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Sammanfattning 

Avläsning av analoga klockor är ett delområde inom matematik i 

grundskolan som sällan undersökts och som saknar förtydligande i lä-

roplanen. Trots detta utgör avläsning av analoga klockor grunden för 

att kunna räkna med tidsdifferenser. Skolverkets styrdokument förkla-

rar att mätning av tid ska undervisas. Avläsning av klockor finns däre-

mot inte förklarat i styrdokumenten.  

Avläsning av analoga klockor är en komplicerad process. Det krävs 

olika förmågor och kunskaper för att lyckas med en avläsning. Studier 

visar att presentationer av den analoga klockan tenderar att se ut på ett 

likartat sätt i många klassrum. Denna studie går ut på att undersöka 

hur lärare undervisar avläsning och tidmätning i den analoga klockan. 

Den utvalda teorin är Williams teori om bildscheman. Den utvalda me-

toden är intervju. 

I det huvudsakliga resultatet avslöjas att nivåindelningar av elever i 

undervisningen är vanligt. Det visar sig också att organiserandet och 

uppbyggandet av struktur kring olika sätt att avläsa den analoga 

klockan, kan leda till elevers svårigheter med att avläsa klockan rätt. 

Undervisning i absoluta och relativa avläsningar blandas på ett sådant 

sätt att det kan leda till förvirring för eleverna. Resultaten visar möj-

ligtvis också på en kunskapsbrist bland lärare, om elevers felavläs-

ningar och vad de beror på. I resultatet bekräftas också att jämna tim-

mar och relativa klocktider undervisas genom presentationer av visar-

nas positioner. Samtidigt undervisar lärare sina elever i tidens gång och 

de olika visarnas rörelser. Det står i motsats till vad forskning visar. 
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Abstract 

Reading analogue clocks is a sub-area of mathematics in elementary 

school that is rarely examined. It is also not clarified in the curriculum. 

Nevertheless, reading analogue clocks is the basis for calculating time 

differences. The National Agency for Education explains that measure-

ment of time should be taught. However, the reading of clocks is not 

explained in the control documents. 

Reading analog clocks is a complicated process. Different skills and 

knowledge are required to succeed with a reading. Studies show that 

presentations of the analog clock tend to look similar in many class-

rooms. This study aims to investigate how teachers teach reading and 

time measurement in the analog clock. The theory selected is Wil-

liams's theory of image schemes. The method chosen is interview. 

The main result reveals that level classifications of pupils are com-

mon. It also turns out that organizing and building structure around 

different ways to read the analog clock can lead to students' difficulties 

in reading the clock correctly. Teaching absolute and relative readings 

is mixed in such a way that it can lead to confusion for the students. 

The results may also indicate a lack of knowledge among teachers, 

about students' misreadings and what they are due to. The result also 

confirms that even hours and relative clock times are taught through 

presentations of the positions of the hands. At the same time, teachers 

are teaching their students, in the passage of time and the movements 

of the various hands. This is contrary to previous research. 
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Inledning 

Barn har ofta svårt att förstå vad tid är för något (Earnest, 2017; 

McGuire, 2007). Det är också svårt för dem att mäta tid (Solem, Alseth, 

& Nordberg, 2011), vilket handlar om att tid är svårare att arbeta med 

jämfört med andra storheter som till exempel längd (Solem m.fl., 2011; 

Van de Walle & Lovin, 2006). Hurrell stödjer denna tanke och menar 

att en längd är lätt att uppfatta medan tid som passerar inte är lika up-

penbar (Hurrell, 2017). Svårigheten består i att nutid, dåtid och framtid 

är svårt att greppa och den egna fantasin måste användas för att tänka 

och föreställa sig tiden (Solem m.fl., 2011) 

I Skolverkets kursplan för matematik för årskurs 1–3 och 4–6 för-

klaras att eleverna ska arbeta med jämförelser, uppskattningar och 

mätning av tid och i kunskapskraven står vilka mål som ska nås i detta 

delområde (Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet förtydligas att 

mätning av tid ska ske med vanliga måttenheter (Skolverket, 2017) och 

i Skolverkets bedömningsstöd Diamant förklaras tidmätning. Elever 

ska kunna avläsa en klocka och bestämma tidsdifferenser inom ett 

dygn (Skolverket, 2019). Således ligger fokus i skolan, och därmed i 

denna studie, på tidmätning med de vanliga tidsenheterna timmar, mi-

nuter och sekunder. 

Förståelse för klockan består inte bara består av avläsning och att 

räkna med tider (Friedman & Laycock, 1989), utan det krävs också trä-

ning av tidsuppfattning för att förstå den (Friedman & Laycock, 1989; 

Hurrell, 2017). Det handlar om att uppskatta en mängd av tid (Labrell, 

Mikaeloff, Perdry, & Dellatolas, 2016). Det räcker alltså inte med fär-

dighetsträning för att förstå hur klockan fungerar  

Undervisningen i skolan ofta följer en typisk struktur och på det sätt 

som klockundervisningen är organiserad, och vilket innehåll som be-

tonas, så kan många elever få problem med att lära sig klockan 

(Reisman, 1971; Van de Walle & Lovin, 2006). Ofta tenderar timmar, 

halvtimmar, kvartar och intervaller om fem och en minuter vara i fokus 

(Reisman, 1971; Thompson & Van de Walle, 1981; Van de Walle & Lo-

vin, 2006).  

Van de Walle och Lovin (2006) menar att klockslag då timvisaren 

eller minutvisaren befinner sig mellan två markörer ofta utelämnas i 
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undervisningen. Det innebär, fortsätter Van de Walle och Lovin att ele-

verna endast lär sig uttrycka tider där visarna pekar direkt mot huvud-

markörerna, vilket ger problem för eleverna att avläsa andra tider. 

Reisman (1971) lyfter fram att undervisningen av klockan ofta liknar 

den undervisningsordning som används för att lära ut kalendern. Först 

år, sedan halvår, kvartal, månader och dagar. 

Användandet av klockan och tillhörande kunskaper har studerats 

ganska lite (Burny, Valcke och Desoete, 2012 Earnest, 2017 och Fried-

man och Laycock, 1989). Det medför att det finns ett stort behov av att 

undersöka elevers klockkunskaper och hur lärare undervisar, inte 

minst eftersom det är en viktig kunskap som barn behöver kunna för 

att fungera i samhället. I Skolverkets bedömningsstöd (2019) förtydli-

gas att elever ska kunna utgå från att avläsa den analoga klockan när 

de lär sig mäta tid. Sammantaget innebär det att den analoga klockan 

är en lämplig innehållslig utgångspunkt i studien för att undersöka hur 

undervisningen i grundskolan ser ut när det gäller att utveckla elevers 

kunskaper om tid och tidmätning. En djupare analys av vad som stöd-

jer elevers förståelse för den analoga klockan är nödvändig, samtidigt 

som det är viktigt att undersöka lärares undervisning. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare undervisar i tidmätning 

utifrån den analoga klockan. Dessutom syftar studien till att undersöka 

vilka svårigheter som lärare identifierat att elever har när det gäller 

ovan nämnda avsnitt i den grundläggande matematikundervisningen i 

årskurs 1–6. 

Frågeställningar 

- Hur beskriver lärare sin undervisning i avläsning av den analoga 

klockan och mätning av tidsdifferenser inom ett dygn? 

-Vilka problem lyfter lärare fram när det gäller avläsning av den ana-

loga klockan och tidsdifferenser inom ett dygn? 

Termer som kommer användas 

Att mäta tid på en analog klocka innebär i den här studien att peka ut 

klockslag, såväl i nutid som dåtid och framtid. Jag använder Skolver-
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kets (2019) definition av att avläsa analoga klockslag utifrån bedöm-

ningsstödet. Ett annat sätt att förtydliga vad som ska undersökas är att 

ställa en fråga som vanligen ställs till elever: ”Vad är klockan om en och 

en halv timme?” eller ” Vad var klockan för tjugo minuter sedan?” 

Då det anses viktigt att kunna räkna med tider, kommer jag använda 

begreppet tidsdifferenser i studien. Utifrån bedömningsstödet (2019) 

förklaras tidsdifferenser som mätande av varaktigheter, till exempel 

hur många timmar och minuter som gått mellan klockan ”halv sju” och 

”kvart över sju” eller svaret på frågan ”Hur lång tid har gått?”. 

Solem m.fl. (2011) använder orden, tidpunkt och klocktid, vilka är 

ord jag också kommer använda mig av för att uttrycka mig om avläs-

ningar. Vanliga uttryck kan vara till exempel ”kvart över sju” eller ”halv 

åtta”.  Williams (2004) menar att dessa uttryck kan anses vara vanliga 

då en analog klocka avläses. Därför passar de också att använda i stu-

dien. 

Orden timmar och minuter är viktiga för att beskriva tidsdifferenser 

och kommer således användas i studien.  

I texten använder jag ordet markör för att beteckna de symboler 

som används för att markera plats på urtavlan. Det kan vara siffror 

(även romerska), prickar, fyrkanter och så vidare. Lärare benämner 

ibland markörerna vid sina namn, till exempel ”nian” eller ”sexan”. I 

resultatet och diskussionen har jag valt att istället hålla mig till ordet 

markör.  
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Bakgrund 

Mätandets idé 

Skolverket (2019) menar att all mätning i grunden handlar om jämfö-

relser. Att mäta tid handlar till stor del om att förstå vad mätning är. 

Van de Walle och Lovin (2006) anser att innan korrekta enheter lärs, 

krävs förståelse för mätandets idé. De olika tidsenheterna timmar, mi-

nuter och sekunder också står i relation till varandra och detta är viktigt 

att förstå. Skolverket (2019) menar att det är viktigt att kunna välja rätt 

enhet, vilket hänger samman med att kunna göra en rimlig bedömning. 

För att förstå längden av tid fungerar det bra att göra olika informella 

mätningar, vilket ger eleverna personliga referenser (McMillen & Her-

nandez, 2008; Thompson & Van de Walle, 1981; Van de Walle & Lovin, 

2006). Det kan till exempel handla om att träna på enheten sekund ge-

nom göra många hopp under en viss tid. Läraren kan då koppla denna 

erfarenhet till tidsenheterna minut och sekund (McMillen & Hernan-

dez, 2008; Thompson & Van de Walle, 1981). Labrell m.fl. (2016) me-

nar att det inte är säkert att dylika aktiviteter stödjer lärandet av enhet-

erna. Det beror på att erfarenhetsbaserat lärande ännu inte undersökts 

tillräckligt.  

Klockans 60 bas system 

Klockan har sin egen bas och den kallas för 60 bas. På det sättet skiljer 

den sig från decimalsystemet där talbasen tio används (Burny, Valcke, 

& Desoete, 2012; Earnest, 2017; McGuire, 2007; Skolverket, 2019; So-

lem m.fl., 2011). Att basen 60 används är ganska lämpligt i just vad gäl-

ler tidsmätning. Att dela in en timme i 60 delar är praktiskt då 60 kan 

delas med 2,3,4,5,6,10,12 och 30 och då blir det ingen rest kvar, bara 

helor (McGuire, 2007; Solem m.fl., 2011). En historisk förklaring till 

denna indelning av klockan, menar Solem m.fl. kan vara att människor 

förr i tiden räknade med bråk och inte med decimaler. McGuire (2007) 

och Reisman (1971) påpekar att barn ofta har svårt att sluta räkna vid 

59 på den analoga klockan, för att sedan börja om på noll igen. Labrell 

m.fl.  (2016) pekar på att det har att göra med att elever inte ännu fått 

förståelse för att klocktiden är cyklisk. Reisman (1971) poängterar att 

elever också behöver förstå att man ska räkna medsols på urtavlan. 
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Timskalan, minutskalan och kvartalskalan 

I flera studier (t.ex. Burny m.fl., (2012), Friedman och Laycock (1989) 

och Williams (2004, 2012)) beskrivs hur den analoga klockan utgörs av 

två olika skalor, timskalan och minutskalan, som används för att sum-

mera tid genom att två olika tidsenheter beräknas samtidigt. Det är 

först när en elev förstår dessa två system som klockans komplicerade 

uppbyggnad som tidmätning kan göras. De två skalorna går från ett till 

tolv och ett till sextio och Friedman och Laycock (1989) pekar på att en 

analog tid avläses genom att bestämma en tid för timskalan och en tid 

för minutskalan vilket kräver en tankeprocess hos eleven. Williams 

(2004, 2012) kallar detta för absoluta uttryck för klocktider. 

Williams (2004) menar att det dessutom finns en tredje skala där 

tid mäts genom kvartar. Detta komplicerar det hela ytterligare Att an-

vända kvartalskalan bygger på sättet vi ofta uttrycker oss på när vi talar 

om relativa klocktider, på en analog klocka. Då säger vi till exempel 

”kvart i”, ”halv” eller ”kvart över”, istället för till exempel ”7:30”. Detta 

kallas relativa uttryck för klocktider (Bock, Irwin, Davidson, & Levelt, 

2003; Williams, 2004, 2012). Det går således att avläsa en analog 

klocka genom två olika uttryck (Hurrell, 2017; Williams, 2004, 2012). 

En komplicerad process 

Williams (2004) menar att människor som avläser klockor automatiskt 

och snabbt, använder många olika strategier tätt efter varandra Burny 

m.fl (2012) tillägger att klockavläsning innebär att ta fram information 

ur minnet och följa matematiska procedurer som ibland är komplexa. 

Att kunna organisera information i sitt minne är väldigt viktigt då 

klocktider avläses (Labrell m.fl., 2016). Burny m.fl. {Citation}(2012) 

lyfter fram de elever som har svårt för att organisera komplicerade ma-

tematiska tankegångar och svårt att tänka systematiskt. Eftersom 

klockavläsning kan klassas in som en komplicerad process utgör det ett 

extra stort hinder för dessa elever. 

Goolkasian och Park (1980) har i sin undersökning visat att det tar 

längre tid att avläsa en analog klocka än att avläsa en digital display. 

Detta, menar Gookasian och Park, säger något om hur komplicerat det 

är att avläsa en analog klocka. Förutom detta avläses klocktider på olika 

sätt i världen. I en del kulturer eller länder kan relativ tid uttryckas i 
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förhållande till halvtimmen, till exempel ”Tio över halv tre”, som bety-

der ”tjugo i fyra” (Bock m.fl., 2003). Siffrorna 3 och 10 och uttrycket 

”halv” finns då endast i tanken. Detta indikerar också att avläsningen 

av en analog klocka är en komplicerad process. 

Markörer och visare 

Det är viktigt att skilja på timvisaren och minutvisaren och att veta hur 

siffrorna används till respektive visare (Burny m.fl., 2012; Hurrell, 

2017; Reisman, 1971; Solem m.fl., 2011; Williams, 2004). Det medför 

att det även är viktigt att eleverna vet vilken innebörd som markörerna 

på klockan får, beroende på vilken visare som används. Markörer och 

visare utgör två synliga komponenter på den analoga klockan. Markö-

rernas betydelser skiftar beroende på om det är minutvisaren eller tim-

visaren som avläses (Burny m.fl., 2012).  

Reisman (1971) menar att timvisaren visar timmar medan Ernest 

(2017) menar att timvisaren också kan vara en markör för minuter, ge-

nom att den kan placeras mellan två markörer.  

För att mäta ut en tidpunkt måste eleven också förhålla sig till tid-

punkt på dagen eller tidpunkt på kvällen (Solem m.fl., 2011) . Varje 

markör kan således visa två olika tider på dygnet (Earnest, 2017; Hur-

rell, 2017). Williams (2004) uttrycker avläsningens komplexitet genom 

att förklara att markör tolv har många associationer:  

Tolv står för markören mellan elva och ett i en cykel av tid, den står för tolv, 
0, 60, noll kvartar, och fyra kvartar. Tolv markerar ursprunget i skalan vi 
mäter med, den markerar startpunkten och slutpunkten av rörelsen runt 
urtavlan och den står för förmiddag och midnatt. Den står för gränsen mel-
lan en timme och nästa timme, den står för den första tolvtimmarscykeln 
(förmiddag) och den andra tolvtimmarscykeln (eftermiddag). Den står för 
gränsen mellan en kalenderdag och nästa kalenderdag. (Williams, 2004, s. 
50, egen övers.). 

Williams (2004) menar att det krävs både fantasi och minne för att 

hålla reda på markörernas betydelser. Burny (2012), McMillen och 

Hernandez (2008), Thompson och Van de Walle (1981) och Williams 

(2004) anser att det krävs ganska stor minneskapacitet innan klockav-

läsning blir automatiserad.  
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God taluppfattning och tallinjen 

Avläsningar görs antagligen genom en serie beräkningar (Friedman & 

Laycock, 1989). För avläsning av den analoga klockan krävs att elever 

känner igen talen 1 till 12 och kan räkna ett och ett tal i ordningsföljd 

(Reisman, 1971). Det krävs också att elever kan räkna både baklänges 

och framlänges i huvudet (Labrell m.fl., 2016). Skolverket (2019) för-

klarar att en del av diagnoserna i området mätning i bedömnings-

materialet förutsätter att eleven har god taluppfattning. Labrell m.fl. 

(2016) menar att när tal markeras som punkter på en linje kan elever 

resonera och tal kan adderas och subtraheras. Av det följer, menar 

Reisman, att elever behöver kunna känna igen tallinjen på den analoga 

urtavlan. På samma gång behöver elever hålla koll på tallinjen för tim-

mar och tallinjen för minuter. 

Associationer 

Reisman (1971) menar att associationer är stödjande då den analoga 

klockan avläses, eftersom det gör att elever lätt kan känna igen hela 

timmar. Friedman och Laycock (1989) och Williams (2004) menar att 

vissa klockslag anses vara lätta att känna igen och dessa är förutom 

jämn timme och ”halv” även ”kvart i” och ”kvart över”. Det går att min-

nas utseendet på den analoga klockan för flera olika klocktider. Detta 

är möjligt på grund av hjärnans förmåga att använda och se mönster 

(Williams, 2004). Dock skulle det vara tämligen omöjligt att minnas 

alla möjliga klocktiders positioner utan någon som helst strategi. 

Klocktider då minutvisaren pekar direkt på 3, 6, 9 eller 12 är speciellt 

lätta att känna igen (Williams, 2004).  

Den analoga klockan som stöd vid mätning 

Earnest (2017) och Solem m.fl. (2011) anser att tidmätning med hjälp 

av den analoga klockan underlättar för elever som har svårt att mäta 

tid. Skolverket (2019) menar att särskilt elever med svårigheter i hu-

vudräkning drar nytta av att använda den analoga klockan som tanke-

stöd. Den blir då en artefakt som stöd för tankegångarna (Williams, 

2004). Van de Walle och Lovin (2006) menar att genom att den ana-

loga klockan ger en bild av framtid och dåtid så kan den erbjuda en 

tydligare uppfattning av tid som passerar än den digitala klockan. Ear-

nest (2017) visar också att aktiviteter genom laborationsklockor och 
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klassrumsklockor är stödjande för att lära sig mäta tid. Earnest (2017), 

Friedman och Laycock (1989), Reisman (1971) och Williams (2004) är 

alla eniga om att den visuella uppfattningen av intervaller och räknan-

det av minuter stödjer avläsningen. Reisman (1971) menar också att tid 

summeras upp allteftersom visarna går varvet runt urtavlan, och denna 

summering därför går att se rent visuellt. Williams (2004) pekar på att 

eftersom alla mellanrum på klockan är exakt lika stora, stödjer det för-

ståelsen för att alla intervaller är värda lika mycket tid. Det är därför 

stödjande att titta på den analoga klockan när man mäter tid mellan 

två tidpunkter. 

Laborationsklockor 

Earnest (2017) påpekar att det finns två typer av analoga laborations-

klockor som vanligtvis används i undervisning. Dessa två klocktyper 

kräver olika prestationer av eleverna. En klocka med två separata vi-

sare är den som kräver mest tankeverksamhet av elever, då timvisaren 

måste flyttas medvetet av eleven samtidigt som minutvisaren. När mi-

nutvisaren på en synkroniserad klocka manipuleras, flyttar sig timvis-

aren automatiskt (fig. 1). Därför kräver laborationsklockan utan syn-

kroniserade visare mer av eleven och han/ hon kan således lätt missa 

att ställa timvisaren. 
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Figur 1 En laborationsklocka med synkroniserade visare (A) och en laborations-

klocka utan synkroniserade visare (B). På den har endast minutvisaren 

flyttats. Båda två jämförs med en absolut tidpunkt. Källa: Earnest, 2017, s. 

197 

Olika mätinstrument 

McMillen och Hernandez (2008) och Van de Walle och Lovin (2006) 

lägger fram användandet av ”enarmade klockor” som en mycket bra 

introduktion i avläsning av den analoga klockan. Genom att bygga ett 

solur kan mätningen kopplas till solens skuggningar under en dag. So-

lem m.fl. (2011) påpekar att monotont användande av samma mätin-

strument, utgör en större risk för att elever inte förstår, och därför bör 

olika typer av mätinstrument testas. Det kan handla om att till exempel 

mäta tid med hjälp av droppar från en vattenkran, som inte är helt 

stängd, och som droppar med jämna mellanrum (Van de Walle & Lo-

vin, 2006). 
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Vanliga felavläsningar 

I undervisningen får tim- och minutvisaren sällan mycket uppmärk-

samhet (McMillen & Hernandez, 2008; Thompson & Van de Walle, 

1981; Van de Walle & Lovin, 2006). Reisman (1971) menar att elever 

kan blanda ihop timvisaren och minutvisaren. Hon pekar på att det inte 

är så konstigt eftersom lärare behandlar klockan som om den vore sta-

tisk snarare än att vara en dynamisk räknare som summerar tider.  

Reisman (1971) och Burny m.fl. (2012) menar att när elever namn-

ger föregående timme eller kommande timme fel innebär det att eleven 

inte ser visarna som rörliga föremål. Williams (2004) menar att det går 

att tänka sig att visarnas rör sig, även om det knappt är synligt, men det 

är antagligen vanligare att se visarna som stillastående objekt. Elever 

kan också ha problem att förstå innebörden för varje markör som ska 

avläsas. Det visar sig genom att ”kvart över tio” avläses som ” tre och 

tio”. Elever kan ibland hitta på egna referenspunkter, till exempel ”tre 

minuter i kvart i tolv” (Burny m.fl., 2012).  
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Teoretisk ram/ Analysram 

Det finns olika sätt att avläsa en klocka. En teoretisk ram som valts ut 

för den här studien är Williams teori om bildscheman (se Williams, 

2004, 2012). 

Bildscheman 

Utifrån den analoga klockan som hjälpmedel lär sig elever använda 

olika typer av bildscheman i sin tankeprocess för avläsning. Williams 

(2004) förklarar att när vi interagerar med andra konstruerar vi me-

ning åt saker och ting och utan olika strukturer kan vi inte göra det. Ett 

bildschema innebär ett sätt att tänka, genom att använda en viss sche-

matisk struktur.  

Center-periferibildschemat  

Det finns ett bildschema som kallas center-periferibildschemat. Det är 

det bildschema som eleven utgår från i början av avläsningen, alltså 

från centrum på den analoga klockan till periferin, alltså ytterkanten 

där alla markörer finns. Detta är praktiskt då eleven ska ta reda på 

vartåt visarna pekar för att sedan kunna följa dem. Detta bildschema 

brukar fungera bra att använda utan att leda till felavläsningar (Willi-

ams, 2004, 2012). Dock är det inte detta bildschema som kommer få 

mest fokus i teoriavsnittet. Det kan ändå vara bra att sätta sig in i hur 

elever tänker då de avläser analoga klockor. 

Behållar-bildschemat 

Vid absoluta avläsningar bör eleven tänka utefter behållar-bildschemat 

och avläsa den lägsta av de två markörer som visaren pekar emellan 

(Earnest, 2017; Williams, 2004). Eleven föreställer sig den analoga 

klockan i avgränsade delar från varandra. Det betyder att all informat-

ion som befinner sig i varje tårtbit mellan varje markör får samma 

namn (Williams, 2004, 2012). Ett exempel kan vara när eleven ser tim-

visaren peka någonstans inom gränserna av mellanrummet mellan fyra 

och fem. Då räknas alla timvisarens positioner till klockan fyra. När 

timvisaren rört sig till nästa del, alltså när den står mellan fem och sex, 

innebär det att timmen är fem ända fram tills timvisaren lämnar det 

mellanrummet, och så vidare. På samma sätt kan eleven genom detta 
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schema avgöra om klockan är ”i” eller ”över” timmen, genom att före-

ställa sig urtavlan i två halvor som fungerar som behållare (Williams, 

2004).  

I nära anslutnings-bildschemat 

Ibland under avläsning används ett annat bildschema, som leder till att 

eleven uppfattar den markör som är närmast visaren. Ju närmare visa-

ren en markör befinner sig, desto större chans är det att eleven kommer 

ange den markören, ju längre ifrån desto större chans att eleven inte 

kommer ange den markören utan nästa markör (Williams, 2004, 

2012). Precis som behållar-bildschemat kan detta sätt att avläsa tid 

ibland användas vid illa valda tillfällen (Friedman & Laycock, 1989; 

Williams, 2004).  

Då absolut tid avläses kan problem genom detta bildschema uppstå. 

Istället för att använda Behållar-bildschemat, kan eleven använda I-

nära-anslutningsbildschemat och avläsa markören som är närmast 

timvisaren. Detta fel upptäcks inte alltid då det går att ha rätt ändå. Om 

klockan till exempel är 3:15 och eleven ser att timvisaren är närmast 

tre, blir svaret ”3:15” rätt. Om klockan istället är 3:45 är timvisaren 

närmast fyra och därför gör eleven en felavläsning och avläser ”4:45” 

(Williams, 2012). 

Källa-väg-mål-bildschemat 

Detta sätt att se på klockan har att göra med en tanke om att tiden går 

och därmed har en startpunkt och en slutpunkt, samt en väg att gå där-

emellan. Genom att se varifrån minutvisaren startat (till exempel på 12 

då klockan är 3) tills då den nått slutet (på 12 då klockan är 4) så upp-

fattas en rörelse av tiden och tiden går (Williams, 2004, 2012). 
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Metod 

I kommande stycken presenteras olika forskningsdesigner som över-

vägts, den utvalda metoden och sättet som informationen ska bearbe-

tas på. Urvalet lärare och en tabell över deras yrkesverksamma år, för 

att ge en tydlig bild av urvalet, vilka instrument som använts i studien 

och hur studien genomförts. 

Olika forskningsdesigner 

Lärares tankar kring undervisningen om den analoga klockan kan syfta 

till att träna eleven på att snabbt känna igen klockslag. Delar i under-

visningen kan också syfta till att ge en förståelse för visare och markö-

rer. Lärare har säkerligen också en och annan tanke om elevers felav-

läsningar. 

Genom mitt val av syfte är intervju en intressant metod. Fejes och 

Thornberg (2009) menar att fördelen med att göra intervjuer med lä-

rare, är att det kan komma fram tankar om hur det studerade upplevs. 

Detta kan till exempel gälla elevers lärande. Genom intervju kan lärares 

uppfattningar, kunskaper och åsikter om undervisning och lärande av 

tid och tidmätning undersökas (jmfr. Ejvegård, 2009). 

Nackdelen med intervju som metod är att det är just uppfattningar 

som studeras och inte verkligheten. Därför garanteras inte att det lära-

ren påstår sig göra är sant. Observation är inte intressant då avsikten 

är att ta reda på hur lärare tänker om sin undervisning. Vid observation 

kommer inte lärares tankar fram och därför lämpar sig en intervju 

bättre för detta ändamål. Observation skulle däremot fungera som ett 

bra komplement till intervjuerna. Det som lärare påstår sig göra i sin 

undervisning skulle då kunna bekräftas eller dementeras. Det skulle 

också kunna bli en bra ingång för att undersöka elevers felavläsningar 

för vidare analys. Observationer behöver då göras vid flera tillfällen för 

att se återkommande mönster. 

 En enkät skulle kunna sammanställas och skickas ut till grundskol-

lärare, vilket övervägdes i början av studien. Att göra en enkät för lärare 

skulle dock kräva många följdfrågor och möjligtvis kunna ta lång tid att 

svara på. Enkäter skulle kunna ge en bred bild av hur lärare väljer att 

undervisa i den analoga klockan, medan intervjuer ger en helhetsbild 

av en specifik grupp utvalda lärare. Det finns svårigheter med att få 
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djupare och mer välutvecklade svar då en enkät görs. Det blir också ett 

mindre bortfall vid användande av intervjuer istället för enkäter 

(Stukát, 2011). 

Frågorna handlar om lärares tankar och upplevelser och kan bli mer 

nyanserade om lärare intervjuas. Detta resultat är svårt att generali-

sera, då det handlar om några enstaka individers tankar kring under-

visningen.  

Vald metod 

Valet föll på att intervjua lärare. Klockavläsningar är komplicerade, vil-

ket också kan innebära att lärare kan behöva stöd genom följdfrågor 

för att besvara allt som klockavläsning berör. Till exempel vad visarna 

har för funktioner, vad markörerna innebär, på vilka olika sätt man kan 

förstå minuter och timmar genom olika presentationer, och så vidare.  

Delområdet avläsning och bestämning av tidsdifferenser av den 

analoga klockan utgör bara en del i matematikundervisningen. Ibland 

kanske lärares minne sviker, om det var längesedan de undervisade i 

delområdet. På så sätt kan resultatet bli missvisande. Det är lätt att 

missa någon detalj som kanske kan vara avgörande för resultatet, till 

exempel att läraren noggrant gått igenom alla tänkbara klockslag med 

eleverna, även om han/ hon minns de som är mest typiskt förekom-

mande i undervisningen. 

Samtalsintervju 

Den typ av intervju som valts för ändamålet är samtalsintervju och den 

går ut på att undersöka personers uppfattningar. I den här studien kal-

las lärarna för respondenter, då de berättar detaljerat om sina egna 

upplevelser, till skillnad från att enbart svara på specifika frågor (Esai-

asson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017).  

Hur lärares undervisning ser ut när de arbetar med avläsning av den 

analoga klockan och mätning av tidsdifferenser inom ett dygn, kan un-

dersökas genom ett antal intervjufrågor. Lärare får beskriva sitt under-

visningsupplägg från början av delområdet i den grundläggande mate-

matikundervisningen och fram till slutet. Lärare kan då ge en bild av 

hur de arbetar med avläsningar och tidsdifferenser. En intervjuguide 

med några få frågor har därför sammanställts. Under rubriken Bak-

grund presenteras antal yrkesverksamma år, och under rubriken 
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Undervisningens struktur förklaras hur undervisningen ser ut från 

början till slut. 

Helhetsanalys 

Efter intervjuerna görs en kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att 

svaren sammanställs på ett beskrivande sätt och arbetas om till berät-

telser, utan att meningen går förlorad (Kihlström, 2007; Malmqvist, 

2007). Dessa berättelser har fått namn efter Lärarnas tilldelade num-

mer, till exempel Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3.  

Huvuduppgiften kommer vara att tolka och förstå resultaten från 

studien, snarare än att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 

2011). Då lärarna förväntas berätta kronologiskt utifrån inledningen av 

undervisningen till slutet av den, förväntas det inte bli så mycket arbete 

att sammanställa svaren till berättelser. De delar i intervjusvaren som 

inte visar sig relevanta för frågeställningarna, sorteras bort för att un-

derlätta analysarbetet. Delar i intervjusvaren kommer färgas i olika fär-

ger då jag tolkar att de hör till framträdande kategorier. Genom att be-

skriva analysprocedur och redovisa analyssteg (i bilagor) kan studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet visas. 

Urval 

Jag har valt att genomföra intervjun med 10 lärare verksamma i års-

kurs 1–6 i matematik. Genom sina upplevelser av vad som fungerat ti-

digare i undervisningen, har en del lärare troligtvis skaffat sig erfaren-

het av vilka sätt att undervisa som fungerar bättre och vilka som fun-

gerar sämre. Säkerligen har de också stött på elever som de ännu inte 

förstår hur de ska hjälpa, men där de kan beskriva vad eleverna kämpar 

med. Lärare med längre erfarenhet kan tänkas ha ett försprång mot de 

lärare som inte arbetat så länge. Till exempel kan en lärare som arbetat 

tjugofem år ha många fler och olika erfarenheter. Det kan vara viktigt 

att överväga då resultaten sammanställts.  

Erfarenhetsskillnader redogörs i en tabell över lärares antal verk-

samma år (Tabell 1). Detta för att förtydliga att längre erfarenhet kan 

komma att inverka på resultaten. Här kan vi se att resultaten inte sam-

manställts utifrån endast lärare med lång erfarenhet, utan också uti-

från lärare som inte arbetat så länge.  
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Lärare 5 har utöver grundskolläraryrket även erfarenhet av 10 år 

som förskollärare, vilket jag inte tagit med i tabellen. Detta kan tänkas 

påverka resultatet i och med att läraren har lång erfarenhet av elever, 

men kort erfarenhet av undervisning i grundskolan. Det kan medföra 

att erfarenheten motsvarar en lärare som varit yrkesverksam i 14 år. 

Lärare 10 arbetar till skillnad från de andra lärarna som speciallä-

rare och hjälplärare i klassen, vilket också kan påverka resultatet. Han/ 

hon kan ha andra utgångspunkter med sin undervisning, som till ex-

empel att fokusera på enbart undervisning av till exempel jämna tim-

mar, och utesluter då kanske andra delar i undervisningen. Dessa delar 

kan han/ hon då inte berätta om, vilket ger en orättvis bild av under-

visningen i den klassen.  

Lärare 2 är verksam lärare i matematik, men inte utbildad. På så vis 

kan undervisningen vara svår att förklara eller prata om, då ämnesspe-

cifika ord kanske inte används av läraren.  

I övrigt anses spridningen mellan grundskolelärare i de lägre års-

kurserna respektive de högre årskurserna relativt balanserad. Några lä-

rare undervisar i årskurs 1–3, medan andra lärare undervisar i årskurs 

4–6. 

Tabell 1 representerar lärarnas antal yrkesverksamma år från lägst till högst an-

tal år. Några av lärarna har arbetat lika länge. 

Respondent Antal yrkesverksamma år 

Lärare 2 Mindre än 1 år 

Lärare 4, Lärare 7 1,5 år 

Lärare 5, Lärare 10 4 år 

Lärare 3, Lärare 9 23 år 

Lärare 6 24 år 

Lärare 8 Över 30 år 

Lärare 1 34 år 

 

Konstruktion av intervjuguide 

Till hjälp för mig själv har en intervjuguide sammanställts i enlighet 

med Esaiasson m.fl. (2017). Intervjuguiden ska hjälpa intervjuaren att 

hålla fokus på frågorna och vad som givits svar. Intervjuguiden är upp-

delad i två delar. Rubrikerna heter Bakgrund och Undervisningens 
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struktur. Frågorna är numrerade i 1,2,3 för huvudfrågor och a, b och c 

för följdfrågor.  

Jag har valt att ställa huvudfrågorna i intervjuguiden på ett sätt som 

kräver att läraren ger en berättelse utifrån sitt minne av undervis-

ningen från början till slut. Det kan vara lättare för lärare att berätta på 

detta sätt, än att få en mängd separata frågor. 

Följdfrågorna är inriktade på mer specifika delar i undervisningen 

som jag vill att läraren berättar mer om. En del lärare kanske lägger 

fokus på de båda visarna eller markörerna på urtavlan, medan andra 

kan tänkas arbeta mer med fakta så som tidsenheterna timmar och mi-

nuter. Det kan därför vara bra att påminna lärarna om de olika delarna 

på den analoga klockan, för att ge dem en chans att yttra sig om delar 

som de kanske valt bort. Därför ställs också följdfrågor för att reda ut 

vikten av de olika momenten i undervisningen. Frågorna ställs på ett 

sådant sätt att den intervjuade ska ledas mot att svara utifrån sin egna 

tankegång och inte utifrån mallen (Esaiasson m.fl., 2017). 

Eftersom studien ämnar undersöka hur lärare uppfattar sina elevers 

felavläsningar, är det intressant att höra lärare beskriva olika tillfällen 

som elever stött på problem och avläst fel. Därför har frågor konstrue-

rats där lärare uppmanas berätta om en specifik situation som uppstått 

i klassrummet. 

Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes, skickades förfrågan i två omgångar 

till rektorer runt om i kommunen. Mejladresser till de verksamma ma-

tematiklärarna erhölls och förfrågan skickades till urvalet lärare i års-

kurs ett till sex. De lärare som kunde tänka sig att delta svarade ja via 

mejl. Ytterligare en mejlförfrågan sändes ut, då det saknades deltagare 

för intervju. Ett mejl med forskningsetiska principer skickades till ur-

valet lärare, så att de kunde ta del av dessa innan intervjuerna startade. 

Lärarna fick välja tid och plats för intervjun. 

Intervjuerna genomfördes med en och en lärare under inspelning 

via mobiltelefon. Stödanteckningar gjordes också med både ord, me-

ningar och symboler. Intervjuerna var ca 30 minuter långa. Efter inter-

vjuerna jämfördes stödanteckningarna med det som sagts på inspel-

ningarna, så att uppgifterna som framkom inte skulle kunna tolkas på 

flera sätt. Det var också en säkerhetsåtgärd ifall inspelningsfiler skulle 
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komma bort. Två av intervjuerna förlorades genom tekniska problem, 

men då gjorde anteckningarna nytta. Intervjuerna sparades på dator 

och transkriberades till skriven text. 

Bearbetning av data 

Genom att först ge en överblick över det insamlade materialet, gjordes 

en helhetsanalys. Intervjusvaren sammanställdes i 10 olika berättelser 

som getts namn som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Dessa berättel-

ser finns som bilaga. Utifrån den analys som gjordes på de 10 berättel-

serna plockades intressanta företeelser ut och olika teman utkristalli-

serade sig. Dessa teman finns att läsa i resultatavsnittet. Dessa teman 

bestod av tankar om och beskrivningar av undervisning och problema-

tik och gick att kategorisera (jfr Malmqvist, 2007). Intervjuerna finns 

med som bilaga. 

Forskningsetisk reflektion över undersökning 

Utifrån riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2017) har jag försökt att 

vara objektiv genom att inte värdera det lärarna berättar under inter-

vjun. Informationen har endast sammanställts och analyserats och min 

egen ståndpunkt har jag således ej lämnat ut. Eftersom klockan anses 

vara ett svårt undervisningsområde, har jag haft tankar om att under-

visningen kanske inte är tillräckligt varierad. Av den anledningen har 

jag försökt vara objektiv i mina intervjufrågor för att inte påverka stu-

dien. 

 De lärare som utgör urvalet för min studie kan ha ett intresse av att 

känna sig trygga under intervjun och det är även möjligt att några lä-

rare finner det känsligt att yppa sina tankar. Det kan också finnas ett 

intresse för att i framtiden kunna effektivisera sin undervisning och 

förstå elevers matematiklärande vad gäller klockan. Sålunda finns både 

argument för forskningskravet och individskyddskravet (jmfr. Veten-

skapsrådet, 2002). Informationen från lärarna har bara varit tillgäng-

lig för mig och min handledare, eftersom informationen som de med-

verkande lärarna gett mig kan upplevas känslig. De innehåller dock 

inte information som i lagens mening är klassade som känsliga person-

uppgifter. Jag har skrivit i informationsbrevet om hur all information 

de medverkande ger mig har hanterats på ett säkert sätt (jmfr. Veten-

skapsrådet, 2002, 2017). Jag har valt att anpassa förfarandet i studien 
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och har därför inte antecknat namn och arbetsplats på de medverkande 

lärarna, då det kan tänkas att någon utomstående kopplar ihop svaren 

med respektive lärare. Svaren har avkodats på så vis att namn på lärare 

inte kommer att anges på intervjuunderlaget. Inga frågor angående ar-

betsort har heller ställts. Jag har istället valt att sätta en siffra från 1 till 

10 på intervjuunderlaget för varje medverkande lärare.  

I övrigt finns kanske ett intresse från föräldrars sida, av att under-

visningen är stödjande för deras barn och tar liten tid av dem i anspråk 

i form av läxhjälp. Detta stödjer tanken om kravet på forskning i sam-

hället. Skolorna i allmänhet kan också ha ett intresse för den här frå-

gan, då det handlar om effektivitet genom bästa möjliga kvalitét till 

minsta möjliga kostnad. För att sammanfatta finns det många intres-

sen kopplade till min undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskning måste också enligt lag alltid granskas innan den genom-

förs och utöver detta krav finns särskilda råd som avgör nivån av upp-

fyllnad på de etiska krav som är inblandade (Vetenskapsrådet, 2017). 

Förfarandet gäller forskare och forskningsprojekt – inte lärarstuden-

ter. Något etiskt råd har därför inte tillfrågats gällande min studie. Jag 

har själv, under handledning, övervägt de etiska problem som min stu-

die kan ge upphov till.  

Jag har uppfyllt informationskravet genom att informera lärarna 

som deltar i undersökningen om syftet med undersökningen. De har 

fått en kort beskrivning utav syftet och information om tillvägagångs-

sätt skriftligt. I enlighet med information från Vetenskapsrådet (2017) 

har jag inhämtat samtycke skriftligt från de lärare som ingår undersök-

ningen. Då jag anser att undersökningen innefattar frågor av privat el-

ler etiskt känslig natur, kan inte samtycke inhämtas via företrädare för 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare till exempel skolledning. 

Jag anser att det inte räcker med ett ja från skolans rektor, utan perso-

nerna ifråga måste frågas personligen. Först har jag skickat en förfrå-

gan via skolornas rektorer till berörda lärare. Lärarna har sedan själva 

avgjort om de vill att deras personuppgifter ska lämnas ut till mig som 

student. Det kallas att samtycka till utlämnande av personuppgifter 

(”GDPR för studenter | Karlstads universitet”, 20190124). Rektorerna 

har sedan gett mig klartecken så att jag fått ta del av kontaktinformat-

ion till berörda lärare.  
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Den personliga kontakten med urvalet lärare har upprättats via mejl 

och tid och plats för intervjun har bestämts i samråd med berörda lä-

rare. Då lärarna har varit aktiva i undersökningen, har jag gett dem in-

formation om att det är frivilligt att medverka samt att det är tillåtet att 

närsomhelst avbryta medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag har förklarat fördelarna med att delta i undervisningen för ur-

valet av lärare och förtydligat att lärarens medverkan kan bidra till 

större förståelse för hur undervisningen ser ut och varför. Jag har också 

förklarat att genom att få en sammanställning av resultaten kan läraren 

själv få större förståelse och verktyg till att utveckla sin egen matema-

tikundervisning på sikt (jmfr. Vetenskapsrådet, 2002, 2017). 

Jag har endast använt den information jag fått genom studien, till 

mitt examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002) Karlstads Universitet har 

ansvaret för min studie, därför är de slutgiltiga ägare till materialet (Ve-

tenskapsrådet, 2002, 2017). Det är även universitetet som ansvarar för 

att jag arkiverar personuppgifter på ett bestämt sätt i anslutning till ex-

amensarbetet (”GDPR för studenter | Karlstads universitet”, 

20190124). Materialet jag dokumenterat faller under arkivlagstift-

ningen och då beslutar Karlstads Universitet om när det ska gallras 

bort. Uppgifter i anslutning till intervjun har inte lämnats till någon 

annan aktör än Karlstads Universitet.  
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Resultatanalys 

I detta avsnitt presenteras analyserade resultat. Sammanfattningar av 

alla 10 intervjuer finns med som bilaga. De kommande styckena be-

handlar de framträdande resultaten i analyserad form. De består av ka-

tegorier eller övergripande teman. 

Översikt över lärares undervisningserfarenhet 

Genom bakgrundsfrågorna i intervjun framgick att lärarna som inter-

vjuades antingen hade arbetat väldigt kort tid i grundskolan, eller väl-

digt lång tid. De lärare som intervjuades arbetade i grundskolan i ett 

till över trettio år i ettan, tvåan, trean, fyran, femman eller sexan. Alla 

lärare som intervjuades hade någon gång arbetat med området 

klockan.  Lärarna berättade att avläsning av klocktider och beräkningar 

av tidsdifferenser kunde vara problematiskt för elever i alla årskurser. 

För en del lärare var klockundervisningen relativt ny, medan andra 

hade hunnit arbeta med detta i många årskurser. För en del lärare låg 

undervisningsstruktur och svårigheter färskt i minnet, då det inte var 

längesedan de arbetade med avläsning av klockan och beräkningar 

med tidsdifferenser. Detta diskuteras i metoddiskussionen. 

Under intervjuerna framkom att det rådde en ganska bra balans 

mellan antal yrkesverksamma år. Det gjorde att intervjusvaren blev 

mer intressanta, då det är både erfarna och oerfarna lärare som berät-

tat om sin undervisning. Däremot gick det inte att urskilja någon typisk 

koppling mellan lärare med kort eller lång erfarenhet av undervisning 

i grundskolan och undervisningssätt. 

Huvudresultat i förhållande till frågeställningar 

Lärare nivåindelar sina elever 

I studien framkom att en betydande del av lärarna nivåindelade sina 

elever, och delade in dem i två olika grupper utefter kunskaper i avläs-

ning och beräkning av tidsdifferenser. I några fall delades klasser upp 

i en grupp som tränade avläsning och en grupp som arbetade med tids-

differenser. Lärare uttryckte sitt missnöje med detta upplägg, då riktigt 

svaga elever aldrig fick chansen att träna tidsdifferenser utan låg kvar 
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på avläsningsträning. På så sätt missade eleverna en del i ämnesinne-

hållet, vilket inte ansågs bra. Samtidigt uttryckte lärare att det under-

lättade att få dela klassen med någon annan lärare för att kunna foku-

sera på det som upplevdes svårt för en grupp elever. Dessa lärare me-

nade att det kändes bra att kunna repetera det som var svårt för ele-

verna. 

Det varierade hur uppdelningen av eleverna såg ut. Ibland delades 

klasser upp i avläsning med ena gruppen och tidsdifferenser med andra 

gruppen. Ibland delades elever upp i avläsning/ tidsdifferenser i en 

grupp och annat matematiskt ämnesinnehåll i en grupp. Något som 

också framkom i studien, var att de elever som fick repetera avläsning 

och tidsdifferenser, ofta ansågs motsvara ungefär hälften av en klass. 

Antal elever framkom inte. 

Lärare lät ibland sina elever välja nivå i avläsning själva. Det skedde 

genom att eleven fick välja vilken nivå han/ hon själv ansåg sig ligga på.  

Det kunde vara till exempel jämn timme eller upp till ”fem i halv”, som 

ansågs väldigt svår av många lärare.  På samma sätt var det med abso-

luta avläsningar. 

Olika sätt att avläsa den analoga klockan 

Lärare undervisade ofta eleverna i både absoluta och relativa uttryck 

för klocktider samtidigt. Det fanns också de lärare som ville skilja på 

dessa olika avläsningssätt. Lärare som undervisade i de lägre årskur-

serna, valde att undervisa i relativa uttryck först och undvek de abso-

luta uttrycken. Det framkom också att några av dessa lärare ansåg att 

det var viktigt att undervisningen organiserades för eleverna så att de 

fick lära sig varje del i avläsningen i en lagom takt. I de högre årskur-

serna uppgav lärare däremot att de undervisade i de båda uttrycken. I 

intervjuerna saknas dock tydliga beskrivningar av hur lärare undervi-

sade sina elever i absoluta klocktider.  

Lärare valde också att låta eleverna själva välja uttryck att ange på 

en analog klocka. De kunde då välja att avläsa absolut tid eller relativ 

tid beroende på vilken de ansåg sig kunna bäst. 

Lärare menade att de ofta upplevde att elever angav fel timme då de 

avläste absoluta uttryck. Istället för att till exempel avläsa ”6:30” då 

klockan var ”halv sju”, avläste elever ”7:30”. Flera lärare uppgav att de 

vid sådana tillfällen påminde sina elever om att klockan ”inte varit sju 
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än”, och därför kunde inte den timmen anges. Lärare verkade tro att 

elever inte förstått hur tiden går.  

Undervisning av relativa klocktider kommer i en viss ordning 

Undervisningen av relativa klocktider föreföll komma i en viss ordning, 

och jämna timmar kom allra först i undervisningen. Sedan kom ”halv” 

och därefter ”kvart i” och ”kvart över” och sist i ordningen kom ”fem 

över” och de resterande relativa uttrycken för klocktider. Övriga rela-

tiva tider, som till exempel ”tjugotvå minuter över” eller ”tolv minuter 

i”, nämndes inte av lärarna i studien.  

Lärarnas skäl till att ha denna ordning var att de ville att eleverna 

kunde uttryck som jämna timmar innan de började träna relativa ut-

tryck som till exempel ”halv” eller ”kvart i”. De menade att det var vik-

tigt att undervisningen inte gick för fort fram och stort fokus lades på 

att träna del för del. Jämna timmar ansågs på så vis enklast, medan 

uttryck som ”fem i halv” och ”fem över halv” ansågs mer avancerade. 

Då lärare undervisade i relativa uttryck i de lägre årskurserna, valde 

de att inte berätta för sina elever om minuterna på urtavlan mer än att 

det går 60 minuter på en timme eller 30 minuter på en halv timme. 

Detta var medvetet för att inte krångla till det för eleven och ansågs bra 

för att inte leda in eleven på absoluta avläsningar för tidigt i undervis-

ningen. Andra lärare såg minuterna som en naturlig del då den analoga 

klockan introducerades. På så sätt kunde lärare ägna mer eller mindre 

tid åt tidsenheterna i undervisningen. Lärare som undervisade ingå-

ende i minuter menade att det inte var ett så stort steg för eleverna att 

förstå. Att förstå minuterna kunde vara lättare än att träna ”kvart i” och 

”kvart över” efter ”halv”.  

Lärare undervisar i visarnas positioner 

Till en början undervisades jämna klockslag. En bild av klockan pre-

senteras med timvisaren pekande direkt mot en markör och minutvi-

saren pekande mot markör tolv. Uttrycket ”halv” undervisades genom 

att visa att minutvisaren alltid pekade mot markör sex medan timvisa-

ren stod någonstans mellan två markörer. Några lärare ansåg att det 

var noga att positionera timvisaren precis mitt emellan markörerna.  

Lärarna uppgav att de förklarade och visade hur timvisaren pekar 

mitt emellan två markörer, då klockan var ”halv”, men att elever hade 
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svårt att sätta timvisaren mellan två markörer på detta sätt. En del ele-

ver positionerade visaren direkt mot en markör.  

Det var vanligt bland lärare att påvisa för sina elever att visarna går 

runt urtavlan och förbi alla markörer. Flertalet lärare pratade om ti-

dens gång med sina elever, och demonstrerade den genom visarnas rö-

relser. 

Laborationsklockor 

Att förstå minutvisaren och timvisaren var något som lärarna ansåg 

mycket viktigt för att kunna avläsa den analoga klockan. De menade att 

det är viktigt att elever kan beskriva sina tankar då de avläser analoga 

klockor, men också då de ställer laborationsklockorna. Det ansågs vik-

tigt att eleverna kan visa hur visaren skulle positioneras genom att 

kunna positionera och prata om varför det blev som det blev. Oftast 

användes laborationsklockor med synkroniserade visare. Argumenten 

var att de visade verkligheten och hur fort visarna rör sig i förhållande 

till varandra. Någon lärare menade att synkroniserade visare inte trä-

nade eleven att tänka själv utifrån det fakta han/ hon redan lärt sig. 

Därför borde klockor utan synkroniserade visare vara bättre för att 

skapa förståelse.  

Det fanns också lärare som använde laborationsklockor eller vanliga 

analoga klockor för att testa elevernas kunskaper och inte bara för att 

undervisa. Lärare uttryckte att en del elever klarade avläsningen då de 

fick använda sig av en laborationsklocka, men att det var mycket svårt 

att göra rätt utan en sådan.  

Lärarna i undersökningen har ägnat mycket undervisningstid åt att 

prata om visarna, till exempel att minutvisaren har sin bana i cirkulär 

rörelse runt urtavlan och att detta påvisas många gånger.  

”Fem i halv” 

Uttrycket ”fem i halv” ansågs av lärare vara ett mycket svårt uttryck att 

lära sig. En lärare ansåg att sättet som undervisningen kronologiskt 

ordnades på, kunde tänkas förstöra för eleverna. Då relativa klocktider 

undervisades, använde läraren en modell där eleverna lärde sig att 

vänster sida på klockan innebar uttrycket ”i” och höger sida på klockan 

innebar uttrycket ”över”. Lärare trodde att eleverna har svårt att lämna 

detta tankesätt, då de senare inser att det finns undantag. Andra lärare 



30 

 

 

 

uppgav också att uttrycket ”fem i halv” var svårt, men de hade inte så 

mycket tankar om varför. 
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Diskussion 

I det här kapitlet kommer resultatet diskuteras. Först presenteras en 

diskussion angående analysen av resultaten utifrån mina frågeställ-

ningar. Sedan kommer metoddiskussionen. Till sist presenteras en 

slutsats. 

Diskussion av lärares beskrivningar av undervisningen 

Att lärare nivåindelar sina elever låter vid en första tanke som en bra 

lösning. Lärare ser då till att alla elever kan lära sig avläsning och tids-

differenser utifrån sin egen nivå. Men det skulle kunna innebära pro-

blem. Huruvida det matematiska innehåll som de starkare eleverna 

tränade, senare också blev tillgängligt för de svagare eleverna, fram-

kom inte i intervjuerna. Om inte så kan det innebära en förlust för de 

svagare eleverna. De kanske aldrig kom till den punkt då de fick ta del 

av det andra matematiska ämnesinnehållet. Faktum är att någon lärare 

berättade om att de svagaste eleverna faktiskt inte tog sig vidare. I ett 

fall undervisades den starkare gruppen elever i multiplikationstabel-

len, vilken troligtvis tränas ofta. I så fall är skadan kanske inte så stor 

för de svagare eleverna, då de kanske också tränar multiplikationsta-

bellen mycket. Men det skulle också kunna ha varit ett ämnesinnehåll 

som alla elever ska få utrymme och tid att träna på, men som inte hinns 

med. Det krävs god planering för att som lärare se till att alla elever får 

ta del av det ämnesinnehåll som erbjuds i var årskurs.  

Lärare lät också elever själva välja sin egen nivå. En tanke är då att 

elever väljer den nivå de känner sig säkra på och lär sig inte det de 

skulle behöva träna på. I slutändan har eleverna då väldigt olika kun-

skaper i klockavläsning. Några elever kan relativa uttryck väldigt bra, 

medan andra elever kan absoluta uttryck väldigt bra. I och med att 

klockavläsning är obefintligt i centralt innehåll, kan en förklaring vara 

att eleverna inte tränas i att kunna avläsa den analoga klockan på olika 

sätt. Men i och med att tidmätning ska utföras på olika sätt, verkar lä-

rare ändå tolka olika avläsningssätt som mätning enligt ett centralt in-

nehåll. Det tyder således på att det kan finnas ett behov av att förtydliga 

det centrala innehållet, men även kunskapskraven, angående klockan. 

Det kan också tänkas att lärare behöver styra in elever på kunskaper de 
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inte riktigt är intresserade av, eller tycker är svårt att lära sig, för att de 

ska förstå till exempel de olika tidsskalorna i den analoga klockan.  

Lärare ansåg att repetition var nödvändig för de svagare eleverna 

och då användes samma procedurer och presentationer av klockan av 

de flesta lärare. Frågan är om undervisningen istället borde se an-

norlunda ut istället för att repetera samma presentation av hur visarna 

står vid olika klockslag? Dessa presentationer av visarnas positioner 

vid jämna timmar och relativa klocktider är vanliga i undervisning 

(Reisman, 1971; Van de Walle & Lovin, 2006). Det behöver inte betyda 

att det är fel, men om stor del av undervisningen ägnas åt detta förfa-

rande, blir det en mindre del av undervisningen som fokuserar på vi-

sarnas rörelser. Hur mycket var och en lärare fokuserat på det ena eller 

andra, framgår inte i studien i mätbara resultat. Däremot pratar en del 

lärare mer om den statiska bilden av visarnas positioner, än vad andra 

lärare gör. Det i sig kan indikera på att lärarna också har störst fokus 

på dessa presentationer i sin undervisning. 

Något som också framkom i studien, var att ”svaga” elever ofta an-

sågs motsvara ungefär hälften av en klass.  En tanke kan vara att orsa-

ken till urvalet elever i den svaga gruppen beror på att lärare ville dela 

klassen jämnt mellan varandra. Alternativet kan då vara många elever 

i den ena gruppen och få elever i den andra gruppen. Om det inte längre 

är elevernas nivå i kunskaper som påverkar nivåindelningen i klassen, 

kan det kanske leda till att vissa elever placeras i den svagare gruppen 

trots att de inte har betydande problem med avläsning eller tidsdiffe-

renser. I sin tur leder det till att eleverna inte utmanas och därmed inte 

lär sig något nytt. På så sätt utvecklas inte eleven kunskaper.  

Tanken med nivåindelningen kan från början ha varit att eleverna 

ska undervisas utifrån sin förförståelse. På grund av att lärare räcker 

till för ett visst antal elever, kan nivåindelningen gjorts på olika grun-

der. En anledning kan vara elevantalet. 

Att hälften av eleverna i en klass skulle vara så svaga i att avläsa ana-

loga klockan eller beräkna tidsdifferenser, känns inte så troligt. Om så 

ändå är fallet, kan den tidigare undervisningen ha resulterat i att 

många elever blivit svaga i ämnesinnehållet. Då är det undervisningen 

som ska studeras och inte elevernas kunskaper. Framtida studier re-

kommenderas, där undervisningens innehåll och organisation stude-

ras. 
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Diskussion av de ämnesrelaterade problem som lärare lyfter fram 

Lärare berättade att elever ofta angav fel timme då de avläste den ana-

loga klockan i absoluta uttryck. Lärare trodde detta berodde på att ele-

verna inte kunde orientera sig i timmen som varit och timmen som 

skulle komma. Det är inte säkert att det var så. Det kan istället indikera 

på att eleverna inte riktigt visste hur de skulle avläsa den analoga 

klockan med ett absolut uttryck (jfr. van de Valle och Lovin, 2006; Wil-

liams, 2004, 2012).  

Enligt Williams (2004, 2012) avläses absoluta uttryck först genom 

timme och sedan minuter, medan relativa uttryck avläses genom 

minuter, eller motsvarande uttryck ”i” / ”över” först och sedan timmen. 

Absoluta avläsningar ska dessutom föregås av att eleven ser mellan-

rummen som behållare och väljer att avläsa den lägsta av de två mar-

körerna. Istället kanske elever väljer att ange den markör som befinner 

sig närmast visaren.  

Denna felaktiga metod att avläsa, när det gäller absoluta uttryck an-

ses vanlig bland elever (se Williams, 2004, 2012). Detta kan vara något 

som lärare inte är så medvetna om. Vad blir konsekvensen av att ele-

verna inte undervisas på ett tydligt och strukturerat sätt i absoluta och 

relativa avläsningar?  

Lärare i de tidigare årskurserna berättade att de ansåg att varje typ 

av klockslag var viktigt att undervisa var för sig. På samma sätt ansågs 

det viktigt att inte blanda in absoluta avläsningar då undervisningen av 

relativa uttryck inletts. De ville inte blanda in något nytt innan det som 

ämnades läras ut hade lärts in ordentligt. En tanke kan vara att denna 

struktur även behövs då olika uttryck ska läras, och då även i de högre 

årskurserna.  

Den översiktliga bilden av undervisningen i avläsning genom den 

här studien, är att relativa uttryck är huvudfokus i de tidigare årskur-

serna, medan både absoluta och relativa uttryck är fokus i de senare 

årskurserna. En framtida undersökning skulle kunna riktas in på att 

studera strukturen i undervisningen på närmare håll, genom flera ob-

servationer av delområdet klockan i en klass. På så vis skulle det kunna 

bli tydligt vilken struktur som undervisningen är upplagd efter. Det 

skulle kunna förklara om det finns någon orsak till att eleverna blandar 

ihop de båda sätten att avläsa den analoga klockan. 
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Relativa tider som till exempel ”tjugotvå minuter över” eller ””tolv 

minuter i” var inte något som lärare uttryckligen undervisade i. 

Reisman (1971) och Van de Walle och Lovin (2006) menar att endast 

vissa klocktider tenderar att tränas i undervisningen. I den här studien 

stämmer påståendet bra. Alltså att huvudmarkörerna 3,6,9 och 12 trä-

nas mest. Lärare i intervjun pekade sällan ut mellanrummen utan fo-

kuserade på att minutvisaren stod direkt mot markörer och timvisaren 

”någonstans” mellan två markörer, utan att vara mer precis i minuter. 

En tanke kan vara att elever då får svårt att förstå mellanrummen och 

att de hör till uttrycket ”halv”, men inte att det går att räkna minuter 

mellan markörerna.  

Reisman (1971) menar att timvisaren visar antal timmar, men Ear-

nest (2017) påpekar att timvisaren även kan visa minuter. Detta gör 

den genom att placera sig mellan två markörer. En tanke är att eleverna 

inte förknippar de små markörerna i mellanrummen med avläsning 

och de inte är vana att en visare pekar däremellan. Det är kanske inte 

så konstigt att en del elever fortsätter positionera timvisaren direkt mot 

en markör, innan de förstått att det inte ska göras vid relativa tider. 

Trots allt har eleverna tränat in jämna timmar ganska mycket innan de 

går över till att träna relativa klocktider. Van de Walle och Lovins 

(2006) påstående om att lärare behöver träna elever mer i relativa 

klocktider som inkluderar mellanrummen på den analoga klockan, 

stämmer då ganska bra. För andra lärare kanske inte det är något pro-

blem. 

En motsatt tanke kan vara att lärare inte ska behöva visa eleverna 

alla möjliga klockslag, då eleverna lärt sig vilka regler de ska förhålla 

sig till. Därför ska de kunna generalisera sina kunskaper. Alltså ska de 

kunna komma på själva hur till exempel klockslaget ”halv åtta” ser ut 

om de redan vet hur ”halv sju” ser ut, att det beror på att minutvisaren 

visar minuter och att det går 60 minuter på en timme och så vidare. 

Reisman (1971) förklarar hur elever behöver använda sig av en kombi-

nation av timskala och minutskala och förstå att det är båda dessa som 

är som tallinjen. De ska ses som en enhet (Reisman, 1971; Williams, 

2004, 2012). Både Williams (2004) och Labrell (2016) menar att klock-

avläsning är en process, och den är komplicerad. Sedan har alla mar-

körer olika innebörd i sig, vilket försvårar processen (Williams, 2004).  
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En tanke utifrån den vanliga undervisningsordningen är att lärare 

förenklar för eleverna, genom att inte presentera kunskaperna på olika 

sätt. Det är de typiska bilderna av hela timmar och halvtimmar och så 

vidare, som visas för eleverna. Många lärare använde även ordet ”en-

kelt” när de pratade om sin undervisning. Det blir då en krock mellan 

det som många referenser i den här studien menar. Avläsning av en 

analog klocka är komplicerad. Går det verkligen att förenkla komplice-

rade avläsningar? Någon lärare uttryckte att det fanns funderingar på 

att träna eleverna tidigt i minuter innan halvtimmar och kvartar och så 

vidare. Den här läraren uppgav också att han/hon undervisade ingå-

ende i fakta kring klockan. På så vis fanns en tanke om att förändra 

undervisningens vanliga ordning. Kanske borde undervisningen i tids-

enheterna fokuseras mer. Det kan vara en bra idé att som Van de Walle 

och Lovin (2006) beskriver, visa eleverna en klocka med enbart timvi-

sare. Senare i undervisningen kan läraren lägga till minutvisaren. 

I motsats till vad Van de Walle och Lovin skriver, undervisar lärarna 

frekvent om tidens gång genom visarnas cirkulära rörelse runt urtavlan 

(se Van de Walle och Lovin, 2006). Lärare i intervjun menar att de ofta 

lägger fokus på visarnas rörelser, men detta hjälper inte alltid eleverna 

att avläsa rätt. 

Williams (2004, 2012) beskriver hur elever kan använda sig av 

behållar-bildschemat när de bedömer vilken halva på klockan som 

innebär ”i” och vilken halva som innebär ”över”. En av lärarna i studien 

hade en liknande tanke om detta sätt att presentera den analoga 

klockan och läraren menade att eleverna blev mer förvirrade av denna 

presentation. Den tanken var väldigt intressant och tyder på att läraren 

själv kunde se kritiskt på sin undervisning. Det som inledningsvis 

skulle vara ett stöd för eleverna, visade sig istället ställa till det. Ele-

verna var tvungna att minnas att det fanns två undantag då de tänkte 

utifrån detta bildschema. En tanke skulle kunna vara att inte presen-

tera de två halvorna på urtavlan för eleverna, då det verkade svårt för 

dem att vänja sig av med den tanken. Å andra sidan, hur skulle under-

visningen av klockslagen ”i” och ”över” då se ut? En utgångspunkt 

skulle kunna vara att undersöka om eleverna lär sig bättre om de kopp-

lar ”i” och ”över” till den markör det gäller, och inte till ena eller andra 
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halvan av urtavlan. Det skulle då istället handla om Källa-väg-mål-bild-

schemat, där elevers förståelse för relation och passerande tid kan an-

vändas. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare undervisar tidmätning 

i den analoga klockan, och vilka svårigheter de kan se att elever har 

med det. I studien intervjuades 10 grundskolelärare. Två av dem hade 

uppdrag som speciallärare, vilket betyder att de naturligt endast un-

dervisade ett fåtal elever. De andra lärarna hade hela klasser. På det 

sättet skiljer sig utgångspunkten för de olika typerna av undervisning 

åt, vilket kanske kan påverka studiens resultat. För en mer rättvis ut-

gångspunkt kunde 10 lärare som arbetade som klasslärare ha valts ut. 

Då hade resultatet sagt något om en grupp klasslärare, och inte en 

blandning av olika typer av lärare.  

Det blev ändå intressant att höra de olika lärarna och deras syn på 

den egna undervisningen. Resultatet är svårt att generalisera, då det 

endast är ett fåtal lärare som intervjuats. Det är också viktigt att förstå 

att dessa lärare är individer som har olika förutsättningar i sina olika 

klasser. Dessa förutsättningar kan i sig hindra lärare från att ha en 

undervisning de verkligen vill ha.  

I en framtida studie skulle det kunna vara intressant att undersöka 

både speciallärares och klasslärares tankar var för sig, om hur elever 

lär sig klockan. På så sätt skulle en jämförande studie kunna göras för 

att se vilka skillnader som finns mellan uppfattningar. Kanske skulle 

det då bli tydligare vad det egentligen är eleverna har svårt för. För ett 

generaliserbart resultat skulle det då kunna göras en enkät med utvalda 

frågor angående vilka delar av klockan som tränas. Frågor angående 

elevers svårigheter skulle kunna uteslutas, då detta bäst undersöks ge-

nom att faktiskt observera eleverna. 

Intervjuguiden ändrades under studiens gång då det visade sig att 

några av frågorna inte hörde till frågeställningarna i studien. I efter-

hand korrigerades också användandet av ordet ”siffra”. Detta uttryck 

syftade på de markeringar på klockan som visarna kan peka mot. Då 

siffror inte var korrekt valde jag att använda ordet ”markörer” istället. 

Eftersom ordet ”siffra” användes i intervjuerna, och korrigerades i ef-
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terhand kan det tänkas att resultatet av studien påverkas. Ordet mar-

kör kanske hade gett lärarna en annan tankegång då de förklarade sin 

undervisning. En del lärare använde ordet siffror spontant, vilket indi-

kerar på att jag inte är den enda som benämnt dessa markörer fel. 

Att ställa frågan till lärarna hur deras undervisning såg ut från bör-

jan till slut, visade sig vara ett bra förfarande. Lärare hade inga svårig-

heter att berätta om de olika delarna i undervisningen, och de flesta 

verkade minnas bra. Efterföljande frågor om hur visarna, markörerna 

och de olika uttryckssätten för klocktider undervisades, skulle kunna 

vara ledande. Samtidigt var frågorna så viktiga att få svar på i studien, 

så att de kändes nödvändiga att ställa. Att enbart lita på att lärare kom-

mer ihåg att ta upp och berätta om de olika delarna, skulle kunnat re-

sultera i att många lärare inte berättade om allt de undervisade vad gäl-

ler avläsning och tidsdifferenser. Det skulle till exempel kunna ha varit 

svårt att få reda på vilka uttryck som lärarna fokuserade på i undervis-

ningen. Då skulle absoluta och relativa uttryck inte ha belysts på det 

sättet de görs i kommande avsnitt. Följd frågorna var således viktiga 

för att kunna jämföra lärarnas svar med den teoretiska ramen i studien. 

När lärarna fick beskriva situationer då elever svarat fel, blev det 

hela mycket intressant. Här visade det sig att många lärare upplevde 

liknande felavläsningar, vilket ledde till att dessa fått en del fokus i 

kommande avsnitt. Lärares tankar om dessa felavläsningar har varit 

intressanta att analysera. Det mest spännande är att vi aldrig riktigt 

kan veta om vi förstår vad som pågår i elevernas tankar när de avläser 

klocktider fel. Men detta resultat går att jämföra med den teoretiska 

ramen. Frågan angående elevers svårigheter är ändå en fråga om lära-

res uppfattning, vilket gör att reliabiliteten i studien försvagas något. 

En observation skulle vara att rekommendera som framtida studie för 

att ta reda på elevers svårigheter.  

Att få intervjua lärare från första klass upp till sjätte klass, gjorde att 

jag fick höra berättelser om problem som uppstod i de olika årskur-

serna. Om studien endast hade riktat sig till undervisningen i första-, 

andra- och tredje klass, hade det inte blivit så tydligt att elever faktiskt 

har problem att avläsa klockan, även i de högre årskurserna. Lärares 

utsagor indikerar att det fanns elever i alla årskurser som inte förstod 

den analoga klockan bra. I och med att lärare uppfattar svårigheter 

bland eleverna, så finns det en bra anledning att vidare undersöka 
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dessa svårigheter. I lärarnas berättelser går det att läsa hur de gått till 

väga då problemsituationer uppstått, vilket betyder att svårigheterna 

faktiskt finns ända upp till årskurs sex. 

En del av de intervjuade lärarna visade sig ha tänkt mycket över sin 

undervisning, då de hade många funderingar kring varför vissa delar i 

ämnet var så svårt för elever. En tanke är att en erfaren lärare kan ha 

ett mer medvetet sätt att undervisa i klockan än en mindre erfaren lä-

rare. Den erfarne läraren kan ha studerat sin undervisning och elever-

nas resultat noggrant i många år, medan en mindre erfaren lärare inte 

hunnit med detta ännu. Men som resultatet utvisar så finns inget sam-

band att se, angående arbetssätt och lärares yrkeserfarenheter. 

Ett förslag på framtida studie som inte har med klockan att göra, 

skulle kunna vara att intervjua elever. Syftet skulle då kunna vara att ta 

reda på hur nivåindelning påverkar deras lärande. Om elever hamnat i 

en grupp med alldeles för låg nivå på undervisningen, skulle detta 

kunna komma fram. En sådan undersökning skulle kunna leda till att 

undervisningen skulle kunna förbättras och bli mer rättvis för eleverna, 

samt öka deras kunskaper. 

Slutsats 

I studien har jag kommit fram till att elever har svårt för att avläsa den 

analoga klockan och mäta tid ända upp i årskurs sex. Detta har blivit 

tydligt då alla lärare berättat om någon specifik svårighet som de upp-

lever att elever har. På så sätt har studien gjort nytta genom att belysa 

att det finns brister i kunskaper hos elever. Detta vill vi lärare gärna 

göra något åt.  

Studien visar att lärare undervisar i både relativa och absoluta ut-

tryck för klocktider, främst i de högre årskurserna. Hur organiserandet 

av undervisningen ser ut är inte klart, men beroende på hur läraren 

strukturerar ämnesinnehållet kan det tänkas att det är detta som på-

verkar hur väl elever förstår skillnader mellan att avläsa absolut re-

spektive relativ tid på den analoga klockan. 

Lärare undervisar ofta elever i hur tiden går med hjälp av visarnas 

passage förbi markörerna, i motsats till vad tidigare forskning visat. 

Samtidigt undervisar lärare också i typiska positioner vid jämn timme 

och relativa tider, vilket framkommit i tidigare forskning. Studien visar 



39 

 

 

 

att det kan finnas en kunskapsbrist bland lärare angående vad det är 

elever inte förstår när de avläser timmen fel. 
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Bilagor 

Forskningspersoninformation 

Information om studien: [Vad är klockan om en och en halv 

timme?] 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en intervju, som kan bidra till 

större förståelse för undervisningen av den analoga och digitala 

klockan i grundskolans årskurs 1 – 3 och 4 – 6. Det finns ett behov av 

att arbeta kollektivt och systematiskt mot bättre förståelse i läraryrket. 

Det långsiktiga målet med studien är att i framtiden utveckla matema-

tikundervisningen. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla 

ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den be-

handling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer 

oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem.  

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet god-

känts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister 

för att sedan förstöras.   

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personupp-

giftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har 

du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras 

och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära ra-

dering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgif-

ter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 

dpo@kau.se. 

 

Student: Elizabeth Låbbman, epost: elizlabb100@kau.se 

Handledare: Lektor i matematikdidaktik Maria Fahlgren, epost: ma-

ria.fahlgren@kau.se 
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Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien:  

[Vad är klockan om en och en halv timme?] 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och god-

känner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i en-

lighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.   

 

 

 

….................................................................. 

Underskrift 

 

….................................................                  .............................................. 

Namnförtydligande                                         Ort och datum 

 

 

Student: Elizabeth Låbbman, epost: elizlabb100@kau.se 

Handledare: Lektor i matematikdidaktik Maria Fahlgren, epost: ma-

ria.fahlgren@kau.se 
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Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Vad har du för pedagogisk utbildning? 

2. Hur många år har du jobbat som lärare?   

3. Vilka årskurser jobbar du med nu? 

Undervisningens struktur 

Vi kommer prata om din undervisning i avläsning av analoga klockor 

och timmar, minuter och sekunder i undervisningen. Det gäller också 

undervisningen av halvtimmar och kvartar. Vi kommer även prata om 

din undervisning i tidsdifferenser, till exempel hur lång tid som gått 

mellan klockan fyra och halv fem. Det finns två olika sätt att uttrycka 

sig när man avläser en analog klocka. Dessa kallas relativa uttryck och 

absoluta uttryck. De relativa uttrycken förknippas mest med den ana-

loga klockan, och kan till exempel vara ”kvart i tolv” eller ”fem över ett”. 

De absoluta uttrycken förknippas mest med digitala klockor och då vi 

säger tider som ”5:30” eller ”21:15”. Den typen av uttryck går även att 

avläsa på analoga klockor. 

4. Beskriv hur din undervisning ser ut. Vad börjar eleverna med att träna? Vad kommer 
sedan? Vilka aktiviteter arbetar du med? Börja gärna från introduktionen i delområdet 
klockan till mer avancerad nivå. 

a. Hur lär du ut/ arbetar du med jämna timmar, och tider som halv, kvart i, kvart 
över, tjugo i, tjugo över och så vidare? 

b. Lär du ut klockslag som till exempel ”7:30”, och hur gör du då? 

c. Hur undervisar du i tidsenheterna timmar och minuter? 

d. Använder du några aktiviteter i undervisningen? 

e. Vilka klocktider är svåra för eleverna? Beskriv en eller flera situationer! 

a. Hur hjälpte du eleven då? Hade du någon strategi för hur eleven 
skulle tänka Vad var viktigt att förstå? 

b. Vad tror du var problemet för eleven då detta fel uppstod? 

f. Använder ni laborationsklockor i undervisningen? Beskriv vad ni gör med 
dem.  

a. Vilka är fördelarna/ nackdelarna med dem? 
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g. Vad tror du är viktigt för att förstå den analoga klockan? 
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Intervjuer 

Lärare 1 

Läraren arbetar i årskurs fyra och fem i matematik, och har undervisat 

i totalt 34 år i grundskolan. Läraren påbörjar undervisningen av del-

området klockan med årskurs fyra, genom att fråga eleverna hur säkra 

de känner sig på relativa och absoluta klocktider. Läraren fortsätter se-

dan med ett test för att kunna bedöma sina elevers förkunskaper även 

skriftligt. Eleverna får då varsitt papper med klockor som ska få kor-

rekta relativa och absoluta uttryck.  

Läraren anser att ungefär hälften av eleverna är väldigt osäkra på 

både relativa och absoluta uttryck för klocktider. Läraren delar in ele-

verna i två grupper efter nivå av förståelse. De elever som är osäkra på 

avläsning får undervisning av ovan nämnda lärare. De andra eleverna 

undervisas av en lärarkollega. På det sättet får den ena gruppen elever 

fortsätta mängdträningen i avläsning, medan de andra eleverna börjar 

träna tidsdifferenser med lärarkollegan.  

Undervisningen i lärarens grupp består av avläsning av tid på den 

analoga klockan, både genom absoluta och relativa uttryck. Undervis-

ningen utgår från matematikbokens upplägg och består i att lära ut 

först timmar, sedan halvtimmar, kvartar och sedan minuter. Läraren 

upplever att den analoga klockan utgör en grund och ett bra stöd både 

för avläsning av klocktider och för att se tidsdifferenser. Därför an-

vänds laborationsklockor. Dessa har synkroniserade visare för att visa 

skillnaden mellan minutvisarens och timvisarens rörelse. Läraren an-

ser att varvet som minutvisaren och timvisaren gör är viktigt för förstå-

elsen för hur tiden går.  

Läraren låter eleverna arbeta med olika spel som är avsedda för 

mängdträning. Utifrån vad eleverna anser sig säkra på börjar de på en 

egen vald nivå, till exempel analoga uttryck för ”halv” och ”kvart i” eller 

”kvart över” om de känner sig säkra på jämna timmar. Flera lektioner 

ägnas åt detta. De elever som klarar spelen går över till läs uppgifter 

och så småningom slussas de till den andra gruppen.  

Läraren uttrycker specifikt ”halv” som ett svårt uttryck att förklara 

för eleverna. Förklaringen blir ofta att till exempel uttrycket ”halv sju” 

innebär att klockan inte varit sju än. Det kan också vara så att läraren 
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hjälper eleverna att förstå genom att säga att klockan inte varit till ex-

empel sju än, därför kan inte absolut tid för ”halv sju” bli ”7.30”. 

Läraren är inte riktigt nöjd med sin undervisning. När de två elev-

grupperna ska återgå till helklass och några av de svagare eleverna fort-

farande inte lärt sig uttrycken för klocktider tillräckligt bra, finns det 

fortfarande en stor skillnad mellan de svaga och de starka eleverna. 

Lärare 2 

Läraren undervisar i årskurs tre i matematik och har mindre än ett års 

erfarenhet. Läraren uppger att det är första gången han/ hon arbetar 

med klockan i undervisningen, och således är erfarenheten liten. Inled-

ningsvis använder läraren en laborationsklocka för att testa vilka klock-

slag som eleverna kan.  

Läraren delar sedan klassen med en elevassistent som tar hand om 

den grupp elever som redan bedöms kunna relativa och absoluta ut-

tryck för klocktider tillräckligt bra. Dessa elever får jobba vidare med 

multiplikationstabellen, alltså ett annat område i matematikundervis-

ningen. De elever som ännu inte bedöms ha tillräcklig kunskap om av-

läsning och tidsdifferenser placeras i en repetitionsgrupp med läraren. 

Dessa elever är ungefär hälften av klassen.  

Undervisningen inleds med att läraren förklarar för eleverna hur 

många minuter det går på en timme och minutvisarens varv på urtav-

lan. Två femtiominuterslektioner ägnas åt färdighetsträning i avläs-

ning genom relativa och absoluta uttryck för klocktider. 

Läraren berättar att han/ hon utgår från matematikbokens kapitel 

om klockan, men fyller ut med fler uppgifter då avsnittet upplevs väl-

digt kort. Då han/ hon följer bokens upplägg kommer först tiderna 

”halv”, ”kvart i” och ”kvart över”, ”tjugo i” och sedan ”tjugo över”. Lä-

raren vill lägga mycket tid på var del, till exempel jämna timmar, innan 

undervisningen går över till halvtimmar. Läraren undervisar i efter-

middagstider genom att fråga eleverna vilket tal som kommer efter 12. 

En del elever börjar då räkna 13, 14... och så vidare. Läraren undervisar 

också eleverna i hur många minuter det finns mellan alla markörer. 

Läraren delar också ut uppgifter till eleverna där visarna redan är 

utritade och där eleverna ska skriva rätt uttryck för klockslaget, an-

tingen relativt eller absolut. Det finns också uppgifter där visare ska ri-
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tas in på tomma urtavlor, både för att träna avläsning och att träna tids-

differenser. Läraren berättar att han/ hon låter eleverna välja om de 

vill uttrycka sig i absolut eller relativ tid, utefter vad de känner att de 

kan. Det är elevens eget val vilken nivå han/ hon vill börja på, till ex-

empel jämna timmar. Svårighetsgraden på uppgifterna är således elev-

styrd.  

Istället för minutvisare och timvisare använder läraren orden 

”långa” och ”korta” visaren. Läraren upplever att uttrycken ”fem i halv” 

och ”fem över halv” ofta blir fel för eleverna. Han/ hon menar också att 

det antagligen beror på att undervisningen syftat till att framställa 

vänster halva på urtavlan tillhörande tiderna ”i” och höger halva på ur-

tavlan tillhöra tiderna ”över”, vilket inte stämmer när eleverna ska lära 

sig ”fem i halv” och ”fem över halv”.  

Läraren upplever att det finns elever i klassen som hittar på egna 

uttryck för klocktider. Till exempel ”tjugo på fyra”. Det kan också dyka 

upp uttryck som ”kvart över” även om klockan är ”tio i”. Läraren berät-

tar att elever har svårt att ange om klockan är till exempel ”halv ett” 

eller ”halv två”. Ibland gör elever misstaget att ange till exempel ”9:45” 

som likvärdigt med uttrycket ”kvart i nio”. 

Lärare 3 

Läraren undervisar i årskurs fyra och fem i matematik och har under-

visat i grundskolan i 23 år. Innan undervisningen sätter igång testar 

läraren elevernas förkunskaper i att avläsa klocktider.  

Ett test av elevernas kunskaper i avläsning görs, vilket resulterar i 

en uppdelning av eleverna i två grupper. En grupp som arbetar vidare 

med en lärarkollega med färdighetsträning i avläsning av klocktider ge-

nom både relativa och absoluta uttryck. Den andra gruppen arbetar 

med tidsdifferenser med läraren. Allteftersom slussas elever från avläs-

ningsgruppen vidare till gruppen som tränar tidsdifferenser.  

Läraren berättar att uttrycken ”fem i halv” och ”fem över halv” före-

kommer inte så ofta, utan det är ”:25” och ”:35” som gäller. Detta sätt 

att uttrycka ”fem i halv” upplevs av läraren som ganska problemfritt för 

eleverna. 

Läraren utgår från matematikbokens upplägg av området klockan 

och eleverna gör avläsningar för att kunna arbeta med beräkning av 

tidsdifferenser. 
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Läraren berättar att även i hans/ hennes grupp elever förekommer 

problem att avläsa den analoga klockan. Läraren pratar då med ele-

verna om hur många timmar som gått och vilken markör på urtavlan 

som timvisaren gått förbi. Till detta används laborationsklockor med 

eller utan synkroniserade visare, och klassrummets analoga klocka an-

vänds för att stödja eleverna i sin tankegång. 

Läraren upplever att det ibland blir fel när eleverna omvandlar en 

relativ klocktid till absolut tid. Till exempel kan ”tjugo i tolv” bli 

”12:40”. Läraren menar att det beror på att eleverna inte förstått vilken 

timme som varit, vilken timme de har gått förbi. Läraren menar också 

att på grund av att visaren är så nära tolv kan eleverna feltolka klockan. 

Läraren upplever att ”halv” är ett problematiskt klockslag. Eleverna har 

då svårt att ange rätt timme, medan minuterna oftast blir rätt. Till ex-

empel ”halv sex” istället för ”halv fem”.  

Läraren har tidigare arbetat på högstadiet och medger att det är lätt 

att missa elever som fortfarande inte kan klockan, på grund av att ma-

tematikböcker i högstadiet inte alltid tar upp klockan i ett specifikt ka-

pitel. Läraren anser att det är ett problem för det betyder att elever kan 

gå igenom grundskolan utan att ha lärt sig klockan.  

Läraren beskriver att det ingår många tankesteg för att komma fram 

till ett rätt svar när elever beräknar tidsdifferenser genom både abso-

luta och relativa uttryck för klocktider. Eleverna måste både kunna 

räkna och sedan omvandla minuter till timmar. Om eleverna har god 

förståelse för alla stegen lär de sig så småningom att hoppa över vissa 

tankeled då dessa lärts in automatiskt. Läraren anser också att elever 

lär sig att känna igen till exempel uttrycket ”halv” som 30 minuter, och 

lätt kan börja räkna fem och fem minuter framåt, till exempel 35, 40, 

45... och så vidare. Denna strategi anses mycket viktig för att underlätta 

sitt eget tänkande. 

Lärare 4 

Läraren undervisar i årskurs ett i matematik och har undervisat i 

grundskolan i 1,5 år. Läraren berättar att han/ hon undervisar i den 

analoga klockan helt och hållet. Läraren förklarar för eleverna vad 

klockan är för något. Olika komponenter som till exempel visarna, för-

klaras för eleverna.  
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Läraren undervisar i avläsning genom relativa uttryck. Tidsdifferen-

ser undervisas också, samtidigt som avläsningen. Främst jämna tim-

mar och halv timme är fokus i undervisningen.  

Läraren berättar att han/hon visar timvisarens eller ”den korta vi-

sarens” rörelse med en gest, när den går från en markör till en annan. 

Då har det gått en timme. Läraren berättar även hur minutvisaren, eller 

”den långa visaren”, presenteras genom att den går ett varv på urtavlan. 

Läraren förklarar att det då gått sextio minuter, och är lika mycket som 

en timme. Läraren undviker i möjligaste mån att gå in djupare på mi-

nuter än så, allt för att inte göra det för svårt för eleverna att börja för-

stå. Det leder dem in på absoluta uttryck för klocktider, och kan bli för-

virrande för dem.  

Det är viktigt att eleverna först lär sig jämna timmar så att de kan 

det riktigt bra, innan de går över till att lära sig ”halv”. Läraren under-

visar jämna timmar med hjälp utav timvisaren, och att den ska posit-

ioneras direkt mot markörerna 1,2, 3... och så vidare. Läraren visar 

också sina elever att de kan se att det gått en timma när timvisaren flyt-

tat sig från en markör till nästa. På samma sätt visar läraren eleverna 

att de kan se när det gått en halv timma. Då har timvisaren flyttat sig 

till positionen mitt mellan två markörer och minutvisaren står precis 

på markör sex.  

Vid träning av klocktider använder läraren laborationsklockor, eller 

en riktig klocka, då den skildrar exakt hur fort visarna rör sig i förhål-

lande till varandra.  

Läraren berättar att det är viktigt att ge mening åt klocktiderna ge-

nom att koppla dem med händelser under dagen. Det kan till exempel 

vara rast eller skolans slut för dagen. Läraren berättar att hon upplever 

att elever ofta har svårt att placera timvisaren mellan två markörer. 

Ofta sätter eleverna timvisaren direkt mot markören, istället för mitt 

emellan. 

Lärare 5 

Läraren undervisar i årskurs ett i matematik och har 10 års erfarenhet 

som förskolelärare samt 4 års erfarenhet som grundskolelärare. Lära-

ren delar klassen med en annan lärare. Eleverna nivå indelas tidigt i 
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undervisningen, utefter hur mycket av avläsningen och tidsdifferen-

serna som de förstår. Läraren berättar att han/ hon arbetar mycket 

med de elever i klassen som anses ha svårt att lära sig avläsa klockan. 

Undervisningen inleds med att berätta för eleverna vad tid är för 

något. Läraren anser att det är viktigt att veta ungefär vilken tid på dyg-

net som till exempel tänderna borstas, och i vilken ordning dagens hän-

delser kommer. Läraren undersöker elevernas uppskattningsförmåga, 

genom att fråga hur lång tid det brukar ta att borsta tänderna. Tand-

borstning tar till exempel inte en timme, så ett sådant svar innebär för 

läraren att eleven har svårt att uppfatta tid. Att säga ”mer än en timme” 

och ”mindre än en timme” anses innebära något som eleven i början 

kan svara på. Senare i undervisningen sammankopplas undervisar lä-

raren eleverna i att säga tiden i minuter eller som relativa uttryck.  

Läraren berättar att han/ hon pratar mycket med eleverna om mar-

körerna och vad de har för betydelse. Markörerna visar timmar och mi-

nuter. Visaren som tickar är den ”långa visaren” eller minutvisaren och 

den går ett varv runt urtavlan. Läraren berättar att han/ hon pratar 

mycket med eleverna om att minutvisaren gör så att timvisaren flyttar 

sig. Den visare som inte ser ut att röra sig är ”den korta” visaren.  

Läraren använder ofta laborationsklockor med synkroniserade vi-

sare, där visarna har samma färg som visarna på klockorna i matema-

tikboken. Det är till för att eleverna inte ska blanda ihop de båda vi-

sarna.  

Läraren anser att det är bra att lära sig jämna timmar och till exem-

pel ”klockan tre” först, och sedan en halv timme, eller 30 minuter och 

tillexempel klockan ”halv fyra” sedan. Jämna timmar presenteras ge-

nom att läraren visar att minutvisaren pekar på markör tolv och att 

timvisaren pekar på vilken annan markör som helst.  

Då ”halv” lärs ut, förklarar läraren att minutvisaren alltid pekar på 

markör sex. Då timvisaren står någonstans mellan två markörer, ska 

eleverna titta vilken markör som passerats och till vilken markör tim-

visaren är på väg.   

Läraren berättar att då elever haft problem att ange visarnas posit-

ioner för jämn timme, brukar han/ hon fråga eleven vart visaren brukar 

stå vid jämn timme. Om eleven svarar frågar läraren hur eleven kom-

mit fram till detta svar. Läraren kombinerar sina förklaringar med 
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medsols gester och genom att visa hur klockan skulle sett ut om den 

varit så som eleven felaktigt svarat.  

När de flesta elever börjar förstå klockan samlas hela klassen igen 

och arbetar tillsammans med klockan. Läraren upplever att trots att 

eleverna får mycket och olika hjälp att förstå, känns det mer som att de 

lotsas genom uppgifterna. Läraren anser att sättet vi uttrycker klockti-

der på kan vara problematiskt, och svårt att förstå. Det finns specifika 

ord i samband med klockan, som till exempel ”halvtimme” och ”över”.  

Läraren uppger att eleverna behöver kunna att en halv timme är 30 

minuter. En del elever tror istället att en halvtimme är 50 minuter. 

Läraren menar att han/ hon ofta pratar med eleverna om när de ska 

gå på lunch eller på rast, genom att säga till exempel ”om tio minuter”. 

På detta sätt diskuteras vad klockan kommer vara då. Läraren uppfat-

tar att elever ofta lär sig dessa tider bra, då de är väldigt intresserade av 

att gå på lunch och rast.  

Läraren anser att om elever förstått och kan avläsa klockan samt be-

stämma tidsdifferenser så kan de även rita in timvisare och minutvisare 

på rätt ställe på en tom urtavla.  

Lärare 6 

Läraren undervisar i årskurs ett, två och tre i matematik och har 24 års 

erfarenhet som grundskolelärare. Läraren pratar med eleverna om hur 

man mäter tid och vad mätandet innebär, och att det är viktigt att ele-

verna får förståelse för begreppen mätning och tid.  

Sedan undervisas eleverna inledningsvis i den analoga klockans 

olika delar, som till exempel timvisaren, minutvisaren, sekundvisaren 

och alla markörer.  

Läraren uppger att elever ofta finner det intressant att göra aktivi-

teter i undervisningen, särskilt att mäta sekunder på olika sätt. Till ex-

empel tränas eleverna i att se hur många sekunder de kan stå på ett 

ben. Läraren anser att det är bra att uppleva tiden för att få en förståelse 

för den.  

Läraren menar också att de båda visarna presenteras för eleverna 

var för sig. Minuter går då att träna på liknande sätt som sekunder, ge-

nom att eleverna får uppleva en minut genom att iaktta minutvisaren. 

Därefter presenterar läraren timvisaren och förklarar att eleverna kan 

se hur långt in i timmen man har kommit.  
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Läraren berättar att han/ hon berättar för eleverna att genom tim-

visaren kan tid mätas, utan att minutvisaren och sekundvisaren an-

vänds. Eleverna får också tillverka varsin egen pappersklocka. Läraren 

förklarar att det finns en nackdel med pappersklockorna, och det är att 

timvisaren och minutvisaren inte är synkroniserade. För att ge ele-

verna en bild av hur en analog klocka rör sig i verkligheten, använder 

han/ hon en laborationsklocka där visarna rör sig i förhållande till 

varandra.  

Läraren berättar att han/ hon undervisar sina elever i att mellan-

rummen mellan markörerna innebär fem minuter och att en hel timme 

är 60 minuter.  

Läraren visar också eleverna jämförelser mellan minutvisaren, eller 

”den långa visaren” och timvisaren, eller ”den korta visaren”. Då den 

långa visaren hinner ett helt varv runt urtavlan, rör sig den korta visa-

ren bara mellan två markörer. Läraren uppger att det då är viktigt att 

passa på att lära eleverna ”fem hopp”. Det innebär att eleverna tränar 

på att räkna fem minuter från markör tolv, 10 minuter, 15 minuter och 

så vidare. Läraren förklarar att han/ hon vid det tillfället inte benämner 

uttrycken för klockslagen ”fem över”, ”tio över” och ”kvart över” och så 

vidare, på grund av att språket måste vara förståeligt för eleverna. De 

förstår ännu inte uttryck som till exempel ”halv elva”. Läraren säger 

istället att minutvisaren ”gått fem minuter”. 

Läraren undervisar först i jämna timmar, halv timme och så vidare. 

Läraren lär ut visarnas positioner vid jämn timme och andra relativa 

klocktider. Läraren menar att den här bildliga presentationen av ett 

klockslag är viktig för eleverna för att de då kan prata om klockslaget 

utifrån bilden.  

Läraren berättar att han/ hon också pratar med sina elever om för-

middagstid och eftermiddagstid, och att markörerna får andra namn 

på eftermiddagen. 

Läraren pratar också med sina elever om att minutvisaren gått halv-

vägs till jämn timme när klockan är till exempel ”halv elva”. Läraren 

menar att det är svårt att förklara för eleverna hur de ska tänka, men 

uppger att han/ hon försöker förklara att timvisaren inte kommit mer 

än halvvägs till markören för timmen, och att minutvisaren står på 

markör sex.  
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Läraren anser att det krävs mycket mängdträning i undervisningen 

för att eleverna ska befästa kunskaperna om de olika klocktiderna, hur 

de ser ut och vad de heter. Läraren förklarar att uttrycken ”fem i halv” 

och ”fem över halv” kräver väldigt mycket förståelse hos eleverna. Lä-

raren uppger att det ofta är lättare för eleverna att uttrycka dessa klock-

tider i absolut tid, då de kommit så pass långt att de lärt sig absoluta 

uttryck.  

Läraren undervisar också sina elever i tidsdifferenser genom den 

analoga klassrumsklockan. Genom att tala om när en ny aktivitet ska 

inträffa får eleverna räkna framåt i minuter, gärna fem och fem minu-

ter. Det förekommer senare i undervisningen i de tre första årskur-

serna, en del matematikuppgifter där eleverna beräknar och skriver 

ned tidsdifferenser. 

Läraren förklarar att elever som har svårt för de absoluta klockti-

derna, får hjälp genom att ta stöd av en analog klocka, till exempel en 

laborationsklocka. En del elever kan tänkas behöva bilden av den ana-

loga klockan medan andra elever inte behöver det.  

Läraren menar att elever har svårt att ange rätt timme i absoluta ut-

tryck. Då kan till exempel ”halv sju” vara svår att ange. Det är timmen 

som är svår att ange.  

Lärare 7 

Läraren undervisar i årskurs ett i matematik och har 1,5 års erfarenhet 

som grundskolelärare. Läraren berättar att undervisningen inlednings-

vis fokuserar på visarna. Läraren testar hur väl eleverna förstår en tim-

mes tidsdifferens genom att titta på en analog klocka.  

Läraren undervisar sedan i tidsenheterna minuter och timmar ge-

nom att berätta om dem.  Visarna presenteras som ”den långa” och 

”den korta” visaren. Läraren visar hur den analoga klockan ser ut då 

den är jämn timme. Läraren använder analoga laborationsklockor och 

ber eleverna ställa klockorna på utvalda klocktider.  

Läraren menar att han/ hon lagt mycket tid på att träna eleverna att 

skilja på visarna. Den ena visaren förklaras röra sig hela tiden (sekund-

visaren), medan de två andra visarna rör sig långsammare (minutvisa-

ren och timvisaren). 

Läraren berättar att eleverna använt spel för färdighetsträning av 

jämna timmar och uttrycket ”halv”. Läraren har undervisat eleverna i 
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alla jämna timmar som kan inträffa, även om markörerna tolv och sex 

är de som fått allra mest uppmärksamhet.  

Läraren uppger att han/ hon använder laborationsklockor med syn-

kroniserade visare. Elever blandar ibland också ihop de båda visarna. 

Läraren anser att det är viktigt att eleverna kopplar klocktider med 

händelser. Ofta sätter läraren en analog laborationsklocka på ett klock-

slag för rast eller lunch. Dessa klocktider uppges vara väl inlärda hos 

eleverna.  

Läraren berättar att hon pratar med eleverna om hur tid känns. 

Ibland känns det som att tiden går fort, medan det andra gånger känns 

som att tiden går långsamt. Läraren förtydligar för eleverna att det bara 

är en upplevelse, och att på riktigt går tiden lika fort hela tiden.  

Läraren anser att arbetet med klockavläsning och tidsdifferenser 

ska innehålla mycket praktiskt arbete. Det kan innebära att eleverna 

upplever hur lång till exempel en minut är, eller testar hur många hopp 

som kan göras under en minut. 

Läraren berättar att timvisaren och minutvisaren ofta upplevs svårt 

för eleverna att positionera rätt. Eleverna sätter då timvisaren så att 

den visar en timme fel. Läraren berättar att han/ hon brukar förklara 

för eleverna att klockan inte varit till exempel sju, och att timvisaren 

därför ska placeras innan markör sju.  

Läraren menar att för mycket repetition av liknande uppgifter inte 

nödvändigtvis leder till att eleverna förstår. Det kan vara så att eleverna 

tillslut känner igen dem, och då blir de bra på att göra matematikupp-

gifter men inte bra på att avläsa eller bestämma tidsdifferenser. Därför 

lägger läraren till uppgifter som inte är med i matematikboken. Lära-

ren berättar att han/ hon önskar arbeta vidare och förbättra undervis-

ningen i avläsning och tidsdifferenser. 

Lärare 8 

Läraren undervisar i årskurs sex i matematik och har över 30 års erfa-

renhet som grundskolelärare. Läraren berättar att avsnittet i matema-

tikboken som berör avläsning och tidsdifferenser har varit upphov till 

mycket tankar och funderingar för honom/ henne.  

Främst arbetar läraren med tidsdifferenser med sina nuvarande ele-

ver. Läraren berättar att han/ hon utgår från bokens sätt att beräkna 

tidsdifferenser utifrån både analoga klockor och digitala klockor. Detta 
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görs i tabellform, där eleven räknar fram minuter och timmar utifrån 

en starttid fram till närmsta timme. Sedan adderas resterande tid i 

jämna timmar och tillslut de sista minuterna. Timmar och minuter 

skrivs ned i varsin kolumn, för att sedan omvandlas från till exempel 3 

timmar och 75 minuter till 4 timmar och 15 minuter. Det är således 

viktigt att eleverna nu förstår de olika tidsenheterna timmar och minu-

ter. 

Läraren berättar att metoden för att räkna ut tidsdifferenser funge-

rar bra om eleverna gör alla steg precis i den ordningen som de ska 

göras och de skriver ned alla steg. Annars är det lätt hänt att det blir fel 

på några minuter, för att eleven måste hålla flera saker i minnet samti-

digt.  

Läraren använder också uppgifter i matematikboken. Ibland består 

dessa uppgifter av att endast positionera timvisaren på rätt ställe. I den 

här årskursen är det alla olika relativa klocktider som tränas. Därför 

krävs stor noggrannhet med timvisaren. Elever har då ibland svårt för 

att sätta timvisaren rätt och det verkar vara svårt att sätta den på rätt 

ställe i närheten av en markör.  

Läraren berättar att det också förekommer matematikuppgifter 

med urtavlor utan visare. Även då är det svårt för elever att rita ut tim-

visaren rätt. Läraren uppger att uppgifter med klockor förekommer 

väldigt lite högre upp i årskursernas matematikböcker.   

Läraren berättar att han/ hon använder laborationsklockor i under-

visningen. Det är både klockor med och utan synkroniserade visare. 

Läraren menar att de klockor som inte har synkroniserade visare skulle 

kunna utgöra bättre träning för eleverna. Det beror på att de då måste 

flytta både minutvisaren och timvisaren rätt.  

Läraren överväger att i framtiden använda en modell för att under-

visa tidsdifferenser. Det skulle kunna vara att rita en tidslinje med 

några klockslag, för att visa eleverna hur tiden går framåt, lite som att 

räkna med vanliga tal.  

Läraren menar att elever ibland vill hitta på egna sätt att räkna ut, 

men att det ofta resulterar i fel svar. Nackdelen med att arbeta strikt 

efter denna beräkningsmodell är att eleverna glömmer bort metoden 

efter några månader. Läraren menar att det då inte blivit någon riktig 

förståelse hos eleverna. Läraren önskar förbättra undervisningen och 

införa mer tid åt var och en elev. 
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Lärare 9 

Läraren undervisar i årskurs två i matematik och har undervisat i 23 år 

som grundskolelärare. Läraren undervisar i relativa uttryck på den 

analoga klockan. Läraren berättar att undervisningen startar med att 

lära ut jämna timmar. Detta upplevs ganska lätt för eleverna att förstå. 

Minutvisaren eller ”den långa visaren” och timvisaren, ”den korta visa-

ren” och deras funktioner lärs ut samtidigt.  

Läraren berättar att eleverna tränas i att alltid sätta minutvisaren på 

tolv då de ska ange jämna timmar.  

Läraren berättar att han/ hon använder sig av laborationsklockor. 

De som han/ hon använt har inte synkroniserade visare. Eleverna får 

ofta träna två och två och den ena ska då ställa klockan och den andra 

ska svara.  

Från att inledningsvis ha undervisat praktiskt riktar sig undervis-

ningen in på uppgifter i matematikboken. Denna växling mellan prak-

tiskt och teoretiskt görs för varje typ av klockslag, det vill säga jämn 

timme, ”halv”, ”kvart i”, ”kvart över” och så vidare.  

Läraren undervisar uttrycket ”halv” genom att förklara att minutvi-

saren då alltid står direkt mot markör sex. Läraren är noga med att tim-

visaren då står mitt emellan två markörer. Samtidigt förklarar läraren 

för eleverna att timvisaren ”är på väg” mot nästa jämna timme. På 

samma sätt förklarar läraren hur visarna står då klockan är ”halv” och 

när klockan är ”kvart i” och ”kvart över”.  

Läraren uppger att uttrycken ”kvart i” och ”kvart över” är svåra för 

eleverna att ange rätt. Det blir då ofta tvärtom. Timmen och kvarten 

anges alltså rätt, men om det är ”i” eller ”över” är svårt.  

Läraren tycker det är svårt att förklara de relativa klocktiderna. 

Han/ hon brukar förklara genom att säga att ”över” innebär att den 

långa visaren har gått förbi timmen.  

Läraren uppger att han/ hon inte pratar så mycket om markörerna 

med eleverna.  

Olika spel för färdighetsträning i avläsning och tidsdifferenser an-

vänds också. Läraren undervisar också i tidsdifferenser. Då tränas ele-

verna i att ”hoppa” fem minuter i taget från jämn timme, och räkna 5, 

10, 15 och så vidare.  

Läraren menar att en del elever blandar ihop timvisaren och minut-

visaren. En del elever uppges också ha svårt att tänka ut om det är en 
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halv timme framåt eller en halv timme bakåt som de ska beräkna tids-

differenser. 

Lärare 10 

Läraren undervisar som speciallärare i matematik i årskurs två och tre. 

Läraren har 4 års erfarenhet som grundskolelärare. Läraren undervisar 

sina elever i jämna timmar och uttrycket ”halv”. Läraren berättar att 

han/ hon kopplar händelser i vardagen, till exempel lunchrast, med 

klocktider. Läraren har även undervisat genom att låta eleverna upp-

leva sekunder genom att hoppa på ett ben. Detta görs för att träna ele-

vernas tidsuppfattning.  

Läraren använder analoga laborationsklockor och visar eleverna 

hur klockan ser ut då den är jämn timme, respektive ”halv”. Läraren 

förklarar för eleverna att minutvisaren visar tid som gått, medan tim-

visaren pekar på timsiffran.  

Läraren pratar också med eleverna om de olika relativa uttrycken 

och försöker befästa bilden av hur minutvisaren står. Det finns även 

romerska siffror som markörer på vissa klockor. Detta har läraren be-

rättat om för eleverna.  

Läraren pratar med eleverna om de olika tidsenheterna timmar och 

minuter och deras koppling till de relativa uttrycken, till exempel 

”kvart”.  

Läraren pratar också om fem och tio minuter ”över”. Läraren berät-

tar att han/ hon förklarar uttrycken ”fem i halv” och ”fem över halv” 

genom att visa en bild på en analog klocka. På bilden är det markerat 

med färg mellan markör tolv och fem, och markör sju och tolv.  

Läraren undervisar också i tidsdifferenser genom att ge eleverna 

starttid och sluttid på en analog klocka. De ska då bestämma tidsdiffe-

rensen. Läraren använder då laborationsklockor med synkroniserade 

visare och dessa upplevs mer tydliga med hur visarna rör sig. 

Läraren berättar att elever ibland blandar ihop timvisaren och mi-

nutvisaren. Det händer också att elever har svårt att ange rätt timme, 

till exempel ”halv fyra”. Elever uppges också blanda ihop uttrycken 

”fem i halv” och ”fem över halv”. 

 

 

 


