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What time is it?– A learning study about the relationship between teaching and pupils´ ability to 

read the analog clock.  

 

Syftet med den här studien är att 

undersöka undervisning och kritiska 

aspekter angående avläsning av den 

analoga klockan. Studien baseras på tre 

cykler med matematiklektioner 

genomförda med metoden learning study 

som utgår ifrån variationsteorin, där den 

sista cykeln genomförs i det här arbetet.  

Ämnesområdet är till synes inte speciellt 

utforskat sedan tidigare, men det framgår i 

forskningen att olika uppfattningar kring 

elevers ålder av mognad för avläsning av 

klockan råder. Det visar också att det finns 

svårigheter i avläsning av den analoga 

klockan. Det syns även i Läroplanen 

(2018) samt kommentarmaterialet (2017) 

att avläsning inte behandlas alls. I den här 

studien kan jag beskriva många av de 

svårigheterna som elever kan uppleva i 

avläsningen av den analoga klockan, vilka 

kritiska aspekter som läraren bör ta hänsyn 

till i sin undervisning samt dra slutsatser 

om avläsningens betydelse för 

styrdokumenten och elevers mognad för 

avläsning av den analoga klockan.  

 

The aim of this study is to examine teaching and 

critical aspects regarding how to read the analog 

clock. The study is based on three cycles of 

mathematics lessons, which are based of the 

variation theory. The last of the cycles will be 

presented in this essay.  

This field has not been extensively researched 

before. However, it appears from research that 

there are different perceptions about pupils´ of 

maturity for reading the analog clock. Among 

other things, the difficulty to read the analog clock 

exists and the Swedish curriculum as well as the 

Swedish commentary material does not mention 

the matter at all.  

In this study, I will describe many of the 

difficulties that pupils’ may encounter when 

attempting to read the analog clock, and what 

critical aspects a teacher has to consider when 

teaching how to read the analog clock. Then the 

study will present conclusions of how the pupils’ 

maturity and the importance of the reading in the 

curriculum.  
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1 Inledning 

För att verka som fungerande medborgare måste vi i dagens samhälle kunna avläsa 

klockan, till exempel för att komma i tid till aktiviteter eller möten på de planerade 

klockslagen (Hartsmar, 2001). Vårt samhälle är uppbyggt på klockan och tid, genom att 

vi ofta anpassar våra liv utifrån planering baserat på tid. Därför är undervisning om 

klockan ofrånkomlig. Undervisning i ämnesområdet är alltså ett ”måste” för att skolan 

ska kunna leva upp till de krav som läroplanen (2018) ställer på utbildningen, som 

innebär att eleverna ska bli verksamma i samhällets sociala, ekonomiska och kulturella 

regler samt strukturer (Skolverket, 2018; Thomas, McDonough, Clarke & Clarkson, 

2016).  

I min verksamhetsförlagda utbildning har jag observerat att elever har svårigheter att lära 

sig att avläsa den analoga klockan, vilket tyder på att eleverna inte fått rätt verktyg för att 

skapa sig den förståelsen. Tidigare i min utbildning på Jönköping University, har jag 

genomfört en learning study med syfte att ta reda på vilka kritiska aspekter som är av 

betydelse för att eleverna ska kunna avläsa den analoga klockan. För att få fördjupad 

kunskap om vilka de kritiska aspekterna är i ämnesinnehållet, utförde jag i den här 

studien ytterligare en lektion.  

I det centrala innehållet i läroplanen står det att eleven ska kunna jämföra, uppskatta och 

mäta tid (Skolverket, 2018). Hur ska det tolkas av lärare? Vad innebär tid? Är det 

tidsuppfattning eller klockan man anser? Det nämns ingenting i läroplanen (2018) om 

avläsning av klockan, vilket är en absolut nödvändighet för elevens förmåga att utföra 

uppskattningar, mätningar och jämförelser. Det här är också förmågor som eleven måste 

skapa sig eftersom det är en förutsättning för att verka som fungerande 

samhällsmedborgare. Det kan tolkas som att elever redan har fullständiga färdigheter i 

avläsning av klockan. Dock vet jag som blivande lärare att det är ett moment som måste 

behandlas i skolan. Det framkommer även i den här studien att svårigheter med 

avläsningen leder till att mätning av tid inte kan genomföras. Studien grundar sig i en 

learning study där syftet är att ta reda på de kritiska aspekterna i undervisningen av den 

analoga klockan. De slutsatser som den här studien har kommit fram till kan bidra 

gynnsamt till min framtida yrkesroll som lärare samt andra studenter och verksamma 

lärare inom ämnet.   
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2 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att få kunskap om relationen mellan undervisning och 

elevers förmåga att avläsa den analoga klockan. Det syftet vill jag uppfylla genom att 

besvara följande frågor:  

 Vilka kritiska aspekter behöver elever urskilja för att förstå den analoga klockan 

och kunna göra avläsningar? 

 Hur kan aspekter av innehållet varieras i undervisning för att skapa möjligheter 

och bidra till att elever utvecklar förståelse samt till att de kan göra avläsningar av 

den analoga klockan? 
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3 Bakgrund 

3.1 Elevers förståelse för den analoga klockan 

Det finns missuppfattningar och svårigheter gällande elevers förståelse av analog 

representation av tid. Van de Walle (2001) beskriver att en svårighet är den analoga 

klockans uppbyggnad, det vill säga att det exempelvis går 60 minuter på en timme och 

den kan delas upp i olika delar med två 30 minuter etc. Det här upplevde eleverna i Van 

de Walles (2001) studie som svårt, vilket bidrog till att de hade problem med hur den 

analoga klockan skulle läsas av. Vidare beskrivs därför att undervisningen till en början 

måste ge elever möjlighet att förstå hur den analoga klockan är uppbyggd.     

Yngre elever kan ha svårigheter med att läsa av båda visarna på den analoga klockan. 

Elever tenderar att fokusera endast på antingen minut- eller timvisaren i avläsningen. 

Vidare beskrivs även att elever ofta anger exempelvis minutvisare som timvisare eller 

omvänt, vilket tolkas som att de saknar förståelse för betydelsen av visarna och 

relationen mellan dem (Burny, Valcke & Desoete, 2012). Lärare bör fokusera på 

timvisarens placering och den väg som minutvisaren har gått på klockan i undervisningen 

för att förebygga eller åtgärda den svårigheten (Van de Walle, 2001).   

Elever har ofta svårigheter med att avläsa det precisa klockslaget (Van de Walle, 2001). 

Yngre elever läser frekvent av den analoga representationen av tid genom att säga 

siffrorna, exempelvis tre och tio istället för kvart över tio. Det beskrivs även att äldre 

elever har liknande svårigheter gällande användningen av de standardiserade 

tidsbegreppen, exempelvis genom att de säger tre i kvart i 12 istället för 18 minuter i 12. 

Ytterligare en svårighet som är vanligt förekommande är att elever i mellanstadiet inte 

avläser klockan noggrant utan kan svara att den var halv tio istället för halv elva (Burny 

et al., 2012).  

Undervisning om begrepp som har med avläsning att göra är avgörande när elever ska 

ange det korrekta klockslaget, exempelvis halvtimme, kvart i och kvart över. 

Medvetenheten om att elever måste lagra begreppen och minnesbilder när det gäller den 

analoga klockan och att det krävs mycket minneskapacitet i avläsningen är viktigt som 

lärare att känna till för att få förståelse för elevers individuella inlärningsprocess samt 

dess längd (Friedman & Laycock, 1989).  
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Elever måste kunna urskilja tidsskillnader mellan två klockslag samt minut- och 

timvisarens betydelse och relationen till varandra i deras placering för att fortsättningsvis 

kunna göra korrekt avläsning av den analoga representationen av tid. I undervisningen är 

det av betydelse att föra samtal med eleverna för att få syn på missuppfattningar. 

Lärarens roll är då att diskutera missuppfattningarna och inte endast korrigera dem. 

Diskussionerna leder till en djupare förståelse och lärande för ämnesinnehållet. Ett 

hjälpmedel som ger upphov till att skapa diskussioner om svårigheter är 

demonstrationsklockor som eleverna får undersöka. Läraren kan också använda sig av en 

overhead-klocka eller liknande för att konkret visa eleverna deras resonemang efter att de 

har utforskat sina demonstrationsklockor. (Wernberg, 2009)  

3.2 Elevers uppfattning av tid 

Elever i tidig ålder förstår tid på ett dagligt plan. Förståelse och uppfattning om framtid 

och dåtid är något som ännu inte har skapats. Yngre elever relaterar till egna händelser 

och upplevelser i första hand när de samtalar om tid (Bradley, 1947; Oakden & Sturt, 

1922; Thornton & Vukelich, 1988). Utveckling av förståelse för tid går långsamt fram till 

tioårsåldern. Det följs av att mellan tio- till elvaårsåldern genomgår de en snabbare 

utveckling av förståelsen (Oakden & Sturt, 1922). Det beskrivs delade uppfattningar om 

när den snabbare utvecklingen egentligen sker och vissa menar att det sker tidigare, 

exempelvis vid åtta- till elvaårsåldern (Thornton & Vukelich, 1988). Enligt Piaget (1955) 

sker utvecklingen av barns mer konkreta förståelse för tid innan de är åtta år gamla. 

Bradley (1947) har i sin undersökning observerat barn mellan fem till sju års ålder och 

dragit slutsatsen att de redan i de åldrarna har börjat utveckla en viss förmåga att uppfatta 

tid.  

3.3 Styrdokumenten 

I det centrala innehållet för årskurs 3 i matematik behandlas tidsbegreppet fåordigt. Det 

är dock där som det i någon bemärkelse nämns i hela kursplanen. Det står skrivet: Eleven 

kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer 

och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet (Skolverket, 2018, 

s.62). Det står ingenting om att elever ska kunna avläsa klockan men en tolkning som kan 

göras är att för att kunna mäta tid som ovan nämns, måste elever först kunna avläsa 

klockan.   
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         I kommentarmaterialet för matematik ges exempel på att vi dagligen använder oss 

av tidsbegreppet, till exempel när vi planerar hur lång tid något tar för oss att göra eller 

när vi läser av tidtabeller (Skolverket, 2017, s.6). Vidare ställer läroplanen det här kravet: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola[...] kan använda sig 

av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet [...]  (Skolverket, 2018, 

s.13). Undervisningen bör därför behandla begrepp inom ämnet tid för att eleven ska 

utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare. 

 

3.4 Learning study  

Learning study är en aktionsforskningsmodell där lärare arbetar tillsammans med att 

utveckla undervisning om något de anser är svårt att undervisa om eller som eleverna har 

svårigheter med att förstå (Mårtensson, 2015). I learning studys används variationsteorin 

(Marton, 2015) som ett verktyg för att variera undervisningen så att den möjliggör för 

lärande. Teorin utgår ifrån vissa begrepp. Ett begrepp är lärandeobjekt och det är det 

första steget i utförandet av en learning study. Processen börjar med att det görs ett val av 

ämne, följt av att preliminärt sätta ett lärandeobjekt, som innebär att något som läraren 

vill att eleverna ska lära sig under lektionen. Efter lärandeobjektet görs sedan ett förtest 

med eleverna, för att sedan precisera lärandeobjekt (se vidare beskrivning av 

lärandeobjekt under punkt 3.6 och figur 1) och forma en lektion utifrån det. 

Fortsättningsvis ska lektionen genomföras och analyseras samt utvärderas. Till sist 

revideras lektionen och genomförs igen. Den här processen upprepas ett valt antal gånger 

för att till sist kunna dra slutsatser av resultatet och eftertesterna. Användningsområdet av 

en learning study är för att undersöka vad elever måste lära sig, vilket innebär att få fram 

kritiska aspekter. De kritiska aspekterna framkommer i analys av för- och eftertestet samt 

lektionen. Det är aspekter som elever måste kunna för att lärandeobjektet ska ses som 

uppfyllt. (Lo, Pong & Chik, 2005) 

I en learning study är det relationen mellan elevers lärande och undervisningens innehåll 

som står i centrum. Det fokuseras inte endast på vad elever ska kunna, utan hur lärare ska 

möjliggöra en passande undervisning för lärandet och vad elevers införskaffade 

kunskaper innebär för individen. Slutsatser dras genom för- och eftertester som eleverna 

får göra. Utifrån testerna görs försök att hitta det som är nödvändigt att lära, vilket är de 

kritiska aspekterna (se vidare beskrivning av kritiska aspekter under punkt 3.6). Med 
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hjälp av testerna kan även jämförelser om elevers tidigare, nuvarande kunskaper göras 

men även om det skett något lärande i undervisningen. (Lo et al., 2005)  

3.5 En tidigare genomförd learning study om den analoga 

klockan 

Under hösten 2018 genomfördes en learning study i en kurs av mig och två kurskamrater 

på Högskolan för lärande och kommunikation. Lärandeobjektet var ”Eleven ska ha 

förmågan att avläsa den analoga klockan genom att förklara klockans uppbyggnad”. Vi 

genomförde två cykler och de kritiska aspekter som vi kom fram till i slutet av studien 

var: 

• Eleverna ska kunna urskilja klockans uppbyggnad (t.ex. två trettiominuters delar, 

tolv femminuters delar, fyra femtonminuters delar osv). 

• Eleverna ska kunna urskilja tim- och minutvisarens betydelse och deras placering 

i förhållande till varandra.  

• Eleven ska kunna urskilja klockans olika begrepp. 

• Eleverna ska kunna urskilja tidsskillnaden mellan två klockslag. 

• Eleverna ska kunna skriva korrekta klockslag.  

Efter de båda cyklerna, fanns vissa variationsmönster som vi ansåg vara effektiva för 

elevernas lärande om avläsning av klockan. För att göra det möjligt för eleverna att 

urskilja den första kritiska aspekten, där eleverna skulle urskilja klockans uppbyggnad, 

visade läraren, med hjälp av färgade delar, att tid går att dela upp i olika delar. Läraren 

använde sig till exempel av två röda 30-minutersdelar. Vidare var ytterligare ett 

variationsmönster då läraren ställde en pappersklocka med timvisaren på 3:an och 

minutvisaren på 6:an, för att sedan be eleverna ställa sin demonstrationsklockor exakt 

likadant. Här upptäckte eleverna att det inte gick och tillfälle för samtal om tim- och 

minutvisarens betydelse och placering i förhållande till varandra kunde föras. 
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3.6 Variationsteorin  

Variationsteorin är en relativt ny lärandeteori, med fokus på innehållet. Den började 

testas i de tidiga 2000-talet av forskare i Hong Kong (Lo, Pong, & Chik, 2005; Marton & 

Tsui, 2004; Runesson, 2008). Holmqvist (2004) beskriver teorins innebörd genom de här 

orden:  

Teorin grundas på att allt lärande kräver variation av olika 

slag. Det handlar inte om att finna den rätta eller bästa 

undervisningsmetoden, eller variation i val av metod, utan 

vilken form av variation i lärandets objekt som används i en 

planerad undervisningssituation för att en individ ska 

konfrontera det kritiska ögonblicket då lärande möjliggörs. 

Dessa kritiska ögonblick, då vi märker förändring i vår 

förståelse av omvärlden, är de moment då vi lär oss. 

(Holmqvist, 2004, s.47) 

Teorin används alltså som ett pedagogiskt verktyg och det är inte en teori som handlar 

om att hitta den perfekta metoden för undervisning. Det är istället en teori till handlar om 

att finna vilken variation som gör skillnad i lärandet samt vad som måste läras.    

Det variationsteoretiska perspektivet kan praktiseras i de studier där syftet är att ta reda 

på vad eleverna behöver lära för att förstå något specifikt ämnesinnehåll eller fenomen, 

samt att ta reda på vad som görs möjligt att lära (Häggström, 2008). Det finns två sorters 

perspektiv i uppfattningen om lärande. Ett perspektiv har fokus på memorering, 

återgivelse och tillämpning, medan det andra perspektivet istället fokuserar på 

uppfattningar. De två perspektiven heter första och andra ordningens perspektiv 

(Larsson, 2011). Är studiens syfte att ta reda på fakta om lärandet, är inte det 

variationsteoretiska perspektivet passande att praktisera. Är istället studiens syfte att 

studera elevers upplevelser av lärandet kan perspektivet mycket väl tillämpas 

(Magnusson, 2017). 

Det finns centrala begrepp inom det variationsteoretiska perspektivet. Det är begreppen 

lärandeobjekt, urskiljning, kritiska aspekter och variationsmönster. Lärandeobjektet är 

det som beskriver ämnesinnehållet samt det som eleverna ska lära i undervisningen 

(Wernberg, 2009, Häggström 2008). Det är det som läraren noggrant gestaltar i 
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undervisningen för att eleven ska lära sig det som är avsikten att lära (Maunula & 

Magnusson, 2011). Det är genom variation läraren gör det möjligt för eleverna att 

urskilja de kritiska aspekterna. Urskiljningen innebär alltså att fokusera på olikheter och 

kontraster istället för likheter (Marton, 2015).  

Kritiska aspekter innebär vad som är nödvändigt för elever att lära och vad elever redan 

kan för att skapa lärande för syftet som behandlas i undervisningen. Kritiska aspekter är 

alltså antaganden som läraren gör om vad för problem som kan uppstå och hur eleven ska 

skapa förståelse och lärande. Det kan även vara olika kritiska aspekter hos varje elev 

(Maunula, Magnusson & Echevarria 2011). 

Utifrån det variationsteoretiska perspektivet beskrivs lärande som uppfattningen om ett 

fenomen som förändras till ett kvalitativt sätt (Marton, 2015). Lärande uppnås när 

eleverna får möjlighet att urskilja ett fenomen genom variation. Det kan exempelvis vara 

om en lärare förklarar en uppgift och en elev inte förstår. Det är i den situationen som 

läraren inte bör upprepa förklaringen på samma sätt utan istället variera det kritiska 

(Maunula et al., 2011).  

Olika sätt av variation i undervisningens innehåll är av betydelse för att ett lärande ska 

skapas. Det görs genom reflektion av hur de olika aspekterna i ämnesinnehållet kan 

varieras. I det variationsteoretiska perspektivet beskrivs det genom variationsmönster. De 

variationsmönster som råder i undervisningen består av delar som anses vara varierande 

eller invarianta. Genom att medvetet planera sin undervisning efter variationsmönster, 

skapas möjlighet för eleven att urskilja det som varierar eftersom det som inte varierar 

hamnar i medvetandets förgrund. De variationsmönster som det här perspektivet 

behandlar är kontrast, fusion och generalisering. Kontrast är en aspekt där läraren 

använder sig av felaktiga exempel för att skapa ett lärande. Det är ett sätt att få eleverna 

att urskilja fenomenet genom att upptäcka att det exempel som läraren visar är fel 

(Maunula et al., 2011).  

Enligt Maunula et al. (2011) innebär generalisering istället att aspekten av ett fenomen är 

varierande medan fenomenet är invariant. Det beskrivs ett exempel där utseendet av 

lampor kan variera men att den fortfarande tillhör gruppen lampor. Invariant är då att det 

fortfarande är en lampa. Variationsmönstret fusion innebär att ljusstyrkor och lampor kan 

variera medan det samtidigt går att urskilja de olika aspekterna. Fusion innefattar också 
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hur de olika aspekterna relaterar till varandra och hur de bildar en enhet (Maunula et al., 

2011).  
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4 Metod 

Den metod som valdes till den här studien är learning study. Studien genomfördes med 

en lektion som videofilmades för att senare kunna analysera och utvärdera den (Hirsh, 

2017). Den här studien är en fördjupning på tidigare genomförd learning study och utgör 

en tredje cykel.   

4.1 Urval 

Studien bygger på ett strategiskt urval (Stensmo, 2002) där en klass i årskurs 1 på en 

större skola med cirka 500 elever tillfrågades. Urvalet grundade sig i att jag behövde en 

klass som jag sedan innan hade en bekantskap med, då jag inte ville att något annat skulle 

komma i fokus som till exempel att lära sig namn osv. Ytterligare en anledning till mitt 

urval var att jag ville ha ett urval där eleverna hade fått begränsad undervisning om den 

analoga klockan. Det var ett strategiskt val eftersom jag ville studera vilka förmodade 

kritiska aspekter som fanns samt variationen i undervisningen från början av inlärningen 

om ämnesinnehållet.  

 

Urvalet kan också sägas vara ett bekvämlighetsurval eftersom skolan är belägen i 

närheten av mitt boende samt att jag redan hade en bekantskap med klassläraren och 

eleverna från tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Skolan är belägen i södra Sverige, i 

en större stad. 

 

4.2 Genomförande 

Till en början fick elevernas vårdnadshavare en samtyckesblankett (se bilaga 1) som 

lades i elevernas mappar som användes för att ta hem viktig information. 

Samtyckesblanketten behandlade deltagandet i undersökningen. Där beskrevs studiens 

syfte och utförande. I förberedandet av studiens praktiska del hade jag ett lärandeobjekt 

från tidigare learning study som var att eleven ska ha förmågan att läsa av den analoga 

klockan genom att förklara klockans uppbyggnad. Utifrån lärandeobjektet utformade jag 

ett förtest i syfte att ta reda på elevernas tidigare kunskap om ämnesinnehållet, samt för 

att kunna använda i senare analys av studien. Jag konstruerade uppgifter till förtestet (se 

bilaga 2) utifrån variationsteorin (Marton, 2015) och de kritiska aspekter som 

framkommit efter de tidigare genomförda cyklerna (se vidare beskrivning i punkt 3.5). 
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Jag valde att konstruera ett enklare förtest än det som tidigare använts inför de två andra 

lektionerna. Eftersom eleverna i den här studien inte hade fått undervisning i 

ämnesinnehållet innan medan de eleverna som deltog i de två tidigare lektionerna hade 

gjort det till viss del, fanns det uppgifter som jag ansåg vara för komplicerade. Till 

exempel begrepp som fem i halv, fem över halv, tjugo i och tjugo över.  

 

Innan förtestet genomfördes gick jag igenom alla frågor noga med eleverna och sedan 

genomfördes testet. När förtestet hade analyserats ändrades inte lärandeobjektet men 

fastställdes till elevens förmåga att avläsa den analoga klockan genom att förklara 

klockans uppbyggnad. Vidare skapades en lektionsdesign utifrån lärandeobjektet, de 

tidigare kritiska aspekterna och förtestets resultat.  

 

Lektionen utfördes av mig som lärare. Lektionen videofilmades (se steget 

”Genomförande av lektion. Filmning” i figur 1). Mitt val av videofilmning gjordes på 

grund av att kunna analysera och utvärdera eleverna men också mig själv som lärare 

(Hirsh, 2017). Eleverna genomförde sedan eftertestet i syfte för att kunna jämföra för- 

och eftertesterna. Syftet med testernas resultat var att sedan kunna dra slutsatser och 

sammanfattningar av lektionsdesignen och de tidigare framkomna kritiska aspekterna (se 

steget ”slutsatser och sammanfattning” i figur 1)(Hirsh, 2017). Till sist drogs nya 

slutsatser om kritiska aspekter, vilket blev studiens rapporterade resultat (se steget 

”Rapportera resultat” i figur 1).  

 

Figur 1: Figuren ovan visar på studiens process. Den här cykliska modellen upprepas en gång i den här 

studien men har innan genomförts två gånger tidigare (Hirsh, 2017, s. 94). 
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4.3 Forskningsetiska aspekter 

I den här studien har det tagits hänsyn till forskningsetiska aspekter, vilka är fyra stycken. 

Informationskravet är den första aspekten och innebär att den som forskar ger 

information till de berörda och delaktiga i studien. Det ska informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att den deltagande kan avbryta om hen ångrar sig under studiens gång. 

Vidare är samtyckeskravet den andra aspekten som ska uppfyllas. I den här aspekten ska 

de berörda godkänna sitt deltagande (Bryman, 2011). För att uppfylla de två första 

kraven av de forskningsetiska aspekterna skrev jag en informations- och 

samtyckesblankett (se bilaga 1) där eleverna och vårdnadshavare fick information om 

studiens syfte, genomförande samt rättigheter. Där beskrevs att deltagandet var frivilligt, 

att deltagandet under studiens gång kan avbrytas och att en underskrift av 

vårdnadshavare var tvunget för att eleven skulle kunna delta i studien.   

Vidare består den tredje aspekten av det så kallade konfidentialitetskravet, som innebär 

att de deltagande ska skyddas i största möjligaste mån (Bryman, 2011). Den här delen 

uppfyllde jag genom att videon som spelades in raderades efter utvärdering och analys 

samt att jag använder mig av numrerade namn i resultatdelen. Den sista delen är 

nyttjandekravet, vilken innebär att de resultat och uppgifter som framlagds under 

studiens genomförande uteslutande får användas i forskningsändamål (Bryman, 2011). 

Nyttjandekravet uppfylls genom att allt material, förutom det här arbetet raderas efter 

studiens godkännande av kursen.    

4.4 Analys  

Analysarbetet började med att förtestet rättades och resultaten sammanställdes i en tabell. 

Vidare drogs slutsatser om de kritiska aspekterna, där ingen togs bort eller tillkom. Den 

enda förmodade kritiska aspekten som inte synliggjordes på förtestet var den som 

behandlade att skriva korrekta klockslag. Dock gjorde jag valet att ändå ha kvar den som 

en kritiska aspekt baserat på att de flesta av eleverna inte hade svarat på i stort sett någon 

av uppgifterna och därför inte kunde visa om kunskapen fanns eller inte. Alltså valde jag 

att förlita mig på den tidigare genomförda learning studyns resultat. Det går också att 

tolka som att den kritiska aspekten var just kritisk eftersom eleverna inte hade svarat på 

uppgifterna alls. 



13 
 

Lektionsdesignen spelades in på video i syfte att kunna analysera och utvärdera i vilken 

mån som avsikten med lektionen lyckades. Eftertestet bearbetades på samma sätt som 

förtestet med rättning och sammanställning i samma tabell. I analys av elevernas eftertest 

fick jag dock göra en intressant tolkning. Eftersom tre elever av de som ansågs svarat rätt 

på uppgift 2, hade visat fem respektive 15 och 30 minuter åt ”fel” håll på klockan. 

Eleverna visade att det förstod hur lång tid de här minuterna var men de hade fyllt i åt fel 

håll. Den tolkning som jag gjorde var då att förståelsen för klockans uppbyggnad fanns.  

Resultatet av för- och eftertest jämfördes för att kunna urskilja skillnader mellan testerna. 

I tabellen valde jag att använda mig den mest betydande kritiska aspekten till varje 

uppgift för att kunna dra slutsatser om resultatet utifrån dem. Jag ställde mig också 

frågan: Syns en ökad kunskap hos eleverna efter lektionen utifrån mitt lärandeobjekt? 

Frågan besvarades med ja eller nej utifrån sekvenserna som var konstruerade i 

lektionsdesignen och skrevs fram i resultatdelen av det här arbetet. Vidare ställde jag 

frågan: Finns det någon sekvens i lektionsdesignen som lyckats bättre eller sämre med att 

få eleverna att upptäcka den avsedda kritiska aspekten som skulle behandlats? Utifrån det 

här resultatet granskades videoinspelningen genom att anteckna de sekvenser i lektionen 

som ansågs intressanta. De anteckningar som gjordes, baserades på min tolkning av vad 

som möjligen kunnat orsaka missuppfattningar men också fördelaktiga situationer. Jag 

fokuserade även på ämnesinnehållets behandling utifrån variationsteorin.  

Efter analys och utvärdering av både för- och eftertest men också videoinspelningen, 

diskuterade jag resultatet med min handledningsgrupp som bestod av två studenter och 

en handledare för att klargöra möjliga feltolkningar som jag hade kunnat göra av de 

insamlade data som fanns.   



14 
 

5 Resultat 

 

5.1 För- och eftertest 

Utifrån analys av förtestet visade det sig att eleverna hade svårigheter för fem av de 

tidigare kritiska aspekterna (se beskrivning i avsnitt 3.5). Den kritiska aspekt som inte 

framkom i förtestet var att eleverna skulle ha svårigheter med att skriva klockslagen (se 

beskrivning i avsnitt 4.4). De förmodade kritiska aspekter som stod kvar innan 

genomförandet av lektionsdesignen var:  

 Urskilja klockans uppbyggnad 

 Urskilja minut- och timvisarens placering i förhållande till varandra samt deras 

enskilda betydelse 

 Urskilja klockans olika begrepp 

 Urskilja tidsskillnad mellan två olika klockslag 

 Kunna skriva korrekta klockslag 

Av tabell 1 som syns nedan framgår resultatet på i vilken grad undervisningens syfte har 

lyckats. Tabellen visar också vilken kritisk aspekt som uppgiften prövar. Se resultat av 

för- och eftertestet i tabellen nedan:  
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Tabell 1 visar för- och eftertestets resultat: 
 

  

I analys av för- och eftertestet framgår att eleverna har svårigheter att förstå den analoga 

klockans uppbyggnad samt klockans begrepp. Det framkommer i tabellen att sex elever 

hade förståelse för hel timme i förtestet på uppgift 1a, medan 17 av 19 elever visade 

förståelse för hel timme i eftertestet. De flesta eleverna visar även att de urskilt begreppet 

halvtimme i uppgift 1b (se tabell 1). Dock syns svårigheter hos eleverna när det kommer 

till begreppen kvart över, kvart i, tio över och tio i där resultatet visar på en mycket 

begränsad ökning i urskiljningen. På uppgift 1d och 1f, som berör begreppen tio över och 

tio i, visar resultatet att det endast är två elever som har svarat rätt på uppgifterna i både 

för- och eftertestet.   

 

Uppgift  

 

Ämnesinnehåll Förtest – andel elever 

som visade förståelse 

för uppgiften 

Eftertest – andel elever 

som visade förståelse 

för uppgiften 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

1F 

Klockans uppbyggnad 

Begreppsförståelse 

för heltimme, 

halvtimme, kvart i, 

kvart över och tio 

över 

6/19 

5/19 

2/19 

 

2/19 

2/19 

2/19 

17/19 

14/19 

8/19 

 

2/19 

3/19  

2/19 

2A 

2B 

2C 

Klockans uppbyggnad 2/19 

1/19 

1/19 

17/19 

17/19 

15/19 

3A 

3B 

3C 

Minut- och 

timvisarens placering 

i förhållande till 

varandra samt deras 

enskilda betydelse 

0/19 

0/19 

0/19 

12/19 

8/19 

13/19 

4 Tidsskillnaden mellan 

två olika klockslag  

2/19 9/19 
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Av tabellen framgår att uppgift 2 visade att fler elever hade urskilt den kritiska aspekten 

klockans uppbyggnad. Uppgift 2a visade att två elever i förtestet hade svarat rätt. 

Resultatet av uppgiften hade sedan utökats till 17 elever i eftertestet. Ett liknande resultat 

går att utläsa av uppgift 2b och 2c, där en ökning av antalet elever som urskilt i eftertestet 

var betydligt större än i förtestet.   

 

I uppgift 3 testades den kritiska aspekten som behandlar minut- och timvisarens 

placering i förhållande till varandra samt deras enskilda betydelse. Det framkommer i 

tabellen att uppgift 3a och 3c visar på liknande utveckling från för- och eftertestet. Dock 

visar tabellen att färre elever hade svarat rätt på uppgift 3b än 3a samt 3c. Både 3a och 3c 

behandlar hel timme, medan uppgift 3b istället behandlar halv timme och även avviker i 

resultatet.  

 

Resultatet för uppgift 4 som testar tidsskillnaden mellan två olika klockslag, visar att den 

förmodade kritiska aspekten var av svårare att urskilja. Tabellen visar att endast två 

elever hade svarat rätt i förtestet, vilka hade utvecklats till att nio elever sedan hade 

svarat rätt i eftertestet.    

 

Sammanfattningsvis har de kritiska aspekterna klockans uppbyggnad, minut- och 

timvisaren placering i förhållande till varandra samt deras enskilda betydelse samt 

begreppen hel och halv timme urskilts av eleverna. De kritiska aspekterna som inte 

urskilts är begreppen kvart i, kvart över, tio i och tio över, skriva korrekta klockslag samt 

tidsskillnaden mellan två klockslag.  

5.2 Urskilja klockans uppbyggnad 

Den sekvens i lektionsdesignen som skulle synliggöra klockans uppbyggnad innebar att 

läraren först gav ut två olika sorters analoga klockor till eleverna för att de skulle få 

undersöka dem och se likheter och skillnader. Läraren belyste och samtalade med 

eleverna om vad som var typiskt för alla analoga klockor, exempelvis att de består av 

siffrorna 1 till 12 samt att det är 60 minuter på en timme etc. Det som varierade i den här 

sekvensen var klockornas utseende, medan det som var invariant var att de olika typerna 

ändå tillhör gruppen analoga klockor. Här fick eleverna möjlighet att urskilja den analoga 

klockans typiska utseende. 
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Vidare visade läraren med hjälp av färgade delar som utgjorde två halvtimmar, tolv 

femminutersdelar och fyra kvartar (se figur 2), att klockan är uppbyggd av delar på en 

demonstrationsklocka. I den här sekvensen av lektionen var det de olika tidsintervallerna 

som varierar medan klockan var invariant. En viktig sekvens under den här uppgiften var 

att få eleverna att urskilja att delarna som klockan är uppbyggd av inte behöver börja vid 

just 12:an. Vilket betyder att eleverna skulle kunna urskilja att fem minuter kan börja vart 

som helst på klockan så länge det var just fem minuter. Läraren började med att sätta 

delarna vid 12:an för att sedan fråga eleverna hur lång tid som var färgad. 

Figur 2: Figuren ovan visar på 30-minutersdelen som läraren använde sig av i undervisningen. 

 

När delarnas värde, exempelvis 30 minuter, var uppmärksammade frågade läraren om 

man kan börja vart som helst på klockan och ändå kunna säga att det har gått en halv 

timme enligt konversationen nedan:   

 

Utdrag 1: 

Elev 1:  Du kan börja där också.[pekar mellan 12 och 1 på klockan] 

Läraren:  Ja precis. Man kan börja precis vart som helst på klockan och räkna 30 

minuter framåt och säga att det är en halvtimme. Kan jag göra likadant med 

fem minuter? Kan jag börja här på klockan då och säga att det har gått fem 

minuter?[använder en färgad femminutersdel och sätter den på 23 

minuterspunkten på klockan] 

Elev 2:  Ja men då hamnar den inte på halv utan på lite över den. 

Läraren:  Ja men precis. 

 

Det som varierade i den här sekvensen var vart tidsintervallen började och slutade medan 

det som var invariant var att det fortfarande var 5-, 15- respektive 30 minuter. Som visas 

i utdrag 1 beskriver läraren att delarna kan börja var som helst på klockan, vilket var det 

som varierade i sekvensen. Vidare beskrivs också att det fortfarande endast har gått 
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exempelvis 30 minuter trots att delen börjar mellan 1:an och 12:an och inte exakt på 

12:an. Det gavs möjligheter att urskilja att det inte hade gått 33 minuter för att 30-

minutersdelen slutade på 3 minuter över halv på klockan. 30-minutersdelen var det som 

tidigare beskrivits var invariant i sekvensen.    

5.3 Urskilja klockans olika begrepp  

För att eleverna skulle kunna urskilja klockans olika begrepp fanns en sekvens i 

lektionsdesignen som ägnades åt att läraren ställde en demonstrationsklocka på olika 

klockslag som behandlade hel timme, halv timme, kvart i, kvart över, tio i och tio över. 

Eleverna skrev ner vad de trodde att det var för klockslag och läraren frågade eleverna 

om de visste hur mycket klockan var. Det här gjordes upprepade gånger med varje 

begrepp för att göra det möjligt att föra samtal med eleverna. I den här sekvensen av 

lektionen var det de olika begreppen och positionerna på visarna som varierade. 

 

I analys av videoinspelningen synliggjordes att större delen av eleverna kunde hel timme 

och halvtimme under lektionens gång medan de resterande begreppen var betydligt 

svårare. Efter flertalet visade exempel och förklaringar av läraren visade fler elever att de 

kunde även de resterande begreppen kvart i och kvart över. Dock framkommer det tydligt 

i videoinspelningen att de mest kritiska begreppen är tio i och tio över. Läraren ställde 

klockan på tio över tre, sedan följde konversationen nedan: 

 

Utdrag 2: 

Läraren:  Vad är klockan nu?[visar med en nickning att elev 1 kan svara] 

Elev 1:  Jag glömde bort. 

Läraren:   Okej, har vi någon annan som kan hjälpa elev 1?[nickar åt elev 2 att svara]  

Elev 2: Ehm, jag tror kvart över. 

Läraren: Nästan, hur många minuterar har vi gått över att klockan är tre? 

Minutvisaren stod på trean men har nu flyttat sig hit, hur lång tid har den 

gått då?[läraren visar på klockan hur minutvisaren har gått från att den stod 

på klockan tre, till att stå på tio över tre. Läraren nickar åt elev 3 att svara]  

Elev 3: [räknar på fingrarna] Tio!  

Läraren:  Ja precis, tio minuter har gått sedan klockan var prick tre. Vad sa man att 

klockan var när den hade gått tio minuter mer?[nickar åt elev 4 att svara] 

Elev 4:  Tio minuter över? Eller nej. 
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Läraren:  Jo men precis. Klockan är tio minuter över. Men över vadå? 

Elev 2: Två. 

Läraren:  Vad har klockan precis varit? 

Elev 2:  Tre. Tio minuter över tre? 

Läraren: Ja just det, tio minuter över tre. Den var tre men gick tio minuter över trean 

och blev då tio minuter över tre.[visar samtidigt med 

demonstrationsklockan hur visarna har gått. Ställer klockan på tio över nio] 

Vad är klockan nu då?[nickar åt elev 2 att svara] 

Elev 2:  Tio minuter i nio. 

 

Utdrag 2 men också eftertestet visar på att den förmodade kritiska aspekten var befogad 

dock med vissa restriktioner. Sammanfattningsvis var det som framkom i resultatet av 

för- och eftertestet men också från videoinspelningen att eleverna hade fortsatta 

svårigheter för begreppen kvart i, kvart över samt tio i och tio över (se tabell 1).  

5.4 Urskilja minut- och timvisarens placering i förhållande till 

varandra samt deras enskilda betydelse 

En förmodad kritisk aspekt var att urskilja minut- och timvisarens placering i förhållande 

till varandra samt deras enskilda betydelse. För att möjliggöra förståelse för den kritiska 

aspekten använde sig läraren av en pappersklocka där hon ställde timvisaren exakt på 

3:an, medan minutvisaren ställdes på 6:an. Elevernas uppgift blev sedan att ställa sina 

demonstrationsklockor på liknande sätt och sedan följde konversationen nedan: 

 

Utdrag 3: 

Elev 1:  Det går inte. 

Läraren:  Nähä vad är det som inte går? 

Elev 2:  Det går inte att sätta den som din. 

Läraren:  Men vadå? Ser inte era likadana ut menar ni? 

Elev 2:  Nä din korta är på trean. Det är inte min.[pekar på lärarens klocka och sin 

egen klocka] 

Elev 1:  Inte min heller. 

Läraren:  Varför tror ni att dem inte ser likadana ut då? 

Elev 3:  För den är inte tre. 

Läraren:  Säg det högt så alla hör. 
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Elev 3:  För den är inte tre.[höjer rösten] 

Läraren:  Nä precis. Klockan är ju inte tre än, för hur mycket är den?[visar runt 

klockan så alla elever ska se och visar med handen att en elev som räcker 

upp handen kan svara] 

Elev 1:  Den är halv två. Eller jag menar halv tre. 

Läraren:  Precis, den är ju bara halv tre än. Timvisaren är ju på väg att bli tre men inte 

riktigt än. Bra. 

 

I utdrag 3 kan man se att eleverna har uppmärksammat problemet med relationen mellan 

timvisaren och halv timme samt att elev 3 även vet varför det inte fungerar. Relationen 

mellan tim- och minutvisaren diskuterades vidare och ett exempel till gjordes för att 

synliggöra ytterligare. Den här sekvensen av lektionsdesignen tillhör variationsmönstret 

kontrast, eftersom läraren visar på ett felaktigt exempel för att få eleverna att själva 

uppmärksamma hur det egentligen ska vara. Det som varierar i sekvensen var timvisarens 

placering, eftersom den flyttas mellan att vara på en specifik siffra eller mellan två siffror 

när exemplen ges för eleverna. Det som är invariant i den här sekvensen är minutvisaren 

som alltid står exakt på en specifik siffra.  

 

För att uppmärksamma den förmodade kritiska aspekten med en annan uppgift, tog 

läraren bort minutvisaren på pappersklockan och frågade om man kunde avläsa klockan 

ändå. Flera exempel gavs och diskussioner fördes mellan lärare och eleverna för att 

kunna urskilja relationen mellan tim- och minutvisaren. I den här sekvensen är det 

liknande den beskrivna sekvensen ovan, klockslagen som varierar medan timvisaren är 

den som är invariant. Klockslagen är olika från alla exempel som läraren ger, medan 

timvisaren konstant rör sig på klockan mellan två siffror på urtavlan.  

 

I videoinspelningen visade majoriteten av eleverna förståelse för den kritiska aspekten 

efter första exemplet som gavs, vilket också syntes i eftertestet. Resultatet av eftertestet 

(se tabell 1) visade att eleverna skapat sig betydligt större förståelse för relationen mellan 

tim- och minutvisarna och deras enskilda betydelse i jämförelse med förtestet. Ingen av 

eleverna kunde besvara uppgiften korrekt i förtestet medan 12 respektive 13 av 19 elever 

svarade rätt på eftertestet gällande hel timme. Det som framkommer i eftertestet är dock 

att halv timme är betydligt svårare att urskilja, eftersom endast åtta elever svarat rätt på 

uppgift 3b som behandlade halv timme.   



21 
 

5.5 Urskilja tidsskillnad mellan två olika klockslag 

Den sekvens i lektionsdesignen som skulle synliggöra den kritiska aspekten om 

tidsskillnader innebar att läraren ställde klockan på sex och sedan följde konversationen 

nedan: 

 

Utdrag 4: 

Läraren:  Jag brukar gå upp klockan 6 på morgonen. Sedan äter jag frukost, tar på 

mig kläder, borstar tänderna och sätter upp håret. Jag är på min skola vid 8 

på morgonen. Hur lång tid tog det för mig att göra mig i ordning för 

skolan? [läraren visar samtidigt på demonstrationsklockan att den går 

medan hon gör de aktiviteter som hon nämnt. Hon upprepar visarens 

förflyttning så att den tillslut står på klockan 8 flertalet gånger] 

Elev 1:  En halvtimme.  

Läraren:  Hur kom du fram till det? 

Elev 1:  Jag gissade. 

Utdrag 4 visar att elev 1 gissade sig fram i försök att finna rätt svar, vilket var ett 

återkommande svar som flera av de elever som räckte upp handen gav när de skulle 

förklara hur de kommit fram till sitt svar. Eleverna visade bristfällig förståelse i det första 

exemplet som gavs. En elev svarade slutligen det rätta svaret, att det tog två timmar. 

Tillsammans förklarade eleven och läraren varför svaret var just två timmar för de andra 

eleverna. De beskrev att minutvisaren går två varv på klockan och att ett varv står för en 

timme. I vidare exempel som läraren visade räckte majoriteten av eleverna upp handen 

och visade på förståelse för tidsskillnaden mellan två klockslag. Läraren förklarade och 

demonstrerade på klockan upprepade gånger hur många varv klockan hade gått och att ett 

varv stod för en timme. I den här sekvensen av lektionen var det som varierade, längden 

på tiden mellan de olika klockslagen som gavs i uppgifterna. Det rätta svaret var två 

timmar mellan klockslagen i ett av de exempel som gavs, medan nästa exempel var fyra 

timmar mellan klockslagen osv. Det som var invariant i sekvensen var istället att det 

endast gavs exempel på tidsskillnader mellan hela timmar. Exemplen som gavs 

behandlade endast hela timmar, till exempel klockan tre till klockan sex. Utifrån 

videoinspelningen ansågs ändå eleverna visa på förståelse för tidsskillnaderna i de senare 

exemplen men i eftertestet syntes att det fortfarande var svårt för eleverna då endast nio 

av 19 svarade rätt. 
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5.6 Skriva korrekta klockslag  

En förmodad kritisk aspekt som eleverna visade större svårigheter med under lektionen 

var att uttala de korrekta klockslagen. Den kritiska aspekten iscensattes i samma sekvens 

som klockans olika begrepp, när eleverna skulle svara hur mycket klockan var (se 

beskrivning i punkt 5.3). Svårigheten synliggjordes tydligt då följande konversation 

fördes: 

 

Utdrag 5: 

Läraren: Hur mycket är klockan? 

Elev 1:  50 i tre är den. 

Läraren:  Hur tänker du då? 

Elev 1:  Det har gått 50 minuter sedan den var två. 

 

I det här utdraget framkommer att eleven förstår att klockan är uppbyggd av 60 minuter 

på en timme, dock har hen inte befäst begreppen för hur avläsningen av klockan uttrycks. 

Ytterligare en sekvens av lektionen som utmärkte sig var att en elev uttryckligen säker i 

sitt uttalande om vad klockan var, senare skrev inkorrekt klockslag i eftertestet. Hen 

uttalade flertalet gånger det korrekta klockslaget men svarade på eftertestet att klockan 

var 45 minuter i tre, trots att svaret var kvart i fyra.  Det syntes även vissa svårigheter 

med den här kritiska aspekten i eftertestet då många elever svarade som i figur 3 nedan.  

Figur 3: Bilden visar på att en elev skriver 50 i 10 istället för 10 i 9.  
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5.7 Omformulering, borttagning och tillkomst av förmodade 

kritiska aspekter 

Inledningsvis formulerades fem förmodade kritiska aspekter i den här studien utifrån 

tidigare genomförd learning study. Efter analys och utvärdering av lektion tre blev en 

omformulering av tre av de kritiska aspekterna väsentligt. Omformuleringarna utföll på 

följande sätt:  

 Urskilja klockans uppbyggnad, preciserades till: Urskilja olika uppdelningar av 

klockans tidsintervall. 

 Urskilja klockans olika begrepp, preciserades till: Urskilja klockans begrepp, 

kvart i, kvart över, tio i och tio över. 

 Urskilja minut- timvisarens placering i förhållande till varandra samt deras 

enskilda betydelse, preciserades till: Urskilja timvisarens placering i relation till 

halv timme.  

Efter analys av eftertestet framkom att vissa elever visade svårigheter för en ny kritisk 

aspekt som innan inte uppmärksammats. Den nya kritiska aspekten (se vidare förklaring i 

punkt 5.8) blev: 

 Urskilja den analoga klockans rotationsriktning. 

5.8 Eleven ska urskilja den analoga klockans rotationsriktning 

Utifrån en fördjupad analys har en ny kritisk aspekt identifierats som behandlar åt vilket 

håll den analoga klockan går åt. Det upptäcktes till en början genom att vissa elever hade 

dragit ett streck åt fel håll på klockan för att visa att det hade gått 15 minuter på uppgift 

2b. Uppgiften (se figur 4) innebär att eleven ska dra ett streck från mittpunkten på 

klockuret upp till 12:an för att visa att 15 minuter har gått från strecket som är på 9:an. 

Eleven visar att hen har förstått hur mycket 15 minuter på klockuret är men har dragit 
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strecket moturs, vilket tyder på att eleven inte har förstått åt vilket håll klockans visare 

roterar. 

Figur 4: En elev har dragit strecket åt fel håll för att visa att 15 minuter har gått från siffran 9. 

5.9 Sammanfattande del av resultatet 

Resultatet visar sammanfattningsvis att de förmodade kritiska aspekterna går att precisera 

ytterligare och på ett mer detaljerat sätt. Klockans uppbyggnad preciserades till att 

urskilja att klockans tidsintervaller går att dela upp i olika delar och var en kritisk aspekt 

som eleverna visade att de hade urskilt i den ena av uppgiften. I den andra uppgiften där 

eleverna inte hade urskilt den kritiska aspekten gavs inte möjlighet att urskilja det som 

var syftet, vilket framkom i för- och eftertestet genom att det inte var en lika stor ökning 

mellan testerna. Till skillnad från det, visade resultatet gällande visarnas relation och 

betydelse på en positiv följd av lektionsdesignen medan tidsskillnaderna inte hade 

urskilts av många elever alls. För- och eftertestet visade även att en ny kritisk aspekt är 

aktuell, gällande klockans rotationsriktning.  
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6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

En diskussion som kan föras gällande den här studiens metod är om jag var den 

lämpligaste kandidaten till att undervisa eleverna, eftersom jag inte är en legitimerad 

lärare än utan fortfarande är under utbildning. Lektionsdesignen hade antagligen inte följt 

den struktur som jag konstruerade om någon annan lärare hade undervisat eftersom alla 

lär ut på olika sätt. Det kan ses ur både ett positivt och negativt utgångsläge för resultatet. 

En klasslärare bär på beprövad erfarenhet och känner eleverna mer än jag gör. Å andra 

sidan är jag den som bär på den mer djupgående kunskapen baserat på tidigare 

genomförd learning study. Jag har även haft min senaste och längsta 

verksamhetsförlagda utbildningsperiod hos klassläraren, vilket såklart har bidragit till att 

jag har tagit del av hens sätt att lära ut. Det kan i sin tur vara till nytta eftersom eleverna 

är vana vid lärarens sätt att undervisa. Jag förde även ett samtal med klassläraren där hen 

uttryckte att lektionsdesignen var bra. Det var även jag som genomförde cykel ett och två 

av den tidigare learning studyn, vilket bidrog till att möjligheten till ett mer rättvist 

resultat ökade om jag också genomförde den tredje cykeln. Samtidigt har jag insikt i att 

det hade blivit ett annat utgångsläge om klassläraren hade undervisat istället för mig.  

 

Ytterligare en aspekt som har kunnat påverka resultatet av den här studien var att det i 

den tredje cykeln deltog en annan grupp elever än i cykel 1 och 2. Ett annat urval av 

elever hade möjligen kunnat bidra till ett annorlunda resultat. Hade ett fortsatt deltagande 

från de eleverna i cykel 1 och 2 pågått även under den här studien, hade det möjligtvis 

bidragit till ett annat resultat i både för- och eftertestet eftersom de fått tidigare 

undervisning inom ämnesinnehållet. Eleverna som deltog i cykel 3 hade som tidigare 

nämnt fått mycket begränsad undervisning om den analoga klockan (se beskrivning i 

avsnitt 4.2) och hade de istället fått mer undervisning, hade resultatet påverkats. Troligen 

hade fler elever visat kunskaper i förtestet. Å andra sidan hade möjligtvis eleverna urskilt 

de kritiska aspekterna för att kunna avläsa den analoga klockan, alltså att de redan kunde 

avläsa vilket hade bidragit till ett resultat där de kritiska aspekterna inte hade kommit 

fram.  
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Elevernas ålder kan också ha en inverkan på resultatet i den här studien. Enligt Piaget 

(1955) har elever förståelse för tid redan innan åtta års ålder, vilket skulle medföra att 

eleverna i studien var mogna för att arbeta med den analoga klockan. Utgår man istället 

från Thornton och Vukelichs (1988) undersökning där de menar att elever inte utvecklar 

en förståelse för tid förrän vid åtta- till elvaårsålder, kan resultaten påverkas av att 

eleverna inte är mogna för att skapa förståelse för ämnesinnehållet. Det skulle kunna 

betyda att eleverna som var delaktiga i de första två cyklerna var mer mottagliga 

utvecklingsmässigt för ämnesinnehållet eftersom de var åtta år och att de eleverna i tredje 

cykeln inte var det på grund av att de endast var sju år gamla.  

 

Videofilmning är en något som kan vara ett orosmoment, vilket jag är medveten om. Å 

andra sidan möjliggjorde det att jag kunde analysera mig själv som lärare men även 

eleverna (Hirsh, 2017). Betydelsen av videoinspelningen är något som jag insåg i 

analysarbetet, eftersom jag då hade möjlighet att jämföra för- och eftertestets resultat 

med lektionen i efterhand. Jag vill påstå att resultatet av den här studien inte hade blivit 

fullt så utvecklat utan möjlighet till analys av videoinspelningen. Det som möjligen hade 

kunnat förbättra analysarbetet av de insamlade data, vore om jag inte hade varit ensam. 

Analysarbetet utgår ifrån mina tidigare erfarenheter som lärarvikarie och från 

utbildningen, vilket kan visa på en ensidig utvärdering av exempelvis videoinspelningen. 

Dock vill jag påpeka att vissa diskussioner fördes med min handledargrupp gällande 

innehållet i de insamlade data. Den variationteoretiska kunskapen som jag har kan också 

påverka analysarbetet. Jag har satt mig in i teorin så mycket jag kunnat genom att läsa 

andra studier där den utövats samt diskuterat med min handledare som tidigare 

genomfört studier med variationsteorin som grund. Dock har jag ingen längre erfarenhet 

av teorin och har insikt i att om jag hade haft det, hade möjligen tolkningen av 

variationen i undervisningen sett annorlunda ut. Jag vill ändå påstå att diskussionerna 

med min handledare är en stadig grund för mina tolkningar. 

 

Processen av analysarbetet angående för- och eftertestet kan också ha påverkat studiens 

resultat. Jag valde att analysera uppgifterna i för- och eftertestet utifrån en kritisk aspekt 

(se beskrivning i avsnitt 4.4) vilket till viss del kan ses som missvisande, eftersom det 

kan vara flera kritiska aspekter som finns i samma uppgift. Analysarbetet hade behövt 

mer tid om jag skulle valt att analysera alla kritiska aspekter i uppgifterna, vilket jag inte 

hade. Å andra sidan gjorde jag valet att endast utgå ifrån den mest betydande kritiska 
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aspekten som finns i uppgiften, vilket innebär att de sekundära kritiska aspekterna 

möjligtvis inte hade gett något resultat av innebörd ändå.  

Slutligen är nog det mest avgörande för den här studiens utgång den teori och metod som 

jag valde att använda mig av. Learning study och variationsteorin är relativt nytt inom 

forskningen, vilket kan medföra att det finns brister som inte framkommit än och som 

påverkar utgångspunkten i studien (Lo, Pong, & Chik, 2005; Marton & Tsui, 2004; 

Runesson, 2008). Å andra sidan har den här studien bidragit till metodens och teorins 

möjliga framväxt. Dock är det viktigt att förtydliga i variationsteorin att det inte är av 

betydelse att ett visst variationsmönster äger rum i uppgifterna, utan att det är olika 

variationsmönster som verkar för att kontrast ska skapas samt leda till att eleverna 

urskiljer det som är syftet att urskilja (Holmqvist, 2004). Teorin användes i den här 

studien i syfte att ta fram de aspekter som en elev måste lära för att förstå 

ämnesinnehållet, alltså att kunna avläsa den analoga klockan (Häggström, 2008; 

Magnusson, 2017). 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien visade att de fem förmodade kritiska aspekterna som förekom 

till en början, var i behov av revidering (se beskrivning i punkt 5.7). Eftersom 

utvärdering och analys skapade nya svar på vad som är nödvändigt för eleven att lära 

gällande avläsning av den analoga klockan skapades en ny kritisk aspekt och de tidigare 

omformulerades eller togs bort. Studien resulterade i de här kritiska aspekterna:   

 Eleven ska urskilja olika uppdelningar av klockans tidsintervall. 

 Eleven ska urskilja klockans begrepp, kvart i, kvart över, tio i och tio över. 

 Eleven ska urskilja timvisarens placering i relation till halv timme.  

 Eleven ska urskilja den analoga klockans rotationsriktning. 

Den första kritiska aspekten om klockans tidsintervaller omformulerades (se 

omformulering i avsnitt 5.7) mer specifikt på grund av att jag under arbetets gång insett 

att klockans uppbyggnad var ett alldeles för brett begrepp för vad jag egentligen 

undervisade om. Begreppet kan tolkas som urverkets konstruktion, vilket inte är syftet 

med den kritiska aspekten. Det elever behöver få syn på är klockans tidsintervaller men 

också klockans typiska utseende (Van de Walle, 2001). Alltså att klockan är uppdelad i 

flera delar som exempelvis två halvtimmar o.s.v. samt att det typiska för klockan är till 

exempel att det är 60 minuter på en timme. Van de Walle (2001) beskriver i sin studie att 

det här är grunden för att elever ska kunna läsa av den analoga klockan och att det därför 

bör behandlas i början av undervisningen.  

En liknande slutsats kan dras efter utvärdering och analys av uppgift 1 och 2 i för- och 

eftertestet. Resultatet visade att eleverna hade svårare för uppgift 1 i jämförelse med 

uppgift 2 (se tabell 1). Det kan vara relevant att anta att det beror på att uppgift 1 

behandlade fler kritiska aspekter än endast klockans tidsintervaller till skillnad mot 

uppgift 2 som endast behandlade klockans tidsintervaller. Det medförde möjligen att 

eleverna behövde urskilja flera kritiska aspekter för att svara rätt på uppgiften. Det är värt 

att notera att jag fokuserade på en förmodad kritisk aspekt som ansågs vara den mest 

betydande (se beskrivning i avsnitt 4.4) i mitt analysarbete. Det kan eventuellt påverka att 

resultatet inte speglar alla kritiska aspekter som finns i uppgiften. Därför kan de två 

uppgifterna visa skilda resultat trots att de ansågs behandla samma kritiska aspekt. En 

tolkning som man kan göra av resultatet är att ju fler kritiska aspekter som samspelar i en 
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uppgift eller sekvens i undervisningen, desto mer kritisk är den. Eleven måste urskilja 

flera olika aspekter för att lösa uppgiften eller sekvensen. Eftersom klockans 

tidsintervaller är den första kritiska aspekten som måste synliggöras (Van de Walle, 

2001), vill jag påstå att det är den enda som kan läras enskilt från de andra kritiska 

aspekterna. Alltså behandlar alla de andra uppgifterna än uppgift 2, i för- och eftertestet 

den grundläggande kritiska aspekten samt ytterligare en eller flera kritiska aspekter. Det 

gör att det utmärkande resultatet för uppgift två bevisligen tyder på att eleverna hade 

lättare för den uppgiften på grund av att den är grundläggande för att kunna avläsa den 

analoga klockan men också för att den endast prövar en kritisk aspekt.  

Resultatet av uppgift 1 kan också bero på att det var för mycket som varierade i 

undervisningssekvensen som gjorde att eleverna inte fick möjlighet att urskilja det som 

var syftet. För att ge eleverna möjlighet att urskilja den kritiska aspekten, kunde läraren 

istället ha varierat minutvisarens placering, för att visa på de olika begreppen kvart i, 

kvart över, tio i och tio över medan timvisaren hade kunnat ha samma placering och 

därmed varit invariant. Ytterligare en sekvens hade kunnat vara att läraren varierade 

timvisaren med olika placeringar medan minutvisaren vara invariant och endast stod på 

exempelvis tio över. 

Ytterligare en förmodad kritisk aspekt omformulerades efter analys och utvärdering av 

insamlad data, vilken behandlade klockans begrepp (se omformulering i avsnitt 5.2). 

Anledningen till att den kritiska aspekten omformulerades var att det i resultatet av för- 

och eftertestet framkom att ökningen av antal elever som svarade rätt mellan testerna var 

stor, samt att majoriteten av eleverna hade svarat rätt på uppgifterna gällande begreppen 

hel timme och halv timme i eftertestet (se resultat i avsnitt 5.1 gällande uppgift 1). Därför 

var det väsentligt att precisera den kritiska aspekten ytterligare till att endast behandla 

begreppen kvart i, kvart över, tio i och tio över, eftersom ökningen mellan testernas 

resultat av de begreppen inte var lika stora. Det kan vara värt att notera att den kritiska 

aspekten som behandlade att eleven ska kunna skriva korrekta klockslag togs bort, på 

grund av slutsatsen att den och klockans begrepp behandlade liknande aspekt. Burny, 

Valcke och Desoete (2012) beskriver att yngre elever läser av den analoga klockan 

genom att säga siffrorna (se beskrivning i avsnitt 3.1) och liknande svårighet syntes i 

tidigare utförd learning study. Där av bildades den förmodade kritiska aspekten. 

Fortsättningsvis visade elever i videoinspelningen och i för- och eftertestet att de i tal och 
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skrift använder sig av begreppet exempelvis 45 i tre, istället för kvart i fyra (se 

beskrivning i avsnitt 5.7). En tolkning som kan göras är att eleven förväxlar analog- 

respektive digital representation av tid. Eleven tänker möjligen på hur hen ska uttrycka 

det i både tal och skrift som digital tid men minns sedan från lektionen att läraren noga 

uppmärksammade att begreppen till mestadels heter i när minutvisaren är på vänster sida 

av klockhuvudet. Det här var en ny upptäckt i analys av materialet i den här studien som 

tidigare inte uppmärksammats. Befästning av klockans begrepp är avgörande för 

avläsning av korrekta klockslag (Friedman & Laycock, 1989), vilket även resultatet tyder 

på. Därför vill jag påstå att om eleven kan klockans begrepp, så kan hen skriva och säga 

dem också. Eleven i exemplet hade inte befäst begreppen för den analoga klockan och 

kunde därför inte svara rätt på uppgiften. Det som dock kan anses vara av betydelse för 

undervisningen är att läraren borde synliggöra skillnaden mellan hur den analoga och 

digitala tiden skrivs men också sägs muntligt. Svårigheten med att elever säger de siffror 

som den analoga klockan står på, kan förslagsvis bero på att elever ser och hör avläsning 

av den digitala klockan betydligt oftare. Det beror i sin tur på att det är den 

representationen av tid som finns i dagens teknik, dvs. mobiltelefoner, surfplattor osv. 

Resultatet av den här studien visar att för mycket variation i sekvenserna i 

undervisningen leder till svårigheter för eleverna att urskilja den kritiska aspekten. I den 

sekvens som behandlade klockans olika begrepp var det klockslagen och visarnas 

placering som varierade för att ge eleverna möjlighet att urskilja den kritiska aspekten. 

Eleverna hade urskilt hel timme och halvtimme medan de inte hade urskilt de resterande 

begreppen kvart i, kvart över, tio i eller tio över (se beskrivning i avsnitt 5.3). Det som 

möjliggjorde att eleverna kunde urskilja de två första begreppen, kan bero på att det var 

de begreppen som behandlades i början av sekvensen. Vidare kan resultatet för de andra 

begreppen bero på att det var för många olika begrepp som varierades i sekvensen men 

även att visarnas placering varierade för mycket. Friedman och Laycock (1989) beskriver 

hur elever måste lagra begrepp och minnesbilder i undervisningen om den analoga 

klockan, vilket kan vara svaret på varför eleverna inte urskilde de senare begreppen. Om 

läraren istället endast hade fokuserat på ett begrepp per lektion eller liknande, hade 

troligen eleverna haft lättare att urskilja begreppen. 

Ytterligare ett exempel från resultatet på hur aspekter i undervisningen kan varieras för 

att ge eleverna möjlighet att urskilja det som är syftet med lektionen, är en sekvens som 
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behandlade klockans uppbyggnad. Läraren använde sig av olika delar (se vidare 

beskrivning i avsnitt 5.2) för att visa 5-, 15- och 30-minuter på klockan. Det som inte 

varierade i den här sekvensen var de här delarna medan det som varierade var vart 

tidsintervallen började och slutade. Sekvensen hade endast en sak som varierade och på 

så sätt fick eleverna möjlighet att urskilja det som var för syfte att urskilja. 

Sammanfattningsvis kan sekvenser i undervisningen varieras på olika sätt men 

betydelsen av att det inte är mer än en eller två saker som varierar är avgörande för 

elevernas förståelse.   

Den kritiska aspekten om visarnas placering och relation omformulerades av liknande 

orsaker som klockans begrepp. Resultatet visade att majoriteten av eleverna svarade rätt 

på uppgifterna 3a och 3c, vilka behandlade hel timme. Det visade även att färre elever 

svarade rätt på uppgift 3b, vilken istället behandlade halv timme (se tabell 1). Slutsatsen 

av resultatet var att eleverna hade svårigheter med halv timme gällande visarnas relation. 

Vidare insåg jag att för att synliggöra den kritiska aspekten i undervisningen behövdes 

egentligen inte fokus på minutvisaren läggas, utan istället mest på timvisaren. Det 

iscensattes i undervisningen genom att läraren först visade ett felaktigt klockslag. För att 

sedan synliggöra det ännu tydligare togs minutvisaren bort (se beskrivning i avsnitt 5.5). 

Till en början gav läraren ett exempel på halv timme för att belysa timvisarens placering, 

sedan gavs även exempel med hel timme. Dock visade eleverna snabbt att hel timme inte 

var en kritisk aspekt. Därför var det relevant att omformulera den förmodade kritiska 

aspekten till att behandla timvisarens förhållande till endast halv timme.  

Den andra sekvensen i lektionsdesignen som beskrivs ovan var ett sätt för läraren att 

fokusera endast på timvisaren, eftersom Burny, Valcke och Desoete (2012) beskriver att 

yngre elever har svårigheter med att fokusera på båda visarna samtidigt. Alltså togs 

minutvisaren bort för att begränsa variationen i sekvensen, dock togs den inte bort helt 

eftersom variation ge möjlighet att urskilja den kritiska aspekten (Marton, 2015). Det är 

av värde att fundera över om det var det här som avgjorde elevernas goda resultat i 

eftertestet eller om eleverna hade förstått utan att sekvens två ens hade ägt rum. Jag vill 

påstå att begränsningen av variationen av ämnesinnehållet bidrog till ett lärande, 

eftersom det underlättade för eleverna att endast fokusera på timvisaren samt utifrån vad 

videoinspelningen visade.  
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Observationen av inspelningen visade att fler elever räckte upp handen efter det första 

exemplet i andra sekvensen, jämfört med efter alla exempel i första sekvensen. Det kan 

förstås som att eleverna har fått fler exempel genom att det är en sekvens innan som 

behandlar samma ämnesinnehåll. Dock vill jag fortsatt påstå att den andra sekvensen är 

en bidragande faktor för att eleverna fick fokusera på endast timvisaren. För att behandla 

ämnesinnehållet än en gång hade läraren kunnat ta bort timvisaren men behålla kvar 

minutvisaren för att belysa ytterligare hur båda visarna förhåller sig till varandra. Här 

kommer dock tidsaspekten in, eftersom allt ämnesinnehåll hade kunnat göras på flera sätt 

om tiden hade funnits. 

Som tidigare nämnt så togs den förmodade kritiska aspekten gällande korrekta klockslag 

bort, vilket också gjordes med den gällande tidsskillnad mellan två klockslag. Det var 

många reflekterande och omvärderande tankar som löpte genom mitt huvud efter 

bearbetningen av resultatet samt de förmodade kritiska aspekternas existens. Det 

medförde att jag fick insikt i att tidsskillnader inte behandlade det som mitt arbete var i 

syfte att studera, alltså avläsningen av den analoga klockan. Självklart hade uppgiften sin 

funktion på så sätt att eleverna behövde avläsa klockorna för att veta hur lång tid det var 

mellan de två klockslagen, men den fokuserade mer på mätning av tid vilket inte är en 

aspekt som behövs urskiljas för att elever ska kunna avläsa klockan. 

Det är också av värde att fundera över om mätning av tid är möjligt utan avläsning av 

klockan. Wernberg (2009) beskriver att urskiljning av tidsskillnad mellan två klockslag 

är beroende av att eleven först kan avläsa klockan. Därför vill jag påstå att en slutsats är 

att utan kunskapen om avläsning av klockan, så kan mätning av tid inte göras. Vidare 

finns det alltså belägg för att skolans läroplan (2018) och kommentarmaterial (2017) 

borde behandla avläsning av den analoga klockan. Det här är en slutsats som inte hade 

framkommit om tidsskillnader inte hade behandlats i studien. 

I den här studien gjordes en ny upptäckt av en förmodad kritisk aspekt, som behandlar 

klockans rotationsriktning. Den framkom tydligt hos vissa elever i analys av eftertestet 

(se beskrivning i avsnitt 5.8). Det var en intressant upptäckt, eftersom jag innan inte hade 

en tanke på att klockans rotationsriktning kunde bli missförstådd. Det kan vara av 

betydelse att behandla den här kritiska aspekten i sin undervisning av anledningen att det 

faktiskt inte är en självklarhet för yngre elever att klockan går medsols. Jag vill påstå att 

det till och med kan vara en tilltagande framtida kritisk aspekt som kommer synas mer 
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och mer i undervisningen. Eftersom elever i dagens samhälle oftare möter den digitala 

representationen av tid, vilken eleverna inte behöver avgöra rotationsriktningen hos för 

att kunna läsa av den, kan det skapa problem i avläsningen av den analoga klockan.      

I tidigare forskning framgår att delade uppfattningar kring elevers mognadsutveckling 

råder (se beskrivning i avsnitt 3.2) kring elevers uppfattning av tid. Bland andra beskriver 

Oakden och Sturt (1922) att det inte är förrän vid elva års ålder som eleven utvecklar en 

större förståelse för tid. En tolkning som kan göras utifrån det är att elever skulle ha stora 

svårigheter i avläsning av den analoga klockan, eftersom avläsning är en betydande del i 

uppfattningen av tid. Vidare menar Thornton och Vuklich (1988) att den utvecklingen 

sker vid åtta till elva års ålder, medan Piaget (1955) och Bradley (1947) istället beskriver 

att det sker redan innan åttaårsåldern. Utifrån resultatet i den här studien, kan en slutsats 

dras att elever i sju års ålder kan utveckla förståelse för avläsning av den analoga 

klockan. Det kan ses som en delad mening med Piagets (1955) och Bradleys (1947) 

uppfattning om elevers mognad beroende på vad som menas med en större förståelse för 

tid.   

Maunula et al. (2011) menar att ämnesinnehållet måste variera för att elever ska kunna 

urskilja kritiska aspekter, vilket även gjordes i den här studiens lektionsdesign. En 

tolkning som kan göras är att eftersom fler elever hade urskilt de förmodade kritiska 

aspekterna på eftertestet, är variation i undervisningen en gynnsam metod för planering. 

Variationsteorin utgår ifrån att elever först måste se skillnaderna (det varierande) innan 

de ser likheterna (det invarianta), vilket jag kan förstå syftet med efter genomförd lektion 

eftersom likheter egentligen inte uttalar något om ett fenomen. Jag vill påstå att det visar 

på en likhet med något men det framkommer inte vad som är unikt för fenomenet. Får 

elever istället möjlighet att urskilja skillnaderna (det varierande), kan de urskilja vad som 

är unikt för fenomenet. Dock är det av värde att fundera på hur mycket som varierar i 

uppgifterna och möjligtvis begränsa dem för att inte skapa missförstånd. En sådan 

uppgift var till exempel då läraren tog bort minutvisaren på klockan för att visa eleverna 

på relationen mellan visarna, eftersom elever har svårigheter med att fokusera på båda 

visarna samtidigt (Burny, Valcke och Desoete, 2012). Minutvisaren togs bort för att 

begränsa att eleverna skulle behöva urskilja variationen av minutvisarens rörelse på 

samma gång som timvisarens rörelse. Sammanfattningsvis vill jag påstå att variation i 

ämnesinnehållet leder till lärande, samtidigt kan för mycket variation göra det svårt för 
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elever att urskilja den aspekt som är tänkt för uppgiften. Därför är det av värde att som 

lärare tänka på vad som varierar i undervisningen för att undvika missförstånd. Dock vill 

jag förtydliga att det inte beror på att ett visst variationsmönster äger rum i uppgifterna, 

utan betydelse av att det är olika variationsmönster som verkar för att kontrast ska skapas 

samt leda till att eleverna urskiljer det som är syftet att urskilja (Holmqvist, 2004). 

6.3 Avslutande reflektion 

Läroplanen (2018) och kommentarmaterialet (2017) beskriver tidsbegreppet med ytterst 

få ord. Det nämns att mätning av tid är det enda som eleven ska kunna gällande tid, efter 

utgången grundskola. Det framkommer dock i den här studien att avläsning av klockan är 

nödvändigt för att kunna mäta tid. Därför bör det falla naturligt att styrdokumenten också 

behandlar avläsning av klockan. Vidare beskriver läroplanen (2018) samt 

kommentarmaterialet (2017) att skolan ska fostra elever till att bli fungerande 

samhällsmedborgare. Jag vill påstå att undervisning om avläsning av klockan är av 

största vikt för att elever ska kunna leva upp till det, eftersom vårt samhälle är uppbyggt 

på tid och klockan (Hartsmar, 2001). Det framgår även i den här studien att det finns 

svårigheter i avläsning av den analoga klockan samt att svårigheterna kan ge möjlighet 

att urskilja, genom variation av ämnesinnehållet. Därför kan det inte tas förgivet att 

elever ska kunna avläsa den analoga klockan eller att lärare ska veta hur de ska 

undervisa, utan att styrdokumenten behandlar det. Som vidare studie kan jag därför se en 

intressant utgångspunkt i analys av styrdokumenten, där möjligtvis läroplanen ifrågasätts 

på ett djupare plan. 

Studien hade kunnat genomföras med intervjuer med personal hos skolverket och 

politiker med ansvar för läroplanen och specifikt kursplanen i matematik. Intervjuerna 

hade kunnat undersöka vad som ligger till grund för att en så pass viktig del av lärandet i 

skolan inte nämns, trots att avläsningen av den analoga klockan är en viktig del i 

samhället.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

 

Hej! 

Mitt namn är Sophie Hultman och jag läser till lärare vid Jönköping University. Nu på våren ska 

jag skriva mitt examensarbete i matematik där jag ska undersöka vilka kritiska aspekter som finns 

inom inlärningen av den analoga klockan.  

Jag skulle vara tacksamma om ditt barn kunde få vara med under lektionerna där jag 

dokumenterar verksamheten. Jag kommer själv att närvara och göra fältanteckningar och 

videoinspelningar under lektionerna. 

Allt inspelat material kommer att avidentifieras och raderas efter analysering.  

Deltagandet är frivilligt och du/ni har rätt att avbryta ditt/ert barns deltagande när som 

helst och utan att ange någon anledning.  

Om du/ni har frågor om arbetet, hör gärna av dig/er till mig. 

Hälsningar 

Sophie 

Kontaktuppgifter 

Sophie Hultman, huso1595@student.ju.se  

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i 

studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i 

studien. 

Barnets namn: 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande: 

__________________________________ __________________________________ 
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8.2 Bilaga 2 

       Namn:______________________________ 

 

1. Hur mycket är klockan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Måla 5 minuter på klockan. Börja vid strecket. 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 

A 
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2. Måla 15 minuter på klockan. Börja vid strecket. 

 

 

  

 

 

 

 

2. Måla 30 minuter på klockan. Börja vid strecket.  

 

B 

C 
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4. Ola går hem från skolan. Den första klockan visar hur klockan ser 

ut när Ola går från skolan och den andra klockan visar hur klockan 

ser ut när han kommit hem.  

Hur lång tid tar det för Ola att gå hem? 

 

 

 

 

3. Minutvisaren har försvunnit. Vad är klockan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 


