr dagar, månader och år (Williams, 
2012 s. 217). På så sätt är tid ett viktigt fenomen att förstå, eftersom tid är ett 
fenomen som varje människa möter dagligen. Vidare när det gäller en förståelse om 
den analoga klockan behöver eleven förstå flera olika matematiska moment för att 
kunna föra samman kunskapen vidare i ett sammanhang, det är förståelse om tal och 
talens betydelse samt bråk, delar och andelar (Williams, 2012 s. 217).  
 
På min verksamhetsförlagda praktik har jag observerat att det finns flertalet elever 
på mellanstadiet som ännu inte kan klockan och framförallt den analoga klockan. 
Eleverna får på så sätt svårt att förhålla sig till att hålla tider på ett schema och 
behöver stöttning av skolans personal för att komma i tid till lektionerna. Lärare i 
samma kommun har bekräftat det jag observerat och påtalar att detta har blivit ett 
växande problem för barnen i årskurserna fyra till sex. Det är inte endast problematik 
för eleverna när de ska hålla tider på schemat utan det medför andra svårigheter i 
matematiken, som att förstå delar och andelar. Idag lever vi med mobiler som ger 
oss snabb och lättillgänglig information och har gått från en analog tid till en digital 
era och de barn som växer upp i den digitala världen får inte samma möjlighet i 
vardagen att lära sig den analoga klockan. Forskning påtalar att elever i 
mellanstadiet har behov av att kunna avkoda hur mycket klockan är och de behöver 
förstå relationen mellan de angivna tiderna och att tiden rör sig i en konstant 
hastighet för att kunna veta hur lång tid något kan ta (Friedman & Laycock, 1989 s. 
357). De barn som har extra svårt med klockan kan behöva uppnå en högre ålder för 
att bli mer mottagliga för klockans komplexitet, vilket innebär att när de går i 
mellanstadiet så kan det vara så att de inte är mottagliga för den kunskapen och detta 
leder till svårigheter i vardagen (Burny, Valcke & Desoete, 2012 s. 347, 355). 
Lärarna påtalar att det är framförallt den analoga klockan som eleverna har svårt att 
lära sig avkoda och upplever att den digitala klockan är lättare för eleverna men de 
säger att det inte går att utesluta den analoga klockan ur undervisningen eftersom 
den geometriska figuren är så pass viktig att förstå i många matematiska 
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sammanhang. Forskning visar det som lärarna påtalar, att elever upplever den 
analoga klockan som ett svårare fenomen än den digitala klockan (Burny, Valcke, 
Desoete & Van Luit, 2011 s. 771, 772). Därför syftar min undersökning till att vidga 
förståelsen om problematiken kring lärandet om analoga klockan ur lärarnas 
perspektiv. 
 
 

2. Bakgrund 
 
Nedanför presenteras tidigare forskning som berör barns lärande angående 
förståelse för klockan och fenomenet tid. Forskningen delas upp i fyra avsnitt och 
första avsnittet behandlar fenomenet tid och hur komplex tiden är att förstå och hur 
barn uppfattar tiden. Del två berör den analoga klockans rörelse och hur barn 
behöver förstå klockans olika funktioner för att få ett större sammanhang så de kan 
avläsa klockan korrekt. Det berör också en jämförelse mellan pedagoger i Kina och 
i Sverige på hur de undervisar klockan och hur Sverige fokuserar på klockans 
inlärning. Avsnitt tre behandlar lärande bilder på klockan och hur bilder kan stötta 
barn i deras lärande för att få en bredare kunskap om analoga klockan och tid. Sista 
delen är en kort sammanfattning av bakgrunden. 
 

2.1 Forskning om tidsuppfattning 
 

Barn uppfattar tiden utifrån deras upplevelser, ibland när något känns meningsfullt 
upplever barnen att tiden går snabbt. Däremot går tiden sakta och nästintill står tiden 
stilla när de förknippar tiden med något som de upplever tråkigt och meningslöst. 
Tiden är så pass komplex och barnen behöver stöttning av både lärare och föräldrar 
för att de ska förstå tid och hur lång tid är. Förståelsen för tid utvecklas under flera 
år och genom att stötta barnet under en längre tidsperiod och associera tid till 
verkliga ting som leder till att barnet får en till relation till tid utifrån upplevelser. I 
slutändan har barnet fått en uppfattning av tid och barnet kan så få en känsla om hur 
lång en timme är och förstå att tiden rör sig i en konstant rörelse (Forman, 2015 s. 
2; Westlund, 1996 s. 199).  
 
Barnets tänkande är en central punkt i Piagets utvecklingspsykologi, där han 
fokuserar på barnets tänkande om hur ett fenomen förhåller sig. Barnen behöver 
vara i rätt fas i sitt medvetna för att lära in nya fenomen och Piaget menade på att 
lektionerna måste anpassas till den fas som barnet befinner sig i för stunden (Säljö, 
2014 s. 277, 281). Hälften av 211 barn i en studie uppfattar inte tiden som ett 
fenomen som rör sig konstant i en hastighet utan tidens hastighet varierar och barnen 
har uttryckt, att tiden är orättvis eftersom den går snabbare ibland, dessa barn har 
inte befunnit sig inte i rätt fas (Säljö, 2014 s. 281; Westlund, 1996 s. 81, 82). Dessa 
barn förstår tiden som en viktig faktor i människans liv eftersom tiden bidrar till att 
vi människor har något att förhålla oss till. De uttrycker att utan tiden skulle det vara 
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svårt att leva, världen skulle bli kaotisk men att tiden kan vara jobbig att förhålla sig 
till eftersom det är många tider de behöver passa och för att förstå klockan och hur 
tiden rör sig i en konstant rörelse måste de associera tiden till verkliga ting som 
exempelvis, hur lång tid det tar att borsta tänderna eller hur lång tid det tar att bära 
ut soporna (Forman, 2015 s. 3; Westlund, 1996 s. 98, 102).  
 

2.2 Elevers lärande gällande analoga klockan  
 
Den analoga klockan visar hur tiden rör sig i en konstant rörelse och har olika 
element som varje person behöver förstå för att klara av vardagliga situationer på 
egen hand. Det finns dock inget som säger att alla barn lär sig i samma takt utan 
varje barn, enligt Piaget har sina egna tankar och erfarenheter som leder till varje 
individs lärande (Friedman & Laycock, 1989 s. 357; Säljö, 2014 s. 282, 283). Barnet 
behöver först ha kunskap om urtavlans siffror för att kunna veta hur mycket klockan 
är (Williams, 2012 s. 222). När barnet lärt sig siffrorna och kan avläsa analoga 
klockan kan de därefter utveckla sina kunskaper genom att beräkna tid från ett 
klockslag till ett annat klockslag. Däremot sker detta inte automatiskt, genom att 
studera tidslinjen (se figur. 1) nedan visar det hur barnen generellt lär sig klockan 
stegvis under en längre tid. Generellt vid sju års ålder lär barnen sig hela timmar och 
därefter successivt börjar barnen lära sig halva timmar innan de lär sig kvartar, fem 
minuter och slutligen lär sig barnen avläsa en analog klocka korrekt (Williams, 2012 
s. 228). Tidslinjen (se figur. 1) visar att det är många olika begrepp som eleven 
behöver bemästra innan de kommit till full förståelse som exempelvis kvart i, kvart 
över, fem i och fem över.  
 
 

 
Figur 1. (Williams, 2012 s. 229) 
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Observationer i klassrumsmiljö med fokus på barnens inlärning angående klockan 
har visat att de flesta barn i nio års ålder har förstått timmar och minuter på den 
analoga klockan. Däremot visar samma observationer att det är efter eleverna fyllt 
tolv år som klockans funktioner börjar bli lättare att förstå. Det innebär att när 
eleverna går i sjätte klass är eleverna mer mottagliga för tid och klockans 
komplexitet (Friedman & Laycock, 1989 s. 369). Undersökningar med barn i årskurs 
sex har visat att barn som har inlärningssvårigheter i matematik har större 
svårigheter med klockan än de övriga barnen. Det gäller framförallt när det blir 
övergång från hel timme till halv timme och därefter till fjärdelstimme och minuter 
(Burny, Valcke & Desoete, 2012 s. 347, 355). Det svåraste momentet för de barnen 
med inlärningssvårigheter har visat sig i undersökningen vara att koda tiden från den 
digitala klockan till den analoga klockan. Skillnaden mellan barnen var inte lika stor 
när de skulle koda från den analoga klockan till den digitala klockan, barnen hade 
alltså svårare att visa tiden på en analog klocka (Burny, Valcke & Desoete, 2012 s. 
355). Testerna som utfördes i samma studie visade att barn utan diagnos hade lättare 
med den digitala klockan än den analoga klockan, detta gäller barn från 
mellanstadiet och uppåt eftersom barn i den lägre åldern inte hade bekantat sig med 
den digitala klockan i skolan. Däremot i Kina introduceras den digitala klockan 
parallellt med den analoga klockan redan i tidig ålder, Kina är ett av de länder som 
utmärker sig i matematik och har i tester visat att eleverna har goda kunskaper i att 
läsa och förstå klockan (Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 2011 s. 771, 772).  
 
Tidigare studier har påvisat att inlärningssvårigheter angående klockan förvärras av 
att lärare ger eleverna endast en metod som eleverna praktiserar och automatiserar, 
metoden har därefter inte gått att använda när eleverna behöver utveckla 
matematiken (Williams, 2012 s. 244). Det kan innebära att elever som lär sig att 
beräkna differensen mellan det högsta talet och det lägsta talet får problem när de 
ska beräkna tid om de alltid beräknar differensen mellan den högsta och lägsta 
siffran (Williams, 2012 s. 239). När elever läser av den digitala klockan använder 
de en numerisk metod genom att avkoda talen direkt på den digitala klockan men 
för den analoga klockans förståelse behöver eleverna förstå hela den geometriska 
figuren och eleverna måste ha en förståelse av delar och samtidigt ha en relation till 
begreppet tid, därför blir det svårare för barnen att visa tid genom den analoga 
klockan (Friedman & Laycock, 1989 s. 369). Kineserna som introducerar den 
digitala klockan redan i årskurs ett parallellt med den analoga klockan lägger stort 
fokus på klockans inlärning första året i skolan. Därefter utökar de sina kunskaper 
om klockan och hur de kan beräkna tid när barnen går i tredje och fjärde klass 
(Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 2011 s. 771, 772). Det skiljer sig på hur vi i 
Sverige avläser klockan med hur de i Kina avläser klockan, här i Sverige läser vi 
klockan 07:45 som kvart i åtta och i Kina läser de av klockan, sju timmar och 
fyrtiofem minuter. Studier som jämfört västerländska skolor och barn med kinesiska 
skolor och barn har synliggjort några faktorer som kan vara avgörande för att de 
kinesiska barnen lär sig klockan tidigare än de västerländska barnen. En faktor är att 
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de kinesiska barnen inte översätter fyrtiofem minuter till kvart i de säger inte att 
klockan är fem över halv som de västerländska barnen, utan trettiofem minuter över 
(Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 2011 s. 764). De kinesiska barnen får mer tid 
till att lära sig klockan första året i skolan än var de västerländska barnen fick, som 
också kan vara en bidragande faktor till deras tidigare förståelse för klockan och tid. 
Ytterligare faktorer som synliggjordes för en tidigare förståelse för klockan visar att 
barnen redan i årskurs ett i Kina arbetar med uppgifter som inkluderar fem minuter 
och en minuts intervall, de västerländska barnen börjar med detta i andra och 
tredjeklass. (Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 2011 s. 777). Undersökningarna 
som gjordes synliggjorde inga större skillnader på uppgifterna eller hur lärarna 
undervisade klockan utan den största skillnaden var att de kinesiska barnen började 
med klockans olika funktioner i lägre ålder (Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 
2011 s. 778).  
 

2.3 Bilder för lärande 
 

Bilder ger en gestaltning som förmedlar olika intryck för varje elev och genom att 
eleven iakttar flera bilder sker det en tyst dialog mellan bilderna och eleven 
(Williams, 2012 s. 218). För att lära sig klockan i skolan använder lärare bilder och 
bildscheman i olika elevmaterial och Williams (2012) har studerat bildschemats 
betydelse för att ge eleverna förståelse om den analoga klockans olika funktioner. 
Barnet får i tidig ålder lära sig att när den långa visaren står rakt upp blir det en ny 
timme men för att veta hur mycket klockan är behöver barnet ha stöttning på olika 
sätt och bilder är oftast en bra stöttning som ger bildminnen och därför är bilder 
viktiga för barnets lärande så de kan bilda sig en förmåga att koda vilken av visarna 
som anger timme och minuter (Williams, 2012 s. 228).  
 
När en elev får en bild framför sig och har lyckats koda timmen så behöver eleven 
därefter förstå relationen mellan timvisaren samt minutvisaren och genom att visa 
eleven bilder där det är synligt att timmen är exempelvis tre även när timvisaren 
passerat trean ger det barnet stöttning i deras lärande (se figur. 2) (Williams, 2012 
s. 224). Eftersom det blir flera komponenter som eleven behöver koda behövs bilder 
på klocka med endast timmar på i första steget för att därefter stegvis lägga till bilder 
som visar minutvisaren med halvtimmar och därefter kvartar och femminuterssteg 
(McGuire, 2007 s. 31). Analoga klockan visar definitiva tider där timvisaren pekar 
direkt på siffran men tiden däremellan behöver vara tydlig på bilderna så att eleven 
vet hur den analoga klockan ska avkodas. Bilden nedan (se figur. 2) visar en klocka 
som är halv fyra, vilket innebär att klockan är tre timmar och trettio minuter och har 
en halv timme kvar tills att den är fyra. Eleven behöver förstå den halva timmen 
innan eleven kan tyda timvisaren som står mellan trean och fyran. Siffrorna i den 
analoga klockan måste vara tydliga och centrerade för att eleven ska kunna se vart 
siffran befinner sig, det har förekommit bildscheman i elevmaterial som hade stora 
siffror vilket ledde till att eleven inte förstod exakt vart siffran skulle vara och sådana 
bilder gynnar inte elevernas inlärning (Williams, 2012 s. 239).  
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Figur 2. (Williams, 2012 s. 226) 

Ytterligare en svårighet med att lära sig beräkna tid kan vara att eleven inte förstått 
att klockan har sextio minuters intervall och när eleven ser en digital klocka som 
visar 12.57 är det ingen självklarhet att eleven vet att klockan snart byter timme. 
Denna problematik synliggör den analoga klockans betydelse i lärandet om tid 
eftersom eleven kan genom en bild på en analog klocka se framför sig att 
minutvisaren närmar sig siffran tolv och därefter byter timme (McGuire, 2007 s. 
31). Bilder på den analoga klockans funktioner kan konstrueras på olika sätt och 
varje bild har styrkor och svagheter som varje individ upplever och tolkar på olika 
sätt beroende på deras tidigare erfarenheter och kunskaper. De mest framgångsrika 
bilderna för lärande är de bilder som går att resonera kring och som inte är 
begränsade för lärandet (Williams, 2012 s. 239).   
 

2.4 Sammanfattning av bakgrunden 
 
Det är tydligt att den analoga klockan är komplex och svår att förstå för flertalet barn 
och det är faktorer som att klockan har 60 minuters intervall (McGuire, 2007 s. 31) 
istället för hundraminuters intervall. Ytterligare faktorer som synliggjorts för en 
ökad förståelse framförallt vid lägre åldrar är att börja tidigt med den analoga 
klockan i skolan och arbeta parallellt med den digitala klockan (Burny, Valcke, 
Desoete & Van Luit, 2011 s. 778). Det har också visats sig att de barn som ännu inte 
lärt sig klockan börjar bli mer mottagliga för hela klockans komplexitet och 
förståelse för begreppet tid vid tolv års ålder, vilket innebär att barnen upplever 
klockan som svår större delen av grundskolan (Friedman & Laycock, 1989 s. 369). 
Problematiken baseras till stor del av att begreppet tid inte är helt självklart för 
barnen eftersom de påtalar att tiden inte rör sig i samma takt utan tiden varierar 
beroende på deras sinnesställning (Westlund, 1996 s. 81, 82). Eleverna behöver 
förstå tid och hur lång tid är och genom stöttning av pedagoger och andra vuxna som 
relaterar tiden till vardagliga aktiviteter så bygger eleverna upp en förståelse av tid 
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(Forman, 2015 s. 2). Samtidigt som eleverna behöver associera tid till vardagliga 
ting behöver också barnen arbeta med olika bilder på den analoga klockan för att 
skapa bildminnen och som de kan genom diskussioner bygga vidare sina kunskaper 
med (Williams, 2012 s. 239).  
 
 

3. Syfte och frågeställning 
 
Den digitala och moderna tiden som vi befinner oss i har enligt lärare påverkat 
elevernas förståelse för tid och klocka. De påtalar att det är framförallt den analoga 
klockan som elever har svårt med. Forskning påvisar att den analoga klockan är 
viktig för elevernas förståelse för tid så därför är syftet med denna studie att 
synliggöra hur lärarna i årskurs fyra till sex i en kommun i Sverige, uppfattar de 
svårigheter eleverna har angående den analoga klockan och tid. Dessutom 
synliggöra lärarnas uppfattningar om hur bilder stöttar elevernas lärande i 
matematikundervisningen gällande tidsbegreppet och den analoga klockan. Detta 
leder till följande frågeställningar: 
   
 Vilka utmaningar uppfattar lärarna att elever har när de ska lära sig den 

analoga klockan?  
 Vilken betydelse uppfattar lärarna att bilder i undervisningen har för att 

skapa förståelse för tid och analoga klockan? 
 
 

4. Teori 
 
I studien ville jag inte bekräfta sanningar utan belysa uppfattningar och i många fall 
är det uppfattningarna som är verkligheten för individen (Kroksmark, 2007 s. 6). 
Studiens resultat kommer inte visa de teoretiska sanningarna om hur lärare bör lära 
ut analoga klockan, däremot genom fenomenografi utforska lärarnas uppfattningar 
och diskutera dessa med tidigare presenterade teoretiska studier. Fenomenografi gav 
möjlighet till att upptäcka variation i hur lärare erfar fenomen (Marton & Booth, 
2000 s. 146). Undersökningen inbringade en inblick i det som lärarna uppfattade 
som sanning i deras vardag.  
 

4.1 Fenomenografi 
 

Fenomenografi som metodansats är vanligt förekommande i kvalitativa 
undersökningar inom pedagogik och didaktik. Det som är relevant för 
fenomenografi är uppfattningar som upplevs inom pedagogiska problemområden 
och uppfattningar ska inte vara ett fastställande utan de kan alltid vara föränderliga 
(Kroksmark, 2007 s. 5). Lärarnas uppfattningar kan vara olika och varje uppfattning 
är en del av deras sanning på hur de uppfattar eleverna och deras problematik 
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(Kihlström, 2007b s. 157). Didaktiken bygger på hur lärare förnimmer fenomen 
(Marton & Booth, 2000 s. 176). Uppfattningar kan delas in i två olika perspektiv det 
är första- och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om 
hur personen omedvetet erfar omvärlden som sin sanning och varje omedveten 
uppfattning skiljer sig från andra och utesluter inte andra sanningar. Sanningar 
baseras på individens tidigare erfarenhet, upplevelse och förkunskap om varje 
fenomen (Kihlström, 2007b s. 157). Andra ordningens perspektiv beskriver hur 
personen medvetet uppfattar fenomen och varför personen agerar utifrån det som 
personen anser som sin sanning (Kihlström, 2007b s. 157). Forskning sker ofta 
genom andra ordningens perspektiv eftersom det omedvetna inte går att berätta och 
det är de som finns bakom de medvetna uppfattningarna om ett fenomen som kan 
synliggöra likheter och variationer (Marton & Booth, 2000 s. 154).  
 

4.2 Teori motivering 
 

Studien handlar om vilka svårigheter lärarna uppfattade att eleverna hade när de 
skulle arbeta med tid och den analoga klockan. Därför användes en fenomenografisk 
metodansatsansats för att analysera och diskutera den insamlade empirin. 
Uppfattningar om ett fenomen skiljer sig för varje individ och fenomenografi 
synliggör uppfattningarnas variationer (Dahlgren & Johansson, 2015 s. 179; Marton 
& Booth, 2000 s. 147). Lärarens didaktik bygger på hur läraren förnimmer fenomen 
(Marton & Booth, 2000 s. 176). Fenomenografisk metodansats belyser lärarens 
metodval (Dimenäs, 2007 s. 171) inför elevernas lärande om den analoga klockan 
och elevernas förmåga att beräkna tid.  
 
 

5. Metod 
 
Studiens syfte var att få en inblick i hur lärarna erfar problematiken eleverna har när 
de ska lära sig att beräkna tid med hjälp av den analoga klockan. För att få en inblick 
i hur lärare uppfattar eleverna i relation till fenomenet tid och den analoga klockan 
genomfördes kvalitativa intervjuer där varje deltagare gavs möjlighet till att förklara 
sina uppfattningar angående fenomenet. 
 

5.1 Litteratursökning 
 

Till forskningsbakgrunden söktes tidigare forskning om analoga klockan i 
undervisning genom Google Schoolar, SwePub, Diva och Libris. Sökresultaten på 
webbsidorna blev få inom studiens område. I sökningarna användes dessa 
nyckelord: analog klocka, digital klocka, tid, tidsuppfattning, matematik, förståelse, 
bilder samt bildschema. Sökningarna skedde i olika kombinationer på både svenska 
och engelska detta för att bredda sökningarnas resultat, därefter granskades texternas 
syfte och innehåll för att utesluta icke relevant forskning. För att de skulle inkluderas 
som relevant forskning för ändamålet krävdes det att texten innehöll forskning om 
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tid eller klockan i elevsammanhang och att forskningen var granskad: peer review, 
samt tillgång i fulltext. Största framgången för att finna relevant forskning var att 
granska referenslistor i träfflistan för de relevanta artiklarna.  

 
5.2 Intervju som metod 

 
Intervjuer används för att kunna utforska uppfattningar och upplevelser, en metod 
som ofta förknippas med fenomenografi (Kihlström. 2007b s. 160). En fördel som 
avgjorde metodvalet var möjligheten till att ställa följdfrågor. Enkäter ger möjlighet 
till att ställa frågor men de är mer begränsande därför att de inte ger möjligheten till 
följdfrågor som gav undersökningen en djupare förståelse för fenomenet. 
Observationer är ytterligare en framgångsrik metod inom fenomenografi för att 
utforska lärande men för att synliggöra uppfattningar krävdes det att ställa frågor 
och därför blev en observation utesluten för studien. Innan frågorna börjades skrivas 
inför intervjuerna listades förkunskaperna kring fenomenet tid för att synliggöra 
mina kunskaper och värderingar om fenomenet för att undvika feltolkningar av 
lärarnas uppfattningar (Kihlström, 2007a s. 49). När intervjuerna genomfördes var 
det viktigt att inte ställa ledande frågor och för att undvika detta genomfördes två 
testintervjuer. Testintervjuerna analyserades och gav möjlighet till att justera 
frågorna inför de kommande intervjuerna så att de inte skulle förmedla värderingar 
eller på något sätt styra svaren med syfte till att höja kvaliteten i intervjuerna. 
Testintervjuerna som genomfördes stöttade mig inför de faktiska intervjuerna, på 
det sättet att jag ingav mer självförtroende till de som intervjuades som kunde bidra 
till mindre osäkerhet för de intervjuade i intervjun (Kihlström, 2007a s. 50).  
 
Fenomenografisk metodansats fokuserar på uppfattningar och av den anledningen 
användes endast några fasta frågor i varje intervju med anledning till att kunna ställa 
uttömmande följdfrågor så att varje intervju gav rikligt med underlag. Uttömmande 
frågor var exempelvis: hur menar du nu eller kan du utveckla dina tankar, och dessa 
frågor förmedlade intresse från intervjuaren till den som blev intervjuad (Dahlgren 
& Johansson, 2015 s. 183). Undersökningen fokuserade på lärarens uppfattningar 
om fenomenet och när läraren beskrev sina uppfattningar kunde intervjuarens 
tidigare erfarenheter leda till att svaren från den intervjuade tolkades annorlunda än 
svarets syfte (Larsson, 2011 s. 27). Det fanns också en risk när frågorna ställdes vid 
intervjuerna att de intervjuade tolkade frågorna annorlunda än vad syftet var med 
frågan. För att minimera tolkningar och öka reliabiliteten valdes noggrant fasta 
frågor som ställdes vid varje intervju som redan innan hade utvalda begrepp som 
skulle besvaras. De utvalda begreppen som de fasta frågorna hade var 
tidsuppfattning, den analoga klockan, bilder, svårigheter och förståelse. Deltagarna 
fick upprepa frågan innan de fick besvara den för att undvika olika tolkningar av 
frågorna (Larsson, 2011 s. 27). Intervju används för att få fram spontana svar och 
för att få med deltagarens spontana svar krävdes det öppna frågor som gav möjlighet 
till följdfrågor så att intervjun efterlikna en dialog utan att leda deltagaren 
(Kihlström, 2007b s. 161). Varje intervju spelades in på ljudfil och därefter 
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transkriberades samtliga, som är en viktig del i fenomenografisk metodansats för att 
få ett bättre underlag inför analysen av empirin (Dahlgren & Johansson, 2015 s. 
183). 
 

5.3 Urval inför intervju 
 

Urvalet till undersökningen blev ett bekvämlighetsurval och begränsades till de 
lärare som var verksamma i mellanstadiet i en kommun i Sverige. Syftet med studien 
var att fokusera på ett fenomen och intervjuerna begränsades till sex lärare som 
uppfyllde intervjuns kriterium: legitimerad lärare inom matematik för årskurserna 
fyra till sex. Lärarnas erfarenhet i att undervisa matematik på mellanstadiet hade ett 
ungefärligt genomsnitt på 19 år. Om det skulle varit fler intervjuer hade det riskerats 
tidsbrist för analysarbetet men eftersom undersökningen hade ett begränsat urval 
fick analyserna från empirin stort fokus för att få en djupare analys på fenomenet 
(Larsson, 2011 s. 30). Det bör nämnas att reliabiliteten i studien är förhållandevis 
låg med anledning av att undersökningen skedde i en begränsad omfattning och på 
grund av att empirin inte analyserats av ytterligare personer som stärker 
kategoriseringarna i resultatet (Kihlström, 2007b s. 164) men gav en inblick i 
problematiken i den kommun som intervjuerna genomfördes.  
 

5.4 Forskningsetiska principer 
 
Vid genomförande av forskning kan forskaren behöva söka tillstånd av 
etikprövningsnämnden om det inkluderas människor och djur, i denna forskning 
inkluderas människor. Dock behandlar forskningen ingen känslig information som 
exempelvis personuppgifter eller politiska åsikter, det finns inte något syfte med 
studien att göra kroppsliga ingrepp och därför behövdes inget godkännande från 
etikprövningsnämnden. Genom att minimera risker för feltolkningar vid 
intervjuerna samt synliggjort källor från tidigare forskning så uppfyller studien 
organized scepticism som innebär att all insamlad empiri, kritiskt har granskats och 
relevans har värderats (Vetenskapsrådet, 2017 s. 13). 
 
Forskning ska förhålla sig till de etiska riktlinjerna som finns framskrivna av 
Vetenskapsrådet. Av den anledningen fick deltagarna i intervjuerna innan start, 
information om forskningens syfte både muntligt och skriftligt och därefter fick de 
avgöra om de ville delta och ge samtycke till sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017 
s. 13). Varje individ skyddas av individsskyddskravet för att de inte ska riskeras av 
att påverkas negativt för sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017 s. 13).  
Samtyckeskravet handlar om att samtliga deltagare som uppnått vuxen ålder har 
givit skriftligt samtycke inför sitt deltagande. Vid samtycket fick de tydlig 
information om att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när det själva 
önskade utan vidare förklaring och negativ påverkan för de som individ 
(Vetenskapsrådet, 2017 s. 30, 31). I denna studie förblir deltagarna skyddade av 
anonymisering och efter varje intervju transkriberas intervjun eftersom deltagarnas 
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identitet inte är relevant för studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2017 s. 41). Alla 
uppgifter om enskilda individer får inte utlånas till annan forskning och uppgifter 
som inhämtas får inte användas i beslut angående exempelvis omhändertagning 
inom vård om inte den omnämnda individen givit sitt samtycke, detta är 
nyttjandekravet som föreskrivits av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017 s. 13).   
 
  ”1) Du ska tala sanning om din forskning.  
   2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  
   3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
   4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
   5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  
   6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 
arkivering.  
   7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.  
   8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.”  
       (Vetenskapsrådet, 2017 s. 8) 
 
 

5.5 Analysmetod 
 
Fenomenografi synliggör uppfattningar och för att synliggöra lärarnas uppfattningar 
användes metoden intervju. Intervjuerna krävdes därefter en analys och jag använde 
en modell som är relevant inom fenomenografi. Den fenomenografiska 
analysmodellen följer sju steg för att göra det möjligt att synliggöra uppfattningar 
och få svar på studiens syfte. 
 
I det första steget har jag läst igenom det transkriberade materialet efter varje 
intervju för att påminna mig om vad som blev sagt i varje intervju och markerade 
mina frågor för att tydliggöra vem som sagt vad i intervjuerna (Dahlgren & 
Johansson, 2015 s. 184). Efter att jag läst och påmint mig och bekantat mig med 
materialet så påbörjades steg två som kallas, kondensation (Dahlgren & Johansson, 
2015 s. 185). I detta steg har jag plockat ut signifikanta uttalanden och hela dialoger 
från varje intervju och grupperat dem i olika högar utifrån de gemensamma 
uppfattningar som framkom, det blev sex olika högar. Efter detta påbörjades det 
tredje steget i analysmetoden som innebar att jämföra dialogerna från intervjuerna 
(Dahlgren & Johansson, 2015 s. 186). Jag letade likheter och skillnader i varje 
gruppering och urskilde variationer i lärarnas uppfattningar. I första analysen 
fokuserade jag på studiens andra fråga och sökte i dialogerna det som berörde 
uppfattningar om bilder. Därefter fokuserade jag på första frågan som fokuserar på 
utmaningar som lärarna kan uppfatta i undervisningen. Variationerna grupperades 
därefter i steg fyra utifrån de likheter som fanns i variationerna (Dahlgren & 
Johansson, 2015 s. 186). Likheterna och skillnaderna flyttades runt i olika grupper 
och i steg fem sökte jag framförallt efter likheterna (Dahlgren & Johansson, 2015 s. 
187). Steg fyra och fem upprepades ett par gånger tills att grupperingarna blev klara 
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och det resulterade i att de sex grupperna från början blev fyra slutgiltiga grupper. 
Efter detta påbörjades steg sex, jag sökte nyckelord i grupperingarna som utgjorde 
rubriker till varje kategori (Dahlgren & Johansson, 2015 s. 187).  
 
I första kategorin fann jag signifikanta nyckelord som förknippas med olika 
svårighetsgrader, som ”svårare” och ”ser ingen poäng”. Kategorin namngavs som, 
motivation som en utmaning. Andra kategorin benämns med begrepp som en 
utmaning och innehåller nyckelord som används för att benämna tider exempelvis 
”kvart över” och ”fem i halv”. I tredje kategorin har tidsorden ”sakta”, ”snabbt”, 
”fort” och ord som beskriver upplevelser av tid intresserats och kategoriserats 
tillsammans och namngavs tillsammans som tidens konstanta rörelse som en 
utmaning. Den sista och fjärde kategorin, metoder som bidrar till ökad förståelse, 
denna kategori har nyckelorden, ”övningar”, ”appar”, ”bild”, och ord som 
förknippats med undervisningsmetoder kategoriserats.  
 
Sista och sjunde steget kontrastiv fas, innebar att jag analyserade om det fanns delar 
som ingick i en kategori även passade in i flera kategorier (Dahlgren & Johansson, 
2015 s. 187).  
 

5.6 Reliabilitet och validitet 
 
Studiens reliabilitet och validitet baseras på hur väl uppfattningarna har tolkats och 
i denna studie för att öka reliabiliteten upprepades svaren i intervjuerna för att vara 
säker på att svaren var korrekt uppfattade. Tolkningarna har också kontrollerats av 
några av deltagarna för att säkerställa tolkningarna. På så sätt ökade trovärdigheten 
i resultatet (Kihlström, 2007b s. 164). 
 
 

6. Resultat och analys 
 
Resultatet utifrån de sex kvalitativa intervjuerna med de legitimerade 
grundskolelärarna framställs i följande stycke. Intervjuernas frågor framställdes på 
så sätt att svaren skulle synliggöra de utmaningar lärarna uppfattar när de ska 
undervisa eleverna analoga klockan och bildernas betydelse för att få en förståelse 
för den analoga klockan. Uppfattningar är den verklighet som pedagoger bygger sin 
pedagogik på och i intervjuerna synliggjordes lärarnas uppfattningar som har 
kategoriserat i fyra kategorier.  
 

 Motivation som en utmaning. 
 Begreppen blir en utmaning. 
 Tidens konstanta rörelse som en utmaning. 
 Metoder som bidrar till ökad förståelse. 
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6.1 Motivation som en utmaning 

 
Lärarna uppfattade att det idag kommuniceras allt mindre med barnen gällande den 
analoga klockan. Två lärare ställde sig frågande om den analoga klockan är viktig 
för framtiden. En lärare uttryckte på följdfrågan, om den digitala klockan är lättare 
att lära ut:  

”Jag tror inte de ser någon poäng med den! De har ingen, de förstår inte vitsen med den, 
för finns den ingenstans så behöver de inte lära sig den. Det är ingen vits, den är onödig!” 
(Intervju 3) 

Jag tolkar detta som att lärarna inte ser den analoga klockan i elevernas vardag och 
att den analoga klockan blir ett främmande fenomen som leder till att det är svårt att 
motivera eleverna att lära sig den analoga klockan. Tolkningen om att lärarna 
upplever att det finns ett motstånd bland eleverna att lära sig den analoga klockan 
och att de behöver sätta den analoga klockan i verkliga sammanhang för att eleverna 
ska få en tydlig bild, leder till svårigheter. En lärare säger uttryckligen att eleverna 
inte ser någon poäng med den analoga klockan, att den är inte är nödvändig för deras 
lärande. Detta tolkar jag att lärarna förknippar det upplevda motståndet med att 
eleverna lever alltmer digitaliserat. En faktor som samtliga lärare berättade om i sina 
intervjuer är att de upplever att klockan behöver sättas in i fler vardagliga 
sammanhang än vad de kan bidra med i skolan. Jag tolkar det som att de behöver 
stöttning av föräldrarna men att de upplever ett ytterligare motstånd från hemmen. 
Tolkning av detta är också att lärarna uppfattar att föräldrarna har förmågan att 
kommunicera tid med sina barn hemma men att de upplever detta som bristande. 
Lärarna berättar att de uppfattar att klockan och tid är en ständig pågående 
läroprocess för eleverna och att det inte är ett fenomen som de lär sig vid ett tillfälle, 
tiden behöver konstant underhållas i många olika vardagliga situationer.  

”Jag tycker att man märkt att den analoga är svårare idag och det har jag märkt över 
tid. Förut var den digitala svårare men nu är den lättare än den analoga. Det är fler 
som kan digitala och om det beror på datorer och mobiler?” (Intervju 5) 

Flera av lärarna uttrycker sig likande som i citatet ovan, att eleverna kan den digitala 
klockan mer på grund av att de ständigt har den digitala klockan i mobilen. När de 
avslutar sin mening avslutar de sin uppfattning med en fråga. Det är svårt att förstå 
varför de avslutar sin uppfattning som en fråga men jag tolkar det som att de vill få 
det bekräftat från mig som intervjuare att deras uppfattningar stämmer. Detta skulle 
kunna bero på, enligt min tolkning, en osäkerhet från lärarna om det verkligen är 
den digitala världen som eleverna befinner sig i som påverkat svårigheterna. Min 
tolkning är att lärarna funderar om det finns en annan underliggande orsak till den 
ökade svårigheten som de märkt av. I tre intervjuer beskrev pedagogerna att de 
upplevde att eleverna inte var tillräckligt mogna för att ta till sig tid när de började 
årskurs fyra. Lärarna uppfattade att de elever som generellt har mer svårt för 
matematik och svårare i sociala sammanhang är de elever som inte fått full förståelse 
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för den analoga klockan i årskurs fyra när de har störst fokus på klockan och 
tidsberäkning. Deras uppfattningar tolkar jag som att eleverna inte lär sig i samma 
takt och att det kan vara stora variationer i elevernas förståelse. 

”Allt är den digitala klockan och ibland har jag funderat på om man ska gå in så hårt 
på den digitala klockan när de ändå kan den digitala. Är det värt att kämpa?” 
(Intervju 5) 

I en intervju uttrycker läraren att hen själv har börjat ifrågasätta sig om den analoga 
klockan är värd att undervisa. Det här uttrycket tolkar jag som att läraren har 
funderat på om eleverna och den analoga klockan är i samma dimension.  

”Förut var den digitala svårare men nu är den lättare än den analoga. Det är fler som 
kan digitala och om det beror på datorer och mobiler? Jag tycker nog att dem är snäppet 
bättre nu att förstå tid.” (Intervju 5) 

Samma lärare ansåg att eleverna kan den digitala klockan bättre idag och att eleverna 
idag är bättre på att förstå tid än tidigare, när de var bättre på den analoga klockan. 
Denna uppfattning skiljde sig från de övriga lärarna som uppfattade att eleverna inte 
förstod tid bättre. Läraren som uppfattade att eleverna idag är bättre på att förstå tid 
är samma lärare som har börjat ifrågasätta sig om den analoga klocka är värd att 
undervisa och jag tolkar det som att läraren kan ha fokuserat mer på den digitala 
klockan i sin undervisning än de övriga lärarna.  
 

6.2 Begreppen blir en utmaning 
 

Lärarna påpekar att de har uppmärksammat att de begrepp som är svårast för 
eleverna är begreppen, fem i halv och fem över halv. Flertalet av deras elever förstår 
25 minuter över men att det är svårt när klockan är 20 över och sen blir den fem i 
halv därefter halv och tillbaka till fem över halv. I intervjuerna sa deltagarna så här 
om begrepp som använts inom tid och klocka: 

”Du har jobbat med över hela tiden och sen rätt som de är så heter det i och sen över 
igen och sen i igen. Så det blir jättekonstigt för dem.” (Intervju 1)  

Jag tolkar detta som att läraren upplever en frustration tillsamman med eleverna och 
att klockans komplexitet tar ett steg fram för att därefter ta två steg bakåt. 

”Det är dem 20 i, 20 över. Kvart i och kvart över det går men 20 i, 20 över att se 
vilken som är timvisaren och minutvisaren. Ja utmaning mer? Ja jag tänker med 
sådan här hel timme och halv timme de sitter men de avvikande tiderna och räkna med 
de.” (Intervju 2) 

Jag tolkar den här läraren att de avvikande tiderna är fem i halv och fem över halv 
och att de är svårt att undervisa tidsberäkningar i fenomen som inte upplevs som 
logiskt för eleverna.  

”Digital visning av tid sker på olika sätt. 12-timmars eller 24 timmars visning? Vi 
ses kl.8.30! Avses morgon eller kväll? AM eller PM? Analog visning med visare ger 
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ett mer logiskt intryck av begreppen före respektive efter. Exempelvis, tio i fyra  
eller tio över fyra . Även begrepp som kvart eller halv blir tydligare. Man lär sig 
att betrakta delar av tid. Detta kan med fördel omsättas i räkning med bråk. En 
fjärdedel eller en halv. Vad blir hälften av en halv? Det går att omsätta ovanstående i 
räkning med procent. En fjärdedel blir 25 % osv-” (Intervju 6) 

Tolkningen av citatet är att den analoga klockan är ytterst relevant både för eleverna 
att lära sig den svenska klockan men också för att förstå internationella tider som 
AM och PM. Den analoga klockan synliggör alla begrepp och ger möjligheter till 
djupare förståelse inom fler områden än tid och klocka. 
 
En lärare säger att om vi skulle utesluta den analoga klockan i undervisningen skulle 
det påverka elevernas förmåga att vara självständiga. Hen förklarar att eleverna 
möter olika sorters klockor på olika platser i världen och har eleverna inte lärt sig 
hur en analog eller digital klocka fungerar kan det bli konsekvenser för individen. 
De kan missa tåg eller viktiga möten. Hen säger också att om eleverna inte förstår 
halvtimmar eller kvartar så blir det svårt för dem att förstå de enklaste bråken inom 
matematik. Jag tolkar det som att läraren upplever en svårighet att få klockan som 
en helhet för eleverna, att klockan viktig ur så många perspektiv men att begreppen 
försvårar möjligheten till förståelse för den geometriska figuren. 
 
Lärarna uttrycker i deras intervjuer att analoga klockans geometriska form är viktig 
när den förekommer i procent och bråk.  

”Mycket svårare. Jag tycker mycket även med bråk att få in bilden fjärdedelar, 
tredjedelar den blir mycket tydligare om du kan jämföra med en klocka! Så att det är 
de jag märker att digitaliseringen gör att det blir svårare. Det hjälper inte alltid!” 
(Intervju 3) 

”Oj ja du kan ju jobba med fjärdedelar och så vidare och jämföra de med en kvart. Å 
de brukar komma automatiskt när man ser kopplingen. Och vi har ju jobbar många 
gånger med klockan innan vi börjar med bråk och då ser dem den här kopplingen. Och 
så kör man ju dem här tårtorna också, och då ser man ju att bitarna blir så här stora 
och det blir ju en kvart. Så visst kan man ha nytta av den.” (Intervju 1) 

Utifrån andra ordningens perspektiv tolkar jag detta som att de uppfattar att klockan 
består av så många olika begrepp och delar och samtliga är viktiga att förstå för att 
få en helhetsförståelse. 
 
Ett par lärare upplever att bas 60 systemet är förvirrande för elever upplever lärare 
då eleverna är mer vana vid tio bas och hundra bas system. De berättar att det bas 
60 förvirrar eleverna, framför allt när dem ska göra tidsberäkningar och de använder 
algoritmer. Eleverna har fått en metod av lärarna som fungerar bra när de ska göra 
beräkningar men stämmer inte när de ska beräkna tid och göra om antal minuter till 
timmar och klockslag.  
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”Ibland försöker de göra algoritmer och då tänker de inte på att de ska vara 100 och 
då blir det en OJ för dem. Oftast så tänker de på att det är 60 men när de gör en 
algoritm så tänker de inte på 60.” (Intervju 3) 

Tolkningen av detta är eleverna upplever det som svårt att använda olika baser i 
algoritmer och att lärarna kan uppleva det som en bra lärdom för eleverna om de gör 
misstaget en gång. Tolkar också det som att lärarna uppfattar att de måste vara ytterst 
observanta så att eleverna inte fortsätter med fel beräkningar. 
 

6.3   Tidens konstanta rörelse som en utmaning 
 
Pedagogerna har uppmärksammat att inte alla elever på mellanstadiet har förstått att 
tiden rör sig i en konstant hastighet. De säger att de allra flesta barn har bra koll på 
timmar och kortare tid men det finns de elever som kommer upp i årskurs fyra som 
ännu inte kan hela och halva timmar och de vet inte om det tar fem minuter eller en 
timme att förflytta sig två mil. Samtliga lärare reflekterade själva vid frågan, förstår 
alla elever att tiden rör sig i en konstant hastighet, att de själva flertalet gånger 
uttryckt sig framför eleverna ”oj vad snabbt tiden gick” eller ”nu står tiden nästan 
stilla” och förstår att det är svårt för barnen att få full förståelse för tid om de vuxna 
använder liknande begrepp. Jag tolkar detta som att lärarna funderade över hur de 
ska kommunicera tiden och att deras missbruk missgynnar eleverna för att förstå att 
tiden rör sig i en konstant rörelse. Tiden rör sig konstant i samma hastighet och i 
intervju sex beskriver hen att tid inte finns enligt eleverna och säger att uttryck som 
exempelvis ”har inte tid” förstärker elevers uppfattningar om att tid inte existerar. 

”Tiden kan betraktas som ”cyklisk och evig” samtidigt som den kan ha en början och 
ett slut.” (Intervju 6) 

”Hur tiden upplevs är ofta något subjektivt. När barnet längtar eller ser fram emot 
något, går tiden sakta. En timme känns lång. Alternativt, gick tiden fort. Man har 
gjort någon väldigt roligt. En önskan finns att det skulle ha funnits mer tid för det 
roliga. Time flies! Ungdomar som utövar vissa former av idrott använder tid för att 
mäta olika prestationer. Några former av sport utövas under en förutbestämd tid. Man 
spelar under perioder eller halvlekar. Det förekommer ju även att man, inte har tid” 
(Intervju 6) 

Lärarna uppfattar att eleverna behöver tränas upp för att få en tidsuppfattning. De 
säger att barnen behöver sätta tid i vardagliga sammanhang och det är något som 
dem kan stötta dem med. Jag tolkar det som att elever behöver få en känsla om vad 
som är rimligt och att de då behöver förankra sina kunskaper vid ting som de har 
förståelse om. Min tolkning är också att lärarna anser att de behöver kommunicera 
mer om tid och inte bara hur de ska kommunicera så att eleverna förstår att tiden 
inte kan ta slut. Vid en fråga om hur man får elever att förstå tid svarade en lärare så 
här: 

”Jag tror man måste inte bara prata siffror utan man måste också prata svenska eller 
vad saker och ting är och vad man gör och hur lång tid det tar, hur lång tid tar det att 
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borsta tänderna, det är inte en timme vi pratar om då utan det handlar om minuter.” 
(Intervju 4)  

Läraren säger här att man måste prata svenska och det tolkade jag som att hen 
upplever att alla måste tillsammans prata om tid i form av bokstäver och beskriva 
hur och varför tid upplevs olika och att tid går lika snabbt oavsett vad eleverna gör. 
 
En av lärarna beskrev en metod som hen använder sig av för att träna tidsuppfattning 
och hen upplever att det är en bra metod som också ger dem en inblick i elevernas 
tidsuppfattningar. 

”Nu lägger ni ned pennorna och lägger huvudet på bänken och så säger man lite så här, 
när ni tror att det har gått en minut så får ni titta upp. Och då får de inte titta på 
varandra. Då ser man ju Oj vilket span det är vissa kan ha bra kläm men vissa kan 
sväva många minuter.” (Intervju 1) 

En tolkning av detta är att läraren vill få en diskussion mellan eleverna om tidens 
rörelse att den har en konstant rörelse och diskutera varför några elever väntar länge 
och andra för kort. 
 

6.4   Metoder som bidrar till ökad förståelse 
 

I en intervju uppfattade en lärare att en stor utmaning för hen vara att hitta nytt 
material som fungerar för varje individ. Hen berättade att det skiljer sig så mycket 
mellan varje elev vad de kan och vad de har svårt med och idag så tröttnade eleverna 
snabbt på material men läraren använde ofta olika webbsidor som eleverna kan 
använda. Jag tolkar detta som att läraren upplever det svårt att tillgodose eleverna 
deras behov men genom att få den analoga klockan i samma digitala dimension som 
eleverna befinner sig i hittar läraren nytt material. 
 
Samtliga lärare som deltog i intervjuerna använde sig av olika webbsidor som ett 
komplement till eleverna när de jobbar med klockan och upplevde detta som ett bra 
komplement till matematikböckerna. De upplevde att de hade störst fokus på 
klockan och tidsuppfattning i årskurs fyra på mellanstadiet. 

”Jag har hört att det finns appar som ger de visuella men dock får de inte dra fingret 
som jag tror är så bra. Dra fingret och få en känsla över en timme att de verkligen ser.” 
(Intervju 4) 

Detta citat tolkar jag som att läraren har letat efter material som kan ge eleverna 
samma upplevelse som en modell av klockan kan ge eleverna men att små klockor 
är det bästa. Jag tolkar vidare som att den digitala klockan inte kan ersätta 
upplevelsen som eleverna kan få med en reell klocka.  
 
Den största framgångsfaktorn för att få eleverna att förstå den analoga klockan ansåg 
samtliga var när eleverna fick använda en reell klocka. Fem av sex lärare hade 
mindre modeller av klockor som eleverna fick ha i sina bänkar under tiden som de 
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jobbade med tid i matematikböckerna. Klockorna hade en minutvisare och en 
timvisare och siffrorna ett till och med tolv var utsatta. I intervjuerna sa lärarna så 
här om att eleverna behövde jobba med små klockor: 

”Ja bland de bästa vad jag tycker är de som ser ut som riktiga klockor i plast med 
visare som de kan ställa. Visarna följer med varandra med kugghjul på baksidan det 
finns mindre och att ha en stor klocka som man kan göra gemensamma muntliga 
övningar med och det tycker jag är A och O att göra det och ha sådana i början.” 
(Intervju 4) 

”Om vi ska lära oss klockan och vi har en demonstrations klockan som vi ställer 
klockan på så kan de jämföra med den analoga klockan vi har på väggen med vår 
visningsklocka.” (Intervju 1) 

Två av lärarna förklarade att eleverna hade tillverkat sina egna analoga klockor i 
papper med hjälp av en mall. På urtavlan hade eleverna själva val om de ville skriva 
siffrorna ett till tolv eller bara tre, sex, nio och tolv. Därefter hade eleverna använt 
sina egna klockor i den efterkommande undervisningen och haft som stöd när de 
skulle beräkna tid. En av lärarna berättade att flertalet elever valde att ha klockan 
kvar resten av terminen i årskurs fyra. Lärarnas uppfattningar angående den reella 
klockan som eleverna får testa sig fram på, tolkar jag som att lärarna bygger sina 
lektioner på med anledning till att de påtalar tydligt att den är bra för elevernas 
förståelse både enskilt men också i stor grupp.   
 
En lärare berättar att bilder är inte bara på papper utan bilder förekommer digitalt 
både statiska bilder och animerade bilder. Hen fortsätter att berätta om bilder som 
eleverna kan animera för att skapa en rörelse på urtavlan. De ger eleverna dels en 
bild för vilket håll klockan rör sig och vad som sker när det blir en timmes övergång. 
Vidare berättar läraren att dessa bilder dock inte ger eleverna en känsla av hur snabbt 
tiden går och hen anser att det inte förekommer bilder i undervisningen som stöttar 
eleverna i deras tidsuppfattning. Hen funderar om det skulle kunna finnas bilder med 
illustrationer bredvid som ger en känsla om det är, lång tid eller kort tid som det 
handlar om men är osäker på om det skulle förvirra ännu mer. Jag tolkar detta som 
att hen har funderat mycket på bildernas betydelse och vidgat sin vy på vad som är 
gynnsamt för elevernas lärande. Denna variation av uppfattning tolkar jag som att 
läraren uppfattar att bilder är statiska och stöttar inte eleverna i deras tidsuppfattning 
utan endast stöttar eleverna i hur klockan mekaniskt fungerar.  
 
Lärarna berättar om att klockans bas 60 system bidrar till svårigheter för barnens 
inlärning på grund av att barnen inte är lika vana att arbeta med basen 60 som bas 
100 och tio. Lärarna uppfattade att den utmaningen kan bearbetas genom att använda 
modeller av analoga klockan som ger eleverna en visuell bild på klockan. Jag tolkar 
som att lärarna uppfattade att rörliga minnesbilder stöttar eleverna för att förstå när 
det blir en ny timme och även stöttar dem att förstå att klockan har bas 60 system. 
Vidare uppfattade lärarna att modellerna av klockorna som användes i 
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undervisningen var ett väldigt bra komplement för att lära sig tiden eftersom 
minutvisare följde med timvisaren när eleverna vred på klockan. Jag tolkar detta 
som att lärarna uppfattar att en modell av klockan förstärker elevernas förståelse för 
hur tiden rör sig men fortfarande inte i deras förståelse för tid.  
 
Två av lärarna uppfattade att en bra metod för att lära sig klockan var att ge eleverna 
material till att bygga sina egna klockor för att öka elevernas nyfikenhet och 
möjlighet till att skapa nya minnesbilder undertiden de klipper och ritar. Jag tolkar 
det som att lärarna uppfattar det som att eleverna skapar sig en relation till analoga 
klockan och får en tydlig bild av klockan när de får tillverkar sin egen klocka som 
fäster i elevernas långtidsminne.  
 
De berättade att eleverna behöver alla siffror utsatta i början av deras inlärning och 
allt eftersom eleverna bygger upp sina kunskaper kan siffror plockas bort.  

”Jag tycker att till början är det bra om alla siffror är utsatta direkt men det är som 
med en tallinje vissa förstår den direkt och då behöver de inte alla siffror men för de som 
inte förstår behöver de nog ha alla siffror först. Har de fått bilden från början så kan 
de få en förståelse för tidsintervallerna.” (Intervju 3)  

Min tolkning av detta är att lärarna använder bilder schematiskt i elevernas inlärning 
beroende på vart eleverna är i sin förståelse.  
 
Lärarna anser att bilder är betydande för elevernas inlärning men hade inte 
reflekterat över hur bilderna såg ut i böckerna. I en intervju berättade läraren att hen 
upplever att det är bra för eleverna om det är varierande bilder på klockan. Bilder 
som är bra för eleverna ansåg hen var när det är både analoga bilder parallellt med 
digitala bilder för då uppfattade läraren att eleverna bygger upp ett bildminne för 
hur den analoga klockan ser ut.  

”Och dem som redan kan den analoga klockan då kör man den digitala klockan, det 
gör man lite individanpassat och det kör man lite parallellt när man jämför klockan 
alltså den analoga klockan med den digitala. Man kan köra samma du har en bild på 
den digitala och den analoga parallellt. Det beror på hur långt man har kommit.” 
(Intervju 1) 

De övriga lärarna ansåg också, för att lära sig både den analoga och digitala klockan 
krävs det att eleverna bygger ett bildminne och därför behöver eleverna jobba 
parallellt med bilder på analoga klockan och digitala klockan. Jag tolkar det som att 
lärarna anser att det är till fördel att använda elevernas förkunskaper om den digitala 
klockan för att bygga upp sina kunskaper om den analoga klockan. 
 
I intervju 1 berättade läraren att det är svårt för eleverna att beräkna tid och 
framförallt när eleverna ska jämföra klockslag och därför behöver barnen få 
bildminne på både den analoga och digitala klockan. Jag tolkar läraren som att hen 
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upplever att det ska vara båda klockorna parallellt för att eleven ska få en tyst dialog 
mellan bilderna och sig själv. 

”Många har inte klockor på väggen hemma när de sitter vid köket vid matbordet att 
de kopplar tid, de kan inte koppla klockan och får inga inre bild.” (Intervju 2) 

Detta citat förekom på liknande sätt i samtliga intervjuer och jag tolkar detta som att 
eleverna idag får allt mindre bilder på en analog klocka i vardagliga sammanhang 
och att lärarna uppfattar detta som ett problem. 

”Analog visning med visare ger ett mer logiskt intryck av begreppen före respektive 
efter. Exempelvis, tio i fyra eller tio över fyra. En digital klocka med enbart siffror 
som tickar jämfört med en analog klocka med visare som rör sig ger olika intryck av 
tid.” (Intervju 6) 

Här tolkar jag att läraren uppfattar den analoga klockan som en bättre och tydligare 
klocka än den digitala klockan för att eleverna ska förstå. Den digitala klockan ger 
eleverna endast siffror som jag tolkar är svåra att förstå eftersom de tidigare 
berättade att basen 60 är problematisk.  
 

 
7. Diskussion  

 
7.1 Metoddiskussion  

 
Fenomenografi gav studien svar på syftet och därför var fenomenografi rätt teori för 
studien. För att tydliggöra så handlar fenomenografi om hur någon erfar och 
upplever ett fenomen vilket ger möjlighet till tolkningar. Tolkningar av 
uppfattningar ger inte sanningar utan indikerar likheter och variationer (Dahlgren & 
Johansson, 2015 s. 179; Marton & Booth, 2000 s. 147). Detta innebar för min studie 
att de uppfattningar som lärarna erfar gav utrymme för tolkning i analysen. 
 
Inför intervjuerna mailades förfrågan ut till lärare på en skola men efter en vecka 
var svarsfrekvensen låg och därför skickades mailet vidare till skolan intill. Den låga 
frekvensen berodde delvis på att lärarna upplevde tidsbrist på grund av nationella 
prov. Intervjuernas tid som var angivet i förfrågan kan har upplevts som lång och 
därför påverkat den låga svarsfrekvensen.  
 
Undersökningen som gjorts är begränsad i antal deltagare och lokalt och ger inte ett 
säkert resultat däremot indikerar den på något viktigt och intressant som kan ge idéer 
till ytterligare forskning. Metoden för att synliggöra lärarnas uppfattningar skedde 
genom enskilda intervjuer som gav möjligheten till följdfrågor som resulterade i en 
djupare förståelse och ett avslappnat klimat. Följdfrågorna förmedlade också ett 
intresse för deltagarna som gav frågorna djupare svar. (Kihlström, 2007b s. 161; 
Dahlgren & Johansson, 2015 s. 183). Dessa följdfrågor skiljde sig lite i varje 
intervju, beroende på vad deltagaren givit för svar. Detta resulterade i att 
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intervjuerna synliggör olika delar tydligare. Vid några tillfällen fick den intervjuade 
upprepa frågan med anledning till att minska tolkningar (Larsson, 2011 s. 27) men 
detta gjorde att intervjun frångick det avslappnade samtalet för en stund. Genom att 
använda intervju i denna studie gav det möjlighet till att besvara studiens syfte. Trots 
att denna metod är gynnsam i fenomenografi, behöver den genomföras i större 
omfattning för att tydliggöra variationerna. 
 
Resultatet och analysen ska tas med en viss beaktning med anledning till att den 
mänskliga faktorn kan ha påverkat resultatet med anledning av egna erfarenheter 
och värderingar. Resultatet kan också ha påverkats av feltolkningar och ledande 
frågor trots att frågorna har analyserats före varje intervju. 
 

7.2 Resultatdiskussion  
 
Följande diskussion utgår från den fenomenografisk analys där fokuset låg på 
pedagogernas uppfattningar. Vid analysen av den insamlade empirin synliggjordes 
lärarnas uppfattningar om de utmaningar som fanns när de skulle undervisa eleverna 
tid och analog klocka. Syftet med studien var att synliggöra hur lärarna uppfattar 
den problematik som eleverna har när de ska lära sig den analoga klockan och tid. 
Dessutom synliggöra hur bilder kan stötta elevernas förståelse för analoga klockan 
och tid. 
 
En av lärarna beskrev hur de jobbade med analoga klockan redan från årskurs ett 
och deras metod stämmer överens med tidigare forskning som visar att västvärlden 
(Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 2011 s. 777, 778) delar upp klockan jämnt 
mellan varje årskurs och att den digitala klockan kommer in lite senare än den 
analoga klockan. Lärarnas uppfattningar var att det gynnande elevernas inlärning 
om de parallellt jobbade med den digitala klockan och den analoga klockan på 
samma sätt som de jobbade med de kinesiska barnen i skolan (Burny, Valcke, 
Desoete & Van Luit, 2011 s. 778). Det som fångade intresset i detta var att lärarna 
inte arbetade parallellt med den digitala klockan redan från start, trots att de 
uppfattade att detta gynnade elevernas förståelse. Det har framkommit att elever som 
jobbat parallellt med analoga klockan och digitala klockan har lärt sig klockan vid 
tidigare ålder (Burny, Valcke, Desoete & Van Luit, 2011 s. 771, 772).  
 
Lärarna upplevde att det var svårt att motivera eleverna att lära sig den analoga 
klockan och att det har blivit ett växande problem. Den blir ett fenomen som upplevs 
främmande och forskning visar på att eleverna idag behöver förstå den analoga 
klockan med anledning till att den ökar förståelsen för tid (Friedman & Laycock, 
2012 s. 357). En lärare uttryckte att om eleverna inte får den här kunskapen få 
begränsas elevens möjlighet till att vara självständig, vilket är skolans uppdrag att 
förbereda eleverna på att vara självständiga individer (Skolverket, 2019). 
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De uppfattade att eleverna lever mer digitalt idag än tidigare år. De upplevde också 
att den analoga klockan har försvunnit från elevernas vardag vilket resulterade i att 
lärarna uppfattade större utmaningar att lära eleverna ett obekant fenomen. Detta på 
grund av att lärarna uppfattade att den analoga klockan var viktig ur flera perspektiv 
inom matematik. Tolkningen utifrån deras uppfattningar är att de har anpassat sin 
didaktik för att skapa mer intresse bland eleverna genom att använda digitala 
verktyg, didaktiken bygger på lärarnas uppfattningar (Marton & Booth, 2000 s. 
176). Deltagarnas uppfattningar varierade dock angående om de digitala verktygen 
fungerade för att skapa intresse för den analog klockan och om intresset stöttade 
eleverna i deras förmåga att avläsa klockan korrekt. Undervisningen befinner sig 
inte på samma fas som eleverna eftersom eleverna lever mer digitalt än tidigare 
vilket upplevdes som en stor utmaning, så som Piaget talade för i sin 
utvecklingspsykologi (Säljö, 2014 s. 277, 281). Lärarna beskriver den analoga 
klockan som ett fenomen som har försvunnit från elevernas vardag. Detta tolkar jag 
som att de kan vara svårt att motivera eleverna att lära sig den analoga klocka och 
utifrån Piaget så lär sig barnen från deras erfarenheter och de elever som lärarna 
baserar sina uppfattningar på har ingen relation till den analoga klockan vilket leder 
till att inlärningen försvåras (Säljö, 2014 s. 282, 283). En förutsättning för att 
eleverna ska kunna ta sig an kunskap är att eleverna behöver vara i samma fas som 
de fenomen som ska läras (Säljö, 2014 s. 281). Jag tolkar det som att den analoga 
klockan behöver bli en del av elevernas vardag och det är möjligt att träna den 
analoga klockan och tid med hjälp av det som forskning visar att de behöver träna 
tiden i situationer som är bekanta för eleverna och använda sig av liknelser i 
vardagen (Forman, 2015 s. 2; Westlund, 1996 s. 199).  
 
Lärarna upplevde att begreppet tid används på fel sätt av både vuxna och barn. En 
lärare berättade att det sker dagligen att tidsbegreppet missbrukas. Både lärarna och 
eleverna uttrycker ibland att, tiden gick snabbt eller att tiden gick långsamt. Jag 
uppfattade som att lärarna reflekterade själva över hur de anser att de missbrukar 
begreppet tid och hur det kan förvirra eleverna för att förstå tidens konstanta rörelse. 
De berättade att de var tydligt att de vuxna flertalet gånger använder begreppet tid i 
sammanhang som gör det svårt för barn att förstå hur tid fungerar. Jag tolkar det 
som att de reflekterade på att de bekräftar omedvetet att tiden kan stå still för de 
eleverna som inte förstått att tiden rör sig i en konstant rörelse. Detta missbruk som 
jag tolkar att lärarna uppfattar om begreppet tid ställer jag mig frågande till eftersom 
det är helt rimligt att uppleva tiden som snabb eller långsam, det behöver ske en 
tydlig kommunikation mellan pedagoger och elever om vad upplevelser är.  
Eftersom det lärarna kommunicerar när de säger att tiden gick sakta baseras på 
upplevelser, tiden upplevs att den står stilla men den rör sig lika snabbt oavsett 
känslorna och det behöver diskuteras och analyseras med barnen för att ge eleverna 
rätt verktyg (Westlund, 1996 s. 81, 82). Kommunikationen kan med fördel ske i 
grupper och med stöd av vardagliga aktiviteter (Forman, 2015 s. 2). I 
undersökningen så framkom det tydligt att lärarna uppfattade att det var svårt att lära 
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ut klockan till alla barn och att det nu upplevdes som ett svårare fenomen än tidigare. 
De testade digitala verktyg och upplevde dem som ett gott komplement men att det 
är ytterst relevant att få bättre stöttning i hur de kan lära ut tidsuppfattning och hur 
de ska få in den analoga klockan i elevernas vardag.  
 
Lärarna ger sina elever metoder som de praktiserar och automatiserar och att 
beräkna differensen med stöd av algoritmer är en metod som har visat sig att 
eleverna fastnar på när de ska beräkna tidsskillnader (Williams, 2012 s. 239). En av 
lärarna hade uppmärksammat att det finns elever som räknar ut tider och använder 
sig av algoritmer för att beräkna differensen mellan två tider. Elever som inte har 
den fulla förståelsen för tid och klockan men som vill göra rätt enligt tidigare regler 
använder en metod och upptäckte att det inte fungerade när de skulle beräkna med 
basen 60. Denna problematik uppfattades som en fördel för de elever som lär sig 
klockan eftersom det synliggjordes tydligt för eleverna att klockan har bas 60 
system. Läraren uppfattade alltså att det blev en lärdom som gav eleverna en bild på 
basen 60 den analoga klockan kan ge eleverna när de vrider tiden med visare 
(McGuire, 2007 s. 31). Dessa visuella bilder eleverna får framför sig stöttas av 
forskningen gällande bilder på klockan (McGuire, 2007 s. 31; Williams, 2012 s. 
239). Det har dock visat sig vara mer gynnande för eleverna om de får minnesbilder 
stegvis som de kan successivt lära sig och därefter bygga upp sina kunskaper 
(McGuire, 2007 s. 31; Williams, 2012 s. 224).  
 
Ordet mogen fångade intresset vid genomförandet av intervjuerna. Efter 
intervjuerna hade hälften av deltagarna påpekat att elever inte upplevdes mogna för 
klockan olika begrepp, ställer jag mig frågande om det verkligen ska vara störst 
fokus på klockan i årskurs fyra på mellanstadiet. Forskning påvisar att de eleverna 
med svårigheter gällande den analoga klockan inte är redo för den kunskapen förrän 
de är tolv år och detta stämmer överens med det som lärarna uppmärksammat 
(Friedman & Laycock, 1989 s. 369). Forskningen som påvisar att elever som har 
svårigheter att lära sig klockan får det lättare att lära sig klockan när de uppnått viss 
ålder påvisar inte vad orsaken är till att elever plötsligt kan lära sig klockan när de 
uppnått tolv års ålder. Begreppet mogen behöver ifrågasättas eftersom det kan leda 
till att lärare friskriver sig från ansvar eftersom de upplever att eleverna inte har 
möjlighet att lära sig klockan förens de är tolv år. Deltagarna trodde sig veta att det 
finns de elever som slutar sexan utan att kunna klockan. Enligt forskningen skulle 
det behövas en större insats för elever i årskurs sex där de får träna på klockan 
eftersom de nu ska ha uppnått den mogna åldern. De skulle också behöva jobba 
vidare med den analoga klockan när de kommer upp i årskurs sju. Hur de jobbar 
med tid på högstadiet är inget som synliggörs i denna studie men skulle kunna vara 
en faktor som undersöks vidare i en ny undersökning. Deltagarna i intervjuerna hade 
också uppmärksammat att de elever som har särskilda svårigheter för den analoga 
klockan är de elever som har sociala svårigheter eller de elever som har diagnoser 
som leder till större inlärningssvårigheter. En av lärarna hade pratat med en 
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barnpsykolog om elevers inlärning angående den analoga klockan då det fanns barn 
som trodde klockans visare gick åt vänster istället för höger. Läraren hade fått 
förklarat för sig, att det finns de elever som inte är mogna än att lära sig klockan på 
grund av att deras hjärna inte var utvecklad för vänster och höger tänk. Jag tolkar 
det som att barnpsykologens uttalande förstärker lärarens uppfattning om att alla 
elever inte var mogna för inlärning vilket ledde till att läraren tog detta med 
beaktning i sin didaktik, detta uttalade har inte bekräftats i den teori som finns för 
bakgrund i denna undersökning. Forskningen påvisar dock att barn med särskilda 
svårigheter som exempelvis ADD, ADHD och autism inte är mogna att ta in 
klockans olika komponenter förens de uppnått en högre ålder (Friedman & Laycock, 
1989 s. 369), det är dock inte generellt att alla barn med ADD, ADHD och autism 
har svårt med klockan. 
 
Lärarna hade inte funderat så mycket på hur bilderna behöver se ut men undertiden 
som intervjuerna pågick framkom det att minnesbilder var av betydande mening för 
elevernas inlärning. Det som framkom om bilder var att de upplevde att bilder på 
klockan behöver kombineras med både bilder på den digitala klockan och den 
analoga klockan. Tolkningarna kring detta är att lärarna inte är insatta i bildernas 
betydelse och vad det beror på går inte att analysera utifrån den insamlade empirin. 
Lärarna ansåg att de behövde bilder för att skapa bildminnen och de uppfattade att 
eleverna behöver se hur en klocka fungerar och behöver leka med klockan för att 
skapa tydliga bildminnen. Jag tolkar det som att bildminnen på samma sätt som 
bilder skapar en dialog mellan betraktaren och bilden som bekräftats av forskning 
vara en framgång för elevernas inlärning (Williams, 2012 s. 239). Deltagarna 
uppfattade att den största framgångsfaktorn för lärande var en modell av klockan 
som eleverna fick vrida på visarna för att ställa klockan och med stöd av den räkna 
tiden framåt och bakåt. Precis som bilder som har svagheter och styrkor har även 
denna klocka, svagheter som är viktiga att synliggöra för eleverna genom 
diskussioner (Williams, 2012 s. 239). Bilderna behöver enligt tidigare forskning 
presenteras så att betraktaren tydligt kan förstå i vilken riktning klockan går och 
genom olika bildscheman förstå klockan delar genom en tyst dialog (McGuire, 2007 
s. 31; Williams, 2012 s. 224). De klockor som eleverna får använda sig av i deras 
lärande behöver också presenteras och diskuteras kring för att eleverna ska få bättre 
bildminnen. 
 

7.3 Sammanfattning  
 

Utmaningar som studien synliggjorde var att analoga klockan inte befann sig i 
samma fas som eleverna och därför blev den svår att motivera eleverna att ta sig an 
och få in i elevernas vardag. Lärarna använde digitala hjälpmedel som stöd för att 
få in den analoga klockan i elevernas fas med anledning till att eleverna skulle få 
förhöjd motivation till lärande. Eleverna behövde jobba med en reell klocka för att 
få bildminnen som förstärker elevernas förståelse för bas 60 men att den inte stöttar 
eleverna med att förstå tiden. Tiden behöves tränas dagligen genom att dra 
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paralleller med fenomen som är elevnära. Elevernas förståelse för tid försvårades 
genom att tidsbegreppet användes av både lärare och andra personer nästan dagligen 
när de beskrev känslor. Detta uppfattades att det kunde leda till att elever kunde få 
uppfattningen av att tid kan ta slut och att tiden inte rör sig i en konstant hastighet. 
Utmaningen är att kunna skilja på känslor och faktiska ting, eftersom tiden kan 
upplevas som snabb och sakta och det behöver eleverna få förståelse för, genom att 
diskutera skillnaden mellan tid och känsla.  
 
Det upplevdes som en utmaning om eleverna inte var mogna för att lära sig klockan 
men att den digitala klockan var lättare att förstå. Tyvärr gav inte den digitala 
klockan eleverna förståelse för när det blev en timmes övergång som den analoga 
klockan kunde göra. De elever som hade svårt för den analoga klockan fick också 
svårt att förstå bråk och procent. 
 
Lärarna uppfattade att bilder var viktiga för elevernas lärande. Framförallt behövde 
eleverna bilder på den analoga klockan parallellt med den digitala klockan. Detta 
med anledning till att de uppfattade att eleverna idag hade en större förståelse för 
den digitala klockan och med parallella bilder kunde de skapa bildminnen på den 
analoga klockan.  
 
 

8. Förslag på vidare forskning 
 
Fenomenografi synliggör variationer bland lärarnas uppfattningar (Dahlgren & 
Johansson, 2015 s. 179) och en av sex lärare uppfattade att samtliga elever kunde 
klockan när de uppnått tolv års ålder. Denna variation av uppfattning fångade 
intresset och skulle behöva undersökas ytterligare i större population vad denna 
variation berodde på.  
 
Denna undersökning utgår från lärarnas uppfattningar genom att genomföra 
kvalitativa intervjuer och om en liknande undersökning genomfördes men 
inkluderade kvantitativa undersökningar som skulle kunna ge en indikator på om 
uppfattningarna stämmer med resultaten. På samma sätt kan denna undersökning 
gynnas av att observera eleverna i klassrumssituationer när de beräknar tid för att 
synliggöra om resultatets som synliggjorts i studien stämmer med metoderna som 
används. 
 
Bilder har betydelse för lärandet, enlig forskning. I denna studie framkom det att de 
saknades bilder i elevernas undervisning som förstärker elevernas tidsuppfattning. 
Av den anledningen skulle det behövas undersökas hur bilder kan formas för att 
stötta eleverna i deras tidsuppfattning. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev, samtycke 
Information om att delta i en intervju. 
Genom att delta i en intervju har du möjlighet att ge dina synpunkter och syftet 
med intervjun är att synliggöra hur du som lärare uppfattar elevernas inlärning 
gällande analoga klockan samt begreppet tid. Även synliggöra hur du uppfattar att 
bilder på klockan kan stötta eleverna i deras lärande. 
 
Du tillfrågas härmed till att delta i en intervju. 
Du tillfrågas eftersom du har arbetslivserfarenhet och grundlärarlegitimation inom 
matematik för årskurserna 4–6. Ditt deltagande ger undersökningen din 
uppfattning som bygger på dina erfarenheter som är betydelsefull för 
undersökningens resultat. 
 
Intervjun beräknas ta mellan 30 minuter till 60 minuter. Tid och plats för intervjun 
sker enligt överenskommelse mellan dig som deltagare och mig som genomför 
intervjun. Intervjun kommer att spelas in på en ljudfil som därefter transkriberas 
och avidentifieras med anledning till att din identitet inte är relevant för 
undersökningens syfte. Du skyddas av individsskyddskravet för att du inte ska 
riskera att påverkas negativt för ditt deltagande. Alla personliga uppgifter utlånas 
inte till annan forskning och uppgifterna som inhämtas används inte i andra beslut. 
Givetvis har jag som intervjuare sekretess om personliga uppgifter och därför 
lagras intervjun på en lösenordskyddad dator som efter avslutat arbete kommer 
makuleras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband 
med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt 
personuppgiftslagen rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer 
behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få 
eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du 
vända dig till Högskolans personuppgiftsombud. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. 
För att ge samtycke till ditt deltagande så besvarar du mailet med ett Ja tack, vill 
du inte vara med och delta så ber jag dig att du skickar ett svar med nej tack.  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Ort: XXX  Datum: 2020-01-23   
Namn: Elin Forsgren.   E-post:  h16elifo@du.se  
Telefon: XXX 
Namn, handledare: Maria Cortas Nordlander. E-post: mcn@du.se  
Telefon: XXX  

mailto:h16elifo@du.se
mailto:mcn@du.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Frågor: 
 
1. Hur länge har du jobbat som grundskolelärare? 

 
2. Jobbat med matematik alla år?   

 
3. Hur många år har du undervisat klassen som du har nu? 

 
4. Har du jobbat med både de yngre barnen årskurs 1-3 och 4-6? 

 
5. Vilka utmaningar ser du framför dig när du ska undervisa eleverna, tid? 

(Tidsuppfattning) 
 

6. Hur uppfattar du att eleverna uppfattar begreppet, tid? (Förståelse) 
(Svårigheter) 

 
 

7. Vilka utmaningar ser du framför dig när du ska undervisa eleverna, den 
analoga klockan? (Svårigheter) 
 

8. Hur går ni tillväga när ni ska lära ut analoga klockan? (Bilder) (Förståelse) 
Ev: Några eventuella hjälpmedel? Bilder? Hur jobbar ni med bilderna? Ser 
bilderna ut på något specifikt sätt? Hur ser du bilderna stöttar lärandet?  

 
9. Hur upplever du att barnen uppfattar den analoga klockan? 

(Förståelse)(Tidsuppfattning) 
 Ev: I vilken ålder uppfattar du att barnen generellt har uppfattat 
tidsbegreppet? 

 
10. När upplever du att barnen har full förståelse för den analoga klockan? 

Ev: Varför tror du att det är så sprid ålder på deras förståelse? 
 

11. Vilka skillnader ser du att det finns med att lära barnen den analoga 
klockan och den digitala klockan? (Analoga klockan) (Svårigheter) 
(Förståelse) 
 

12. Uppfattar du om det finns ytterligare fördelar inom matematik om eleven 
har förståelse för den analoga klockan?  
Ev: Geometriska figuren? Vilka och varför tänker du så? 
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