
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ä  

 

ä



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Lärande 

Lärarutbildningen  

Vårterminen 2011 

Ann-Charlotte Lindell 

Hur uppfattar sexåringen datum och år och det som finns emellan? 

En studie om sexåringens tidsbegreppsuppfattning 

Antal sidor: 28 

 

Syftet med studien är att bilda kunskap om hur sexåringar uppfattar de tidsbegrepp som läraren 

använder kring almanackan i den dagliga samlingen i förskoleklass. För att få svar på elevernas 

uppfattningar kring de olika tidsbegreppen har jag använt mig av en ostrukturerad kvalitativ inter-

vjumetod. 

Min frågeställning är: 

 Hur uppfattar sexåringen tidbegrepp som datum, veckodag, månad, årstid och år? 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med sju sexåringar i förskoleklass. Resultatet visar att det finns skilda 

uppfattningar kring tidsbegreppen som används vid användandet av almanackan i den dagliga samlingen. 

När det gäller uppfattningen av tidsbegreppen visar undersökningen att det behövs verklig förståelse av be-

greppen för att göra detta till ett intressant och lärorik arbetsområde.   
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Något som väckt mitt intresse under några av de praktikperioder som jag gjort under de år jag studerat 

på högskolan, är hur man använder almanackan i den dagliga samlingen i förskoleklassen. Vid ett par 

tillfällen samtalade vi hemma om almanackan, och tidsbegreppen som används i samtalet kring alma-

nackan, samtalet kom in på mina egna barns tid i förskoleklass. Båda barnen hade svaga minnen av att 

de varit med om att stå framför klassen och berätta om bland annat datum och veckodag. Eftersom 

detta moment fortfarande är ett vanligt förekommande inslag i samlingen i förskoleklassen, kom jag 

fram till att jag ville ta reda på vad sexåringen har för uppfattning om de tidsbegrepp som används vid 

användandet av almanackan i den dagliga samlingen. Med samling avses i detta fall:  

att samlingen där detta moment ingår bör vara en inplanerad, tidsbegränsad vuxenledd 

pedagogisk aktivitet där en vuxen inför en grupp elever förklarar berättar, förbereder, 

följer upp eller aktiverar ett bestämt ämne, problem eller aktivitet (Haglund, 2004. s.55). 

 

Jag anser att undersökningen är viktig därför att tid är ett så centralt begrepp i vår värld. För att barnen 

ska ha användning för de olika tidsbegreppen i vardagen, måste de förstå vad begreppen betyder. Ge-

nom att studera på vilka olika sätt sexåringen uppfattar tidsbegreppen som används i samband med 

samlingen kan jag som blivande förskollärare tillsammans med andra förskollärare få kunskap om hur 

vi kan ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utveckla säkerhet i dessa tidsbegrepp.  
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Syftet med undersökningen är att bilda kunskap om hur sexåringar uppfattar de tidsbegrepp som lära-

ren använder kring almanackan i den dagliga samlingen i förskoleklass. 

 Hur uppfattar sexåringen tidsbegrepp som datum, veckodag, månad, årstid och år? 
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I bakgrunden ges definitioner av relevanta begrepp för studien. Vidare beskrivs det verksamhetsteore-

tiska perspektivet. Detta följs av exempel på tidigare forskning och koppling till styrdokumenten. Ett 

avsnitt om tid, almanackan ur ett historiskt perspektiv och artefakter avslutar bakgrunden. 

Nationalencyklopedin (2007) definierar ordet uppfattning på detta sätt: ”ett personligt sätt att betrakta 

och bedöma något”. Marton och Booth (2010) skriver att ”uppfattning är ett sätt att erfara någonting, 

en skildring av hur världen framträder för människor” (s.150).  

Johnsen Hoines (2008) som utgår från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv skriver att hon har en öns-

kan att eleverna utvecklar kunskap som de äger, som de upplever att de kan använda sig av som upp-

levs som meningsfulla och som har ett sammanhang med annan etablerad kunskap.  Hon menar vidare 

att de begrepp som barnen möter bör ha anknytning och associera till redan kända begrepp, som inte är 

sådant de lärt sig utantill eller genom en lärobok. Johnsen Hoines (2008) teoretiska perspektiv tar sin 

utgångspunkt i Vygotskijs teori om språk och lärande. Vygotskij (1971) menar att språket inte är ett 

resultat av begreppsutvecklingen utan är en del av själva begreppet, att tanke och språk utvecklar sig 

dialektiskt. Begreppsinnehållet är de tankar vi har om omgivningen, samt förhållandet mellan tingen 

och individen. Begreppsinnehållet, den innebörd vi ger tingen runt omkring oss, är skilt från tingen 

själva och dess inbördes förhållande. Innehållet växlar från människa till människa, allt ifrån de erfa-

renheter vi har. 

Med hänvisning till Vygotskij menar Johnsen Hoines (2008) att det är svårt eller omöjligt att utveckla 

ett begreppsinnehåll utan att först utveckla ett språk som täcker det. Begreppsuttryck är språk i vid 

mening och allt uttryck för tanken, talat språk, tecken och kroppsspråk. Att uttrycka sig är en viktig del 

av begreppsutvecklingen. Genom att använda språket menar Vygotskij att vi utvidgar och utvecklar 

begreppsinnehåll och begreppsuttryck. 

Johnsen Hoines (2008) hänvisar till hur Saussure formulerar detta med begreppsförståelse. Han menar 

att begreppsinnehåll och begreppsuttryck ligger nära varandra, lika mycket som de är beroende av var-

andra är de också påverkade av varandra. För att beskriva detta lite bättre kan man ta som exempel ett 

papper som har två sidor, de båda kan inte skiljas åt. Vi kan alltså inte ta bort den ena sidan och ha den 

andra kvar, däremot kan vi analysera var sida för sig. 

Johnsen Hoines (2008) skriver i sin bok om Batesson, som beskriver detta med begrepp på följande 

sätt ”Kartan är inte terrängen. Namnet är inte detsamma som föremålet som får namn” (s.69).Han me-
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nar att om vi till exempel tänker på begreppet datum så betyder just ordet datum i min undersökning 

olika saker för oss alla. Johnsen Hoines (2008) menar vidare att meningarna och betydelsen knyter an 

till samma sak, datum. När vi delar med oss av våra erfarenheter påvverkas vår begreppsbildning på 

olika sätt, beroende av vilken situation vi befinner oss i. Eftersom tingen runt omkring oss påverkar 

oss, lägger vi också in olika innebörd i erfarenheterna. 

För att lättare förstå sambandet mellan begreppsförståelse, det matematiska språket och omvärlden kan 

bilden nedan beskriva detta. Bilden nedan beskriver de olika sammanhang där elever kan komma i 

kontakt med ett begrepp.  
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Systrarna Moberg startade Sveriges första pedagogiska verksamhet för småbarn år 1899. En av syst-

rarna beskriver i sin bok vikten av att bland annat jobba med almanacka i samlingen (Rubinstein 

Reich, 1996). Under första delen av 1900-talet genomförde forskarna Oakden och Sturt (1922) en un-

dersökning för att öka förståelsen för hur barn uppfattar tid. Undersökningen visade att tid är ett åter-

kommande begrepp inom många skolämnen. De båda forskarna utgick från ett utvecklingspsykolo-

giskt perspektiv och deras mål med undersökningen var att ta reda på när barn är mogna för viss un-

dervisning. Fokus på undersökningen sattes på barnens förmåga utifrån dateringar som klockslag, da-

tum i en månad, årtal och epok. Resultatet av deras undersökningar visade att barns tidsförståelse ut-

vecklas långsamt men att vid elva års ålder ta ett stort språng framåt. Årstider relateras ofta till natur-

fenomen, att datum i månaden vållar problem då barnen inte vet vad datumet står för, men att person-

liga erfarenheter som den egna födelsedagen anses vara viktiga.  Deras undersökning upprepades av 

Bradley (1947). Det visade sig att Bradleys resultat överensstämde med den undersökning som Oak-

den och Sturts gjorde 1922.  Vidare menade Bradley (1947) att det är svårare för ett barn att dela in en 

dag i mindre delar än månader och årstider. Bradley ansåg att barnens utveckling var en gradvis jämn 

och ständigt pågående process. Vidare menar Hartsmar (2001) … ”att barn vet vilket årtal det är när 

det tillfrågas innebär inte att de även har någon uppfattning om ett vidsträckt kronologiskt system.”( 

s.52). Författaren nämner också en forskare vid namn Jahoda, som genom sina undersökningar kom-

mit fram till att ”vid sju års ålder börjar man hantera grundläggande begrepp som har med objektiv tid 

att göra som exempelvis år, årstider, månader, dagar och klocktid. ”(s.49). Jahoda menar vidare att 

begreppsutveckling utvecklas parallellt med intellektet, och att det är först vid tretton års ålder som 

barn börjar förstå att tid är en abstraktion. 

Jag hittade ett examensarbete gjort av Maria Berglund och Malin Larsson. Under deras sista termin vid 

Malmö högskola skrev de ett arbete som de kallar ”Tid kan betyda mycket”, där de undersöker hur 

elever från årskurs tre och fyra uppfattar detta med tid. Deras slutsats blev att eleverna lättare kunde 

sätta sig in i en situation om den innehöll händelser som var bekanta för dem. Denna slutsats får också 

stöd i både Oakden och Sturts (1922) och Bradleys (1947) undersökningar kring barn och deras upp-

fattningar gällande tidsbegreppen.  

Rubinstein Reich (1996) ifrågasätter syftet med almanackan, varför den ska vara med i samlingen. 

Författaren menar att ”snarare är almanackan helt enkelt en ritual eller en ceremoni som ger trygghet. 

Den har också med tid att göra, kanske tidig insocialisering i tidsnormer” (s.17). Furness (1998) menar 

att ”tid är svår att uppfatta och jämföra på samma konkreta sätt som längd och volym, men barnens 

intresse för tid är stort och det finns mycket som kan göras”(s.72). Doverborg (1997) skriver att om 

barnen har riktig otur kan de bli utsatta för en daglig samlingsritual om datum, veckodag och månad 

inte bara under hela förskolan men även ett par år in på skoltiden. Hon föreslår en riktig fundering 
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över detta. Enligt Doverborg finns det inga bevis för att barnen lär sig någonting av det. Rubinstein 

Reich (1996) och Furness (1998) menar alla att naturligtvis finns det anledning att under en begränsad 

period ta upp till exempel datum och veckodagar på ett sätt som engagerar eleverna. 

 Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att det skulle vara mycket intressant att ställa frågor till 

barn om deras tidsuppfattning, då de menar att vi vuxna ofta har en orealistisk uppfattning om hur barn 

uppfattar begrepp kopplade till tid. Barn och vuxna har helt skilda referensramar när det gäller tid.  

Rubinstein och Wesén skriver vidare att barn lever i det som är för stunden och har inte alls samma 

tidsuppfattning som vi vuxna, som förklaring till detta kan ges att barn har levt under en kortare peri-

od, och därför utgör en tidsperiod en större del av barnens liv än en vuxens liv. På så vis kan detta bi-

dra till att det finns skillnader i uppfattningen om vad som är lång/kort tid.  

 Ahlberg (2000) anser att om barn ska kunna bilda sig en uppfattning om omvärlden, måste de få 

många erfarenheter och ges många tillfällen att pröva det som kommer i deras väg.  Ahlberg anser 

också att ” Barns förståelse utvecklas när de erfar, urskiljer, ser samband eller relaterar saker till var-

andra.”( s.61). Hon menar vidare att upprepning och lära sig utantill inte leder till att barnen uppfattar 

mening och innebörder. Enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) och Rubinstein Reich och We-

sén (1986) vilka uttrycker sig på liknande sätt är tidsbegrepp svårt för ett barn att förstå. Bland annat 

beror det på att de av helt naturliga skäl inte hunnit skaffa sig erfarenhet av tid. Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004) menar vidare att ”när vi vill ange eller mäta tiden, anger vi antingen en bestämd tid-

punkt, absolut tid, exempel på detta är idag, samlingsstund.  Eller en avgränsad tidsrytm, realtiv tid. ett 

par exempel på detta är en vecka, en månad .  

Pramling (1991) menar att ett barns sätt att tänka skapas i relation till den tidsålder, det samhälle och 

den familj i vilken den föds.  Barns uppfattningar om olika fenomen skapas utifrån det som är deras 

vardag, lyssnar man till barnet och försöker förstå vad det vill säga och ge uttryck för inser man snart 

att det alltid är logiskt och rimligt utifrån barnens sätt att se på sin omvärld. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) menar att om vuxna i sin dialog med barnen även har fokus på händelser, och situ-

ationer som har anknytning till matematik väcks barnens lust och intresse att utforska och förstå om-

världen med hjälp av matematiken. 
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Enligt den kommande läroplanen Lgr11(Skolverket, 2011) ska undervisningen i matematik syfta till 

att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 

olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 

tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang . Skolverket skriver vidare att 

genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 

matematiska begrepp. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda och analysera ma-

tematiska begrepp och samband mellan begreppen. 

Begreppet tid är en självklarhet för människan. En timme har ett visst antal minuter, ett dygn har ett 

visst antal timmar och ett år har ett visst antal dygn. Tiden går hela tiden, och den följs upp med hjälp 

av klockor och almanackor. Men tiden kan inte studeras i mikroskop och kan inte göras till föremål för 

experiment. Tiden går ändå, och vi kan inte helt säkert säga vad det är som sker. Tiden visar sig för 

oss genom förändringar, bland annat syns det i månens kretslopp runt jordklotet. Tiden är ständigt i 

förändring vi kan inte se tiden, det enda vi kan se är bevis på att tiden har gått. Solens gång över him-

len, vintern och våren som kommer och går (Kreativ, 2008). 

Uppfattningen av tid beror helt på ålder, tidigare upplevelser och vilka referensramar man har. Tid är 

viktig ur ett mänskligt och socialt perspektiv. Sedan väldigt lång tid tillbaka har cykliska förlopp i na-

turen som dygnets och årstidens växlingar varit en del av människans vardag och man började tidigt 

mäta och periodisera tiden. Westlund (1998) menar att det är den objektiva och subjektiva tiden som 

vårt samhälle är uppbyggt kring. Hon skriver att den objektiva tiden är framåtriktad, indelad i sekun-

der, minuter, timmar, dygn, en vecka och år och kan mätas med klocka och almanacka. Det är denna 

tid som vårt samhälle är uppbyggt kring. Westlund (1998) menar vidare att det är den subjektiva tids-

aspekten som gör att tid kan upplevas på olika sätt såsom både långsam och snabb beroende på vilken 

situation man befinner sig i. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att när det gäller tid har vi 

alla olika föreställningar. Vi kan rita tiden som en cirkel, där vi placerar vinter, vår sommar och höst. 

Var i cirkeln vi bestämmer oss för att placera respektive årstid beror helt på våra upplevelser. Förfat-

tarna menar vidare att också kan beskrivas som en spiral, där upprepning och riktning kombinerar var-

andra.  Lundmark (1993) menar att tid är ”inget annat än ett begrepp och begrepp är instrument för 

våra tankar”(s.20).  

Enligt Platon är tiden alltså något som Skaparen fått tillgripa för att kunna ordna det uni-

versum han skapat. Tiden blev ett slags redskap som användes för att arrangera den lägre 

verkligheten, men den kunde aldrig bli något annan än en dålig imitation av evighetens 

högre sanning (Lundmark, 1993, s. 47). 
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Paulsson (2007) gjorde en undersökning, där han ställde frågor till låg och mellanstadieelever och till 

vuxna om deras bild av året och veckan. Anledningen till att han valde att ha med vuxna var att ta reda 

på om barn påverkas av den vuxnes inre bild av året eller veckan.  I Paulssons (2007) undersökning 

framkom att cirka en femtedel av sammanlagt 125 elever saknade bild av året, medan de vuxna sam-

manfattar året på följande sätt: 

Höstmörker, vårljus och ljusa sommarnätter Bilder och associationer till högtider och 

andra speciella dagar, men det har mer att göra med anknytning till litteratur, måleri och 

seder och intryck inom familjen (Paulsson, 2007, s.18). 

 

Paulsson (2007) fann i sin undersökning att både barn och vuxna tänker sig året som en cirkel, placer-

ingen av årets början och slut var det som varierade mellan de båda undersökta grupperna. Han fann 

också att en del av eleverna uppfattade året med månaderna ordnade i en fyrkant. Ingen av de vuxna i 

undersökningen hade den associationen. Åt vilket håll som året rörde sig varierade också, ett av bar-

nen förklarade att året går runt och kommer tillbaka. Paulsson frågade också elevgruppen hur deras 

vecka ser ut. Samtliga bilder börjar med måndagen, för någon elev räknas helgen med, för en annan 

finns den inte med.  

I alla tider har det varit viktigt för olika kulturer att hålla räkning på tiden för att kunna fastställa dagar 

för skörd, jakt, religiösa högtider och ritualer. Därför har det också utvecklats olika former av kalend-

rar. Primstaven är den äldsta kalendern som vi känner till här i Norden. Primstaven hade ofta formen 

av en flat stav, där det fanns en vintersida och en sommarsida. Sommarsidan sträckte sig från 14 april, 

som enligt den tidens beräkning var den första sommardagen till den 13 oktober . Vintersidan började 

den 14 oktober, som av tradition räknats som den första vinterdagen. Varje dag på året var markerat 

med en skåra i staven. Tecknen på staven var knutna både till kyrkoåret och världsliga händelser. På 

staven kunde man se en inristad tumvante eller ett träd utan löv. Detta var tecken på att vintern hade 

kommit.  Eftersom primstaven inte var skapad för ett speciellt år utan var en evighetskalender, var de 

skiftande högtidsdagarna under kyrkoåret som påsk och pingst inte inristade på stavarna (Heiberg So-

lem & Lie Reikerås, 2004). Kalendrarna eller almanackorna innehöll också information om helgdagar, 

namnsdagar, astronomiska händelser och andra viktiga händelser. Redan i det Romerska riket förekom 

tabeller som liknade våra almanackor väldigt mycket. De fanns både i bokform och uthuggna i mar-

mor. Almanackan innehöll ofta hälsoråd och råd för de vardagliga händelserna i bondesamhället. När 

det var tid att skörda, så och vad som var lämpligt att göra under en viss tid på året. Heiberg Solem 

och Lie Reikerås (2004) skriver att redan för 4000 år sedan upptäckte egyptierna att jorden roterade 
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365 gånger på sin väg runt solen, det vill säga att ett år bestod av 365 dagar. De delade in året i tolv 

månader, trettio dagar vardera, de dagar som blev över tillägnade de fem gudar som egyptierna firade 

innan det nya året tog vid. Senare beräkningar visade att året faktiskt var en kvarts dag längre, vilket 

har lett till många justeringar av kalendern under historiens gång. Den första justeringen skedde 238 

f.Kr. då härskaren i Alexandria lade till en dag vart fjärde år- ett skottår. Devonshire (2007) skriver att 

varje månad har ett ordningsnummer, det är månadens datum. Augustinus (född 354 efter Kristus) 

menade att tiden är nödvändig för vår uppfattning av världen, det är inte bara så att vi behöver en tids-

ordning. Den franske filosofen Paul Ricoeur (1988) menar att kalendern eller almanackan är ett sätt för 

oss människor att mäta tid, den markerar intervaller av våra mänskliga handlingar. Som dynastier, 

festdagar, tid för arbete och tid för vila. Enligt Paul Ricoeur (1988) länkar kalendertiden samman den 

astronomiska tiden med den offentliga daterbara tidskaraktären. 

Genom denna dubbla egenskap skapar kalendern harmoni mellan arbetet och dagarna, 

mellan högtider och årstider och år. Den integrerar gemenskapen och dess seder i den 

kosmiska ordningen (s.217). 

 

Hartsmar (2001) menar att det finns en stor skillnad mellan hur tiden användes i bondesamhället och i 

vårt högteknologiska samhälle. Hon skriver också att dagens människor pratar om tid utifrån hur de 

ska organisera de dagliga händelserna i korrekt ordning. Till sin hjälp använder man då almanacka och 

klocka.  

Vi lever sålunda i en värld där, vardagen i hög grad styrs av ett begrepp som ingen kun-

nat ge en fullständig definition av i entydiga logiska termer. Begreppet tid används nu-

mera av gemene man som en social konvention för att ordna vardagens händelse i kor-

rekt följd. Med klockans, kalenderns och tidslinjens hjälp håller vi ordning på våra dag-

liga plikter och sådant som tillhör det förflutna. (Hartsmar, 2001, s.36) 
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Artefakter är enligt Carlgren (1999) ett fysiskt redskap, en artefakt innebär mänsklig kunskap och be-

grepp. Artefakter är något som vi använder i vår vardag när vi löser ett problem eller tänker. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv menar Carlgren att artefakter är en del av människors handlande. Artefakter 

kan vara almanacka, pussel och pennor. Hartsmar (2001) menar att dagens människor använder alma-

nackan för att kunna strukturera upp dagen. Skillnaden mellan hur tiden användes i bondesamhället 

och hur den används nu skiljer sig markant från varandra. Nu tar vi inte speciell stor hänsyn till årsti-

dens växlingar medan folk som levde i bondesamhället hade helt andra tidsramar. Säljö (2000, s.36) 

menar att ” kalendern tjänar som minnets och tänkandets protes, vi tänker i symbios med kalendern. 

Mening, innebörd och betydelse går mellan användaren och artefakten vid läsandet och skrivandet.” 

Författaren menar vidare att vid användandet av en enkel kalender kan vi ha kontroll över en stor 

mängd information. Bildigt talat parkerar vi meningsfulla utsagor som information och tar fram infor-

mationen när vi behöver den. 
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I denna del av arbetet beskrivs metoden som jag valde för min undersökning. Jag kommer också att 

beskriva valet av just den metoden, hur urvalet gjordes, beskrivning av pilotintervjun och hur genom-

förandet av intervjuerna gick till. Bearbetning av data, samt etik och validitet och reliabilitet kommer 

att redovisas sist i denna del. 

 

Anledningen till att jag valde att använda mig av kvalitativ ostrukturerad intervjumetod grundar sig på 

att metoden stämmer väl överens med mitt syfte för undersökningen. Syftet var att ta reda på vad ele-

verna hade för uppfattning om de tidsbegrepp som används vid användandet av almanackan i den dag-

liga samlingen. När det gäller ostrukturerade kvalitativa intervjuer tenderar de till sin natur att mest 

likna ett vanligt samtal, det viktiga är att få reda på den intervjuades uppfattning gällande något. 

Önskvärt är då att låta den intervjuade röra sig fritt i sitt tänkande. I kvalitativ forskning kan intervjua-

ren avvika i tämligen stor utsträckning från varje form av intervjuguide eller frågeschema som har 

formulerats. De kan ställa nya frågor som en uppföljning av det som den intervjuade svarat, och de 

kan variera ordningsföljden i frågorna (Bryman, 2011). Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten 

måste också ligga på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden, det vill säga det 

som intervjupersonen upplever är viktigt. 

 

Jag bestämde mig för slumpmässigt urval i klassen som bestod av 21 elever. Min tanke var att inter-

vjua en tredjedel av klassen, vilket innebar sju elever. Elevernas namn skrevs ner på lappar, dessa la-

des i en låda som jag drog sju namn ur. Valet av antal elever att intervjua utgjordes inte av någon spe-

ciell tanke utan det kändes som det kunde vara ett tillräckligt antal med tanke på den tid jag hade till 

mitt förfogande för undersökningen. Samtliga föräldrar till eleverna i klassen hade gett sitt samtyckte 

till deras barns deltagande i undersökningen. 

Anledningen till att jag gjorde en pilotundersökning var inte endast för att ta reda på om frågorna höll 

igenom intervjun, utan också för att säkerställa att undersökningen i sin helhet skulle bli bra. Eleven 

som jag valde ut till pilotundersökningen gick i samma klass som de elever jag sedan intervjuade. En-

ligt Bryman (2011) bör valet av individ till pilotundersökning inte falla på någon elev som redan finns 

i den grupp där intervjuerna ska genomföras. Jag anser inte att detta medförde något problem för un-

dersökningen eftersom elevens namn inte fanns med då de som blev utvalda att intervjuas valdes. I 
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samband med att jag pratade med eleven om detta, så var eleven helt införstådd med att han inte skulle 

bli en av dem som skulle intervjuas för själva undersökningen. Naturligtvis hade eleven också möjlig-

heten att säga nej till att var med i pilotundersökningen och få vara med om samma ritual i urvalet som 

de övriga i klassen. Under själva pilotintervjun var min tanke att använda mig av den intervjuguide jag 

hade gjort, men upptäckte snart att samtalet flöt lättare om vi pratade mer allmänt om detta med tids-

begrepp. Intervjuguiden använde jag sedan i intervjuerna som ett stöd. 

Under intervjuerna satt jag med en elev i taget i ett grupprum. Valet av lokal för intervjuerna föll sig 

naturligt då vi befann oss i en för eleven känd miljö. Under föreberedelserna inför intervjuerna lades 

stor vikt vid att vi skulle få sitta ostört, varpå vi stängde dörren om oss. I korridoren där samlingsrum-

met som var tänkt till mina intervjuer fanns låg också flera klassrum. För att vara säker på att vi skulle 

få sitta ostörda frågade jag de andra lärarna om det var okej för dem att vi använde samlingsrummet, 

eftersom samlingsrummet ofta användes till mindre grupparbeten. En lapp sattes även upp för alla 

eventualiteters skull . Trots detta blev vi avbrutna några gånger av att dörren öppnades. Inledningsvis 

förklarade jag min tanke med intervjun, samt att de om de kände sig obekväma i situationen kunde 

välja att inte slutföra intervjun. Innan intervjun startade frågade jag varje elev om det kändes bra för 

dem att bli inspelade på dator.  Jag förklarade för eleverna att risken finns att inte allt kommer med 

och att jag då missar något viktigt i samtalet. Därför valde jag också att ha med papper och penna, som 

extra hjälp. Det kan bero på att eleven pratar tyst, att jag som intervjuare är otydlig eller att det kom-

mer in något annat störande moment. Enligt Bryman (2011)  finns det risk att speciella fraser och ut-

tryck går förlorade vid enbart anteckningar. Det jag var intresserad av i intervjuerna var svaren och 

innehåller i det de uttryckte . Fördelen med att sitta med en elev i taget gör att det blir lättare för eleven 

att koncentrera sig och att den då inte styrs till att säga något som någon annan av de närvarande nyss 

sade.  

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att den som intervjuar bygger upp en miljö som känns trygg för den 

som ska intervjuas. Varje intervju tog mellan 15 minuter och 30 minuter. Vid inspelningen och samta-

let satt vi mitt emot varandra eftersom jag kände att det var viktigt att den som intervjuar och den som 

ska intervjuas kunde se varandras ansikten speciellt ögonen, vilket ingav förtroende. Till min hjälp för 

att få eleven mer fokuserad och klar över vad det var jag ville med intervjun, använde jag mig av den 

almanacka som användes och fanns i klassrummet. Varje intervju inleddes med att jag först tackade 

eleven för att han/hon ville ställa upp på intervjun. För att tydliggöra för eleverna vad mitt syfte var 

med själva intervjun hade jag med den almanacka som vanligtvis hängde i klassrummet, enligt Trost 

(2010) kan detta underlätta själva inervjun. Intervjuguiden fanns med som ett extra stöd för mig ifall 

jag skulle glömma något begrepp, eller hur jag tänkt använda mig följdfrågorna. Precis som i pilotin-
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tervjun följde jag inte intervjuguiden(se bilaga) exakt som den var skriven, utan det föll sig naturligt i 

den ordning de kom fram i samtalet. De begrepp som kom att diskuteras utifrån almanackan i sam-

lingen var datum, veckodag, månad, årstid och år. Efterhand som begreppen behandlats ställde jag frå-

gan till varje elev, om det var något mer som de ville berätta eller som de visste om almanackan och 

de tidsbegrepp vi hade diskuterat kring. Ingen av eleverna hade något mer att tillägga. Intervjun avslu-

tades genom att eleven själv fick lyssna lite på det inspelade samtalet och jag tackade för deras med-

verkan. 

Lanz (1993) menar att vid inspelning av intervjuer minimeras riskerna med att missa något väsentligt. 

Genom att spela in underlättas också bearbetningen, det blir då lättare att höra om intervjuaren ställt 

ledande frågor. Jag valde också att ha ett papper till eventuella anteckningar. Efter att ha lyssnat ige-

nom intervjuerna läste jag också igenom de anteckningar jag fört under själva intervjuerna, men hitta-

de inget som var användbart för studien. Kihlström (2007) anser att en intervju inte bör pågå i mer än 

60 minuter. Mina intervjuer varade i 15-30 minuter, vilket kändes som att det var rimlig tid för en sex-

åring. För att jag skulle vara säker på att det skulle bli bra kvalité på intervjun ljudmässigt, gjorde jag 

en provinspelning hemma i ett tyst rum. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ha bra kvalité på det 

inspelade, eftersom en knappt hörbar intervju blir svår att analysera. Transkriberingsarbetet startade 

med att jag först lyssnade igenom alla intervjuer två gånger. Detta för att än en gång säkerställa kvali-

tén på det inspelade materialet. På grund av klassens redan fulla schema fann inte möjligheten att 

komma tillbaka till klassen och göra nya intervjuer, därför kändes det viktigt att kvalitén på det inspe-

lade var bra och användbar. Sedan satte jag mig med min bärbara dator, som varit mitt arbetsredskap 

och började lyssna och föra ner på papper vad som sades. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

den som transkriberar intervjuerna bör vara väl insatt i ämnet och därför ansåg jag att det inte fanns 

någon anledning att låta någon annan göra transkriberingen. Risken är alldeles för stor att det blir 

missförstånd och felaktigheter i utskriften om man ber någon annan göra transkriberingen som inte är 

insatt i det som jag undersökt. Under själva transkriberingen tog jag inte med sådant som inte hade 

relevans till själva undersökningen, det kunde gälla allt från pauser, hostningar, kommentarer som be-

rörde andra saker än det som vårt samtal handlade om. 

För att få fram elevernas uppfattningar använde jag mig av metoden meningskategorisering och hän-

visar till Kvale (1997) där man reducerar och använder det som är relevant för undersökningen. Ge-

nom att använda denna metod kodades texten till olika kategorier. I detta fall alla elevernas utsagor 

kring respektive begrepp Jag satte mig sedan vid datorn för att skriva ihop vad varje elev för sig sagt 

om de olika begreppen, detta gjorde jag för att inte blanda ihop eller råka missa något. Utskriften 

klippte jag sedan isär i mindre stycken, varje uttalande för sig. För att hålla ordning på alla lappar fick 
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varje elev ett nummer från ett till sju. Därefter lade jag alla lappar med utsagor som berörde begreppet 

datum i en hög och så vidare. På detta sätt blev det sedan lättare att analysera de skillnader och likheter 

som eleverna uttryckt i sina uppfattningar gällande tidsbegreppen, utan att på det sättet peka ut någon 

speciell elev. Kvale (1997) menar att det är viktigt att utesluta personliga värderingar och tolkningar, 

detta kan påverka resultatet negativt. 

Några elever valde att rita sina uppfattningar om begreppen och i samband med att eleverna ritade 

samtalade jag med eleven om det som ritades, detta spelades också in. Eftersom eleverna valt att ut-

trycka sig på detta sätt analyserade jag teckningarna på samma sätt som jag gjorde med det övriga in-

spelade materialet. Teckningarna hamnade således i den hög som berörde just det begrepp som ritats. 

Sedan tittade jag efter de likheter och olikheter som fanns i det ritade materialet. 

.  

 Vetenskapsrådet (2011) har skrivit anvisningar hur en undersökning ska gå rätt till etiskt. Det finns 

fyra huvudkrav, vilka jag tog hänsyn till i min undersökning.  Informationskravet och samtyckekravet 

innebär att jag i ett hembrev till föräldrarna förklarat syftet med studien, samt att deltagandet är frivil-

ligt. I hembrevet hade jag ett önskemål om att vårdnadshavarna samtalade med sina barn om min av-

sikt med undersökningen. För att jag överhuvudtaget skulle kunna göra denna undersökning ville jag 

veta om det fanns någon förälder som hade invändningar mot att just deras barn medverkar i studien. 

För att inte någon elev skulle känna sig utlämnad vid ett eventuellt nekande från vårdnadshavaren bad 

jag den vuxne skriva detta i veckoboken och sedan lämna in till mig eller pedagogen som fanns i klas-

sen. Naturligtvis hade eleven valfriheten att avbryta intervjun när de önskade. Konfidentialitetskravet 

innebär att ingen utom de som medverkat i studien kan ta del av uppgifterna som gäller den. I brevet 

hem till föräldrarna upplyste jag dem om nyttjandekravet där jag tydligt framförde att det samlade re-

sultatet endast får användas i forskningssyfte. 

Med validitet menas att man undersöker det som man har för avsikt att undersöka (Kvale & Brink-

mann, 2009). Efter att ha gjort pilotintervjun ändrade jag inte något i min intervjuguide utan jag kände 

att jag med all säkerhet skulle få svar på de frågor jag ställde. Reliabilitet innebär att någon annan ska 

kunna göra samma studie med samma frågeställningar och syfte och få samma resultat. Naturligtvis är 

detta möjligt men det beror ju på vilka elever som intervjuas. Trost (2010) menar att då det är männi-

skor det handlar om är det svårt att få till exakt samma resultat. Förutsättningar måste då vara helt lika 

och det är ju sällan möjligt när det handlar om människor. När det gäller min undersökning menar jag 

att den går att genomföra av någon annan. 
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I detta kapitel kommer resultatet redovisas utifrån syftet som var att undersöka hur sexåringen uppfat-

tar de tidsbegrepp som läraren använder kring almanackan i den dagliga samlingen i förskoleklass. 

Elevernas skilda uppfattningar av respektive tidsbegrepp: datum, veckodag, månad, årstid och år, pre-

senteras under separata rubriker. Under varje rubrik sammanfattas elevernas skilda uppfattningar. I 

texten används citat och bilder från eleverna i syfte att beskriva innebörden i uppfattningarna.  

Elever uppfattar datum på skilda sätt. I samtalet kring almanackan och datumen i samlingen fram-

kommer det tydligt hur eleverna uppfattar begreppet datum. När jag frågade eleverna vilket datum det 

var idag, var det endast tre elever som visste det.  Några elever har svårigheter med att förklara vad 

som menas med datum, de kan inte förklara datumens betydelse. Om just detta att de inte kan förklara 

vad datumen står för beskriver en elev så här ” Vet jag inte, kan inte svara på det”. När almanackan tas 

fram i samlingen så finns det elever som uttrycker följande ”det är bara en siffra”. 

I en intervju förklarar en elev hur han uppfattar vikten av datum ” att det finns olika siffror, och vet 

man inte att siffran tolv är tolv kanske man går till tandläkaren fel dag”. Denna elev har uppfattat be-

tydelsen av sambandet mellan händelser och den specifika siffran. En annan elev tydliggör ”det är vik-

tigt att kunna detta med datum, så det inte blir fel”. Med detta uttalande menade eleven vikten av att 

göra rätt sak på rätt dag.  

I samtalet om datum kopplar en del elever datum till specifika för dem viktiga händelser, så som fö-

delsedag och jul. Följande citat beskriver detta: ”Det är snart jul”, ” jag vet att det är min födelsedag ”. 

Det finns också elever som kopplar datum till ny månad, ett exempel på detta är ” När det är hög siff-

ra, mer än tjugo blir en ny månad. Ett kan inte vara sist” Ytterligare en elev uttrycker detta med datum 

på följande sätt ” Om det står 1 på almanackan är det ny månad, om man ser att det är ett vet man ju 

säkert att det är typ mars eller nåt” Dessa elever kopplar enligt mig ihop detta med att en låg siffra är 

början på en månad, och att månadens dagar har ett nummer 

Ytterligare en elev uttrycker ” man ska lära sig alla siffror som finns, kunna räkna upp dem”, enligt 

den här eleven är räkneorden i räkneramsan viktig. Eleven kopplar inte själva datumet till en dag i må-

naden. En elev beskriver betydelsen av datum på detta sätt ” jag behöver inte kunna det, mamma kan 

vilken dag jag fyller år”. Här framkommer att eleven inte har något behov av att lära sig datum och 

dess betydelse eller användningsområde.  Några elever visar tydligt i sina beskrivningar av datum att 

de vet vad det handlar om, det är de elever som har förstått att datumen har en funktion. 

Sammanfattningsvis uppfattar eleverna tidsbegreppet datum enligt följande 
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 Osäkerhet kring begreppets betydelse 

 Ses som siffror 

 Hör ihop med en bestämd aktivitet eller händelse 

 Kopplas till viktiga händelser, som födelsedag och jul 
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Sammanfattningsvis kan sägas att för eleverna är veckodagarna förknippade med händelser och åter-

kommande aktiviteter och att veckodagarna är de dagar man är i skolan. När samtalet började om 

veckodagar, märktes det tydligt att de flesta av eleverna verkade ha svårt att förklara vad ordet bety-

der. Men efter att fått ordet förklarat kunde näst intill alla eleverna räkna upp veckans alla dagar. Här 

framkommer också att den elev som inte har svenska som modersmål inte heller kan förklara riktigt 

vad han har för uppfattning om veckodagar. Eleven svarar ”jag vet inte det” Det är mycket troligt att 

just ordet veckodag inte används speciellt mycket i samlingen när man samtalar kring dagarna i veck-

an. Istället väljer man att använda endast ordet dag. 

 Det finns likheter i elevernas uppfattningar om hur många dagar det finns i en vecka, och flera av ele-

verna vet veckodagarnas namn.  Med viss stolthet i rösten räknar en elev upp veckans alla dagar när 

jag frågar om hon kan och säger i slutet ” hörde du att jag kunde? Jag sa ju det” En elev uttrycker det 

på följande sätt ”dag som är i veckan, det finns sju”. Man måste kunna alla, det kan jag, och kan man 

inte det bli fel dag när det är träning, och sånt och lördagsgodis”. I samtal med en annan elev frågar jag 

om hon vet varför det finns veckodagar, till svar får jag ” det är nog någon som hittat på det” En av 

eleverna beskriver veckodagarna på detta sätt ” alla är viktiga, men onsdagen är viktigast för mig, då 

har jag friidrott”. 

 En annan elev räknar på fingrarna och kommer fram till att veckodagarna är 5. Hon uttrycker och för-

klarar sig på följande sätt ” lördag och söndag behöver man inte räkna, för man är inte i skolan då ”och 

knyter då veckodagarna till något som är knutet till skolans verksamhet. En elev ger som exempel 

”dagarna heter olika, annars kanske man går till gympan på fel dag”. Veckodagarna är för många ele-

ver starkt knutna till händelser då det finns någon inplanerad aktivitet, något man längtar efter och som 

är återkommande. Sammanfattningsvis uppfattar eleverna tidsbegreppet veckodag enligt följande  

 Osäker på uttrycket veckodag 

 Förknippas med återkommande aktivitet/händelse 

 Då man är i skolan 

 Som en ramsa 
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I elevernas beskrivning av begreppet månad märks det tydligt att flera elever kan koppla ihop månad 

med år och att även årstid hör ihop med begreppet månad. För många elever uppfattas begreppet må-

nad som år men även att begreppet har med årstid att göra. En elev uttrycker sig på följande sätt ” Det 

är många, typ 2010, 2011, 2012”, en annan elev menar att ” det är typ som sommar, vinter och höst”. 

 

Denna elev ritar sin födelsemånad och årstiderna som han kan, se bild ovan. När han ritat klart ser jag 

att vinter fattas. När jag frågar honom varför han inte ritat den årstiden säger han ”det är ju snö, och 

snö kan man inte se på ett vitt papper”. Eleven talar också om att han vet att det finns månader som 

heter april och juni. Eleven menar att man inte kan få paket och julklapp på samma gång, detta svar 

tolkar jag som att han inte fyller år vid jul utan fyller år en annan månad. Ytterligare en elev kopplar 

sin födelsedag till årstid ” Jag vet inte vilken månad jag fyller, men det är sommar då”., en annan elev 

uttrycker följande ”oktober är min månad, det finns 17 månader, det låter som det är så.”. 

En elev kan alla årets månader, och ritar en teckning för att som han säger ”du lättare ska förstå, frö-

ken hur det är” Han ritar alla årets månader, men inte i ordning. Men den månaden som han ritar först 

är februari, födelsedagsmånaden, se bild.  
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Sin månadsbild ritar han längst ner i vänstra hörnet av pappret, när jag påpekar att han inte ritat måna-

derna i ordning talar han om för mig att det behöver man inte. Bara man vet hur många månader det 

finns, och vad det heter. En annan elev uttrycker ”alla dagar finns där”. Detta tolkar jag som att eleven 

förstår att det finns ett visst antal dagar i varje månad. Sammanfattningsvis uppfattar eleverna tidsbe-

greppet månad enligt följande 

 

 Förknippas med årstid och år 

 Viktig månad är den månad man fyller år 

 Lättare för en del elever att rita årets månader än att förklara med ord 

 

Elever uppfattar även årstider på skilda sätt. Det framkommer att vissa elever inte kan förklara vad 

som menas med årstid. En elev uttrycker ” Det har jag ingen aning om”, ytterligare en elev, beskriver 

själva ordet som ”svårt”. En annan förklarar det på följande sätt ”det vet jag inte vad det är för någon-

ting”.  Det finns även elever som tydligt uttrycker att de har uppfattat att det finns en koppling mellan 

årstid och år 

 En elev uttrycker ” årstid det är som ett år”. En elev förklarar med stor säkerhet, eleven är den enda 

som är säker på vad årstider är och hur många det finns ” jag vet att det är vinter, vår, sommar och 

höst, jag bara vet det, det är faktiskt sant”. Ytterligare ett exempel på vad en årstid beskrivs på detta 

sätt ” det finns årstider annars blir det inte kallt eller varmt”, samma elev säger ”fjärilen kommer inte 

fram, inga sommarkläder”. Vidare menar samma elev ” det är blommor på sommaren, snö som det är 

nu, på hösten har vi lov och i juli då är det varmt” Här framkommer det tydligt att de här eleverna upp-

fattat skillnader mellan årstiderna. De sammankopplar också värme och kyla, växtlighet och det som 

sker i naturen med respektive årstid. Dessa elever har uppfattat att årstiderna kommer och går. Sam-

manfattningsvis uppfattar eleverna tidsbegreppet årstid enligt följande 

 Ingen kännedom om begreppets betydelse 

 Koppling årstid och år 

 Årstidsväxlingar 

 

 



 

20 

 

När det gäller hur eleverna uppfattar tidsbegreppet år, framkommer det tydligt att det finns uppfatt-

ningar som skiljer sig från andra. För eleverna utmärker sig året bland annat genom att vara långt eller 

kort, att året går runt, runt elev och att det hör samman med deras födelsedag. En elev uttrycker sig så 

här ”det är alla månader, och om man ska fylla år snart är det kort, men om det är länge till nästa gång 

är ett år jättelångt”. Denna elev har en klar uppfattning om att året består av alla månaderna. Däremot 

har eleven inte klart för sig hur månader det finns i ett år. Eleven väljer att förklara året på följande sätt 

” rätt så långt, till nästa gång man ska fylla år är det jättelångt, då är det nog tjugo månader, alltså jätte-

långt” Ännu en elev menar att år och födelsedag hör ihop ” ett år kan ju vara att man fyller typ 2, och 

sen är det långt till man fyller 3, jag tycker det är långt till min födelsedag”.  Här framkommer det tyd-

ligt att eleverna kopplar tidsbegreppet år till en för dem viktig händelse. Vidare hur lång tid som åter-

står till nästkommande viktiga händelse. En annan elev väljer att rita året, det såg ut som tårtbitar och 

förklarade samtidigt att ”det går runt, runt alla månader kommer tillbaka, se bild. 

 

 

Ytterligare en elev är helt övertygad om att året är kort. Någon vidare förklaring till detta hade han 

inte, det känns bara rätt var hans slutsats. En annan elev förklarar att året på detta sätt ” det är jätte-

långt, har många dagar” Eleven berättar också att han tror att det kommer ett nytt när det året är slut. 

Dessa tankar uttrycker han på följande sätt ”Jag tror att det kommer ett nytt senare, men jag vet inte 

säkert”  

 Det finns också en elev som uttrycker sig så här ” jag vet att året är kort, det är svårt att förklara men 

det är 8 veckor om det är kort, och 9 om det är långt.  När det gäller elevens förklaring av vad ett år är, 

framkommer åter igen en koppling till födelsedagen. En för flertalet elever viktig händelse. Samman-

fattningsvis uppfattar eleverna tidsbegreppet år enligt följande 
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 Alla månader 

 Långt/kort 

 Associerar till födelsedag 
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Kapitlet innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion samt tankar kring almanackans användande i 

samlingen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

Till studien valde jag ostrukturerad kvalitativ intervju metod, då jag tycker att den passar mitt syfte 

med undersökningen. Nämligen att undersöka elevers uppfattning om de tidsbegrepp som används vid 

användandet av almanackan i den dagliga samlingen. Jag anser att jag genom att göra intervjuerna fått 

svar på min frågeställning. Till en början hade jag tänkt använda mig av mobil för att spela in intervju-

erna, men efter att ha gjort en provinspelning på mobilen blev inte ljudkvalitén som jag önskade. In-

tervjuerna spelades därför in med hjälp av bärbar dator. Även här gjorde jag en provinspelning för att 

säkerställa ljudkvalitén. Under intervjuerna förde jag en del anteckningar, efteråt insåg jag att dessa 

anteckningar inte tillförde något utöver det inspelade materialet. Kanhända var det så att eleverna blev 

störda av att jag satt och antecknade under samtalet. Mina anteckningar var ju menat som ett stöd, men 

det inspelade samtalet gav en mycket större tillförlitlighet.  

 Det var svårt att finna en lokal där vi kunde genomföra intervjuerna ostört. Ett antal gånger stördes vi 

av människor som ryckte i dörren, eller att en nyckel sattes i låset. Trost (2010) nämner detta med av-

brutna intervjuer och menar att man ska använda sig av det material som är tillgängligt och som är re-

levant för studien. Trots att det ibland blev lite avbrott i samtalet känner jag mig mer än nöjd med de 

inspelade intervjuerna. 

Enligt Kvale (1997) är det intervjuaren som är forskningsverktyget, och samtidigt experten på själva 

ämnet för intervjun och samspelet mellan människor. Intervjuaren måste hela tiden ha fokus på hur en 

fråga ska ställas, behärska konsten av att föra ett samtal och inte avvika från ämnet för mycket. Viktigt 

är också att intervjuaren har ett öra för intervjupersonernas speciella sätt att uttrycka sig, det var ju 

barn jag intervjuade.  Med anledning av detta gjorde jag en pilotintervju för att öka mitt självförtroen-

de, men också för att kontrollera mitt språkval och sättet jag ställde frågorna, naturligtvis också för att 

säkerställa att frågorna gick att besvara. Enligt Trost (2010) kan det också vara bra att ha med den ar-

tefakten som man ska prata kring, han menar att  kan detta göra barnen mer intresserade av att delta i 

själva samtalet. Enligt Kvale (1997) är det genom att intervjua man blir en bra intervjuare. Genom in-

tervjuerna har jag lärt mig att det krävs mycket övning för att bli en bra intervjuare. Jag ser intervjuer-

na som en viktig del i mitt eget lärande och framtida arbete som pedagog. Samtal kommer jag ju att ha 

med eleverna/barnen oavsett om de spelas in eller inte.  
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Trost (2010) menar att det är genom att göra misstag som intervjuare som man blir en bra intervjuare.  

Författaren menar att om den som intervjuar är påläst på frågorna blir det ett mer avslappnat samtal, än 

om intervjuaren sitter och läser innantill. Kvale (1997) skriver vidare att det är viktigt att den som in-

tervjuar på kort tid skapar en kontakt som blir till något mer än ett utbytande av känslor. Det är också 

enligt Kvale (1997) viktigt att den som intervjuar bygger upp en miljö som känns trygg och avslapp-

nad för att få den intervjuade att tala fritt. Detta kände jag uppfylldes, mycket beroende av att jag varit 

i klassen fyra veckor innan jag påbörjade intervjuerna. Min upplevelse är att eleverna och jag hade en 

bra och avslappnad relation.  

 

När jag nämnde för min handledare på min praktikplats vad det var jag hade för avsikt att undersöka, 

blev hon intresserad. I samtalet som följde berättade hon för mig att almanackan finns med som ett 

stående inslag i den dagliga samlingen är nog mest rutin, för att det alltid varit så.. Tyvärr utan att man 

som lärare reflekterar över hur eleverna uppfattar de begrepp man pratar om. Hon berättade vidare att 

hon arbetat många år som lärare i förskoleklass, och det alltid har funnits med på ett eller annat sätt. 

Enligt henne så hade det mest rullat på, inte funderat speciellt mycket över elevernas intresse och kun-

skap kring de tidsbegrepp som används. När jag sedan efter att ha genomfört mina intervjuer berättade 

för henne hur utfallet blivit blev hon förvånad och nästan generad över hur lite kunskap som fanns hos 

eleverna när det gäller tidsuppfattning gällande de begrepp som används i samband med samlingen 

och användandet av almanackan. Efter att ha studerat mitt resultat kände min handledare att det nog 

var dags för lite nytänkande när det gäller att undervisa om tidsbegreppen som vi rör oss med vid an-

vändande av almanackan. Och i vilken ålder man bör starta med den undervisningen. Utifrån Jahodas 

(1963) resultat så borde det inte finnas någon undervisning om tidsbegreppen förrän eleven fyller sju 

år. Enligt honom är det först då som eleven kan börja hantera grundläggande begrepp som dagar, 

veckor, månader, årstider och år. Han menar också att allt detta med begreppsutveckling har med intel-

lektet att göra. 

Efter att ha genomfört intervjuerna och jobbar mig fram till det resultat som redovisats tycker jag mig 

ha fått en klarare bild över vad sexåringen har för olika uppfattningar om de begrepp som används vid 

användandet av almanackan i den dagliga samlingen. När jag började med undersökningen var jag nog 

inte riktigt säker på vad som skulle komma fram. Det kändes ju bara spännande. Det som förvånade 

mig var att det fortfarande används på vissa skolor som ett stående inslag i samlingen, främst då i för-

skoleklass men också en bit upp i skolåren. Eftersom almanackan fanns med som daglig rutin blev jag 

förvånad över att det endast var tre elever som visste vilket datum det var den aktuella dagen för inter-

vjun. Almanackan hade ju varit en del av den dagliga morgonrutinen sedan skolstarten på hösttermi-

nen. På något sätt känns det som om eleverna borde fått klart för sig detta med de olika tidsbegreppen 
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som användes vid användandet av almanackan i den dagliga samlingen. Egentligen borde jag väl inte 

blivit så överraskad över det . Varje morgon efter att lärare gått igenom almanackan hängs den på sin 

plats igen, och begreppen nämns inte förrän nästa dag., inget samtal om det som kommit fram överhu-

vudtaget gällande tidsbegreppen. Nu när jag har resultatet framför mig känns det som om lärarna verk-

ligen missar något viktigt när de inte samtalar vidare om till exempel datumet för dagen. Det finns ju 

mycket att jobba vidare med, eftersom Bradley (1947) ,  Oakden och Sturt (1922)  kom fram till i sina 

forskningar om barns tidsuppfattning att detta med datum är svårt. Därför är det då extra viktigt att 

man pratar med eleverna om deras personliga erfarenheter av datum, eller om man märker att flertalet 

av eleverna i klassen har problem med tidsbegreppen. När det gäller elevernas uppfattning gällande 

årstider blev jag fascinerad av att höra deras beskrivningar av årstiderna.  

Några elever kopplade värme/kyla det som sker i naturen till respektive årstid.  Naturligtvis ska de 

känna till begreppen, men det jag upptäckte i min undersökning var ju att många av eleverna hade sto-

ra svårigheter med de begrepp som används i samlingen då almanackan finns med. Vygotskij menar i 

sin forskning att begreppsuttryck är talat språk, tecken och kroppsspråk. I min undersökning valde 

några av eleverna att rita sina uppfattningar om hur månad och år såg ut just i deras tankevärld. När 

det i detta fall gäller en teckning som en elev gjort för att tydligare visa för mig vad han menar blir det 

tydligt för mig att koppla det till just Vygotskij tankar, för att kunna utveckla ett begreppsinnehåll 

måste man utveckla ett språk som täcker det (Johnsen Hoiones, 2008). Min undersökning visar också 

på att precis som Johnsen Hoines (2008) skriver att när vi ställs inför ett problem som vi inte kan be-

skriva med ord, väljer vi det språk som vi har lättast att uttrycka oss i, I min undersökning teckningar.  

Mitt resultat visar, i likhet med Paulsson (2007) att en del elever uppfattar året som fyrkantigt. På 

många skolor finns det årskalendrar med månaderna ordnade i en fyrkantig serie. Just på den skolan 

där jag genomförde mina intervjuer fanns ingen sådan, men eleven förklarade för mig att hemma hos 

hans mormor fanns det en sådan, men att han inte kunde rita av hennes precis som den såg ut.. Enligt 

mitt sätt att se ritade han hur året såg ut utifrån hur han kom ihåg mormons kalender. I teckningen 

framträdde alla årets månader, dock inte i ordningsföljd. Detta var inte viktigt enligt eleven, utan det 

viktiga låg i att alla årets månader fanns med.  

Lundmark (1993) hänvisar till Augustinus som menade att vi människor har förmåga till minne. Detta 

tycker jag att den elevens teckning av året är ett bra bevis på. Mitt resultat visar också precis som Pa-

ulsson att när elever ritar årets månader blir ofta den månaden som är extra viktig för just den eleven 

större, eller att den framträder på bilden på ett tydligare sätt. Den elev som valde att rita årets alla må-

nader ritade sin födelsedagsmånad först, han var född i februari.  Precis som i Paulssons (2007) under-

sökning fann jag gällande begreppet år att det fanns likheter hur eleverna uppfattar begreppet år. I 

både min och Paulssons (2007) undersökning uttrycker en del elever, oavsett om man valt att rita eller 

berätta, att året är runt som en cirkel.  Jag fann också att Paulssons (2007) resultat stämmer väl överens 

med mina resultat gällande elevernas uppfattningar om veckan. Bådas undersökningar visade att för en 
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del elever räknas inte lördag och söndag in i veckans dagar. I min undersökning uttryckte en elev att ” 

lördag och söndag behöver man inte räkna, för man är inte i skolan då.”  

 

Lundmark (1993)  hänvisar till Augustinus som menar att människan har förmåga till minne, varse-

blivning och förväntningar kopplar jag till min undersökning då den tydligt visar att det är genom erfa-

renhet och personliga händelser som vi anammar det som har hänt, sker nu och kommer att hända. I 

elevernas uttalanden märks tydligt att tidsbegreppen kopplas till viktiga händelser, kommande eller 

som varit. Som födelsedag, träning eller tandläkarbesök. Barn lever ju i nuet, och fokuserar mest på 

det som är nu. Jag tolkar det som att flera av elevers uppfattningar om datum är starkt förknippat med 

händelser. Oakden och Sturts (1922), Bradleys (1947) undersökningar stämmer också överens med 

min studie, att barn bygger upp sin tillvaro på händelser som är viktiga för dem. I min undersökning 

var det några elever som valde att rita hur de uppfattade ett visst tidsbegrepp. Johnsen Hoines (2008) 

skriver och detta knyter jag an till i min undersökning att när vi ska förklara något så använder vi oss 

av det språk som är lättast för oss att uttrycka våra tankar igenom, i detta fall genom att rita. 

 Det jag fann mest intressant i mitt resultat var att vissa elever hade stora kunskaper om de olika tids-

begreppen medan en del elever inte verkade veta speciellt mycket. Några av eleverna verkade inte ens 

ha funderat över de tidsbegrepp som används vid användandet av almanackan i den dagliga samlingen. 

Nu när jag har resultatet klart kommer det funderingar kring var det kan bero på att det är sådan skill-

nad på elevernas uppfattningar när det gäller tidsbegreppen. Kan det vara så att elever som har stort 

ordförråd, och som är framåt och nyfiken, har många vuxna omkring sig har lättare att få grepp om de 

olika begreppen, än de elever som sitter tysta under samlingen, och kanske inte har ett stort socialt 

nätverk eller är det bara en ren tillfällighet? Eller är det som Jahoda (1963) kom fram till att eleverna 

inte har någon tidsbegreppsuppfattning gällande de begrepp som används vid användandet av alma-

nackan i den dagliga samlingen förrän vid sju års ålder? 
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Då det inte finns speciellt mycket svensk forskning om detta med barns uppfattning om tidsbegrepp 

välkomnar jag mer svensk forskning om detta.  

När det gäller vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur barn i olika åldrar uppfattar 

detta med tidsbegrepp. 

Jag vill först och främst tacka min familj för allt stöd under min skrivarperiod. Utan er hade det aldrig 

gått. Ett stort tack vill jag också ge till min handledare vid Lärarhögskolan i Jönköping, Anna-Lena 

Ekdahl, du är en klippa. Sist men absolut inte minst alla vänner, ingen nämnd och ingen glömd. 
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Vad tänker du på när jag säger ordet ”datum, veckodag, månad, årstid, år? 

Underfrågor  

1. Vilket datum är det idag? 

2. Är det i slutet eller i början av månaden? 

3. Hur många dagar finns det i en månad? 

4. Vilken veckodag är det idag? 

5. Vilka veckodagar kan du? 

6. Finns det någon dag i veckan som är viktig? 

7. Vilken månad är det nu? 

8. Vilka månader kan du? 

9. I vilken månad fyller du år? 

10. Vad är det för årstid nu? 

11. Hur vet du det? 

12. Hur många årstider finns det? 

13. Tycker du att ett år långt eller kort? 

14. Varför tycker du det? 

 

 

 


