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SAMMANDRAG 
Uppsatsens syfte är att studera elevernas tidsuppfattning. Metoden 
för studien är en elevenkät i två delar. Första delen är en tidslinje 
med nedslag av bestämda epoker, händelser och personer som 
eleverna markerar ut. Del två är tre frågor gällande elevernas 
upplevelse av arbetet med tid. Studien har sedan sammanställts och 
tolkats, tidslinjen analyserades utifrån en mall.  
 
I studien framkommer det att majoriteten av eleverna har en god 

tidsuppfattning, särskilt gällande nedslagen under 1900-talet. 
Variationerna mellan elevers tidsuppfattningar och mallens tidslinje 
blir större ju längre tillbaka i den kronologiska tiden nedslagen 
inträffar. Studien visar att undervisningen med tiden utgår från 
läroboken och fokus är dåtiden. Eleverna anser att större fokus 
skulle läggas på nutiden och framtiden. Eleverna anser att 
begreppet tid levandegörs, dock som ett litet inslag i undervisningen. 
Detta arbetssätt vill eleverna se mer av. Majoriteten av eleverna 
anser att det är viktigt att ha en tidsuppfattning om den 
kronologiska tiden och motiverar det med att man bör ha 
allmänbildning och historiemedvetande.  
 
 
 



 

INNEHÅLL 
 

1 INTRODUKTION................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND............................................................................................................ 4 

2.1 Ämnet historia ............................................................................................4 
2.1.1 Hur sker undervisningen?.....................................................................4 

2.2 Begreppet tid ...............................................................................................5 
2.2.1 Tidsuppfattning.....................................................................................6 
2.2.2 Varför behövs tidsuppfattning? ............................................................6 

2.3 Barns och ungdomars förmåga till förståelse av tid................................7 
2.4 Pedagogens roll i barns och ungdomars utvecklande av en 
tidsuppfattning........................................................................................................9 
2.5 De fyra F:en som kunskapsbas i elevens utvecklande av en 
tidsuppfattning......................................................................................................10 

3 SYFTE .................................................................................................................... 11 

3.1 Frågeställning ...........................................................................................11 

4 METOD .................................................................................................................. 12 

4.1 Undersökningens metod...........................................................................12 
4.1.1 Konstruktion av tidslinje ....................................................................12 
4.1.2 Konstruktion av frågor .......................................................................13 
4.1.3 Reliabilitet och validitet......................................................................14 

4.2 Urval ..........................................................................................................14 
4.3 Genomförande ..........................................................................................14 
4.4 Bearbetning av undersökningen .............................................................15 

4.4.1 Bearbetning av tidslinjen ....................................................................15 
4.4.2 Bearbetning av frågorna .....................................................................16 

4.5 Avgränsning ..............................................................................................16 
4.6 Etiska aspekter..........................................................................................17 

5 RESULTAT............................................................................................................ 18 

5.1 Elevernas uppfattning gällande hur de arbetar med att utveckla en 
tidsuppfattning......................................................................................................18 

5.1.1 Dåtiden i centrum på undervisningen.................................................18 
5.1.2 Framtidsperspektivet efterfrågas av eleverna .....................................19 
5.1.3 Levandegöra historien ........................................................................19 
5.1.4 Tiden i centrum...................................................................................19 
5.1.5 Tiden studeras inte kronologiskt.........................................................20 
5.1.6 Eleverna vill levandegöra undervisningen .........................................20 

5.2 Elevernas tidsuppfattning av den kronologiska tiden...........................21 
5.2.1 Elevernas tidsuppfattning jämfört med mallen...................................21 
5.2.2 Elevernas tidsuppfattning av bestämda nedslag enligt mallen ...........22 
5.2.3 Tidsuppfattning – allmänbildning ......................................................24 
5.2.4 Tidsuppfattning – oviktigt ..................................................................24 
5.2.5 Tidsuppfattning – relaterat till historiemedvetande............................24 

5.3 Sammanfattning .......................................................................................25 

6 DISKUSSION ........................................................................................................ 26 



 

6.1 Arbetet med utvecklande av en tidsuppfattning....................................26 
6.1.1 Genetiskt perspektiv eller genealogiskt perspektiv ............................26 
6.1.2 Utvecklande av tidsuppfattning..........................................................27 
6.1.3 Pedagogens roll i utvecklandet av en tidsuppfattning ........................27 

6.2 Elevernas tidsuppfattning........................................................................28 
6.2.1 Elevers förståelse av begreppet tid .....................................................28 
6.2.2 Elevernas förmåga till förståelse av tid ..............................................29 
6.2.3 De fyra F: en som kunskapsbas i elevernas tidsuppfattning...............30 

6.3 Metoddiskussion .......................................................................................30 
6.3.1 Mätinstrumentet..................................................................................30 
6.3.2 Undersökningstillfället .......................................................................32 

6.4 Fortsatt forskning.....................................................................................33 
6.5 Avslutande ord..........................................................................................33 

REFERENSLISTA........................................................................................................ 34 



3 

1 INTRODUKTION 
Människan är en varelse som behärskar begreppet tid, likafullt måste människan få 
träna sig i att förstå det abstrakta begreppet tid, vilket utvecklar en tidsuppfattning. 
För människor blir frågan om elevernas tidsuppfattning allt intressantare. Nanny 
Hartsmar skriver att ämnet historia fokuserar på dåtiden1, medan Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) har historiemedvetande i 
centrum.2 Lpo94 ser tiden som något centralt;  
 

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt.3 

 
Lpo94 lyfter fram aspekter som kan kopplas till tid, referensram kan kopplas till 
kunskaper om dåtiden. Eleverna skall ha kunskapen om, att de både är påverkade av 
men även skapare av historia samt att dåtid, nutid och framtid hänger samman som i 
en röd tråd. I Lpo94 kan läsas att eleven skall inhämta kunskaper och erfarenheter 
som är tillräckliga för att eleven skall kunna ta ställning till frågor som rör elevens 
egen framtid.4 Lpo94 slår fast att eleven skall utveckla kunskaper om dåtiden så att 
eleven kritiskt kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till de frågor som 
kommer att röra den egna framtiden. Historiemedvetande är centralt för läroplanen 
och för att eleverna skall vara historiemedvetna krävs det en tidsuppfattning om den 
kronologiska tiden. Nationalencyklopedin definierar kronologi som naturliga och 
mätbara perioder för att inrätta tillvaron i. Det är händelser som ordnats i en viss 
ordning i tiden.5 Det krävs att eleven har en tidsuppfattning gällande den 
kronologiska tiden för att målen i Lpo94 skall kunna nås. Detta gör att faktorn hur 
eleverna arbetar med begreppet tid och kronologi också blir av avgörande vikt för att 
målen skall nås. Forskning bekräftar att tidsuppfattning och historiemedvetande 
befästs genom att levandegöra historien, exempel är film, skönlitteratur, rollspel och 
skådespel. Får eleven möjlighet att uppleva ett historiskt fenomen får eleven upp 
ögonen för olika tolkningar av fenomenet. Dels hur de agerade då, även hur eleven 
utifrån sitt perspektiv skulle vilja agera.6  
 
Tiden är av vikt för oss alla, därutav är det viktigt att förstå hur elever uppfattar tiden 
och undervisningen om tiden. Likväl är det en omöjlighet att endast för historielärare 
skapa elever som är tidsmedvetna utan det är en uppgift för alla lärare.7 
Tidsuppfattning är ett intressant fenomen för hela mänskligheten oavsett om de är 
lärare eller inte. Forskning inom ämnet finns, dock är det mycket mer kartlagt hur de 
yngre barnen förhåller sig till begreppet tid och deras förmåga att förstå 
tidsbegreppet. De äldre elevernas tidsuppfattning har inte studerats så flitigt vilket är 
ett intressant ämne att studera.  

                                                 
1 Hartsmar, 2001, Historiemedvetande, elevers tidsförståelse i en skolkontext. Malmö: Malmö 
Högskola. s. 83 
2 Utbildningsdepartementet, 1994, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och 
fritidshemmet (Lpo94). 
3 Utbildningsdepartementet, 1994, s. 5 
4 Utbildningsdepartementet, 1994, s. 15 
5 Nationalencyklopedin (nätupplaga). www.ne.se. Sökord: tideräkning. Avläst:2010-06-01 
6 Karlegärd, 1991, Att undervisa i svensk historia. Studentlitteratur: Lund, s. 102 - 103 
7 Karlegärd, 1991, s. 78 
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden lyfter fram fenomen som står i centrum för uppsatsen. Ämnet historia 
beskrivs, vilket leder fram till begreppet tid och tidsuppfattning. Bakgrunden 
innehåller en sammanställning av forskning som har lyft problematiken gällande 
elevers förmåga till att förstå tid samt vilken roll pedagogen har för elevens förmåga 
att förstå tid.  
 

2.1 Ämnet historia  
Lpo94 slår fast att historia skall vara ett ämne som eleverna skall få undervisning i. 
Klas-Göran Karlsson definierar historia på följande sätt. Historia är antingen det 
förflutna självt eller utgörs historia av ett pedagogiskt syfte där det förflutna 
förklaras. Historia konstateras oftast vara både och vilket gör historia till en 
grundläggande dimension för allt mänskligt liv. Vår historia bär vi med oss och även 
om vi vill, så kan vi inte göra oss av med historien. Det finns en historisk dubbelhet 
eftersom vi människor påverkas av det historiska händelseförloppet samtidigt som vi 
påverkar den historiska utvecklingen.8  
 

2.1.1 Hur sker undervisningen?  
Historieämnet i grundskolan har under lång tid präglats av historiska händelser som 
antecknas på en tidslinje, det genetiska perspektivet har stått i fokus.9 Karlsson 
beskriver det genetiska perspektivet genom att det är utvecklingslinjer som kan följas 
i ett samhälle i värld eller regim etc. som leder fram till det som finns idag. Det 
genetiska synsättet används för att förklara utveckling och dess orsaker i ett specifikt 
sammanhang med en unik historia. Historia som ämnesområde är ofta i en linjär och 
kronologisk utveckling. Historiker letar förklaringar i den linjära, kronologiska 
utvecklingen så att de närmar sig förklaringar som kan förklara dagens samhälle, 
värld eller regim.10  Hermanson Adler skriver att det genetiska perspektivet nu har 
blivit bruten, händelser antecknas inte längre på en tidslinje i ämnet historia. Utan 
nedslag i historien görs utan kunskaper om samband och bakgrund som binder 
samman händelserna. Detta gör att det genetiska perspektivet kortas av och styckas 
upp i små öar.11 Även Hartsmar kommer fram till i sin avhandling att 
historieundervisningen är synonym med dåtidsundervisning, vilket då stärker 
statusen på det genetiska perspektivet i skolans värld. Hartsmar menar vidare att det 
krävs analyser och reflektioner för att en tidsuppfattning skall utvecklas.12  För en 
djupare förståelse krävs det genealogiska perspektivet, menar Karlsson. Det finns 
inga kopplingar till det biologiska ordet, utan det genealogiska perspektivet blir ett 
viktigt begrepp vid diskussion av det förflutnas betydelse för den nutida kulturen, 
politiken samt nutidens samhällsliv. Företeelser som inte på ett linjärt sätt står i 
förbindelse med varandra identifieras. Historien används för att fatta beslut gällande 

                                                 
8 Karlsson, 2004, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu : en introduktion till 
historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. s. 21 
9 Hermansson Adler, 2004. Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Stockholm: Liber. s. 19 
10 Karlsson, 2003. Terror och tystnad: sovjetregimens krig mot den egna befolkningen. Stockholm: 
Atlantis. s. 28 - 29 
11 Hermansson Adler, 2004, s. 19 
12 Hartsmar, 2001, s. 83 
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hur individen skall handla i samtiden.13 Hartsmar betonar vikten av att eleverna 
måste få arbeta med det genealogiska perspektivet i skolan för att elever skall skapa 
en tidsuppfattning, att bara arbeta med det genetiska perspektivet i skolan räcker inte 
till.14     
 
Halvdan Eikeland har konstruerat två arbetssätt för undervisning i historia, de knyter 
väl an till det genetiska perspektivet och genealogiska perspektivet.  Det första 
arbetssättet är, historieundervisning som kulturförmedlare. Undervisningen 
presenterar historia som dåtid, vad som hände i den kronologiska tiden. Arbetssättet 
grundar sig i att få fram sanningen så som den egentligen var, målet för läraren blir 
då att eleverna skall få så grundliga kunskaper i dåtiden som möjligt samtidigt som 
eleverna får uppfattningen om att det här är den sanna historien. Det traditionella 
arbetssättet fokuserar på kronologi och epoker medan problematisering helt får stå åt 
sidan. 15 
 
Det andra arbetssättet är historieundervisning som problematisering. Här menas att 
undervisningen först och främst skall bygga på olika historiska källor och deras olika 
framställningar. Genom det här arbetssättet skall eleven skapa sig färdigheter i 
källkritik. Fokus är även olika historiska utvecklingsskeenden samt att eleven 
applicerar det här på nutiden och framtiden. Eleverna skall vara aktiva vilket skall 
leda till en demokratisk fostran.16 Kursplanen och läroplanen förespråkar att 
undervisningen sker utifrån ett problematiserande arbetssätt. I kursplanen står; 
”förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och 
belyser historiska förlopp.”17  
 

2.2 Begreppet tid 
Tid är ett abstrakt begrepp som det är svårt att få någon entydig förklaring på. 
Problemet med begreppet tid är att varje mänsklig varelse har en egen tolkning av 
begreppet tid. Lennart Lundmark delar in tidsproblematiken i fyra olika fält. Till viss 
del överlappar fälten varandra men när det gäller tid kan det inte dras några skarpa 
gränser, fälten kan särskiljas från varandra.18 Det första fältet benämner Lundmark 
som tid och materia, det vill säga tiden och den fysiska omgivningen. Frågor om hur 
himlakropparna rör sig och tidmätningen, relativitetsteorin och termodynamiken hör 
hit. Utifrån fältet uttrycks tiden i en process från födelsen till döden i naturen. Tid 
kan även uttryckas genom tid och mänskligt psyke. Tidsfältet har skapats för att 
människan ses som en unik art inom djurriket eftersom människan har en förmåga att 
reflektera över sin egen upplevelse av tid. Forskare som har ägnat sig åt den här 
delen av tid har även studerat människors förmåga att uppfatta tidsskillnader under 
varierande processer. Det tredje fältet tidsfilosofin¸ kan ibland ha drag som påminner 
om de två första fälten; det finns utmärkande drag som motiverar ett eget fält. 
Målsättningen inom fältet är att finna logisk och konstant kunskap om begreppet tid, 
med hjälp av den filosofiska analysen. Tidsfilosofin undersöker vad tid är. Det 

                                                 
13 Karlsson, 2003, s. 29 
14 Hartsmar, 2001, s. 236 
15 Eikeland, 1989, Fortid - nåtid - framtid: fagdidaktisk innføring om undervisning i o-fag og 
samfunnsfag. Oslo: Tano. s. 224 - 228 
16 Eikeland, 1989, s.224 - 228 
17 Skolverket, 2000  
18 Lundmark, 1989, Tidens gång & tidens värde. Stockholm: Författarförl. Fischer & Rye. s. 10 
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avslutande fältet är tid som en samhällsföreteelse: Beroende på hur människor väljer 
att organisera sig ekonomiskt, socialt och kulturellt så uppstår det olika attityder till 
tid. Föreställningarna om begreppet tid har varierat under olika perioder för skilda 
samhällen och kulturer att leva i. Alla människor som lever under en period behöver 
inte ha samma tidsuppfattning, men det finns en dominerande tidsuppfattning.19 
Studien kommer att använda sig utav två tidsfält eftersom det är dessa som berör 
människans tidsuppfattning och den kronologiska tiden, dessa två tidsfält är tid och 
mänskligt psyke och tid som en samhällsföreteelse. Så när begreppet tid används i 
studien så syftar det till de två ovannämnda tidsfälten.  
 

2.2.1 Tidsuppfattning 
Tidsuppfattning är fenomenet som studeras i och med studien, vilket gör att ett 
fastslagande av vad tidsuppfattning är för något måste ske för att veta vad som 
studeras i studien. Tidsuppfattning är emellertid inget entydigt begrepp med en klar 
och enkel definition. Lundmark menar att det finns två extrema tidsuppfattningar, 
men att det i verkligheten inte finns någon balans mellan diakron likformighet och 
diakron olikformighet.20 Den diakrona likformigheten innebär att den förflutna tiden 
upplevs som likartad till nutiden samtidigt som framtiden ses som en fortsättning på 
nutiden och den förflutna tiden, samhället uppfattas som konstant. Den diakrona 
olikformigheten är den totala motsatsen. Enligt uppfattningen är det förflutna helt 
skilt från nutiden, samt att framtiden ses som helt olik nutiden. Det finns alltså ingen 
kontinuitet mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Lundmark menar att 
människans synsätt gällande diakron olikformlighet och diakron likformighet 
varierar beroende på vad saken gäller, vilket innebär att människans tidsuppfattning 
varierar beroende på vad som inträffar. Lundmark menar därför att människan inte 
har en konstant tidsuppfattning utan att denna förändras allt eftersom.21   
 

2.2.2 Varför behövs tidsuppfattning? 
Karlegärd menar att ordet ”tid” är ett vardagligt centralt begrepp. För att elever skall 
få en uppfattning om vad tid faktiskt är måste lärare samarbeta, men historieläraren 
har kanske den viktigaste uppgiften att förklara vad tid är. En elev som förstår den 
kronologiska tiden har en god avståndsuppfattning, vilket innebär ett sinne för 
proportioner. Förmågan att kunna sätta händelser i relation till varandra och bedöma 
vad som är nära nutiden och vad som är långt tillbaka i tiden. För en god 
tidsuppfattning krävs det även en uppfattning gällande vad tid är för något. Det 
innebär i sin tur innebär att olika individer skapar olika tolkningar av begreppet tid. 
För en del individer handlar det om en linje, utan någon början eller slut. Andra ser 
en tidslinje med en klar början och ett klart slut. En grupp kopplar samman tid med 
utveckling, tiden börjar långt ner i botten och närmar sig ljuset allt mer allt eftersom 
utvecklingen går framåt. Andra ser tiden som en linje där något sjunker och sedan 
går upp, sjunker tiden vid krig då mänskligheten drabbas av elände. I vissa kulturer 
ses tiden som ett kretslopp, allt är i en ständig upprepning. För en god tidsuppfattning 
så krävs det fler färdigheter för att förstå vad tid är för något. En medvetenhet om att 
ens egen tid inte ser ut som andras tid krävs, samt att tiden under en epok inte har sett 
ut på samma sätt världen över utan andra uttrycker tiden på sitt sätt. Något som även 
                                                 
19 Lundmark, 1989, s. 10 - 11 
20 Lundmark, 1989, s. 124 
21 Lundmark, 1989, s. 124 
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är av stor vikt är att ha fördjupad förståelse för tidsmedvetandet, tre olika 
tidsdimensioner.22 
 
Lpo94 säger följande: ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”23 Detta kan 
tolkas som att en tidsuppfattning krävs för att eleven skall nå målen i Lpo94, 
eftersom eleven skall ha en förståelse för kulturarvet. I läroplanen talas om att 
kunskap gällande språk, kultur, traditioner samt kunskap skall spridas från en 
generation till nästa generation.24 Generation till generation, kan tolkas som att 
tidsuppfattning sätts i centrum. Hartsmar ser historiemedvetande som en del av 
tidsmedvetande. Hon menar att varje människa har någon form av tidsmedvetande 
där tolkningar av nutid och dåtid sker samt att förväntningarna som de har på 
framtiden blir en del av individen.25 Karlsson skriver följande om 
historiemedvetande; 
 

Historiemedvetande är med andra ord den mentala process genom vilken den 
samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och 
kunskaper, och i förväntan om en specifika framtida utveckling.26  

 
Historiemedvetande är den tankeprocess som krävs när dåtid, nutid och framtid sätts 
i relation till varandra. Denna kunskap skapas inte endast i skolan, utan 
historiemedvetande framkallas och bearbetas även i andra livssammanhang. Exempel 
på ting som främjar historiemedvetandet är audiovisuella hjälpmedel, läsandet av 
skönlitteratur, att delta i politiska, kulturella och religiösa rörelser. Därutav måste 
skolans historieundervisning vara öppen för de här företeelserna så att eleverna 
utvecklar ett historiemedvetande.27 
 

2.3 Barns och ungdomars förmåga till förståelse av tid 
Jean Piaget skriver följande om begreppet tid: ”Tidsbegreppet, för att börja med det, 
visar sig i två skilda aspekter: som en händelsernas ordningsföljd och som 
tidslängden eller intervallet mellan på varandra följande händelser.”28 Piaget menar 
att när det gäller mindre barn så handlar det om en uppfattning av ordningsföljd som 
antingen är successiv eller samtidig, likväl beroende av hastigheten. Alltså uppfattar 
små barn tiden utifrån hastigheter och det här varar upp till cirka 6 års ålder. Piaget 
menar alltså att barns uppfattning om hastighet och tid hänger samman vilket kräver 
att barnet förstår samtidsbegreppet. Detta behövs för att barnet också skall förstå 
kopplingen mellan tid och hastighet och att kunna sätta samman tingen.29 Hartsmar 
skriver att i individens minne så förbinds tid i och med orsakssammanhang. Tid blir 

                                                 
22 Karlegärd, 1991, s. 77 - 82 
23 Utbildningsdepartementet, 1994, s. 3 - 4 
24 Utbildningsdepartementet, 1994, s. 5 
25 Hartsmar, 2001, s. 78 
26 Karlsson, 2004, s. 45 - 46 
27 Jensen, 1997. Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didiaktik. I Historiedidaktik. 
Lund: Studentlitteratur. s. 49 
28 Piaget, 2008,  Barnets själsliga utveckling. 2. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. s.  99 
29 Piaget, 2008, s. 99 -102 
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ett sätt att organisera den egna historien för att konstruera och rekonstruera tid. 
Barnet måste ha en förståelse av orsakssammanhang för att räkna eller fastställa tid.30  
 
Piagets stadieteorier kan också kopplas till förståelse av begreppet tid och 
utvecklande av tidsuppfattning, eftersom barnets tänkande måste ha nått viss mognad 
för att förstå det abstrakta begreppet tid. Stadiet; det konkreta operationella, när 
barnet är mellan sju och tolv år gammalt kan barnet nu skilja mellan sina tankar och 
andras tankar och kan antingen arbeta individuellt eller samarbeta, det egocentriska 
språket försvinner nu. Det blir allt mer förnuftet och logiken som kommer att 
strukturera tänkandet. Stadiet; det formellt operationella, som varar mellan tolv och 
femton års ålder är den unga människan är en individ som bygger system och teorier, 
nu utvecklas det abstrakta tänkandet. De kan nu tänka i formella operationer, 
tänkandet blir nu lösgjort från verkligheten, vilket gör det möjligt att reflektera och 
bygga system, det fria tänkandet. Ett jämviktstillstånd uppstår när den unge individen 
inser att tänkandets verkliga funktion inte säger emot erfarenheterna utan att förstå 
erfarenheten och tolka den.31 Piaget menar att för förståelse av tid så krävs det att 
barnet kan göra logiska grupperingar, vilket barnet kan göra i sju till åtta årsåldern, 
barnet kan nu se tiden i relationerna förfluten tid och nutid. Barnet kan inte se tiden 
som det abstrakta fenomenet utan det kommer senare i barnets mognadsprocess.32 
Bøe och Hauge menar att efter elva års ålder ökar begreppet om tid och 
tidsuppfattning i och med att det abstrakta tänkandet tar fart, det här instämmer även 
Hartsmar samt Oakden och Sturt i. 33 ”Äldre elever har lättare att arbeta med så 
abstrakta saker som tid, och kan exempelvis lättare identifiera och värdera händelser 
på tidslinjen, som är orsaksmässigt sammanbundna.”34 Det finns en allmän syn som 
innebär att barnet behöver komma upp i en viss ålder för att förstå det abstrakta 
begreppet tid. Oakden och Sturt menar att makten att tänka i förfluten tid och nutid 
utvecklas i två steg när eleverna når åldern för det här. Det första steget är när nutid 
och dåtid skiljs från varandra. Händelser i dåtiden som barnet ser som sämre än sin 
egen erfarenhet nedvärderas och ses som negativt, därför kallas steget för det 
negativa steget. Det andra steget inleds när barnet kan skilja på olika historiska 
perioder och skapa bilder i huvudet av de historiska epokerna.35 
 
Piagets stadieteori får ibland effekten att lärarna endast väntar på att alla bitarna 
gällande historiemedvetande skall falla på plats. Hartsmar menar att lärarna hamnar i 
ett vänta – perspektiv. De fokuserar på det kronologiska perspektivet och anser att 
det inte är någon mening med att fördjupa resonemangen om orsak och verkan med 
eleverna. Attityden hos lärarna är att de fokuserar på kronologin i skolan och sedan 
får bitarna om elevernas tidsuppfattning och historiemedvetande falla på plats allt 
eftersom den biologiska mognaden infaller sig. Lärarna arbetar inte på ett aktivt sätt 
för att eleverna skall utveckla en tidsuppfattning, vilket innebär att undervisningen 
inte är utformad så att det här främjas.36  
 

                                                 
30 Hartsmar, 2001, s. 55 
31 Piaget, 2008, s. 54 - 91 
32 Piaget, 2008, s. 57 och 64 
33 Bøe & Hauge, 1984, Barn og historie: undervisningsteorier i historiefaget og barns forhold til 
historie. Oslo: Universitetsforlaget. s. 135;  Hartsmar, 2001; Oakden & Sturt, 1922, The development 
of the knowledge of time in children. London: British Journal of Psychology, nr. 12  
34 Hermanson Adler, 2004, s. 87 
35 Oakden & Sturt, 1922, s. 319 
36 Hartsmar, 2001, s. 236 
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2.4 Pedagogens roll i barns och ungdomars utvecklande av en 
tidsuppfattning 

För att barn och ungdomar skall utveckla en tidsuppfattning krävs det att 
pedagogerna arbetar efter normer som främjar elevernas lärande och utvecklande av 
nya kunskaper. Därför presenteras Lev Vygotskij och John Dewey nedan för att 
belysa pedagogens roll för att en utveckling av en tidsuppfattning skall ske hos 
eleven. 
 
Lev Vygotskij menar att barnets utveckling styrs av historiska och kulturella 
processer, han anser att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barnets 
utveckling. Människan är unik eftersom hon kan påverka den historiska utvecklingen 
och förändra sitt eget beteende och för Vygotskij är språket en bidragande orsak till 
människans unika ställning. Vygotskij anser att barnet har olika utvecklingsnivåer, 
han menar att barnet inte uteslutande kan förstås från utvecklingzonen som barnet för 
närvarande befinner sig i. Det handlar om två ting, de kognitiva processer som redan 
har ägt rum, men fröet till utvecklingen kan anas – den potentiella 
utvecklingsnivån.37 Detta innebär att under samarbete mellan barnet och 
pedagogen/den vuxne så mognar högre psykologiska funktioner fram hos barnet. 
Kunskap som överförs från den vuxne till barnet är ett centralt moment i 
inlärningsprocessen, vilket gör att begrepp snart kommer nå en vardaglig nivå som 
barnet själv förstår utan den vuxnes hjälp.38 Detta gör att Vygotskij tillskriver 
undervisningen en stor och viktig roll och att det är här som utveckling hos barnet 
sker. Hartsmar ifrågasätter det här då hon menar att skolan inte är en garant för att 
det är de vetenskapliga begreppen som förmedlas och kommer att inkluderas med 
barnets vardagsbegrepp. Hartsmar menar att i teorin skall skolan fungera så här men i 
verkligheten ser det annorlunda ut.39 Oakden och Sturt återknyter till Vygotskijs syn 
på den vuxnes roll ”The learning proceeds partly by contact with adults, who already 
know the use of the different time-words, and partly through definite teaching in 
such subjects as history.”40 Detta innebär att läraren har en roll i att sprida vidare sina 
kunskaper till eleverna, eleven lär sig på det här sättet.  
 
John Dewey lanserade elevaktivitet och erfarenhetsbaserad undervisning. Dewey 
talar om traditionell undervisning där eleven är en passiv mottagare samt om 
progressiv undervisning där eleven är aktiv. Inom den traditionella undervisningen är 
elevaktivitet näst intill förbjudet och Dewey menar att barns tänkande utvecklas när 
de får vara aktiva och ta del själva i undervisningen. I den progressiva 
undervisningen så främjas den fria aktiviteten hos barnet, barnet får själv komma 
med en tes och sedan undersöka om de stämmer. Genom det här lär sig barnet menar 
Dewey.41 Hartsmar kommer fram till att det är den traditionella undervisningen som 
är kantad av läroboken som speglar den svenska historieundervisningen och inte den 
fria aktiviteten som Dewey förespråkar.42   
 

                                                 
37 Bråten, 1998, Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. s. 122 – 123, 104 - 105 
38 Vygotskij, 1999. Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. s.  254 
39 Hartsmar, 2001, s. 63 
40 Oakden & Sturt, 1922, s. 309 
41 Dewey, 1998,  Experience and education. 60th anniversary ed. West Lafayette, Ind.: Kappa Delta 
Pi s. 4 - 7 
42 Hartsmar, 2001, s. 235 
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2.5 De fyra F:en som kunskapsbas i elevens utvecklande av en 
tidsuppfattning 

Kunskapsbegreppet uppmärksammades för första gången i och med Läroplanen för 
grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Lpo94); där de fyra F: en 
etablerades, vilka står för fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Målet med 
dem var att vidga kunskapsbegreppet inom skolan och nu ställa kunskap i relation till 
vad som händer utanför skolans ramar, i samhället.43 På följande sätt skrivs det här i 
Lpo94; 

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.44 

 
Innebörden av de fyra F:en: Faktakunskap innebär information, regler och 
konventioner, utan skillnad mellan djup och ytligkunskap. Förståelsekunskap 
handlar om att uppfatta meningen och innebörden av ett fenomen. 
Färdighetskunskap, vilket är vetskap om hur något skall göras samt att genomföra 
det. Förtrogenhetskunskap är den tysta dimensionen av kunskap, där fokus är de 
sinneliga upplevelserna.45 De fyra F: en konkretiseras i kursplanen för ämnet historia 
för grundskolans senare år. Där lyfts begreppet tid fram och historiemedvetande, som 
viktiga redskap för eleven att inneha i sin kunskapsbas. Ämnet historia skall utveckla 
kunskaper hos eleven som gör det möjligt att se sig själv och en företeelse i nutiden 
som en utvecklingslinje till det historiska händelseförloppet. Syftet med ämnet 
historia är att utveckla elever med ett kritiskt tänkande samt ett analytiskt 
betraktelsesätt som ett verktyg för att förklara samhället och dess kultur.46 Detta 
innebär att kursplanen för ämnet historia tar hänsyn till de fyra F:en, det krävs en 
faktakunskap för eleven, vilket inte räcker utan det krävs en förståelse där de kan se 
sig själv och nutiden som delar i det historiska händelseförloppet. Förtrogenhet och 
färdighet inkluderas i och med att eleven skall kunna använda sig av ett analytiskt 
betraktelsesätt för att förklara vad som sker i samhället, vilket då gör att de fyra F: en 
implementeras i kursplanen för ämnet historia.  

                                                 
43 Gustavsson, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Myndigheten 
för skolutveckling: Stockholm s. 15 
44 Utbildningsdepartementet, 1994, s.  6 
45 Gustavsson, 2002, s. 22 - 23 
46 Skolverket, 2000 
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3 SYFTE 
Syftet är att undersöka elevers tidsuppfattning. Det pedagogiska problem som 
synliggörs genom syftet är hur uppfattar eleverna arbetet med begreppet tid i ämnet 
historia och vilken tidsuppfattning har eleverna av den kronologiska tiden. Det 
pedagogiska problemet står till grunden för frågeställningen som är ställd för att 
uppnå studiens syfte. 
 

3.1 Frågeställning 
• Hur uppfattar eleverna att de arbetar med begreppet tid i ämnet historia för att 

utveckla en tidsuppfattning? 
• Hur ser elevernas tidsuppfattning ut om den kronologiska tiden enligt mallen? 
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4 METOD 
I metodkapitlet presenteras metoden för studien, tillvägagångsätt vid konstruktion av 
studien, genomförande samt bearbetning av metodinstrumenten.  
 

4.1 Undersökningens metod 
Jag valde att konstruera en tidslinje samt komplettera med tre enkätfrågor gällande 
tid. Metoden är en enkätstudie dock inte i klassisk anda, eftersom tidslinjen ingår i 
studien. Idén att använda mig av en tidslinje som mätinstrument kommer från 
examensarbetet ”Från helhet till del eller del till helhet?” av Sofie Grandin och Linda 
Norvik. Två klasser studeras för att klargöra påverkan mellan ämnesintegrerad 
undervisning och ämnesindelad undervisning, vilket studeras med tidslinje som 
mätinstrument.47  Hartsmar använde sig av tidslinje som metod, där elever placerade 
in nedslag för att undersöka sin tidsuppfattning.48  Utifrån dessa studier anser jag 
tidslinje som en beprövade metod och lämplig för att studera syftet. Jag ansåg inte att 
tidslinjen ensam besvarade mitt syfte därför enkätfrågor som eleverna fick besvara, 
vilket har gjort att metoden är tvådelad. Den kvantitativa forskningen innebär 
mätningar vid datainsamlingar och har en statistisk bearbetningsform medan den 
kvalitativa forskningen fokuserar på ”mjuka data” med tolkande analyser.49 Att ha en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ är möjligt i det praktiska arbetet, även om 
forskningsfenomenen ses i teorin som helt oförenliga.50 Studien är en blandning av 
både kvantitativ och kvalitativ forskning, eftersom bearbetningen sker i två delar, 
texttolkning samt mätningar som redovisas i diagram.  
 
Med standardisering menas vilken grad frågorna och undersökningstillfälle är 
likartad för alla deltagarna. En avsaknad av variation, vilket innebär en hög grad av 
standardisering. Vid låg standardisering är situationen och frågorna inte densamma 
utan de anpassas efter situationen, det finns här variationsmöjligheter.51 
Standardiseringen i min studie var hög eftersom nedslagen för tidslinjen var givna 
vilket gjorde studien styrd och variationen obefintlig. När det gällde frågorna var de 
givna och stod fast, vilket gjorde standardiseringen hög även i den här delen av 
metoden. Däremot är det ologiskt att jag presenterade studien och sa exakt samma 
instruktioner till de båda klasserna, vilket då gör att situationen som uppstod i 
klassrummet varierade men att studien var exakt densamma vid båda tillfällena. 
Detta innebar att mätinstrumentet hade hög standardisering.   
 

4.1.1 Konstruktion av tidslinje  
Eleverna fick ett tomt A4- ark som de vek på mitten, den linje som bildades blev då 
elevens tidslinje. Anledningen till att jag lät eleven vika papperet var för att jag ville 
säkerställa att det inte fanns någon yttre påverkan, utan att elevens tidsuppfattning 
stod i fokus. 

                                                 
47 Grandin, Sofie & Norvik, Linda. 2009. Från helhet till del eller del till helhet?. Halmstad: 
Högskolan i Halmstad 
48 Hartsmar, 2001, s. 201 
49 Patel & Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
studien. 3. [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 14 
50 Patel & Davidson, 2003, s. 14 
51 Trost & Hultåker, 2007, Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 59 
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När det gällde urvalet till tidslinjen så fanns det flera tänkbara nedslag till tidslinjen. 
Jag begränsade tidslinjen till att innehålla tolv epoker, händelser eller personer som 
eleverna placerade ut. Valet att inkludera epoker, händelser eller personer grundades 
på kursplanen i historia där kunskaper om historiska gestalter, händelser och epoker 
ingår.52 Niklas Ammert menar på att bästa sättet att studera historieundervisningen är 
att använda sig av läroboken, eftersom läroboken fortfarande är det dominerande 
läromedlet i ämnet historia.53 Därav använde jag två läroböcker i ämnet historia när 
jag valde ut historiska epoker, händelser eller personer. Läroböckerna är Historia 
kompakt54 och So direkt Ämnesboken55 som jag utgick från när jag valde ut historiska 
epoker, händelser eller personer. Emellertid fanns inte elevens födelse med i 
läroboken av naturliga skäl. Nedslagen är valda utifrån kursplanen som säger att 
eleverna skall ha kunskaper om epoker, händelser eller personer, därför finns alla tre 
fenomenen med bland nedslagen.  
  

1. Julius Caesar   7. Din födelse  
2. World Trade Center 8. Franska revolutionen 
3. Pyramiderna i Egypten 9. Medeltiden 
4. Christoffer Columbus 10. FN skapas 
5. Världskrigens tid   11. Gustav Vasa 
6. Vikingatiden   12. Amerikanska revolutionen 

 

4.1.2 Konstruktion av frågor 
Jag valde att ställa frågor utan svarsalternativ, utan eleven fick själv formulera ett 
svar på den givna frågan. Öppna frågor i enkäten innebar att studien blir icke-
strukturerad, eftersom det inte finns några fasta svarsalternativ.56 Valet av öppna 
frågor grundades på att elevens skulle svara med sina egna ord för sin upplevelse av 
arbetet med tid. De tre frågorna;  

 
1. Hur uppfattar du att ni arbetar med begreppet tid (dåtid, nutid och framtid) i 
skolan? Exempelvis: se på film, läsa skönlitteratur, besöka museum, läsa i 
läroböcker, lyssna på musik, deltaga i rollspel etc 
2. På vilket sätt vill du arbeta med tid (dåtid, nutid och framtid) i skolan? 
3. Tycker du att det är viktigt att ha en tidsuppfattning? Motivera ditt svar!  

 
Enkätens fråga ett och två lyfter fram frågeställning ett, eftersom enkätfrågorna 
efterfrågar elevernas uppfattning gällande hur arbetet med tid sker men även hur 
eleverna skulle vilja arbeta med begreppet tid. Tredje enkätfrågan knyts till andra 
frågeställningen som rör elevernas tidsuppfattning. För att få en fördjupad bild 
gällande elevernas syn på vikten av en tidsuppfattning har denna fråga ställts.  
 

                                                 
52 Skolverket, 2000 
53 Ammert, 2008, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker 
under hundra år. Diss. Lund : Lunds universitet. s. 16 – 17; Hermanson Adler, 2004, s. 49 – 50 
54 Almgren, Wikén, & Almgren, 2006. Historia: kompakt. 3. uppl. Malmö: Gleerup. 
55 Almgren, 2005. Historia. Ämnesboken. 2. uppl. Stockholm: Bonnier 
56 Trost & Hultåker, 2007, s. 74 
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4.1.3 Reliabilitet och validitet  
En diskussion gällande reliabilitet och validitet är nödvändig för studien. Att ha god 
validitet i studien innebär att undersöka det som avses att undersökas.57 Jag avsåg att 
studera elevernas uppfattning av hur de arbetade med tid i skolan, genom 
enkätfrågorna ett och två fick jag information gällande elevernas uppfattning 
gällande fenomenet. Genom tidslinjen undersöktes det som avsågs att undersökas 
nämligen elevernas tidsuppfattning, till detta var enkätfråga tre ett komplement. 
Genom mätinstrumenten så studeras syftet vilket skapar god validitet. Reliabiliteten 
står för mätinstrumentets tillförlitlighet, när det gäller en enkät är möjligheten liten 
att kontrollera tillförlitligheten innan. Det enda som kan göras är att konstruera en 
enkät där svararen uppfattar enkäten så som konstruktören avser58 Mätinstrumentens 
tillförlitlighet blir därför svår att fastställa eftersom det är omöjligt att avgöra ifall 
eleverna uppfattade mätinstrumenten så som det avsågs. Reliabiliteten blir svår att 
fastställa för mätinstrumenten.   
 

4.2 Urval 
Aktuella elever som var kvalificerade att tillhöra min population var 
grundskoleelever och gymnasieelever som läser historia. Den population som väljs ut 
är oftast för stor så urval av populationen måste göras för att det skall bli 
hanterbart.59 Eftersom mitt intresse och utbildning riktade sig emot grundskolans 
senare år så riktades sig studien emot just det. Urvalet var fortfarande väldigt 
omfattande och det var fortfarande inte möjligt att studera varje elevs tidsuppfattning 
gällande den kronologiska tiden. Detta gjorde fokus åt en årskurs. Valet jag gjorde 
var årskurs 9. Valet grundades på att eleverna går sista året i grundskolan och skall 
då nå kursplanens mål och läroplanens mål. Urvalet skall vara en miniatyr av 
populationen och olika typer av elever skall finnas representerade så att det blir ett 
representativt urval för populationen. 60 Dock ansåg jag att en klass kan vara färgad 
av läraren och dennes undervisning vilket gjorde att jag valde att använda mig av 
ytterligare en klass som har en annan lärare. Trost skriver följande gällande urvalets 
storlek: att storleken på urvalet skall vara relevant och möjligt att bearbeta på ett 
tillfredställande sätt. Tumregel är att desto större urvalet är, så ökar sannolikheten att 
resultatet är representativt för populationen.61  
 

4.3 Genomförande 
Jag har vid två tillfällen genomfört studien med två olika klasser, vilket har resulterat 
i att fyrtiofem elever har deltagit i studien. Jag personligen har varit närvarande vid 
undersökningstillfällena, därav fick eleverna samma instruktioner och samma 
möjligheter till frågor. I båda klasserna har studien skett i ett klassrum under 
lektionstid. Jag inledde undersökningstillfället med att presentera mig och förklarade 
studiens syfte, så att eleverna var medvetna om det. Jag informerade eleverna om 
fullständig anonymitet samt att materialet endast kommer att studeras av mig. 
Därefter delade jag ut ett tomt A4 ark och instruerade eleverna att vika papperet på 

                                                 
57 Patel & Davidson, 2003, s. 98 
58 Patel & Davidson, 2003, s. 100 - 102 
59 Trost & Hultåker, 2007, s. 29 
60 Trost & Hultåker, 2007, s. 29 
61 Trost & Hultåker, 2007, s. 37 
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mitten och att linjen som bildades representerade en tidslinje. Därefter förklarade jag 
att eleverna skulle få se tolv historiska epoker, händelser och personer, nedslagen 
skulle de placera ut på tidslinjen enligt sin uppfattning om vilken ordning nedslagen 
sker i tiden. Jag betonade att eleverna skulle visa sin tidsuppfattning på A4-arket 
samt att endast siffran för nedslaget räckte, de behövde alltså inte skriva ut nedslaget 
med bokstäver. Jag poängterade även att det är ett självständigt arbete och att tystnad 
krävdes för att eleverna skulle kunna koncentrera sig. Jag förklarade även att när 
eleverna var klara skulle de räcka upp handen så skulle jag dela ut enkätfrågorna. 
Därefter visades en nedslagen på en PowerPoint och enkätfrågorna delades ut. 
Avslutningsvis samlades elevsvaren in och jag tackade för deras medverkan.  
 

4.4 Bearbetning av undersökningen 
Bearbetningen av studien sker i två moment, anledningen till det här är att de olika 
mätinstrumenten skiljer sig så mycket i sin karaktär. 
  

4.4.1 Bearbetning av tidslinjen 
Tidslinjen bearbetades utifrån två aspekter. Aspekten vid första bearbetningen var 
vilken ordning eleverna placerade nedslagen i. Jag konstruerade en mall som 
utgångspunkt vid bearbetning av elevernas tidslinjer. Utifrån mallens tidslinje 
placerade jag in elevernas tidsuppfattningar samt tidsuppfattningar som avvek från 
mallen. För att tydliggöra elevernas tidsuppfattning utifrån mallen sammanställdes 
det i ett stapeldiagram. Aspekt nummer två var vilka nedslag som fick flest svar som 
matchar mallens tidslinje, för att det här skall bli möjligt gav jag varje nedslag en 
bokstav A till L, varje bokstav representerade ordningen i mallen. De nedslag som 
inte var placerade enligt mallen syntes inte. Detta presenteras i ett stapeldiagram för 
att tydliggöra elevernas tidsuppfattning utifrån mallen. Tidslinjerna bearbetades 
utifrån mallens tidslinje. Något bortfall har inte förekommit, utan alla elever som 
medverkade i studien har konstruerat en tidslinje (Se fig. 1). 

2. World Trade 
Center

7. Din 
födelse

10. FN 
skapas

5. Världskrigens 
tid

Mallens tidslinje

8. Franska 
revolutionen

12. Amerikanska 
revolutionen

11. Gustav 
Vasa

4. Christoffer 
Columbus

9. Medeltiden

6. Vikingatiden

3. Pyramiderna i 
Egypten

1. Julius Caesar

Fig. 1 Mallens tidslinje 
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Vid förklaring av stapeldiagrammen i resultatet har jag valt att använda mig av 
begreppen god tidsuppfattning och bristande tidsuppfattning. Av den orsaken måste 
begreppen få en definition av vad det är som avses. I kapitel 2.2.1 slås det fast att 
tidsuppfattning inte är något entydigt begrepp, utan att tidsuppfattning varierar från 
människa till människa och från tillfälle till tillfälle. På grund av detta använde jag 
begreppen god tidsuppfattning respektive bristande tidsuppfattning i studien. Med 
god tidsuppfattning så avses inte att eleven behövde ha en exakt kopia utav tidslinjen 
som mallen angav utan tidsuppfattningen var god om två avvikelser, tre avvikelser 
och fyra avvikelser förekom. Dock är god tidsuppfattning inte endast kopplat till 
avvikelser utan även relaterat till varje kategorin som tidslinjens nedslag har 
organiserats i, dessa är ”Tiden nära nutiden”, ”Tidens mitt” och ”Tiden långt 
tillbaka”. Har en majoritet av eleverna placerat nedslagen i kategorin på samma sätt 
som mallen har detta bedömts som en god tidsuppfattning. Bedömning grundas i att 
god inte likställdes med rätt utan god likställdes i studien med visa en förmåga till att 
kunna placera nedslagen i huvudsakliga drag. 
 
Bristande tidsuppfattning kommer vara motpolen till god tidsuppfattning, vilket gör 
att även här gäller samma premisser. Med bristande tidsuppfattning avsågs inte att 
elevens tidslinje behövde avvika helt från mallens tidslinje. Utan en bristande 
tidsuppfattning innebär att eleven har fem eller fler avvikelser ifrån mallen, vilket 
visar att eleven har en tidsuppfattning men att eleven har svårt att skilja på den 
kronologiska ordningen på fem eller flera nedslag och visar då en bristande 
tidsuppfattning. Dock är bristande tidsuppfattning även kopplat till kategorierna som 
tidslinjen har organiserats i, vilka är ”Tiden nära nutiden”, ”Tidens mitt” och ”Tiden 
långt tillbaka”. Har en minoritet av eleverna inte placerat nedslagen i kategorin så 
som mallens tidslinje har detta bedömts som en bristande tidsuppfattning.  
 

4.4.2 Bearbetning av frågorna 
När det gäller de tre frågorna som eleverna fick besvara vid undersökningstillfället, 
så gick bearbetningen till på följande sätt. Jag skrev ner alla elevsvar i ett dokument 
och gav varje elev ett nummer, så att jag på det här sättet kunde hänvisa till en elev i 
studien när jag använde elevsvaret. Frågorna i sig är inte intressanta i resultatet vilket 
ledde till att all information från eleverna sammanställdes i en löpande text. Det går 
att urskilja vilken elev utifrån sitt nummer som har skrivit vad. Därefter lästes 
textmaterialet igenom noga flera gånger. Elevsvaren organiserades i kategorier, 
därefter studerades kategorierna ytterligare för att se till så att kategorin är homogen. 
Resultatet utgörs av kategorierna, dels med citat från eleverna samt med 
kommentarer från min sida på hur jag tolkade materialet. Jag motiverade mitt val 
genom att Patel och Davidson menar på att slutprodukten av den kvalitativa analysen 
ofta är en text där citat från informanten varvas med egna tolkningar och 
förklaringar.62 Något bortfall bland frågorna har inte förekommit utan alla elever som 
deltar i studien har besvarat alla frågor, emellertid har några svar varit kortfattade. 
 

4.5 Avgränsning 
Studien studerade inte elevernas historiemedvetande, även om ordet förekom i 
uppsatsen så är det inte uppsatsens syfte utan tidsuppfattning är en del av 

                                                 
62 Patel & Davidson, 2003, s. 120 



17 

historiemedvetande och därför lyfts historiemedvetande fram för att motivera och 
förklara varför elevers tidsuppfattning skulle studeras. Likväl fokuserade inte 
uppsatsen på elevernas historiemedvetande. Däremot lyfts historiemedvetande fram i 
resultat och diskussion vilket beror på att elevsvaren relaterar till det, men det är inte 
studiens avsikt att studera historiemedvetande.  
 

4.6 Etiska aspekter  
När en uppsats skrivs eller när forskning i någon form sker, bör forskningsetik 
belysas. Därför belyses etiska aspekter från Vetenskapsrådet. Studien är inte av 
särskilt etisk känslig karaktär vilket gör att denna del inte får så stort utrymme. 
Forskaren skall informera deltagarna om deras uppgift i studien samt att deras 
deltagande är frivilligt men även att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Denna 
information kallas för informationskravet.63 Lärarna har i första hand blivit noga 
informerade om studien. Samma information fick eleverna ta del av vid 
undersökningsstillfället. Samtyckeskravet handlar om jag skall inhämta deltagarnas 
samtycke. Är deltagarna under femton år och ämnet är av etiskt känslig karaktär skall 
vårdnadshavarens samtycke inhämtas.64 Jag anser inte att studien är av känslig 
karaktär, så eleverna kan själva ge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet handlar om 
att alla deltagarna i studien skall ges största möjliga anonymitet och att 
personuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt.65 När det gällde studien är eleverna i 
största mån skyddade, eftersom de inte har behövt lämna några personuppgifter 
överhuvudtaget. När det gäller nyttjandekravet får uppgifter om enskilda personer 
endast användas för forskningsändamål.66 Det insamlade materialet används endast i 
uppsatsen och förvaras i min ägo och ingen annan kommer att få tillgång till 
materialet, vilket eleverna har fått information om.  

                                                 
63 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,   
 s. 7 
64 Vetenskapsrådet, s. 9 
65 Vetenskapsrådet, s. 12 
66 Vetenskapsrådet, s. 14 
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5 RESULTAT 
Resultatet presenteras med utgångspunkt i syftet och frågeställningen. Kapitel 5.1 
presenterar det pedagogiska problemet hur eleverna uppfattar arbetet med begreppet 
tid. Kapitel 5.2 lyfter fram det pedagogiska problemet vilken tidsuppfattning av den 
kronologiska tiden som eleverna har.   
 

5.1 Elevernas uppfattning gällande hur de arbetar med att 
utveckla en tidsuppfattning  

Följande kapitel fokuserar på hur eleverna uppfattar arbetet med begreppet tid i 
ämnet historia som främjar en tidsuppfattning. Kapitlet grundar sig på enkätfrågorna, 
vilka har kategoriserats. Kategorierna presenteras i följande kapitel. Presentationen 
av kategorierna är organiserade utifrån störst antal elever som tillhör kategorin för att 
en relevans skall framträda. Relaterat till hur eleverna uppfattar arbetet med tid ställs 
hur vill eleverna arbeta med begreppet tid, vilket gör att detta inkluderas i kapitlet. 
Hur eleverna vill arbeta med begreppet tid placeras i huvudsak i slutet av kapitlet 
trots antalet elever som tillhör kategorin. 
 

5.1.1 Dåtiden i centrum på undervisningen 
En kategori av eleverna anser att ämnet historia fokuserar på dåtiden och hur det var 
förr i tiden; ”Vi har nog mest jobbat med dåtid, hur det var.”67  Kategorin anser att 
de arbetar mest med dåtiden. Självklart är dåtiden en stor del av ämnet historia, men 
det är inte enda delen som eleverna skall lära sig att behärska av tidsdimensionerna. 
Eleverna uppfattar ämnet historia till stor del som dåtidsundervisning och 
undervisning om tiden som har varit. En elev i kategorin uttrycker sig på följande 
sätt; ”Dåtid förekommer mycket i skolan ex. historia på So: n. Framtid knappt alls. 
Nutiden pratar vi lite om.”68 Detta gör att visionerna om att de olika 
tidsdimensionerna skall vävas in i ämnet historia förlorar då i kraft, när eleverna inte 
uppfattar ämnet historia på det här sättet.   
 
Kategorin anser att arbetet med dåtiden sker på det traditionella sättet i skolan, 
nämligen att sitta i klassrummet och läsa i läroboken eller i någon annan bok för att 
införskaffa sig kunskaper om hur det var förr i tiden. ”Vi har läst i läroboken 
mycket”69, är ett typiskt citat för kategorin. Eleverna anser att det är läroboken som 
dominerar undervisningen i ämnet historia. Eleverna lyfter fram att de inte går på 
museum, lyssnar på musik och deltar i rollspel, eller att det bara sker någon enstaka 
gång. Ett typiskt elevcitat som präglar kategorin; ”Men vi besöker aldrig museum, 
lyssnar på musik eller gör rollspel.”70 Det som står klart är att eleverna som tillhör 
kategorin anser att dåtiden står i fokus samt att läroboken är ett centralt läromedel. 
 

                                                 
67 Elev 20  
68 Elev 24 
69 Elev 6 
70 Elev 24 
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5.1.2 Framtidsperspektivet efterfrågas av eleverna 
Eleverna beskriver att framtiden hamnar i skymundan i skolan, några elever menar 
på att de har arbetat med nutiden emellertid inte arbetat med framtiden; ”Nutid 
jobbar vi med hela tiden men vi har nog aldrig jobbat med framtid.”71  Likväl tycker 
andra elever att de har arbetat lite med både nutiden och framtiden; ”Men även lite 
med nutid och framtid.” Eleverna är överens om att framtiden är något som inte 
pratas mycket om i skolan. Eleverna uttrycker en vilja om att de vill ha mer 
undervisning om framtiden, en elev yttrar sig på följande sätt; ”Framtid, bryr mig 
inte om det som hände förr så mycket. Framtid är viktigare.”72 Jag tolkar det här 
som att de vill ha mer kunskaper om hur framtidens samhälle kommer att se ut 
eftersom eleverna ska själva leva och verka i framtiden och därför är de mer 
intresserade av framtiden än den förflutna tiden. 
 

5.1.3 Levandegöra historien 
Eleverna i kategorin lyfter fram en annan sida av hur de arbetar med tid i skolan 
jämfört med det traditionella arbetssättet. Kategorin uppfattar att historien 
levandegörs i undervisningen. Eleverna beskriver här hur de har tittat mycket på film 
i olika sammanhang och hur de har arbetat med filmen efteråt för att på det här sättet 
levandegöra historien. En elev i kategorin skriver; ”Vi har kollat mycket film ända 
sedan vi började 7:an.”73 Eleverna lyfter även fram att de besöker museum, dock 
finns det här en antydan om att besöken till museum inte sker så ofta som eleverna 
skulle anse vara önskvärt utan mer någon enstaka gång. ”Vi besöker museum en gång 
om året och det tycker jag är lite.”74  Eleverna får även läsa skönlitteratur samt prata 
om när författare levde och hur det var på den tiden. En elev skriver; ”Vi har besökt 
museum, vi tittar på film och vi läser skönlitteratur.”75, vilket är ett signifikativt citat 
för kategorin.  
 
Eleverna lyfter fram att de arbetar med att intervjua äldre släktingar för att på det här 
sättet lära sig om just den här tiden, vilken musik de lyssnade på och hur de dansade 
etc. Arbetet som några elever har beskrivit kommer att leda fram till en tidsresa 
tillbaka i tiden till Sverige och 50-talet. ”Vi brukar göra tidsresor bakåt i tiden, vi 
har varit på Södra Bruket och fått se hur det var vid sekelskiftet 1800 -1900, och vi 
ska börja jobba med 50-talet.”76 Eleverna beskriver hur de har fått delta i olika 
historiska rollspel, där de har fått upp uppleva hur människor levde under den här 
tiden. Det finns ett intresse för den här typen av undervisning som tydligt visar att det 
här är något som eleverna tycker är kul samt att det är något som eleverna kommer 
ihåg.  
 

5.1.4 Tiden i centrum 
Utifrån elevernas svar finns det en liten kategori med elever som anser att de arbetar 
med tidsbegreppet i allt de gör i skolan, oavsett om det gäller ämnet historia eller 
något annat ämne. Likväl anser eleverna att de arbetar mest med begreppet tid i de 

                                                 
71 Elev 20 
72 Elev 35 
73 Elev 9 
74 Elev 21 
75 Elev 34 
76 Elev 15 
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Samhällsorienterade ämnena (SO), särskilt när de arbetar med historia. En elev 
utrycker sig talande för kategorin av elever; ”Jag tycker att vi jobbar mycket med 
begreppet tid. Vi läser ju hela tiden, dåtid, nutid och framtid.”77 Min tolkning av 
kategorin är att eleverna anser sig arbeta med tiden utifrån olika tidsdimensioner. 
Eleverna anser att undervisningen som de får ta del av, gör att de har kunskaper om 
dåtid, nutid och framtid. Eleverna är medvetna om begreppet tid och förstår hur de 
arbetar med tiden i skolan; därför ser eleverna det som att de alltid arbetar med tid i 
skolan. Detta belyses av en elev som skriver följande; ”Vi arbetar bra och alltid med 
begreppet tid, vi lär oss på många olika sätt”78 
 

5.1.5 Tiden studeras inte kronologiskt  
Kategorin lyfter fram att de inte arbetar kronologiskt med historien utan att historien 
lyfts fram i oordning i undervisningen. En elev skriver följande; ” […] vi pratar inte 
mycket om i vilken ordning saker och ting har hänt ”79 Eleverna menar på att de 
arbetar med tid men att eleverna inte får någon uppfattning om när epoker, händelser 
och personer har inträffat i den kronologiska tiden. En händelse lyfts upp, arbetar 
med det här i några veckor och sen kommer ett prov och sen så börjas det om igen 
med nästa händelse, så uppfattar eleverna undervisningen. ”Vi jobbar lite konstigt 
helt ärligt. Vi tar allt i o –ordning om man säger så. Vi jobbar med de olika tiderna 
på för kort tid.”80, ett citat som sammanfattar eleverna åsikt i kategorin. Eleverna 
som lyfter fram det här påtalar även att de har en önskan om att arbeta mer 
kronologiskt med tiden. En elev uttrycker önskan på följande sätt, ”Jag vill jobba i 
ordning med alla tiderna.”81 Eleverna anser att får de arbeta kronologiskt med den 
förflutna tiden, så lär de sig bättre och det blir lättare att förstå hur tiden hänger 
samman och vad som har lett fram till vad.  
 

5.1.6 Eleverna vill levandegöra undervisningen  
Eleverna förklarar att de vill arbeta med begreppet tid genom att levandegöra olika 
tider, för att skapa en förståelse för olika människors levnadsvillkor. Eleverna ser 
film och rollspel som möjligt instrument för att verkliggöra historien och på det här 
sättet främjas tidsuppfattningen. En elev från kategorin skriver följande; ”Jag förstår 
bäst om jag får se hur det var. Antingen deltaga i rollspel eller se på film.”82 
Eleverna menar att de lär sig bäst genom att få konkreta saker att reflektera till, 
antingen genom något de har sett eller något de har gjort. Eleverna uppvisar en 
positiv attityd till historiska rollspel. Eleverna menar att genom rollspelen får de lära 
sig hur det verkligen var på den tiden, samtidigt som det är givande och ett roligt 
undervisningssätt. Kategorin är positiv till undervisning som bryter emot den 
traditionella undervisningen där läroboken hamnar i centrum. Följande elevcitat är 
talande för kategorin; ”Jag tycker att rollspel är väldigt roligt. Man lär sig mycket 
och det är givande. Man förstår verkligen hur det var.”83   
 

                                                 
77 Elev 17 
78 Elev 8 
79 Elev 31 
80 Elev 21 
81 Elev 21 
82 Elev 4 
83 Elev 8 
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Inom kategorin finns det elever som efterlyser ett lärande som utgår från upplevelser 
i olika former. Det som eleverna främst vill komma bort från är klassrummet och den 
vardag som vanligtvis sker där. Eleverna vill besöka museum i en mycket högre 
utsträckning än vad som görs i skolan idag. ”Mer se film, museum.”84, är ett talande 
citat för kategorin där både film och museum inkluderas i hur eleverna vill arbeta.  
Eleverna belyser även film, som ett arbetssätt som eleverna vill använda sig av vid 
införskaffande av sina kunskaper. Vad som går som en tydlig röd tråd i elevsvaren, 
är att eleverna anser att de lär sig bäst genom undervisning som inte tillhör den 
traditionella karaktären. Utan att eleverna lär sig bäst genom upplevelser när 
historien och begreppet tid levandegörs för dem på ett sätt som är roligt. Kategorin 
tydliggörs genom citatet; ”Gå på museum, kolla film, göra mer upplevelser än att 
bara sitta i ett klassrum och skriva.”85  
 
Emellertid är kategorin inte helt enig utan vissa elever som eftersträvar en 
undervisning där historien levandegörs menar även på att det är bra att läsa böcker. 
Eleverna tycker att lärdomen om tid blir stor så som de arbetar nu i ämnet historia, 
vilket tydliggörs med följande elevcitat; ”Ungefär samma som nu.”86 Eleverna 
relaterar då till den mer traditionella undervisningen där de använder sig av 
läroboken och läsa i klassrummet. ”Inte bara läsa om det utan även uppleva det på 
något sätt, som vi har gjort och sånt.”87 Det finns en motsägelsefullhet där eleverna 
menar på att undervisningen är överlag bra som den är. Att läsa i böcker och skriva 
är bra undervisningsmetoder men eleverna eftersträvar samtidigt upplevelser där 
historien levandegörs för dem. Min tolkning är att eleverna inte utesluter läroböcker 
och böcker helt från undervisningen. Dock vill eleverna ha en större variation där 
undervisningen blir mer anpassat till att levandegöra historien och skapa fler 
konkreta upplevelser. Tolkningen styrks av elevcitatet; ”Det är väldigt intressant att 
kolla på filmer om framtiden, mycket framtidsfilmer. Och genom att arbeta med dåtid 
och nutid så tycker jag att vi ska läsa böcker, rollspel, film, museum.”88  
 

5.2 Elevernas tidsuppfattning av den kronologiska tiden  
I följande kapitel är fokus på vilken tidsuppfattning eleverna har av den kronologiska 
tiden, vilket innebär att den andra frågeställningen är fokus i detta kapitel. Alltså är 
fokus elevernas tidsuppfattning som har framkommit genom tidslinjen, för att 
fördjupa elevernas inställning till tidsuppfattning kommer slutet av kapitlet lyfta fram 
elevernas syn på tidsuppfattning. Denna del presenteras i en kategorisering från 
enkätfrågorna, medan tidsuppfattningen av den kronologiska tiden är ett resultat av 
tidslinjen. 
 

5.2.1 Elevernas tidsuppfattning jämfört med mallen 
Två elever visar på samma tidsuppfattning som mallens tidslinje och fyra elever har 
en tidsuppfattning med två avvikelser från mallen. Det är inga elever som har tre 
avvikelser från mallen, därför står det redovisat som noll i diagrammet. Fyra 
avvikelser har nio elever från mallens tidslinje (se fig. 2).  När det gäller vilka 

                                                 
84 Elev 29 
85 Elev 30 
86 Elev 36 
87 Elev 14 
88 Elev 16 
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nedslag som eleverna vanligtvis placerar i en avvikande ordning mot mallen kan inte 
några särskilda mönster utläsas, det vill säga nedslagen som eleverna placerar i en 
annan ordning än vad mallen anger. Dock kan urskiljas att eleverna har svårast att 
placera de sex mittersta nedslagen enligt mallens tidslinje. Detta innebär att eleverna 
har en liknande tidsuppfattning som mallen, anger utifrån de fyra första och fyra sista 
nedslagen på tidslinjen. Detta innebär att femton elever visar på en god 
tidsuppfattning.  
 

Elevernas tidsuppfattning utifrån mallen
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Fig. 2 Elevernas tidsuppfattning utifrån mallen 
 
Trettio elever har fem eller fler avvikelser från mallens tidslinje (se fig. 2). Jag har 
valt att sammanfoga eleverna i samma kategori, anledningen är att synliggöra att 
eleverna har en tidsuppfattning med stor variation jämfört med mallen. Eleverna i 
denna grupp har en bristande tidsuppfattning om den kronologiska tiden som mallen 
representerar. Jag vill poängtera att kategorin rör sig över ett brett spektra. Allt från 
de elever som endast har fem fel på sin tidslinje, till de elever som inte har prickat in 
något nedslag så som mallen anger. Tidsuppfattningen som dessa elever visar är 
bristande jämfört med mallens tidslinje, likväl har dessa elever en tidsuppfattning 
men att den inte sammanfaller med mallen. 
 

5.2.2 Elevernas tidsuppfattning av bestämda nedslag enligt mallen 
När det gäller vilka nedslag som eleverna har en tidsuppfattning om syns vissa 
mönster. Diagrammet innehåller antalet elever som har placerat vilka nedslag rätt 
utifrån mallens tidslinje. Jag har av utrymmesskäl i diagrammet valt att låta en 
bokstav representera en epok, en händelse eller en person (A – Pyramiderna i 
Egypten, B – Julius Caesar, C – Vikingatiden, D – Medeltiden, E – Christoffer 
Columbus, F – Gustav Vasa, G – Amerikanska revolutionen, H – Franska 
revolutionen, I – Världstidens krig, J – FN skapas, K – Din födelse och L – World 
Trade Center). Jag kommer att fokusera på elevernas tidsuppfattning enligt mallen i 
tre kategorier. Kategorierna är ”Tiden nära nutiden”, ”Tidens mitt” samt ”Tiden långt 
tillbaka”. ”Tiden nära nutiden” inkluderar nedslag som sker på 1900-talet. ”Tidens 
mitt” inbegriper nedslag som sker mellan år 0 efter vår tideräkning fram till 1800-tal.  
”Tiden långt tillbaka” innefattar tiden före år 0 enligt vår tideräkning.  
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De historiska nedslagen som är placerade enligt mallen
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Fig. 3 De historiska nedslagen som är placerade enligt mallen 
 
Eleverna har en god tidsuppfattning jämfört med mallens tidslinje om ”Tiden nära 
nutiden”89. Detta avspeglas i att fyrtiotvå elever har en tidsuppfattning om Din 
födelse och World Trade Center ägde rum i förhållande till resterande nedslag 
likställt med mallens tidslinje. Kunskaperna om Världskrigens tid och när FN 
skapades har tjugosex elever respektive trettiotre elever, placerat på samma sätt som 
mallen (se fig. 3). Resultatet säger att eleverna som deltar i studien äger en god 
tidsuppfattning om ”Tiden nära nutiden”. Värt att belysa är att alla elever inte 
placerar sin egen födelse så som mallen anger. Dock kan inte några slutsatser dras 
utifrån det här när det gäller elevernas tidsuppfattning. Jag vill poängtera att 
majoriteten av eleverna placerar de bestämda nedslagen på samma sätt som mallens 
tidslinje, vilket innebär att eleverna besitter en god tidsuppfattning. 
 
Eleverna visar på en bristande tidsuppfattning gällande ”Tidens mitt”90, tretton 
elever har placerat Vikingatiden så som mallens tidslinje anger, antalet elever för 
Medeltiden är sexton. Christoffer Columbus placerar arton elever på samma sätt som 
mallen, medan Gustav Vasa placerar tjugotre elever som mallen. När det gäller 
revolutionerna så markerar elva elever ut Franska revolutionen och nio elever 
Amerikanska revolutionen på samma sätt som mallens tidslinje (se fig. 3) . Eleverna 
har svårt att särskilja i vilken ordning nedslagen som ”Tidens mitt” skall placeras i 
den kronologiska ordningen som mallen anger. Elevernas tidsuppfattning brister när 
det gäller epoker, händelser och personer som inträffar i ”Tidens mitt”. Eleverna har 
en bristande tidsuppfattning som inte överensstämmer med mallens tidslinje när det 
gäller ”Tidens mitt”. 
  
”Tiden långt tillbaka”91 har eleverna en god tidsuppfattning om jämfört med mallen, 
vilket visar sig i att över tjugosjuelever placerar Pyramiderna i Egypten på samma 
sätt som mallen (se fig. 3). Det innebär att eleverna i studien har en tidsuppfattning 
som liknar mallens tidslinje gällande ”Tiden långt tillbaka”. Till viss del styrks 
tolkningen av att sjutton elever har en tidsuppfattning där de placerar in Julius 
Caesar på andra plats i sin tidsuppfattning. Emellertid är eleverna mer osäkra på var 
de skall placera Julius Caesar bland nedslagen, vilket gör att det blir svårt att dra en 

                                                 
89 ”Tiden nära nutiden”, avser nedslag som sker under 1900-talet. 
90 ”Tidens mitt”, avser nedslag som sker mellan år 0 efter vår tideräkning fram till 1800-talet. 
91 ”Tiden långt tillbaka”, tiden före år 0 enligt vår tidräkning. 
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slutsats gällande elevernas tidsuppfattning om ”Tiden långt tillbaka”. Eleverna är 
medvetna om att Pyramiderna i Egypten skall placeras först i tiden av nedslagen. 
 

5.2.3 Tidsuppfattning – allmänbildning 
Eleverna ser tidsuppfattning som allmänbildning, det är denna kategorins motivering 
till varför de bör ha en tidsuppfattning. Kategorin anser att det är viktigt att ha en 
tidsuppfattning, för att de skall veta när händelser har inträffat samt hur utvecklingen 
har gått framåt. Ett typiskt citat i kategorin lyder följande, ”Ja, så man vet lite när 
olika saker hände.”92  Eleverna lyfter fram att det är en självklarhet att känna till vad 
och när händelser har hänt i världen, för att kunna ta del i samtal och diskussioner. 
Att ha en tidsuppfattning gör det lättare i vuxenlivet, det är allmänbildning och 
kunskap som behövs i livet, anser eleverna. ”Jaa för det kommer ju upp frågor om 
det och man pratar om det vid olika tillfällen utanför skolan.”93 
 
Det förekommer även en attityd där eleverna menar på att om de inga kunskaper har 
om tiden så blir det pinsamt. Eleverna vill inte känna sig helt okunniga inför andra 
människor. En elev skriver såhär, ”Ja annars vore de det tråkigt att vara så borta i 
huvudet när det gäller tid.”94 Elevsvaren visar att eleverna anser att ha kunskaper om 
tiden gör det lättare att fungera i samhället och göra sitt arbete i framtiden. En elev 
skriver följande ”Ja det är bra om man ska genomföra saker + att det är pinsamt att 
inte veta tex. när World Trade Center kraschade.”95 Eleverna klassar tidsuppfattning 
som allmänbildning och då blir det pinsamt att vara okunnig.  
 

5.2.4 Tidsuppfattning – oviktigt  
Eleverna i studien menar att det inte är viktigt att veta när epoker har infallit, inte 
heller när händelser har inträffat eller när personer har verkat. Anledningen är att 
eleverna inte bryr sig om tid och finner det ointressant. En elev skriver följande inom 
kategorin, ”Nej jag bryr mig inte.”96 Hos en del av eleverna inom kategorin kan 
utläsas att det kanske är lite viktigt att ha en tidsuppfattning men att de inte bryr sig. 
Ett svar som representerar det här är, ”Ibland, ibland är det inte nödvändigt att 
veta.”97  Eleverna ser inte tidsuppfattning som något viktigt utan tanken inom citatet 
det påverkar inte eleven skiner tydligt igenom. Eleverna har särskilt fokuserat på det 
som har hänt. Eleverna finner inte någon mening i att äga en uppfattning om när i 
tiden olika nedslag sker, eftersom vi ändå inte kan gå tillbaka i historien och ändra på 
det som har hänt. ”Nej det som hände då kan man inte ändra och man kan aldrig 
veta säkert om hur Julius Caesar såg ut.”98 , är ett typiskt svar för kategorin.  
 

5.2.5 Tidsuppfattning – relaterat till historiemedvetande  
En kategori med elever relaterar tidsuppfattning till historiemedvetande, därför får 
historiemedvetande en roll i resultatet. Eleverna relaterar till att det är viktigt att veta 

                                                 
92 Elev 3 
93 Elev 27 
94 Elev 11 
95 Elev 20 
96 Elev 5 
97 Elev 43 
98 Elev 15 
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vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända. En elev uttrycker 
sig, ”Ja det är det pga. Så att vi vet vad som har hänt, händer kommer att hända.”99  
Kategorin ger ett svar som jag härleder till begreppet historiemedvetande. Eleverna 
menar på att anledningen till att ha en tidsuppfattning grundar sig i att det är viktigt 
att ha kunskaper om varför något skedde. Kunskaper om vad som ledde fram till 
skeendet men även vilka konsekvenser som skeendet fick i tiden efteråt, samt den 
påverkan som vi i nutiden idag har av dåtiden. Eleverna visar på en medvetenhet 
kring de tre tidsdimensionerna och hur dimensionerna hänger samman samt vikten 
av att veta hur de påverkar varandra. Typiskt citat för kategorin är; ”Ja det är bra att 
veta när saker och ting har hänt, vad som händer och vad som kommer. Det är även 
bra att veta varför just det hände och vilka konsekvenser det fick.”100 Ytterligare ett 
fenomen som jag ser i kategorin är att eleverna lyfter fram världen, det är viktigt att 
ha en tidsuppfattning gällande världen för att kunna se varför det är som det är just 
idag. Ett talande citat är, ”Ja det är klart det är viktigt. Du måste veta vad som hänt 
när i världen och varför det är just som det är idag.”101   
 

5.3 Sammanfattning 
Eleverna uppfattar arbetet med begreppet tid på olika sätt i skolan, eleverna anser att 
de arbetar mycket med dåtiden i ämnet historia medan fokus på nutiden och 
framtiden kommer i andra hand. En del elever menar även att undervisning i skolan 
gällande framtiden existerar överhuvudtaget inte. Eleverna är överrens om att 
framtiden behandlas för lite i skolan, eleverna vill ha mer fokus på framtiden. 
Eleverna lyfter även fram att läroboken står i fokus i undervisningen och den 
traditionella klassrumsundervisningen dominerar. Den traditionella undervisningen 
bryts av någon gång ibland med film, skönlitteratur, rollspel och museum. Eleverna 
lyfter fram att de vill arbeta genom att levandegöra ämnet historia och menar på att 
vi lär oss bäst genom att få uppleva saker.  Eleverna tycker att de i skolan inte arbetar 
utifrån den kronologiska ordningen, utan att den förflutna tiden behandlas i oordning. 
Att behandla saker och ting kronologiskt är något som eleverna efterlyser.  
 
Eleverna i studien har en god tidsuppfattning utifrån mallens tidslinje. Särskilt har 
eleverna kunskaper om vart i tiden nedslag som ligger nära nutiden, skall placeras. 
Däremot nedslag som ligger i ”Tidens mitt” har eleverna en mer bristande 
tidsuppfattning om, vilket innebär att elevernas tidsuppfattning är god när det gäller 
”Tiden nära nutiden” och sedan blir tidsuppfattningen utifrån mallen mer skiftande. 
Dock har eleverna en god tidsuppfattning gällande ”Tiden långt tillbaka”. Elevernas 
syn på vikten att ha en tidsuppfattning varierar. En majoritet av eleverna anser att det 
är viktigt att ha en tidsuppfattning.  Eleverna motiverar vikten av en tidsuppfattning 
med att det tillhör allmänbildningen eller relaterar till historiemedvetandet när de 
förklarar varför tidsuppfattning är viktigt. Det är en minoritet av eleverna som menar 
att det inte är viktigt att ha en tidsuppfattning dels för att de inte bryr sig och att det 
är ointressant med tid.  

                                                 
99 Elev 32 
100 Elev 18 
101 Elev 21 
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6 DISKUSSION 
Diskussionen knyter ihop studien genom att återkoppling mellan introduktion, syfte, 
bakgrund, metod och resultat sker. Diskussionen är ordnad efter frågeställningen i de 
två inledande kapitlen, därefter kommer en metoddiskussion samt fortsatt forskning 
och avslutande ord.  
 

6.1 Arbetet med utvecklande av en tidsuppfattning 
Det har kapitlet kommer att handla om hur elevernas uppfattning om hur de anser att 
arbetet med att skapa en tidsuppfattning sker i historieämnet kontra läroplanen och 
forskares syn på hur undervisningen i ämnet historia bör ske. 
 

6.1.1 Genetiskt perspektiv eller genealogiskt perspektiv 
Hartsmar relaterar historieundervisningen till dåtidsundervisning där de övriga 
tidsdimensionerna negligeras.102 Studien visar på att eleverna anser att 
dåtidsundervisningen dominerar, dock att inslagen i arbetet om nutid och framtid blir 
fler i skolan. Eleverna törstar efter att få mer undervisning om nutid och framtid, den 
bilden ger studien, även om en kategori anser att de även får undervisning i nutid och 
framtid. Eleverna är överrens om att dåtiden dominerar i skolan, vilket gör att det 
genetiska perspektivet där kronologin och utvecklingslinjer som skall förklara 
dagens samhälle ligger i fokus.103  Eleverna lyfter fram arbetet med dåtiden och vad 
som hände men eleverna får inga bilder av hur händelser hänger samman med 
varandra. Detta innebär att undervisningen fokuserar på det genetiska perspektivet 
men att det kortas av och styckas upp i små öar som Hermansson Adler uttrycker 
det.104 Eleverna har intryck av att undervisningen inte sker kronologiskt, vilket gör 
att det blir svårt att få en tidsuppfattning gällande kronologin. Eleverna själva 
eftersträvar en undervisning där de arbetar efter de kronologiska strukturerna. 
Eleverna anser då att dåtidsundervisningen dominerar, dock inte ifrån de 
kronologiska aspekterna som präglar det genetiska perspektivet.  Det genealogiska 
perspektivet har en stor roll i dagens undervisning men eleverna uppfattar inte 
undervisningen som problematiserande där konsekvenser och orsaker lyfts fram.105 
Att renodla perspektiven ifrån varandra anser jag inte vara den optimala 
undervisningen, utan båda perspektiven anser jag behövas för att eleverna skall 
utveckla en god förmåga till tidsuppfattning.  
 
När det gäller Eikelands arbetssätt så kan jag utifrån elevernas svar anta att 
undervisningen fokuserar på att vara en kulturförmedlare där dåtiden presenteras så 
som det var.106 Lärarens intentioner skulle kunna vara att utgå ifrån ett 
problematiserande undervisningssätt där eleverna är aktiva och får problematisera. 
Emellertid uppfattar inte eleverna undervisningen på det här sättet, utan ser 
undervisningen så som Eikeland presenterar, undervisningen som kulturförmedlare 
där dåtidens kunskaper står i fokus. Det här innebär vilket i sin tur att undervisningen 
utifrån elevernas uppfattning sker undervisningen inte på ett sätt som främjar ett 
                                                 
102 Hartsmar, 2001, s. 238 
103 Karlsson, 2003, s. 28 - 29 
104 Hermansson Adler, 2004, s. 19 
105 Karlsson, 2003, s. 29 
106 Eikeland, 1989, s. 224 
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utvecklande av en tidsuppfattning vilket är målet i Lpo94. Detta är elevernas syn på 
undervisningen, vilket innebär att undervisningen inte behöver bedrivas såsom 
eleverna uppfattar det.  Utan lärarna kan visst undervisa så att målen i Lpo94 nås och 
undervisningen problematiseras.  
 

6.1.2 Utvecklande av tidsuppfattning 
I studien framkommer det att endast några elever har ett tänkande gällande 
tidsuppfattning där vikten av en tidsuppfattning motiveras utifrån allmänbildning och 
historiemedvetande. Historiemedvetande lyfts fram i diskussionen för att eleverna 
relaterar till detta i sina enkätsvar.  Majoriteten av eleverna ser tidsuppfattning som 
allmänbildning och något de kan ha nytta av att kunna. Eleverna i studien relaterar 
till vad som har hänt, hur det påverkar det som kommer att hända och det som händer 
nu, samtidigt som de relaterar till att dåtiden är närvarande i de beslut som vi fattar 
idag. Eleverna som visar på de här tankegångarna är historiemedvetna utifrån den 
mentala processen som Karlsson menar att historiemedvetande är. Människan kan 
orientera sig i tiden utifrån de historiska erfarenheterna och förväntningar som finns 
på framtiden.107 
 
Majoriteten av eleverna uppfattar inte att de arbetar på ett sätt i skolan som främjar 
utvecklandet av en tidsuppfattning. Exempel på ting som tidsuppfattning är 
audiovisuella hjälpmedel, skönlitteratur, delta i politiska, kulturella och religiösa 
rörelser.108 Eleverna menar att de arbetar på det traditionella sättet där fokus är på 
läroboken och på det sättet studeras dåtiden. Undervisningssätt som främjar 
utvecklande av tidsuppfattning sker mer sporadiskt, ibland ses film, någon gång 
sysslar man med rollspel och besök av museum, kanske läser de skönlitteratur. 
Lpo94 fokuserar på tid i vid bemärkelse. 109 Menar Lpo94 överhuvudtaget 
historiemedvetande eller kan kopplingarna mellan formuleringarna och tiden syfta på 
något helt annat? Eleven måste ha en tidsuppfattning av den kronologiska tiden, se 
relationer och samband. Ser man till kursplanen i historia så gör den direkta 
kopplingar till tid och historiemedvetande,110 vilket innebär att historiemedvetande 
skall ingå. Likväl finns frågan kvar vad är ett historiemedvetande och vilka krav kan  
ställas på eleverna, hur historiemedvetna måste de vara?  
 

6.1.3 Pedagogens roll i utvecklandet av en tidsuppfattning 
Både Vygotskij samt Oakden och Sturt menar på att den vuxne har en stor roll i 
elevens utveckling när det gäller begreppet tid och tidsuppfattning. De steg eleven 
inte kan ta själv kan eleven ta med hjälp av pedagogen vid sin sida som stöd. 
Vygotskij myntar begreppet den potentiella utvecklingsnivån, här sker lärande hos 
eleven när kunskaperna från pedagogen överförs.111 Eleverna anser att detta utbyte 
inte sker utan att läroboken står som informationskälla, vilket gör att pedagogens roll 
bli begränsad och den potentiella utvecklingsnivån får svårare att uppstå. Återigen är 
det elevernas uppfattning, vilket innebär att pedagogerna kan använda den potentiella 

                                                 
107 Karlsson, 2004, s. 45 - 46 
108 Jensen, 1997, s. 49 
109 Utbildningsdepartementet, 1994, s. 3 - 6 
110 Skolverket, 2000 
111 Vygotskij, 1999, s. 254; Oakden & Sturt, 1922, s. 309 
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utvecklingsnivån mer än vad eleverna uppfattar och då sker detta utbyte mellan elev 
och pedagog.   
 
Dewey lanserade elevaktivitet och erfarenhetsbaserad undervisning, han menar att 
den traditionella undervisningen skall stå tillbaka för elevaktivitet och på det här 
sättet främjas elevernas tänkande och utvecklas till nya nivåer.112 Just den här typen 
av undervisning kommer i skymundan anser majoriteten av eleverna. Eleverna anser 
att undervisning där historia och begreppet tid levandegörs sker ibland och då får 
eleverna delta och vara aktiva och visa på sina erfarenheter. Eleverna är positivt 
inställda till denna undervisning och anser att de lär sig mycket genom att på ett 
konkret sätt få uppleva historien.  
 

6.2 Elevernas tidsuppfattning 
Tidsuppfattning är inget entydigt begrepp, menar Lundmark och exemplifierar detta 
genom att ställa två extremer emot varandra, nämligen den diakrona likformigheten 
och den diakrona olikformigheten. Emellertid slår Lundmark fast att 
tidsuppfattningen hos människan varierar beroende på vad saken gäller.113 Precis 
detta visar resultatet för studien. Det finns inte en tidsuppfattning, utan varje elev 
visar på sin egen tidsuppfattning. Detta yttrar sig i att studien bygger på fyrtiofem 
olika tidslinjer som var och en representerar en variant på en tidsuppfattning. Utifrån 
enkätfrågorna kan ses att eleverna har en tidsuppfattning som befäster dåtid, nutid 
och framtid dock går det inte att utröna hur eleverna menar att dessa förhåller sig till 
varandra. Detta gör att det inte är möjligt för eleverna att ange en tidsuppfattning 
som antingen är diakron likformighet eller diakron olikformighet utan studien visar 
att elevers tidsuppfattningar ser olika ut och att den med största sannolikhet kommer 
att variera flera gånger i elevens liv.  
 
Karlegärd beskriver vad som krävs för att ha en god tidsuppfattning. Han menar att 
elever skall ha en god avståndsuppfattning för att en god tidsuppfattning skall vara 
möjlig.114 Studien visar elever har en god avståndsbedömning, majoriteten av 
eleverna kan bedöma vart i tiden något befinner sig i förhållande till nutiden och 
visar på en god tidsuppfattning. Karlegärd menar även på att för en god 
tidsuppfattning krävs det en uppfattning gällande vad tid är för något, utifrån studien 
kan jag inte utläsa vad eleverna anser att tid är för något. Karlegärd poängterar att det 
krävs även en medvetenhet gällande tiden och att tiden inte ser ut på samma sätt 
genom alla tider. I slutänden krävs det en tidsmedvetenhet där de tre 
tidsdimensionerna förstås. Enligt studien är det ett fåtal elever som gör kopplingen 
till tidsdimensionerna, vilket innebär att majoriteten av elever som har medverkat 
inte har kommit till insikt gällande tidsdimensionernas relation till varandra i deras 
tidsuppfattning.   
 

6.2.1 Elevers förståelse av begreppet tid 
Lennart Lundmarks definition av begreppet tid inkluderar en indelning i fyra tidsfält. 
Fältet som inkluderar tid och mänskligt psyke, betyder att ha förmågan att reflektera 

                                                 
112 Dewey, 1998, s. 4 – 7  
113 Lundmark, 1989, s. 124 
114 Se bakgrund kap. 2.2.2; Karlegärd, 1991, s. 77 - 78 
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över sin egen upplevelse av tid.115 Eleverna visar på sin egen personliga förmåga att 
reflektera gällande tid. Förmågan framkommer genom att eleven konstruerar sin 
tidsuppfattning av de bestämda nedslagen. Eleven visar även sin attityd gällande 
vikten att ha en tidsuppfattning, eleverna anser att det är viktigt att ha en 
tidsuppfattning och hur de ser på begreppet tid. I elevernas svar kan utläsas spår av 
tankar från tidsfältet tid som en samhällsföreteelse116 där eleverna visar på en 
medvetenhet om att begreppet tid inte har varit konstant genom alla tider. Tankarna 
hos eleverna yttrar sig att de ser dåtiden som något de kan lära av och det ser de som 
allmänbildning. Jag kan inte spåra Lundmarks tidsfält tid och materia eller 
tidsfilosofi, vilket inte heller var meningen då dessa två tidsfält inte är centrala för 
studien117.   
 

6.2.2 Elevernas förmåga till förståelse av tid 
Piaget menar att eleverna måste förstå samtidsbegreppet för att kunna förstå tid,118 
medan Hartsmar menar att eleven behöver ha förståelse om orsakssammanhang för 
att utveckla en förståelse för begreppet tid.119 I studien framkommer det att en 
majoritet av eleverna har en förståelse för fenomen som Piaget och Hartsmar påtalar 
som nödvändiga för att eleverna skall förstå tidsbegreppet. Elevernas förmåga 
gällande orsakssammanhang och samtidsbegreppet yttrar sig i att de har en god 
tidsuppfattning gällande i vilken ordning som nedslagen har ägt rum enligt mallens 
tidslinje. Orsakssammanhanget och samtidsbegreppet yttrar sig på tidslinjen genom 
att elevernas tidsuppfattning visar om de sätter samman nedslagen och relaterar dem 
till varandra det vill säga orsak däremellan. Eleverna uppvisar en god tidsuppfattning 
när nedslagen bygger på varandra, där orsak och verkan fungerar som ledord. Detta 
innebär att majoriteten av eleverna innehar kunskaper om samtidsbegreppet eller de 
orsakssammanhang som krävs för att en förståelse av tiden skall utvecklas hos 
eleven. Dock visas att eleverna har en bristande tidsuppfattning gällande nedslagen 
som enligt mallen placeras i ”Tidens mitt”, vilket innebär att ökad förståelse för 
begreppen behövs utvecklas. Däremot finns kunskaperna hos eleverna men de 
behöver emellertid träning i användandet av orsakssammanhang och 
samtidsbegreppet.  
 
Hartsmars menar att ett vänta – perspektiv finns hos lärarna. Lärarna fördjupar inte 
resonemangen i undervisningen utan kunskaperna gällande tidsuppfattning får falla 
på plats av sig själv, medan undervisningen fokuserar på kronologi.120 Detta har inte 
framkommit i studien utan resonemangen som skapar kunskaper gällande 
tidsuppfattning har eleven på något sätt mottagit. Likväl visar inte studien ifall dessa 
kunskaper kommer ifrån skolan eller från något annat håll.  
 
Elevens ålder är kopplat till förmåga att förstå så abstrakta begrepp som tid och 
tidsuppfattning. Förståelsen tar fart först vid elva års ålder.121 Studien visar att 
majoriteten av eleverna har en god tidsuppfattning, vilket visar att elever över elva år 

                                                 
115 Lundmark, 1989, s. 10 
116 Se bakgrund, kap. 2.2; Lundmark, 1989, s. 11 
117 Se bakgrunden, kap. 2.2 
118 Piaget, 2008, s. 99 - 102 
119 Hartsmar, 2001, s. 55 
120 Hartsmar, 2001, s. 236 
121 Bøe & Hauge, 1984, s. 135; Hartsmar, 2001; Oakden & Sturt, 1922 



30 

har förståelse för det abstrakta begreppet tid. En minoritet av eleverna befinner sig i 
första steget, det negativa steget där eleven kan skilja på dåtid och nutid som Oakden 
och Sturt nämner.  Majoriteten av eleverna har nått andra steget och kan skilja på 
olika historiska perioder.122 Studien kommer fram till att förståelse av olika nedslag 
inte är något självklart för alla eleverna i undersökningen. Det finns elever som 
förfogar över förmågan att särskilja på olika nedslag i dåtiden. Stor del av eleverna 
kan skilja på nedslag i ”Tiden nära nutiden” men på nedslag som sker i ”Tidens mitt” 
har eleverna svårare att skilja på. Eleven har förmågan att skilja på händelser i den 
kronologiska tiden. Eleverna visar på ett abstrakt tänkande som enligt Piaget står 
som kännetecken för stadiet; det formella operationella, vilket innebär att tänkandet 
står lösgjort från verkligheten.123 Eleverna har förmåga att tänka i den kronologiska 
tiden och konstruera en tidsuppfattning, vilket är en abstrakt förmåga. Det abstrakta 
tänkandet krävs för att särskilja olika skeende åt som tar tagit plats i den 
kronologiska tiden. 
 

6.2.3 De fyra F: en som kunskapsbas i elevernas tidsuppfattning 
De fyra F: en implementeras i kursplanen för historia med utgångspunkt från Lpo94 
som ser fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet som kunskapsformer som 
lärandet skall baseras på.124 Eleverna äger en faktakunskap vilket innebär att de har 
faktakunskaper om en historisk händelse eller person. Detta visar sig i att eleverna 
kan i grova drag placera epoker, händelser och personer i grupper, men inte i en 
exakt ordning. Eleverna har faktakunskaper som talar om för dem ”Tiden nära 
nutid”, ”Tidens mitt” och ” Tiden långt tillbaka”. Att redogöra för elevernas 
förståelsekunskaper, färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper är inte möjligt 
ifrån studien, eftersom tidslinjen främst fokuserar på faktakunskaper. Däremot är det 
inte omöjligt att eleverna har använt sig av förståelsekunskaper när de har 
konstruerat sin tidslinje, eftersom det är möjligt att logiskt bygga händelser och 
utvecklingslinjer på varandra och på så sätt skapa en tidslinje. Dock tror jag inte att 
detta tänkande är vanligt utan att faktakunskaper är utgångspunkten för eleverna. 
Vad som framkommer i studien är att elevernas tidsuppfattning inte står i förhållande 
till de fyra F: en, utan majoriteten av eleverna har mest faktakunskaper kopplat till 
sin tidsuppfattning.  
 

6.3 Metoddiskussion  
När det gäller metoden som använts i studien finns kritiska aspekter att lyfta fram, 
vilket kommer att göras i kapitlet. Dels när det gäller mätinstrumenten men även när 
det gäller undersökningstillfället.  
 

6.3.1 Mätinstrumentet 
Att välja tidslinje och tre frågor som mätinstrument var inte något självklart val, utan 
elevintervjuer hade även varit en möjlig väg. Detta hade gett en mer ingående 
beskrivning av elevernas tidsuppfattning både när det gäller den kronologiska tiden, 
men även hur eleverna arbetar med begreppet tid i skolan. Att göra intervjuer med 

                                                 
122 Oakden & Sturt, 1922, s. 319 
123 Piaget, 2008, s. 81 - 82 
124 Se bakgrund kap 2.5 för definitioner av de fyra F:en 
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elever om deras kunskaper om hur arbetet tid och tidsuppfattning sker i skolan är en 
metod som Nanny Hartsmar har använt sig av som mätinstrument vid sin 
doktorsavhandling.125 Skulle jag ha använt mig av intervju som metod hade jag 
kunnat ställa följdfrågor och forska djupare i elevens svar, medan enkät och tidslinje 
gör att studien inte blir lika djupgående. Dock blir antalet elever som deltar i studien 
högre vid användandet av de sistnämnda metoderna vilket säkerställer elevernas syn 
på arbetet med tid och tidsuppfattning jämfört med att djupgående intervjuer med ett 
fåtal elever.  
 
Urvalet till nedslagen på tidslinjen kan ifrågasättas eftersom de utgör en avgörande 
faktor för resultatet som bildas. Att välja epoker, händelser och personer som nedslag 
kan bli förvirrande eftersom de kan uppfattas som att nedslagen sker parallellt med 
varandra, vilket gör att eleven hamnar i en problematisk situation. Detta skulle kunna 
vara en orsak till att elevernas tidsuppfattning gällande nedslagen i mitten på 
tidslinjen får ett lågt antal elever som placerar på samma sätt som mallen. För ett 
säkrare resultat av studien skulle tidslinjen förmodligen endast ha innehållit ett 
fenomen, vilket hade gjort att det fanns en säkrare kronologisk ordning som mallen 
hade grundats på. Aspekten att välja nedslag som varierar i längd utgör även en 
svårighet då eleverna placerar ut händelsen på tidslinjen, eftersom markering av 
endast en punkt då inte blir en tidsuppfattning som är synkron med verkligheten. 
Olika nedslag bör markeras med olika längd utifrån hur länge nedslaget var aktuellt. 
Ingen elev har markerat händelser genom att ange en längre period för ett nedslag 
utan eleverna har endast markerat ett nedslag med en punkt eller ett streck.    
 
För att tydliggöra tidsuppfattningen som har fungerat som jämförande med elevernas 
tidsuppfattning har den konstruerats i en mall. Mallen kan ifrågasättas utifrån flera 
synvinklar. Dels vilka nedslag som har placerat i vilken ordning i mallen. 
Placeringen av Vikingatiden och Medeltiden är problematisk eftersom 
uppfattningarna när de här epokerna sker är omstridda och beroende av vilket 
perspektiv som utgås ifrån. Från ett europeiskt perspektiv sker Medeltiden tidigare än 
när Medeltiden inträffar i Sverige. Medan Vikingatiden ifrågasätts om den 
överhuvudtaget har ägt rum. Denna problematik visar sig på tidslinjen genom att 
eleverna flera gånger bytt plats på just de här nedslagen. Likaså när det gäller 
Christoffer Columbus och Gustav Vasa förekommer det en problematik eftersom i 
instruktionen anges det inte vad som efterfrågas gällande personerna. Detta gör att 
eleverna kan ha fokuserat på ett fenomen för personen vilket då gör att elevens 
tidsuppfattning inte överrensstämmer med mallen som fokuserar på ett annat 
fenomen för personen. Detta avspeglas i resultatet eftersom det förekommer att 
eleverna har bytt plats på Gustav Vasa och Christoffer Columbus.  Pyramiderna i 
Egypten är även problematiskt eftersom pyramiderna byggs över en lång tid, samt att 
olika dynastier bygger pyramider vid olika tidpunkter. Det här är en faktor som kan 
ha förvillat eleverna när de skulle placera nedslagen. Ytterligare en synvinkel är att 
nedslagen på tidslinjen representerar ett svenskt och västerländskt perspektiv, vilket 
kan resultera i att elever som har en tidsuppfattning gällande inte västerländska 
fenomen inte får en möjlighet att visa den tidsuppfattning som eleven äger.  
 
Konstruktionen av tidslinjen hade även kunnat innehålla markerade intervaller med 
givna årtal, så att eleverna på det här sättet fått hjälp med att komma igång att sätta ut 

                                                 
125 Hartsmar, 2001, s. 172 - 175 
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nedslagen på tidslinjen. Som mätinstrumentet var konstruerat kan eleverna ha blivit 
osäkra över vad de skulle göra när inget fanns givet på papperet utan endast en vikt 
linje.  Var eleverna osäkra gällande det här skulle det kunna innebära att de inte 
förstod uppgiften, vilket då leder till att resultatet inte avspeglar elevens egentliga 
tidsuppfattning. 
 
För att säkerställa enkätfrågorna och svaren som eleverna ger, hade fasta 
svarsalternativ varit tydligare för eleverna samt säkerställa att eleverna verkligen 
tolkar frågorna på samma sätt. Eleverna blir då styrda av de svarsalternativ som är 
anges på enkäten och då skulle inte elevernas åsikter komma fram då det bara finns 
ett antal givna svarsmöjligheter. Trost ser även fördelar med öppna frågor ”Svaren 
har ofta också flera dimensioner. I princip är det bra och intressant eftersom man då 
får information om hur de svarade associerar.”126 Detta ledde fram till mitt beslut att 
låta enkäten innehålla enbart öppna frågor och inte frågor med svarsalternativ, 
emellertid är jag väl medveten om att det här även hade varit en möjlighet.  
 
När det gäller mina frågor finns det även aspekter som jag vill nämna i 
metoddiskussionen. När det gäller fråga ett, så har jag valt att ge exempel på olika 
sätt som de skulle kunna arbeta med tid i skolan, vilket gör att det här blir en ledande 
fråga. Detta gör att eleverna påverkas och styrs in i en viss riktning. Dock utlämnas 
aspekter som genomgång, diskussioner, grupparbeten etc., vilket är en brist i 
enkätkonstruktionen som kan göra att eleverna inte tänker på de här arbetssätten. Det 
här kan göra att den egentliga bilden av undervisningen inte framkommer i 
elevsvaren. Likväl har några elever även nämnt arbetssätt som inte står i fråga ett. 
Fråga två skulle kunna ses som en följdfråga till första frågan. Jag har valt att ställa 
upp frågorna som två separata frågor. Det finns en risk att eleverna relaterar de här 
frågorna till varandra, vilket då kan avspegla sig i svaret. Den sista frågan avslutas 
med att fråga vad eleven faktiskt tycker och för att jag inte enbart skall få ett ja eller 
nej på frågan har jag valt att skriva ”motivera ditt svar”. Ordet motivera kan göra att 
elever ser frågan som svår och ansträngande att besvara och då hoppar över frågan. 
Jag är väl medveten om att mina frågor inte är perfekta och kan i och med detta 
missförstås av eleverna.  
 

6.3.2 Undersökningstillfället 
I metoddiskussionen vill jag lyfta upp undersökningstillfället som ett fenomen som 
påverkar studien. Inställningen från de två klasserna som har medverkat i studien 
varierade. Den ena klassen visade på ett intresse för studien medan andra klassen mer 
ville få det gjort så snart som möjligt. Anledningen till fenomenet tror jag beror på att 
den ena klassen gjorde studien på lektionstid där de är vana att välja själva vad de 
vill arbeta med. Medan den andra klassen gjorde studien på ordinarie lektionstid, 
vilket avspeglar elevernas intresse för studien. Inställningen hos en av klasserna var 
att de skulle ta det lugnt så att de inte behövde arbeta mer av den resterande 
lektionstiden.  Inställningen resulterade då i att eleverna skrev längre svar och 
reflekterade över frågan innan de skrev ner ett svar. Inställningen från den andra 
klassen var att de ville skynda sig att de fick arbeta med läxorna istället, vilket 
resulterar i att vissa elever skriver kortfattat och utan att reflektera djupare över 
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frågorna och vad de anser om dem innan de skriver ner ett svar. Detta gör att alla 
elevsvar, särskilt i den ena klassen, inte har lika fylliga svar.  
 

6.4 Fortsatt forskning 
Studien har lett fram till en rad tankar gällande fortsatt forskning som lyfter fram 
elevers tidsuppfattning och utvecklande av begreppet tid. Tanken som främst 
kommer upp i mitt huvud är vilka resultat som skulle framkomma om studien 
gjordes utifrån ett lärarperspektiv. På vilket sätt arbetar lärarna i skolan gällande 
begreppet tid, så att eleverna når målen som Lpo94 slår fast att eleverna ska ha 
kunskaper om. Anser lärarna att de fångar upp begreppet tid och tidsuppfattning i 
skolan och medvetande gör eleverna gällande fenomenet så att en god 
tidsuppfattning främjas hos eleverna.  
 
Studien grundar sig på elever från två klasser, vilket har gjort att jag har 
uppmärksammat att likheter och skillnader mellan klasserna finns. Särskilt när det 
gäller hur de två klasserna anser att de arbetar med att utveckla en förmåga till 
tidsuppfattning. Likheterna är många men även skillnaderna, vilket är ett resultat av 
olika lärare och olika skolor. Att det förekommer olika undervisningstraditioner hos 
olika lärare och på olika skolor är inget ovanligt. Hur väl stämmer då de olika 
undervisningstraditionerna i förhållande till läroplanen och kursplanen? Att sträva 
efter en likvärdig utbildning är målsättningar som det svenska skolväsendet har. Är 
undervisningstraditionerna likvärdiga i förhållande till kursplan och läroplan? Frågan 
om likvärdiga undervisningstraditioner blir en aspekt att ha i åtanke när nya 
läroplaner och kursplaner skall tas i bruk, vilket kommer att ske i och med Skola 
2011. 
 

6.5 Avslutande ord 
Studiens mest relevanta resultat visar att eleverna har en god tidsuppfattning 
specifikt gällande ”Tiden nära nutiden, vilket är intressant eftersom detta visar att 
eleverna innehar förmågan och kunskaperna för en god tidsuppfattning där olika 
nedslag i tiden kan separeras från varandra. Ytterligare ett relevant resultat är 
elevernas syn på undervisningen. Här framkommer det delade meningar gällande hur 
arbetet går till. Några elever tycker att fokus endast är på dåtiden medan andra anser 
att både nutiden och framtiden förekommer. Ett mindre antal ser tid som något som 
speglar hela undervisningen. Vad studien säger är att inom ämnet historia arbetas det 
med begreppet tid, dock upplever inte alla elever arbetet med tid på samma sätt. 
Detta kan återkopplas till att det finns lika många varianter på tidsuppfattning som 
det finns elever i studien och därav ser man även undervisningen kopplat till 
begreppet tid på olika sätt. Tidsuppfattning är inget konstant, tid är inget konstant. 
Därför är tid och tidsuppfattning ingen exakt sanning. 
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