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- Jag viii vela varfar Hugo varil borla fran skolan, men vi kan 1010 om del sedan. 
- Da it inte l1lOcke it sprdka om fdrsflis, svarar han milt. Di tar sa flrgrommat mii lid, di 
dar djura som jag halls ma nu ... 
- Vad pmlar Hugo om? 
- Di har valtenspindlar. 
- Jasa. Del ar alltsa valtenspindlar som har hindral Hugo fran alt gtl i skolan pil fiera 
veckor. 
- Nja, da a la andm arler ma, faslmesl dessa Mr. A da a inle veligl san lid di lar. En 
tror en ha hllllits mii dem fem minuter, d sa kan dil ha gott felll timmar. Dii it inte 80111 i 
skola inte, nar e minul kanns som e timma. Ma spindeldjura blir da annal se, far di a sa 
litrorika. 
Tva runda rosor har slagit ut pa Fraknens kinder. Ogonen ar ocksa runda. 
- Sa Hugo menar alt skolan inte ar liirorik? 
Rasten ar skarp nu, hon later allt en smula upprard, men han lugnar henne. 
- Na. Da mmar jag inte skola a bra pa silt vis, da ska ingen saja annat, men var sak 
masle ha sin tid se. A spindlar kmz inte ralta sej elter skola '" 
- Del begar jag inte helier, avbnjter Froken, men all Hugo raltar sig efter skolan, det 
fordrar jag absolul. 
Han ser pa henne akta farvlmad. Han tror all hon skamtar. Skulle skolan be
sHimma over honom? 
I klassen ar det and16st tyst, alla lyssnar spant, men mlmga fattar inte riktigt 
vad det rar sig om. 
- Men ... nar skulle jag dil fa sludera di hiir djura, fragar han saklmodigt, om skola finge 
bestiimma? 
- Fa fritiden. 
- Dii blir jll nar ja it i skola da. 

Gripe, M. (1966). Hugo. Stockholm. 
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min rumsgranne Anders Magnusson, som ar medskyldig till att jag 
kom till institutionen for drygt fyra ar sen. Institutionens adminis
trativa styrka och Humanistiska bibliotekets personal ar varda ett 
stort tack, men sarskilt vill jag namna Birgitta Larsen som pa ett for
tjanstfullt sat! svarat for redigeringen av detta arbete. 

Tack framfors ocksa till Stefan Teleman, som malat akvarellen 
som pryder avhandlingens framsida. Min syster Birgit Westlund 
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och Inger Green for alt inom projektet "Barns livstolkning och livs
situation" renskrivit uppsatser och samlat in enkatmaterial. 
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Med min man, Ulf Karlstrom, har jag fort samtal om min forskning i 
bade tid och otid. Jag tackar Dig U]f for dessa givande stunder, men 
ocksa for att jag pa hemmafronten haft tillgang till Ditt "humanis
tiska bibliotek". 

Slutligen vill jag hedra minnet av mina foraldrar, Sven och Ruth 
Westlund, genom alt dedicera denna bok till demo 





Kapitell 

Inledning 

Vi talar om tid pa olika satt och pa manga olika nivael'. Dels fore
kommer uttryck for den matbara och uniforma klocktid med vars 
hjalp vi ordnar oss socialt, kulturellt och ekonomiskt. Det kan galla 
att passa tider, sliisa tid, spara tid, planel'a tid, inte ha tid och utnytt
ja tid. Da handlar det oftast om att tiden ses som en resurs for hand
ling; en tillgang sorn kan anvandas och som vi kan ha mer eller 
mindre ay. 

Men vi talal' ocksa om att tiden gar olika fort och om den andliga 
tid som samrnanfallel' med val' levnad. Oftast betraktas tiden som en 
bristvara, som nagot som gal' for fort. Mer sallan upplever vi att det 
finns ett overflod av tid och att tiden gal' for langsamt. De olika tids
begl'epp, som anvands i dagligt tal, al' knutna till olika vetenskap
liga perspektiv. I ett sammanhang anvander vi direkt eller indirekt 
ett fysikaliskt tidsbegrepp, i ett annat ett biologiskt, filosofiskt, so
ciologiskt eller psykologiskt begrepp. 

Tiden - ett tvarvetenskapligt forskningsomrade 

Forskning om tid spanner over manga discipliner och fragestall
ningar. Tidsproblernatiken har varit forernal for forskning, spekula
tioner och filosofisk debatt under flera artusenden. Lundrnark anser 
att det ar viktigt att noggrant definiera forskningsfaltet nar det 
galler tiden. Han foreslar en uppdelning av tidsforskningen i fyra 
falt) Det forsta behandlar tid och materia som innefattar tiden och 
den fysiska orngivningen. Det andra faltet utgors av tid och rnansk
ligt psyke, det tredje reserveras for tidsfilosofin och det fjarde hand
lar om tid som samhallsforeteelse. I manga forskningsoversikter 
finns liknande indelningar, ofta med tillagg av ett biologiskt kun
skapsintresse for tid. 

Trots uppdelningen al' det svart att dl'a tydliga granser eftersom 
flera forskningsfalt gal' in i varandra. Framfiirallt ar det svart att 
skilja ut det filosofiska perspektivet pa tid fran andl'a discipliners 
kunskapsintressen. De filosofer sorn inte arbetat med att penetrera 
den svarfangade tiden al' liitt raknade. Fysiker, biologel', antropolo
gel', psykologer och sociologer hanvisar ofta till och relaterar sig till 

1Lundmark, L. (1989). Tidens viirde och tidens gang. Si:idertiilje. Sid. 10-11. 
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filosofin nar de teoretiskt och empiriskt behandlar tiden utifri'm sina 
olika perspektiv. Det finns vissa filosofiska grundantaganden om 
vad tid kan vara bakorn de teorier som flera empiriska discipliner 
anvander. Men det finns ocksa overlappningar mellan olika discipli
ners kunskapsintressen.2 

Var sak har sin tid 

Tidsproblematikens tvarvetenskapliga karaktar innebar att flera dis
cipliners forskning ar av intresse for denna studie. I min forsknings
oversikt kommer jag darfor att ge en bild over olika kunskapsintres
sen. Jag har funnit det fruktbart att anvanda mig av den vetenskaps
teoretiska uppdelning som Bunge har arbetat fram for att tydliggora 
dessa olika kunskapsintressen.3 I hans klassificering av vetenskaper 
gors en skilinad rnellan formal sciences och factual sciences. Bunge an
vander sig av foljande figur for att klassificera olika vetenskaper: 

Figur 1 

/LogiC 

/
Formal~athematics 

./Physics 
Science ?--Chemistry 

" /Natura~Biology 
'Factual Individual Psychology 

~ ./ Social psychology 
.-::::::.- Sociology 

Cultural ~ Economics 
~ Political Science 
~ Material history 

History of ideas 

A classification of the sciences. (Bunge, 1967, s. 24. Mina markeringar 
for att ange mitt kunskapsintresse). 

Inom formal sciences, t.ex. logik och matematik behandlas ideer sorn 
inte kan testas rned fakta som finns att hamta i varlden. Dar finns 
ocksa filosofin. Factual sciences behandlar fakta sorn relaterar sig till 

2Adam, B. (1995). Timewatch. The Social Analysis of Time. Cambridge. 
3Bunge, M. (1967). Scientific Research I. The Search for system. New York. Sid. 21 
ff. 
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sadant som hander i den faktiska varlden. Dessa discipliner lutar sig 
mot den erfarenhet vi har eller kan inhamta utifran dessa fakta. 
Bunge delar sedan upp factual sciences i naturvetenskapliga och kul
turella discipliner. Till de naturvetenskapliga raknar han fysik, ke
mi, biologi och individualpsykologi. Socialpsykologi, sociologi, his
toria bildar den kulturella vetenskapsgrenen. 

I Bunges klassificering kan skonjas olika ontologiska nivaer som 
kan vara anvandbara i min undersokning. De naturvetenskapliga 
disciplinerna har framst behandlat vad tid iir eller kan vara, utifran en 
ontologisk tidsaspekt. Men aven inom huvuddelen av filosofin (som 
Bunge raknar till History of ideas) har intresserat sig for vad tid kan 
vara, utan att tillampa ideerna empiriskt. DarfOr kommer jag, nar 
det ar lampligt, att referera ocksa till filosofiska ideer. Inom de kul
turella disciplinerna finns en tyngdpunkt pa en epistemologisk tids
aspekt. Det ar till denna kategori som min egen studie kan l'aknas. 
Det ar ocksa dar tyngdpunkten ligger i min litteraturgenomgang. 

I litteraturdelen borjar jag med ett fysikaliskt och ett biologiskt 
perspektiv pa tid. Fysikens och biologins perspektiv kommer att be
handlas mer oversiktligt till forman for den epistemologiska tids
aspekten som behandlas inom de kulturella vetenskaperna. Saledes 
koncentrerar jag min litteraturoversikt pa det psykologiska, (utbild
nings) - sociologiska och historiska perspektivet.4 Dessa discipliner 
hjalper mig att belysa hur barn uppfattar och upplever tiden i olika 
kulturella och sociala sammanhang. 

Syfte 

Det overgripande syftet med denna studie ar att fors ta, beskriva och 
tolka skolbarns upplevelse av tid. Inom ramen fOr detta overgripan
de syfte belyser jag forst den teoretiska diskussionen om tidsupp
levelsen. Jag vill pa sa satt bygga en referens- och tolkningsram infor 
mitt arbete med mitt undersokningsmaterial. Min tolkningsram for
mas i nagra teoretiska utgangspunkter dar jag later olika discipli
ners kunskapsintressen samverka utifran flera olika tidsbegrepp. 
Dessa utgangspunkter utgor en brygga mellan den teoretiska och 
den empiriska delen i detta arbete. De utgor ocksa min begrepps
apparat infor mitt arbete med det empiriska materialet. 

4Det sOciologiska perspektivet !inns redovisat i Westlund, I. (1992). Social tid
en litteraturoversikt. Arbetsrapport. Institutionen for pedagogik och psykologi. 
Linkopings universitet. 
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Huvuddelen av det empiriska arbetet galler skolbarns upplevelser 
av tid. Det ar barnens egna texter om sina upplevelser av tid i 
vardagen, som star i fokus. I en avslutande del, soker jag gestalta 
hur tiden kommer till uttryck och finns narvarande i den vardagliga 
skolkontexten. 

Fokus for detta arbete ar alltsa inte installt pa tidens ontologi, det 
vill saga en diskussion kring tidens vara eller icke vara, dess egen
skaper eller vad som karaktariserar den. Jag vill, nar det ar relevant, 
diskutera tiden som ett kunskapsteoretiskt problem; det vill saga 
tidens epistemologiska dimension. Mitt forskningsproblem ar dock 
av sadan art att tidens ontologiska och kunskapsteoretiska dimen
sioner i barnens upplevelser av tid inte helt kan skiljas at; de sam
manfaller ibland med varandra. De kunskapsteoretiska fragorna 
forefaller att aven innehalla fragor kring tidens vara och karaktar, 
och tidens innebord diskuteras i forMllande till hur tiden uppfattas 
eller upplevs. Denna diskussion anfores emellertid endast som en 
bakgrund till mina empiriska studier av barns upplevelser av tid. 

4 



Kapite12 

Fyra inledande tidsperspektiv 

Ett fysikaliskt perspektiv pa tid 

En disciplin som i hog grad bidragit med teorier om tiden som ett 
naturvetenskapligt fenomen ar fysiken. Det forefaller dock som om 
fysikerna fdm upplysningen och framat har relaterat sig till filosofin 
fOr att kunna diskutera sina vetenskapliga upptackter, da filosofer 
ocksa har sokt svaret pa fragan om vad tid !ir. Tre fragor har varit 
centrala i den filosofiska debatten om tidens natur.5 Den forsta 
fragan galler huruvida tiden ar ett objektivt faktum utanfor indivi
den, eller om tiden endast kan upplevas subjektivt. Den andra 
fragan fokuserar problematiken kring tidens homogenitet eller hete
rogenitet. Den tredje galler tidens matbarhet. Det finns i dessa tre 
fragor en skillnad mellan en ontologisk och en epistemologisk for
staelseaspekt. 

Den fysikaliska tiden har saledes bade egna och filosofiska ratter. 
En av dessa finns i Aristoteles filosofi i vilken tiden sags som nagot 
objektivt yttre som tar sin utgangspunkt i himlakropparnas rorelser. 
Aristoteles talade om en kosmisk tidsaspekt som inte hade nagot 
med det existentiellt manskliga att gora.6 A.ven efter Aristoteles 
finns inom filosofin stallningstagandet att tiden finns sasom vilket 
foremal som helst i naturen, som en objektiv del av skapelsen och en 
del av den. Tiden skiljer sig inte pa den punkten fran andra objekt i 
naturen forutom att tiden inte ar fornimbar for vara sinnen, den 
bara existerar dar utanfor oss. 

Den andra roten finns att soka inom den klassiska fysiken, i 
vilken tiden alltid ar sammankopplad med rorelse. Tiden anvandes 
som matare pa himlakroppars rorelse redan av Galilei, som sag 
tiden grafiskt som en rat linje. Denna linje kunde indelas i lika langa 
interval!. Senare kom Newton att definiera tiden som objektiv, 
standigt flytande, matbar, delningsbar och mojlig att kvantifiera? 
Den fysikaliska tidens natur definierades pa basis av handelser och 
miHningar i universum. Denna newtonska tid brukar kallas for 
mekanistisk och dess hastighet kan varken paskyndas eller saktas 

5Blyton, P. (1989). Time, Work and Organisation. London. 
6Se en utf6rlig diskussion i Kristensson Uggla, B. (1994).Kommunikation pi! 
bristningsgriinsen. Stockholm. Sid. 406 ff. 
7Kern, S. (1983). The Cuiture of Time and Space 1880-1918. London. 
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ner; den uppfattas vara homogen. Dess flode kan under inga omstan
digheter forandras. Kern beskriver den absoluta tiden som "absolute 
true and mathematical time, of itself, and from it's own nature flows 
equally without relation to anything external".8 Newton menade att 
universum var ett stort allomfattande urverk, en stor maskin dar de 
kosmiska klockorna slog slagen; Guds urverk (Horologium Dei). For 
Newton var tiden verklig, uniform och ett matematiskt fenomen. 
Detta tidsbegrepp skulle senare komma att anvandas inom den 
framryckande naturvetenskapliga forskningstraditionen. Newtons 
ontologiska tidsuppfattning innebar att tiden fanns sasom andra 
foremal i naturen, och att den som sadan ar lwmogen, kvantitativ och 
miitbar. 

Denna stimdpunkt lever annu kvar och har fatt konsekvensen att 
vi velat forklara tiden med kvantitativa fortecken; en standpunkt 
som kan innebara antaganden om kausalitet och forutsagbarhet 
aven nar det galler sociala foreteelser.9 Var matbara tid som mats 
med klockan grundar sig pa Newtons tidsbegrepp. Newton blev, 
kan man saga, den objektiva tidens fader.10 

Senare kom Kant att protestera mot detta.11 Han forkastade fysi
kens ide om den sanna tiden och menade att tiden darigenom ar en 
subjektiv form och ett fundament till all var erfarenhet. Jag skapar 
tiden, sade Kant. Kant modifierade darvid Newton och forde 
Newtons mekaniska, yttre och objektiva tidsaspekt narmare en sub
jektiv och inre aspekt. Tiden fick darvid status som en kunskaps
fraga. Kant forde ideerna fran Newton fran en objektiv tyngdpunkt 
mot en subjektiv. Gemensamt hade dock Kant och Newton uppfatt
ningen att tiden hade homogena egenskaper. 

Den mekanistiska tiden som Newton foresprakade blev dock 
1905 utsatt for fundamental kritik genom Einsteins relativitetsteori, 
som innebar en revolution inom fysikalisk forskning om tid och 
rum.12 Einstein talade om en relativistisk tid. Aven Newtons antag
anden om kausaliteten; orsak och verkan, kom att ifragasattas. I mit
ten av 1900-talet kom nobelpristagaren och kvantfysikern Prigone 
med ytterligare en revolutionerande upptackt.13 Han uppgav sig ha 

8Kern, 1983. Sid. 11. 
9 Andersson, S. (1979). Positivism kontra hermeneutik. Goteborg. Sid. 86. 
1DKern, 1983. 
11Westergren, 1990. Sid. 18. 
12Kleppe, A. (1991). Fysikens tider. I Tidskunskap oeh tidsanda. UmeiL Sid. 13-30. 
Kleppe refererar till Einstein, A. (1954). Relativity: the special and the general 
theory. London. 
13Prigone,1. & Stengers, 1. (1984). Ordning!lr kaos. Uddevalla. 
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sakt generella scheman och symmetri, men fann symmetribrott och 
oordning. Det finns idag en falang inom fysikforskningen som anser 
att fysikens senaste forskningsran i konflikt med den klassiska new
tonska fysiken narmar sig den asterlandska mystiken i sina fare
stallningar.14 Den svenska fysikern Kleppe summerar:15 

( ... ) de fOresUHlningar om verkligheten som fysiken tillhanda
haller medger de mest sofistikerade utflykter i saval fiIosofin, 
som i rymden. Men om nagon fragar Fysiken vad tiden ar, vet 
den det inte langre. (Kleppe, 1991, s. 30) 

Ett biologiskt perspektiv pa tid 

Den biologiska forskningen om tid fokuserar hur levande organis
mer pa olika satt paverkas av periodiska och tidsstyrda farlopp. 
Men aven den inre biologiska klockan ar en del av det biologiska 
kunskapsintresset. Far att farsta levande organismer och deras vaxt 
och utveckling har biologer arbetat med nyckelbegreppen rytm, rep
roduktion, metabolism och biologisk klocka. Just dessa begrepp har 
ingen motsvarighet i den fysiska varlden.16 Dock £inns manga and
ra beraringspunkter mellan det biologiska och det fysiska kunskaps
intresset.17 Forskning kring olika organismer och ekosystem har 
visat att rtjtmerna spelar stor roll far vaxande och utveckling. Miinni
skor och diur ater, sover, andas och smalter mat pa ett far varie 
organism egenartat satt. Forskning om cykliska rytmer visar att diur 
och aven manniskor halls i synkroni med naturen med de cykliska 
rytmerna inom organismen. De cykliska rytmerna ar av olika inten
sitet och hastighet, och speciell far varie art. 

Solen styr mimga av vara cykliska rytmer. Lius och marker pa
verkar oss patagligt och ar en tidsgivare som styr biologiska proces
ser som i sin tur pa skiftande satt kan styra vara sociala aktiviteter 
och processer. Aven diur och lagre staende organismer styrs av lius 
och marker, och framfarallt av den cirkulara arsrytmen. Temperatur 

14Helenius, R. (1990). Forsitl Dch biittre veta. Stockholm. Sid. 18. Helenius han
visar till en omstridd amerikansk professor i teoretisk fysik. For vidare lasning 
se Capra, F. (1981). Fysikens Tao. Uddevalla. Kap. 111. Jag viii papeka alt jag har 
inte anser det relevant alt behandla vare sig atomtid eller teorier om tidens 
borjan eller slut. 
15Kleppe, 1991. 
16Adam, B. (1990). Time and Social Theory. Cambridge. Sid. 70-90. 
17Lundmark, 1989. Sid. 12-13. 
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och ljusforandringar fungerar som en tidsgivare for reproduktion, 
somn, fodosok och vakenhet. 

Men det finns ocksa samband mellan metabolism (matsmaItnings
processerna), tid och livslangd.18 Studier visar att matsmaltnings
processen ar snabbare hos smabarn an hos gamla manniskor. Adam 
drar slutsatsen att det skulle kunna finnas ett samband mellan den 
metaboliska processens hastigare tempo och upplevelser av tid. 
A.ldre manniskor upplever att tiden gal' langsammare an vad sma 
barn gor.19 Organismel' med kort levnadstid hal' hogre matsmalt
ningshastighet an de som lever langre. 

Flera biologer har studerat var inre biologiska klocka. Hjartslag, 
elektrisk aktivitet i hjarnan, hormoniella processer har ansetts vara 
en form av biologisk klocka.20 Kroppsklockan styrs, tror man, av 
hypofysen som i sin tur styrs av ljus och morker enligt en 24-tim
mars cykeI.21 

Senare ars forskning kring biologisk tid verkal' ha overfOrt fokus 
fran struktur till rytm. Man finner ocksa beroringspunkter mellan 
biologisk tid och fysikalisk tid, men ocksa mellan biologisk och psy
kologisk tid. Var fOrmaga att uppskatta tid kan ha med den bio
logiska klockan att gora.22 

Ett antropologiskt/historiskt perspektiv pi\. tid 

Manniskans forestallningar om tid har varierat mellan olika his to
riska perioder och kulturer. Olika samhallen har praglats av ett visst 
satt att uppfatta tiden och har organiserat sig kulturellt, ekonomiskt 
och socialt utifran de forestallningar om tid som varit forharskande. 
I detta avsnitt kommer jag framst att ta upp antropologisk och histo
risk forskning om vilka tidsbegrepp och organisationsformer av tid 
som forekommer i olika samhallen och historiska skeden. 

Antroplogin har pa manga satt tydliggjort kulturbaserade former 
och uppfathlingal' om tid. Studierna om tidsbegreppet har statt i fo
kus och huvudsakligen har antropologerna studerat hur vardagens 
gemensamma arliga aktiviteter och traditioner organiserats i olika 

18Adam, 1990. Sid. 79. 
19Ibid. 
20Eisler, A. (1993). Time Perception: Theoretical considerations and emperical studies 
of the influence of gender, age and culture on subjective duration. Stockholm 
University. 
21Edlund, M. (1987). Psychological Time and Mental Illness. New York. 
22Eisier, 1993. Study 1. Sid. 9. 
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kulturer. Huvudsakligen ar det avlagsna och annorlunda kulturer 
och sprak som varit forskningsobjekt. Hoipiindianerna i Nordame
rika och Nuerstammen i Afrika kan sta som tva exempel pa kulturer 
som studerats.23 Umganget mellan manniskor pa daglig basis har 
darvid spelat en stor roll i utforskandet av hur andra kulturer an var 
egen organiserar och uppfattar tid.24 Var egen industrialiserade 
klocktid har da anvants som matare, med dess begransade mojlighet 
att Hmga komplexiteten i den kultur som studerats. 

Adam och Hagerstrand har kritiserat antropologernas medvetan
de pa den punkten.25 Hagerstrand menar att var vasterlandska sym
boliska och abstrakta uppfattning om tid i sa hog grad styrt antropo
logernas studier, att de missat de tidsperspektiv som finns inbiidda
de i naturen, i arbetet och i arbetsprocessen. A ven i dessa studier 
har klocktiden tagits for given, och den har fungerat som mattenhet 
for att studera andra komplexa kulturer vars aktiviteter eller sprak 
inte ens omfattar klocktid. Elias menar dock att de antropologiska 
studierna bidragit med att ge ledtradar till forstaelsen av den in
dustrialiserade varldens tidserfarenheter.26 Genom att studera fram
mande kulturers tidsorganisering, har sociologer fatt instrument for 
att studera och ifragasatta var vasterlandska tidsstruktur. 

Historisk forskning om tid har framst bidragit med studier om 
hur den objektiva och kvantitativa tidserfarenheten har vaxt fram.27 

Inom dessa discipliner finns beskrivningar av hur 1200-talets klos
terliv forberedde inforandet och anammandet av vallingklockor, 
fabriksvisslor och fickur. Men ocksa 1800-talets begynnande indust
rialisering som gick hand i hand med en alltmer strikt och tidsdelad 
arbetsprocess har fokuserats i dessa studier. Den objektiva och 

230e mest kiinda studierna ar Evans-Pritchard, E. E. (1949/1969). The Nuer. 
Oxford. Whorf, B. L. (1956). Language, Thought and Reality. Cambridge. 
24Whorf, 1956. Evans-Pritchard, 1949/1969. 
25 Adam, 1990. Sid. 96-7. Hagerstrand, T. (1985). Time and Culture. r G. Kirsch 
et al (Eds.), Time Preferences; An Interdisciplinary Theoretical and Empirical 
Approach. Berlin. Sid. 5. Hagerstrand har blivit mycket uppmarksamrnad inter
nationellt fOr sitt arbete kring tidsgeografin. 
26Elias, N. (1992). Time; An Essay. Oxford. Sid. 136-141. Ett bra exempel pa detta 
ar Pierre Bourdieu, sorn startade sin akademiska karrHir med antropologiska 
analyser av den algeriska kulturen. Med omfattande empiriska studier lick han 
ett bra instrument for att penetrera den franska kulturen. Hans studier om 
gavornas betydelse i Algeriet var begynnelsen till det symboliska kulturbegrep
pet. Se Bourdieu, P. (1963). The Attitude of the Algerian Peasants towards Time. 
r Mediterranean Countrymen. Paris. 
27Prykman, J. & LOfgren, O. (1979). Den kultiverade miinniskan. Stockholm. 
Thompson, E.P. (1983). Herremakt och folklig ku/tur. Palkenberg. Sid. 9-61. 
Mumford, L. (1984). Teknik och civilisation. Goteborg. Lundmark, 1989. 
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kvantitativa uppfattningen om tid viixte fram som ett alternativ till 
den mer heterogena tidserfarenheten som fanns inom olika grupper, 
speciellt pa landsbygden, och inom olika sociala skikt. Oftast hand
lar dessa studier om den sociala tiden; den tid med vilken manniskOT 
organiserar sig socialt, ekonomiskt och kulturellt. 

Framvaxt av ett vasterlandskt tidsbegrepp 

Det vasterlandska tidsperspektivet har flera aspekter. En av dessa 
har sitt ursprung i Aristoteles filosofi i vilken tiden sags som nagot 
objektivt yttre som tar sin utgangspunkt i himlakropparnas rarelser. 
Aristoteles talade om en kosmisk tidsaspekt som inte hade nagot 
med det existentiellt manskliga att gara.28 Aven efter Aristoteles 
finns inom flera discipliner stallningstagandet att tiden har getts till 
manniskor sasom vilket faremal som helst i naturen, som en objek
tiv del av skapelsen och medfadd i den. Tiden skiljer sig inte pa den 
punkten fran andra objekt i naturen farutom att tiden inte ar farnirn
bar far vara sinnen, den bara existerar dar utanfar oss. 

Den sociala tidens andra ursprung finns att saka inom den klas
siska fysiken, i vilken tiden ar sammankopplad med rarelse. Tiden 
anvandes som matare pa himlakroppars rarelse av bland annat fysi
kern Newton som definierar tiden som objektiv, standigt flytande, 
matbar, delningsbar och majlig att uttrycka i siffror.29 Detta tidsbe
grepp skulle senare komma att anvandas inom den framryckande 
naturvetenskapliga forskningstraditionen. 

Newtons mekanistiska tidsideal fick sta modell far den naturve
tenskapliga tidsaspekt som vaxte fram starkt under 1800-talets se
nare halft. Den framrusande industrialiseringen, och med den ett 
naturvetenskapligt ideal, anammade den objektivt grundade tiden 
far sina syften att indela arbetstiden i matbara och darmed kontrol
lerbara enheter. Detta var dock ingalunda en helt ny fareteelse.30 

Redan pa 1200-talet anvande kloster klockringningen far att ordna 
dygnets aktiviteter av mat, arbete och ban; tidegarden. Det finns 
dock en konkurrerande uppfattning om klostrens stora betydelse fOr 
infarandet av ett strikt tidsschema, narniigen den, att framvaxandet 
av staderna kravde synkronisering av de aktiviteter som skulle sam
sas pa en liten yta och darmed ett tidsschema.31 

28Se en utforlig diskussion i Kristensson Uggla, 1994. Sid. 406 ft. 
29Kern, 1983. 
30 Mumford, 1949. Sid. 19-24. 
31Simmel, G. (1981). Hur ar samhallet miijIigt? Goteborg. Sid. 212. 
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Thornpson har i en nu klassisk studie beskrivit hur den k:oantitativa 
och objektiva tidserfarenheten anvandes for att koordinera aktiviteter 
och arbetsprocesser sorn byggde pa det newtonska naturveten
skapliga idealet.32 Det var, rnenar han, inte angrnaskinen sorn satte 
fart pa industrin, utan klockan. Inforandet av en kvantitativ tids
uppfattning byggd pa klocktiden var av avgorande betydelse for 
den industriella revolutionen. Klockan frarnstod sorn en bra rnatare 
pa den yttre, objektiva tiden sorn kunde bringa ordning pa arbets
tider och arbetsprocesser. Aven Mumford beskrev hur rnaskincivili
sationens strikta ordningsfOljd och tidsindelning blev utrnarkande 
for de tekniska landvinningarna under slutet av 1800-talet. Under 
denna period starkte klockan sitt grepp over rnanskligheten, och 
uret blev rnaktens viktigaste redskap for att skapa en ny tidsuppfatt
ning grundad pa objektivitet, rnekanik och yttre ordning.33 

Ocksa pa landsbygden trangde sig den yttre, objektiva och rnat
bara tidserfarenheten in, och lilngsarnt anpassade sig rnanniskor till 
vallingklockorna sorn slog over nejderna och fungerade sorn struk
turgivare till arbetsprocesserna. Vallingklockorna forebildade rna
skintiden; den tid sorn en rnaskin arbetar efter. Tva svenska etnolo
ger, Frykman och Lofgren, beskriver hur allmogernanniskan lamna
de naturens cykliska tid till forrniln for ett urbaniserat rnanniskoideal 
grundat pa en nodvandig och e££ektiv tidsindelning.34 Det var en 
konkret uppfattning om tid sorn ursprungligen fanns i bondesam
hallet:35 

Man kan saga att bondesamhallet styrdes av en konkret lid. 
Den var bunden till den aktueIla platsen, till har och nu. Det 
gjorde at! den ocksa blev relativ. Tidsangivelsen 'skardetid' var 
Inte detsamma i Skiine som i Norrland. (Andersson, 1992, s. 37) 

En uppgiftsorienterad och ofta cyklisk tidsuppfattning fick ge vika fOr 
en mer tidsorienterad och linjar uppfattning dar uppgifterna och 

32Thompson, 1967. Sid. 9-61. 
33Sandemose, J. (1986). Vad tid ar. I Hiiften for kritiska sttldier nr 2. Sandemose 
sager: "Medlet for borgerskapets eravring av den nya tiden ar kristendom, krig 
och urverk." Sid. 29. 
34Frykman & LOfgren, 1979. Sid. 21-44. 
35 Andersson, S. (1992). Kiinslornas filosofi. Stockholm. Andersson talar om att 
den konkreta tiden hade inslag av affekter. Den tid som grundade sig pa 
naturen tillat att manniskors kanslor fick styra aktiviteterna. Man at nar man 
kiinde sig hungrig etc. 
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den tid som kunde avsattas fick ratta sig efter klockan.36 Aven den 
svenska socialpsykologen Asplund beskriver hur allmogemanni
skan, en gang inbaddad i den kollektiva tidserfarenheten, sakta men 
sakert med den abstrakta klocktiden, kom att uppfatta sig mer som 
en individ. Denna individ hade en mer frmntidsinl'iktad och linjiir syn 
pa tiden.37 

Den vasterlandska manniskan i barjan av 1900-talet synkronise
rades till arbete, snarare an att teknologin synkroniserades till man
niskan. Nya uppfinningar, som exempelvis upptackten av gladlam
pan, gjorde att den kvantitativa klocktiden ytterligare kunde styra 
arbetsprocesserna. Skiftarbetet infardes och arbetarna patvingades 
darmed en annan dygnsl'ytm och andra arbetstider an de tider, som 
farut bestamts av en cyklisk uppfattning om tid med solens upp
och nedgang som hallpunkter. Lundmark beskriver hur tiden sedan 
dess varit en huvudfraga for arbetsmarknadens parter. Den klocktid 
som styrde sociala, kulturella och ekonomiska skeenden kunde da 
fjarma sig fdm det biologiska tidsperspektivet som i hog grad styr
des av ljus, marker, temperatur och naturens cykliska livsproces
ser.38 De manniskor som fostrades i detta, idag alltmer tydliga effek
tivitetstankande, farvarvade organisationens tayloristiska och yttre 
temporala manster.39 Arbetstiden gay pa ett patagligt satt struktu
ren for resten av dygnets timmar. 

Manga strejker har genom tiderna gallt arbetstider och kan be
skrivas som en kamp om ratten att anvanda sin egen tid eller vara 
hanvisad till tider som andra reglerat och strukturerat. Den tid som 
inte anvands effektivt har betraktats som farlorad alltsedan indu
strin barjade kapa sig arbetstid. Kampen mellan arbetsgivare och ar
betstagare gallde ofta herravaldet over tiden och da framst gallande 
utbytet mellan arbete och tid.40 Arbetstiden avgar nar, hur lange, 
var och med vem interaktion sker i det dagliga livet. Darmed finns 
stora majligheter att arbetstiden paverkar vart satt att uppfatta 
tiden.41 Att ha kontroll over den egna arbetstiden ger status och pre
stige och en kansla av frihet. Hur kan det komma sig, skriver Blyton, 

36Thompson, 1967. Sid. 9-61. Thompson skiljer pa "task-oriented time" som 
innebar att uppgiften styr tiden och "time-oriented time" som avser att tiden 
styr uppgiften. 
37 Asplund, J. (1983). Yid, rum, individ, kollektiv. Stockholm. Sid. 95-118. 
38Lundmark, 1989. Sid. 97 H. 
39Blyton, 1989. 
40Marx, K. (1949). Filosofins eliinde. Stockholm. 
41Blyton, 1989. 
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att tiden alltid upplevs vara for kort for arbetsgivaren och for lang 
for den anst1Hlde? 

Arbetstid har sedan den industriella framryckningen uttryckts 
och uppfattats i kvantitativa och matbara tidsmatt grundade pa 
klockan. Arbetstiden har pa detta satt kunnat matas, bytas, betalas 
och forhandlas om. Den kvantitativa, objektiva och matbara tiden 
har i forhallande till arbetet en overordnad stallning och har, som vi 
ska se i nasta avsnitt, blivit betraktad som alltmer vardefull. I det 
moderna samhallet har den tid som klocktiden symboliserar blivit 
en bristvara att anvanda val och vara radd om. 

Forskning om tid utifran ett sociologiskt perspektiv 

Lundmark beskriver det sociologiska perspektivet pa tid: 

Tiden blir en resurs, en serie praktiskt anvandbara enheter, en 
utmiitt kvantitet som kan brukas. Hur denna resurs uppfattas 
och varderas varierar inam olika samhaIlen, och skillnaderna 
hanger nara samman med ekonomisk och social organisation. 
(Lundmark, 1989, s. 15) 

Durkheim var dock den som forst havdade att tidens sociala karak
tar och att tidens kategori formas av det sociala livets rytm.42 
Durkheim inspirerades av antroplogiska studier och betonade hur 
kollektivets erfarenheter formal' den sociala tiden. Durkheim intog 
framst ett makroperspektiv pa samhallets aktiviteter och hade en 
kritisk attityd till den objektiva tiden som nagot allomgivet. Han 
fann manga normativa inslag i kollektivets tidskonstruktioner och 
sag tidsuppfattning ar en social institution. 

Aven filosofen Elias definierar tidsuppfattningen som ett resultat 
av hur manniskor organiserar sig socialt, ekonomiskt och kultu
rellt.43 Tidens ontologiska dimension bestams da av vilken funktion 
tiden har. Den sociala tiden gel' ett samhalle mojlighet att ordna, 
jamfOra, koordinera och kontrollera. Elias ar overtygad om att filo
sofin har lett vilse i tidsproblematiken genom att soka efter vad 
tiden al'. Tidens ontologiska status ar till viss del irrelevant. Vi kan 
istallet undersoka tiden som ett socialt faktum och en kausallank. 
Den okande tidsdisciplineringen ska forstas som en civilisationspro-

420urkheim, E. (1912). The Elementary Forms of Religious Life. A Study in Religious 
SociologtJ. London. 
43Elias, 1992. 
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cess med utvecklingssociologiska fortecken.44 Aven Asplund kallar 
var uppfattning om tid en kulturforeteelse och som sadan ar den inte 
given, utan socialt konstruerad och formad. Taylortid ar ett bra 
exempel pa tiden som en social konstruktion.45 

Den uppfattning om tid som har sina rotter i Newtons mekanis
tiska tid, fOrefaller att ha bitit sig fast och stannat kvar i vara dagar 
som en kvantitativ tidserfarenhet, och ar ett dominerande inslag i 
den moderna manniskans tidsuppfattning. Var uppfattning om 
tiden som kvantitet hamtar naring i att tiden har ett viirde, och ett 
allt hogre varde for de flesta manniskor. De som har ont om tid var
desatter tiden hogre an de som har gott om tid. Studier av arbetslosa 
visar att for mycket tid upplevs negativt och kan verka frustrerande 
och menligt pa den som ar arbetslos.46 Vardet pa tid verkar folja 
monstret fOr andra tillgangar; ju mindre tillganglighet, ju hogre var
de. Tidens varde okar standigt beroende pa att vi kan utratta mer 
per tidsenhet. Att slanga bort tid blir detsamma som att kasta bort 
pengar och det galler att utnyttja tiden till fullo. Tid ar pengar. 
Weber uttryckte det sa har: "Den forsta och mest allvarliga synden, 
principiellt sett, ar alltsa - tidsspillan. "47 

Sa vardefull ar tiden idag att det skapas kurser for att ratt och 
effektivt utnytlja den viirdefulla tiden. I handbocker for effektiv tids
anvandning kan vi lara oss hur tiden bast kan organiseras och ut
nytljas.48 Framgang definieras pa detta satt i stickord som kontroll, 
utnyttjande, tidsstold, planering, tidsresurs, tillgang, efterfraga, 
tidsspill och prestation. Att ligga fore ar en uppskattad egenskap for 
framgang och kan vara en komponent i en manniskas uppfattning 
omtid. 

Tiden iir allt, miinniska iir inte Hingre nagot; pa sin Mjd f6r
kroppsligandet av tiden. Det ar inte liingre fragan om kvalite-

44Elias avvisar pa den punkten ett strikt stadietiinkande utan hansyn till kultu
rella faktorer, och talar om en civilisationsprocess sorn formar ett socialt 
habitus. Sid. 32. 
45Se Asplund, 1983. 
46Jahoda, M. (1988). Time; A Social Psychological Perspective. I M. Young, & T. 
Schuller, (Eds.), The Rhythms of Society. London. Sid. 155. 
47Weber, M. (1978). Asketismen och den kapitalistiska andan. I J. Karlsson, 
(Red.), Arbetets frihet och fornedring. Stockholm. Sid. 103. 
48Se t.ex. Taylor, H. (1981). Att utnyttja tiden; Handbok i effektiv tidsanviindning .. 
Stockholm. 
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ten. Kvantiteten avgor allt: timme mot timme, dag mot dag. 
(Marx, 1977, s. 50) 49 

Tiden ar en resurs som vi alla har till vart forfogande tjugofyra tim
mar per dygn, men vi har olika mojligheter att rada over var tid. Tid 
och makt far darmed fiera beroringspunkter. Dels kan det vara sa 
att var tid kan kontrolleras eller att vi kan kontrollera andras tid, 
och dels ar olika manniskors tid olika yard. Makt kan besta i att vara 
i position att kontrollera andras tid. Foucault diskuterade hur dis
ciplin over andra inte bara uppratthalls via rummet, utan i allra 
hogsta grad genom tiden.50 

Symbiosen mellan tid och makt ar en sen uppfinning, men vore 
svar att uppratthalla utan en matbar och objektiv tid.51 Den objek
tiva tiden uppfattas vara kvantitativ, och endast som sadan kan den 
matematiskt indelas i mindre enheter. Vi talar om ar, manader, 
veckor, dagar, timmar, minuter, sekunder och mikrosekunder och 
dessutom sa sma tidsenheter att endast mycket subtila instrument 
kan mata demo Tiden som kvantitet ar en forutsattning for att tiden 
ska kunna saljas, kopas, sparas och s1Osas.52 Endast som kvantitet 
kan tiden vara jiimforbar med pengar. Pengar kan anvandas fOr att 
kopa en kvantitet tidsenhet och tid kan anvandas fOr att skaffa eller 
oka vardet pa pengar. 

Den kvantitativa tiden; en social konstruktion 

Zerubavel ansluter sig till bade Marx och Durkheim och undersoker 
tiden som en social konstruktion och konvention genom att studera or
ganisationers och institutioners rationella tidsordning.53 Zerubavel 
staller fyra i grunden enkla fragor, till den temporala ordning som 
kan forekomma i en organisation. 

49Marx, K. (1977). Ekonomisk-Piloso!iska Manuskript. I Marx och Engels skrifter 
i urva/. Lund. 
50Poucault, M. (1974). Overvakl1ing och stmf!. Lund. 
51Giddens, A. (1984). Critical Notes: Poucault on Timing and Spacing. I Tlte 
Constitution of Society; Outline of a Theory of Structuration. Cambridge. Sid. 146-
158. 
52Jag vill i detta sammanhang papeka det varde som tid kan ha sorn kvalitet. 
Alltfler rniinniskor idag viiljer, att i stiillet for pengar, ta ledig tid. Det !inns bade 
ett ekonomiskt och ett "existentiellt" viirde pa tid. 
53Zerubavel, E. (1981). Hidden Rythms. Schedules and Calendars in Social Life. 
Chicago. Sid. 2-67. 
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• Vi/ken ordningsfiiljd (sequential structure) och varfdr? 
• Hur lilnge varar det (duration) och varfdr? 
• Nilr intraffar det (temporal location) och varfdr? 
• Hur ofta intrilffar det(rate of recurrence) och valfdr? 

Det visar sig att det temporala monstret faller in i tre kategorier; fy
siotemporala, biotemporala och sociotemporala monster. De fysio
temporala och de biotemporala monstren ar forutsagbara, men de 
sociotemporala monstren ar en social konvention och skapas i det 
socialt vardagliga livet.54 

Det finns manga sociala monster som sammanfaller i konventio
ner som talar om i vilken ordning, hur lange, nar och hur ofta. Var 
sak har sin tid och sin plats, men inte i den bemarkelsen att det finns 
en yttre kosmisk ordning; det ar varje kultur som skapar de sociala 
temporala konventionerna.55 Flera av vara tidskonventioner ar att 
likna vid en skapad mekanik, och ibland finns endast tekniska skal 
till regler om nar, hur lange och i vilken ordning. 

Tiden som en social konstruktion tas ocksa som utgangspunkt i 
studier kring kvinnors och mans tid. Vi g16mmer ofta att ta reda pa 
vem som gett tiden dess innebord och att tiden inte ar en likvardig 
resurs for alla manniskor och grupper.56 Tidens karaktar av social 
konstruktion har olika betydelse for kvinnor och man och som en 
konsekvens av detta olika betydelse aven fOr olika sociala grupper. 
Den sociala tiden organiseras olika av man och kvinnor; "Each 
gender has it's own landscape and it's own rhytm."57 

Davies har i en studie funnit att kvinnors uppfattning om tid ar 
mer kvalitativt imiktad och darmed rattar sig mer efter aktiviteter
nas karaktar och langd. Det ar den manliga, linjara uppfattningen 
om tid som styr kvinnors tillgangliga tid. Manga av de arbetsupp
gifter som kvinnor idag har stort ansvar for bade i arbetslivet och i 
hemmet ar sadana att det ar uppgiften som styr tiden och inte tvart-

54Por de biologiska och de fysiotemporala monstren se det biologiska och det 
fysikaliska perspektivet. 
55Se t.ex. Asplund, 1983. Elt illustrativt exempel pa temporala konventioner 
finns i handbocker i umgangesregler. Se Nathorst, M. (1930). Viirdinnans ABC. 
Stockholm. I den finns manga regler och konventioner som innehltller tempo
rala inslag av ordning, tidpunkt, frekvens och hastighet. "Efter liD minuter, en 
kvart sker uppbrDttet pi! visiten. Man ach hustru utbyta en bUck, hustrun reser sig Dch 
sa taga de samtidigt avsked av viirdinnan." 
56Wadel, C. (1984). Det skjulte arbeid. Oslo. 
57Illich, L (1983). Gender. London. Se aven den svenska forskaren Liljestrom, R. 
(1979). Kultur Dch arbete. Stockholm. Sid. 145. 
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om. Kvinnors uppfattning om tid ar mer processinriktad och cirku
lar beroende pa deras storre ansvar for barn och gamla som ofta inte 
kan skotas efter en objektiv klocktid.58 Aven andra etnologiska stu
dier styrker uppfattningen att kvinnors tidsuppfattning ar mer hete
rogen och att mans ar mer projektinrildad.59 

Davies papekar ocksa att det kan finnas manliga intressen bakom 
formandet av tiden som en social konstruktion, och att de manni
skor som har makt aven har mojIighet att forma den yttre, kvantita
tiva tiden som ett kontroll- och maktinstrument. Aven flera tidsan
vandningsstudier styrker uppfattningen att man i storre omfattning 
har mOjligheter att fa tid till sina egna projekt och att kvinnors mer 
kvalitativa inslag hamnat i sidolinjerna i vart projektfixerade sam
halle.60 

Tiden som en social konstruktion innebar att tiden uppfattas och 
hanteras olika beroende pa samhallskontext. Det finns darfor anled
ning att stalla fragan om det inom ett och samma samhalle finns 
olika satt att forhalla sig beroende pa grupptillhiirighet. Ekerwald har 
funnit att olika yrkesgruppers arbetsforhallanden skapar olika for
hallningssatt infor tiden.61 Vissa grupper slass for ratten att dispo
nera sin egen tid och andra ar tidsforvaltare och kan definiera 
andras tid. Den sociala tiden varierar inte bara mellan kulturer, utan 
ocksa inom en kultur; mellan klasser och grupper.62 

OIika sociala grupper har olika mojIigheter att planera och styra 
sin tid, vilket kan fa konsekvenser for deras formaga och vilja att 
uppskjuta behovstillfredstallelsen. De som inte kan vara forhopp
ningsfulla infor framtiden finner ingen mening i att investera, pla
nera eller vanta pa beliiningar.63 

Yid studier om olika gruppers tid ar det ofta arbetets karaktar, 
innehall och temporala monster som diskuteras som en oberoende 
faktor. Vissa arbetsuppgifter har stranga regler kring tidpunkt, var-

58Davies, K. (1989). Women and Time. Weawing the Strands of EvenJday Life. Lund. 
Sid. 13-17. Se aven av samma forskare: (1987) Manlig lid och kvinnors verklig
het. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Vo18, nr 4. Sid. 26-41. 
59Prykman & Lofgren, 1979. 
60Kildahl, H. (1987). Hur fri ar fritiden? I Haften for kritiska Studier nr 3. Sid. 41-
50. 
61 Ekerwald, H. (1983). Den intelligenta iiverklassen. Acta Univeritalis Upsaliensis. 
62Gurevitj, A.J. (1986) Tiden som ett kulturhistoriskt problem. Haften fdr kritiska 
stlldier, nr 2. Sid. 13-28. 
63Det finns manga studier kring lidsanvandning och hur olika grupper anvan
der sin lid och forMller sig infor framliden. Elt exempel ar Hagerstrand, T. 
(1985). Time in Culture. I G. Kirsch, (Ed.), An Interdisciplinary Theoretical and 
Empirical Approach. Berlin. 
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aktighet, frekvens och ordning vilket kan resultera i att arbetstaga
ren inte upplever att det finns nagot friutrymme. Arbetets hand
lingsofrihet fortplantar sig darmed pa fritidssituationen. Arbets
tiden blir en social kategori som satter ramar for handlingar och 
upplevelser. Spanningen emellan privat tid - fritid ar ingalunda ett 
enkelt och okomplicerat fenomen. 

Med utgangspunkt frim forskning om kvinnors och olika sociala 
gruppers tidserfarenhet finns skal att anta att uppfattningen om tid 
inte ar varderingsfri; det finns en normativ kraft i den sociala tids
konstruktionen. 

Det sociologiska perspektivet pa tid som social konstruktion kan 
sammanfattas i foljande punkter: 

• konstruerad av manniskor 
• upplevs av manniskor 
• kontextberoende 
• historiskt relativ 
• inte "naturlig" 
• grundas pi! varderingar 

Att ta tiden for given 

Tiden finns inbyggd i vara liv och den tas ofta for given. Manniskor 
i hogindustriella samhallen planerar sitt liv med en almanacka i 
handen och tar for givet att tiden finns dar som en resurs for hand
ling, eller likt en form som ska fyllas med inneMll. 

Aven i vetenskapliga sammanhang tar forskare pa manga satt 
tiden fOr given och problematiserar inte den allenaradande objek
tiva tiden med vilken man vanligen mater manga vetenskapliga 
fenomen.64 Tiden ar ett nyckelelement i kvantitativa forskningsper
spektiv och metoder. I sjalva kausalitetsbegreppet ligger implicit att 
tiden finns dar som en framatriktad rorelse och att tiden inte kan 
vanda tillbaka. I sociala studier om utveckling, forandring och effek
ter finns av flera skal inte utrymme for det dialektiska samspelet 
mellan datid, nutid och framtid. Implicit finns antaganden om att 
effekter kan matas med tiden som en linjar och kvantitativ para
meter, och att utvecklingen ror sig i riktning framat. Gemensamt fOr 
traditionell positivistisk forskning, som hamtat naring fran en natur-

64Adam, B. (1993). The Benedictine Heritage. Paper presenterat vid The annual 
meeting of AERA (American Educational Research Association) Atlanta, USA. 1993. 
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vetenskaplig tradition, ar att den framatriktade tiden anses oproble
matisk. M~mga vetenskapliga farklaringar har pa detta satt inte kun
nat ge utrymme far tidens dialektiska, kvalitativa och heterogena 
karaktar. 

A Yen pedagogiska teorier bygger pa att inlarningens farlopp ar 
linjart och framatriktat.65 Tidens gang farefaller att tas far given, 
trots att tiden kan betraktas som en social konstruktion och ett man
niskans pMund.66 Denna objektiva och matbara tid som de fiesta av 
oss har socialiserats in i och har en hel del erfarenhet av, har svart 
att ge utrymme far en mer komplex tidserfarenhet. 

Ett antagande i denna studie ar att farestallningar om den objek
tiva och kvantitativa tiden ar en social konstruktion, som tas far 
given i de fiesta sammanhang, men att barn har mojlighet aft ifraga
satta den tid som vi vuxna tar for given. Ett antagande infar denna stu
die ar att barn kan uttrycka tankar om tiden som vi vuxna inte 
langre har farmaga att tiinka, som vi har glamt att tanka eller som vi 
inte ger oss tid att tanka, nar vi tar tiden far given pa var framat
stravande stig.67 

Att ifra.gasatta den tid som tas for given 

Det finns inom flera discipliner uppfattningen att tiden som social 
konstruktion grundad pa en kvantitativ klocktid kan ifragasattas 
och problematiseras. Samma sak galler filosofin som har lett vilse i 
sakande efter "en enda tid". Tidsproblematiken behaver angripas 
mer konkret och empiriskt. 

De lineara prognoser som evolutionister av olika schatteringar 
ansag sa sjiilvklart tillfarlitliga har inte samma slagkraft langre. 
(Lundmark, 1991, s. 11)68 

Den tid som den kvantitativa tidsuppfattningen grundar sig pa och 
som har sitt ursprung i Newtons matematiska tidsbegrepp, kan vara 
otillracklig far att fanga den komplexitet som finns i vart kulturella 
liv. Dikotomin mellan en subjektivt upplevd och en objektiv tid har 

65 Adam, 1993. 
66Durkheim var den som farst havdade att tiden ar en mansklig konstruktion. 
Durkheim, 1912. 
67Lipman, M. et al. (1980). Philosophy ill the Classroom. Philadelphia. Sid. 37. 
68Lundmark, L. (1991). Tid och samhiille. I Tidskll1lskap och tidsanda. Umea. Sid. 
1-12. 
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under ett par artionden upplosts steg for steg.69 Flera forskare med 
olika kunskapsintressen, framst sociologer, ifragasatter nu den linja
ra tidens mojligheter att fOrklara dagligt liv. Manga lyfter fram 
Durkheims tankar om tiden som en social konstruktion.10 Uppfatt
ningar om en statisk och konstant tid forefaller fa ge vika for en mer 
dynamisk och dialektisk syn pa tiden. 

Allt £ler forskare menar att den mekaniska tid som £lera tidskon
struktioner och konventioner grundar sig pa, inte har ifragasatts nar 
vi anvant den i forskning och att den lutar sig mot en alltfor enkel 
kausalitet som lamnar det komplexa utanfor. Whipp har dragit slut
satsen, efter manga ars managementforskning, att vi inte kan forsta 
forandringar och strategier om vi inte ifragasatter uppfattningar 
som grundar sig pa den mekaniska och kvantitativa tiden.71 Arbets
processer ar inte matematiskt linjara och de anstalldas tidserfaren
het ar langt mer komplex an vad vi forut varit medvetna om. Det ar 
forvanande, sager Whipp, att vi inte lyssnat mer pa Bergson som ut
ifran sitt filosofiska perspektiv menade att den matematiska tids
uppfattningen misslyckats med att fanga in tidens skiftande kontex
tel'. 

Gasparani talar om "extern arbetstid" och "intern arbetstid". Den 
externa arbetstiden bildar en ram som begransar och beharskar ar
betet, men den interna arbetstiden utgors av intensitet och tathet i 
arbetet. Den interna arbetstiden kan effektiveras genom att oka val
mojligheter och kontroll over den egna arbetssituationen. Intern ar
betstid ar mycket olika den externa.72 Den externa arbetstiden 
grundar sig pa en kvantitativ uppfattning om tiden och den interna 
arbetstiden pa en heterogen och kvalitativ uppfattning. Den ena kan 
fanga intensiteten i arbetet och den andra kan det inte. 

A.ven genusforskare menar att vi maste undersoka den matema
tiska tidserfarenheten och samtidigt ta hansyn till kvinnors uppfatt-

69Prigone & Stengers, 1984. 
70Den objektiva, Iinjara, yttre och Newtonska tidens otillracklighet diskutera
des yid en ASSET (Association for the Social Study of Time)-konferens i Darting
ton, England juli 1993, 1995. Konferensen hade en tvarvetenskaplig karaktar 
och manga discipliner fanns foretradda. 
71Whipp, R. (1993). Time Management; best practice or tautology? Paper pre
senterat yid ASSET (Association for the Social Study of Time). Juli, Dartington, 
England, 1993. 
72Gasparini, G. (1993). Working Time in Western Society; An Overview. Paper 
presenterat yid ASSET (Association for the Social Study of Time). Juli, Dartington, 
England, 1993. 
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ning om tid sasom mer processinriktad och kvalitativt inriktad.73 En 
kvalitativ tidsaspekt kan innebara tva saker. Dels att levandet kan 
styra tiden (uppgiftsorienterad tidsuppfattning), och dels att datid, 
nutid och framtid flyter in i varandra eller att tidsuppfattningen 
grundar sig pa intuition.74 

Antropologer och socialpsykologer talar om hur det paraUellt 
med den kvantitativa och fysikaliska tidsperspektivet fOrekommer 
rytmer, cykler och alternativa tidserfarenheter som inte kan matas 
eller fiirklaras med klocktiden.75 Den matematiska, kvantitativa 
tiden har visserligen en iiverordnad stallning, men den problemati
seras och ifragasatts allt of tare av aUt fler discipliner till forman for 
de mer kvalitativa tidserfarenheter som overlappar och sorn existe
rar jamsides med den kvantitativa.76 Lundmark papekar att den 
kvalitativa och den kvantitativa tidsaspekten samspelar och paver
kar varandra pa ett komplicerat satt. 

En djupare insikt i det samspelet kan gora oss battre rustade att 
farsta vissa samhalIeliga och kulturelIa fareteelser i var egen 
samtid. (Lundmark, 1989, s. 188) 

Aven i pedagogiska sammanhang biirjar forskare att kritiskt gran
ska de linjara och fragmentariska processer som styr i undervis
ningssituationen.77 Temporala rutiner och konventioner i skolan 
kan bara utmanas genom att vi ifragasatter underliggande antagan
den om tiden som objektiv, linjar, delbar och matematiskt matbar. 

Sammanfattande kommentar 

Inledningsvis har jag utifran litteraturstudier siikt teckna ett fysika
liskt och ett biologiskt perspektiv om vad tid ar pa en ontologisk nivil. 

73Se t.ex. Harris, L. (1993). Accounting for the Gender in Time. Paper presen
terat vid ASSET (Association for the Social Study of Time). Juli, Dartington, Eng
land,1993. 
74Lundmark, 1989. Sid. 16-17. 
75Far ett exempel se Young, M & SchulIer, T. (1988). The Rhytms of Society. Lon
don. Young talar om de cykliska inslag som finns, men som man ofta inte talar 
om eller marker av. 
76Lundmark, 1989. Lundmark diskuterar hur den kvantitativa och kvalitativa 
tiden averlappar varandra i mycket komplicerade monster. 
77Slattery, P. (1995). A Postmodern Vision of Time and Learning: A Response 
to the National Education Commision Reporti Prisoners of Time. Harward 
Educational Review Vo!. 65, No. 4. 
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Inom det fysikaliska kunskapsintresset talar man om en kosmisk och 
mekanisk tid som finns som ett objekt utanfor manniskan. Tiden 
fiyter homogent och ar darfor miitbar. Den ar absolut och kVGntitativ. 
Biologerna fokuserar tiden som en cyklisk rytm som styrs av ljus och 
morker. Inom organismen finns en biologisk klocka som styr olika 
processer. 

Den antropologiska och den historiska forskningen har fokuserat 
kulturbaserade tidsbegrepp i olika samhallen och skeden. De man
niskor som studerats hade sina aktiviteter inbaddade i naturens 
cykliska rytmer och tiden sags som konkret och uppgiftsorienterad. Det 
ar framst historikerna som har beskrivit framvaxten av ett vaster
landskt tidsbegrepp som innefattar att vi lfmgsamt frikopplar oss 
fran naturens cykliska tid. Sedan industrialiseringen har vi alltmer 
kommit att organisera oss ekonomiskt, socialt och kulturellt efter 
klocktiden som ar kvantitativ och objektiv och som galler pa en kol
lektiv niva. 

Sociologerna anvander begreppet social tid for att forsta hur 
klocktiden anvands for kulturell organisering. Tiden som en tidsre
surs uppfattas idag som en vardefull resurs som bor anviindas effek
tivt och planeras. Den kan ibland jamstallas med pengar. Den sociala 
tiden mojliggor, utifrftn ett kritiskt perspektiv, att tiden kan anvan
das for kontroll och disciplinering. 

Manga forskare patalar tiden som en social konstruktion som vi 
tar for given. Den borjar dock ifragasattas till fOrman for en mer 
mangdimensionell och kvalitativ tidsaspekt. Tiden skapas i inter
aktion och uppfattas darefter, och de alternativa tiderna levs i van
liga manniskors vardagsliv. Det ar inom tidsforskningen idag ont 
om empiriskt anvandbara teorier for att beskriva och forsta uppfatt
ningar om en multipel och kvalitativ tid?8 

Ifriigasiittandet av den yttre, matbara och kvantitativa tiden £ar 
metodologiska konsekvenser for mitt arbete da komplexiteten i en 
alternativ, och mer kvalitativt inriktad tidsuppfattning ar svar att 
mata med kvantitativa matt. 

78Vid ASSET-konferens i Dartington, England 1993 och 1995, var deltagarna 
dels overens om att det saknas teorier for att beskriva uppfattningar grundade 
pa multipla tider, dels att det finns metodologiska problem att empiriskt flmga 
komplexiteten. 
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Kapitel3 

Tid som mansklig fOreteelse 

Det ar framst utvecklingspsykologer, socialpsykologer och pedagoger som 
empiriskt studerat subjektiva upplevelser av tid, och var fOrmaga 
att re£lektera over dessa tidsupplevelser. Tva huvudlinjer kan ur
skiljas. Den forsta handlar om hur barn bygger upp sin tidsupp
fattning och upplever tid, och den andra om upplevelser av en £ler
dimensionell tid som skiftar i hastighet 

De empiriska arbeten som genomforts har tydliga berorings
punkter med vissa filosofers tankegangar. En central fraga har varit 
huruvida tiden finns till utan att manniskOl' erfar den, eller inte. 
Darfor kommer jag att starta med en kort referera till filosofin. 

Tid som mansklig erfarenhet, n<lgra riktningar inom 
filosofin 

Tre fragor har varit centrala i den filosofiska debatten om tidens 
natur och vad tiden ar,79 Den jorsta fragan galler huruvida tiden ar 
ett objektivt faktum utanfor individen, eller om tiden endast kan 
upplevas subjektivt. Den andra fragan fokuserar problematiken 
kring tidens homogenitet eller heterogenitet. Den tredje galler tidens 
matbarhet. Det finns i dessa tre fragor en skillnad mellan en ontolo
gisk och en epistemologisk fOrsblelseaspekt. 

Newton ar fOretradare for en ontologisk tidsaspekt som vi sett i 
avsnittet om det fysikaliska perspektivet. Senare kom Kant att pro
testera mot detta.80 Han forkastade iden om den sanna tiden och 
menade att tiden ar ett fundament till all var erfarenhet; darfor ar 
den apriorisk. Kant modifierade darvid Newton och forde Newtons 
mekaniska, yttre och objektiva tidsaspekt narmare en inre aspekt, 
genom att tala om att individen skapar tiden. Tiden fick darvid sta
tus som en kunskapsfraga. Gemensamt hade dock Kant och Newton 
uppfattningen att tiden hade homogena egenskaper, och att dess 
£lode inte skiftar i hastighet. 

I ett annat lager laggs tyngdpunkten pa den epistemologiska tids
aspekten med en uppfattning att tiden endast finns i det manskliga 
medvetandet. Tiden forekommer da endast i samband med att man-

79Blyton, 1989. 
80Westergren, 1990. Sid. 18. 
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niskor erfar den. Upplevelse av tiden blir da en forutsattning for 
tiden; tiden existerar inte utanfor det rnanskliga rnedvetandet. 

Augustinus var en tidig foretradare for denna andra episterno
logiska standpunkt och han rnenade att tiden ar en ime form av er
farenhet och darfor ett oundvikligt fakturn for rnanskligt liv.Sl Han 
talar om en ime, existentiell tidserfarenhet sorn inte har nagra sorn 
helst beroringspunkter rned en tid utanfor subjektet. Andra fore
tradare for denna tidens episternologiska karaktar ar Husserl och 
Heidegger sorn be£inner sig inorn den fenornenologiska traditio
nen.82 

Bergson lyfte i borjan av 1900-talet frarn den subjektiva tidserfa
renheten och gav den nastan en intuitiv karaktar grundad pa sjalva 
kansloupplevelsen.83 Han rnenade att rnanniskor kanner tid och att 
tiden ar en kansla. Ricoeur fullfi:iljer denna franska tradition i vara 
dagar, men accepterar inte den tudelning sorn £inns rnellan tiden 
"darute" sorn ett objekt, och tiden sorn en inre upplevelse.84 Han 
later den yttre tiden och den ime tiden "tala" rned varandra. I span
ningsfaltet skapar han den "rnanskliga tiden". 

Det finns, aven enligt Elias, en olycklig tudelning rnellan de bada 
sh'mdpunkter sorn innebar en tudelning rnellan en ontologisk och en 
kunskapsteoretisk tidsaspekt. Han sarnrnanfattar tudelningen pa 
foljande satt:85 

• Den ontologiska sh'mdpunkten innebar att tiden existerar objek
tivt sorn en del av skapelsen och dess existens skiljer sig inte 
fran andra objekt i naturen, forutorn att den inte kan uppfattas 
rned vara sinnen. Newton var denna standpunkts frarnste fore
tradare, men han har blivit ifragasatt. 

81Diskussionen finns att tillga i Kern, 1983. Jag relaterar ocksa till Kristensson 
Uggla, 1994. Pa sid. 406 ff lyfter han fram den klassiska konflikten mellan 
Augustinus resp. Aristoteles standpunkter om tidens inre eller yttre karaktar. 
82En bra beskrivning av deras standpunkter finns i Lundmark, L. (1993). Tiden 
iir bara ett ord. Boras. Se sarskilt s. 116-19. 
83Bergson, H. (1903/1992). Introduktion till metafijSiken. Lysekil. Sid. 18 Intro
duktion av Asbjorn Aarnes. Se aven Bergson, H. (1913/1992). Tiden oeh den fria 
viljan. Falun. Sid. 15 ff. 
84Ricoeur, P. (1988). Frdn text till handling. Stockholm. Sid. 213 ff. Se ocksa 
Kristensen Uggla, 1994. Sid. 406 ff. Jag aterkommer till Ricoeur nar jag disku
terar spanningsfaltet mellan den objektiva och den subjektiva tidsaspekten. 
85EHas, 1992. EHas vill forena dessa standpunkter genom att undersoka "manni
skan i naturen". Vi kan inte undersoka tiden sorn en splittring mellan det 
objektiva och det subjektiva, ty manniskan finns i naturen. Jag aterkommer till 
den fragan i avsnittet spanningen mellan den yttre och den inre tiden. 
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• Den andra standpunkten forutsatter erfarenhet av tiden och 
grundar sig pa Kant och betonar att tiden ar en inre form av er
farenhet. Tiden ar i detta perspektiv beroende av den som iakt
tager tiden. 

Elias vill kalla denna klassiska konflikt en kunskapsteoretisk fraga, 
men vill inte sarskilja den ena standpunkten fran den andra. Vi 
bygger var erfarenhet och upplevelse av tiden pa det som finns och 
accepteras i det samhiille vi lever i. 

I slutet av 1800-talet aktualiserades tidens heterogena karaktar. 
Flera olika yttringar fran fysiker, filosofer och psykologer aktualise
rade individens egen subjektivt upplevda tid. Individen skapar sin 
egen tid och det finns lika manga tider som det finns livsstilar, refe
renssystem och sociala former. Kanske ar den flerdimensionella 
tiden lattare att framstalla i olika konstformer an med ett vetenskap
ligt sprak. 

Aven Durkheim hade synpunkter pa tidens hastighet och mul
tipla vasen och papekade slaktskapet mellan tiden och den sociala 
organisationen.86 Katego1'in tid har uppfunnits for att beskriva ryt
men i socialt liv, och uppdelningen av dagar, veckor, manader och 
ar korresponderar med riter, fester och kollektiva ceremonier. 
Durkheim skilde pa privat tid och offentlig tid. Det a1' den offentliga 
tiden som har sitt samrore med den sociala organisationen. Sam
hiillen organiserar pa detta satt sina liv och etablerar rytmer sorn en 
ram for temporala aktiviteter. Kalendertiden uttrycker den offent
liga tiden och forsakrar regelmassig aterkomst av samhallets aktivi
teter. Durkheims tudelning av tiden kan tecknas pa foljande satt och 
markera1', att offentlig och privat tid inte gilr jamsides med varandra 
pa den framatstravande tidens stig. Han tecknade tudelningen pil 
foljande satt: 

offentlig tid 

* uniform 

* den enda tiden 

* gilr framat 

860urkheim, 1912. 

privat tid 

* multipel 

* Hera tider som varierar mellan 
och inom individer och grupper 

* nyckfull, skiftande och reversibel 
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Aven Bergson beskrev i borjan av 1900-talet den subjektiva tidserfa
renhetens karaktar.87 Nar tva veckor kanns som nagra timmar tol
kas det som en sinnesfi:irvirring, skrev Bergson. Det ar en och sam
ma tid som upplevs pa olika satt. Bans tes gick ut pa att det fanns 
tva olika slags tid; tidrummet eller rumtiden och varaktigheten eller 
tidsflodet. Skillnaden beror endast pa subjektiva omstandigheter, pa 
om vi ar tillfreds eller otillfredsstallda, apatiska eller forvantans
fulla. Bergson menade att det kan vara tal om realiteter som inte 
bara finns i psyket, utan aven i sjalva tidsflodet. Bergsons tankar 
sammanfoll med olika konstyttringar under denna tidsperiod. I 
musiken och litteraturen fanns en rorelse bort fran mekaniken mot 
rorelsen. 

Var praktiska orientering i rummet far grepp om oss pi bekost
nad av tilltrade till varaktigheten. Kraven fran omvarlden kom
mer som slagen fran en metronom och kHpper av rorelsen i var 
!ivsrytm. At! leva rutinmassigt ar at! inte leva sitt eget !iv. Fri
het ar at! hange sig till varaktigheten. Ga over i viktloshet och 
tid16shet. (Bergson, 1913/1992, s. 30) 

Flera sociologer och filosofer har under 1980- och 90-talet tagit upp 
Bergsons och Durkheims tankar kring den subjektiva tidserfaren
heten och lyfter fram den subjektiva tiden for analys i relation till 
uppfattningen om den forharskande objektiva tiden.88 

Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv pa barns 
upplevelser av tid 

Det finns forutom Piagets forskning, forvanansvart lite skrivet om 
barns uppfattning om och upplevelse av tid, och annu mindre om 
barns upplevelser av hur tiden kan skifta i hastighet.89 Socialpsyko
logen Jahoda papekar att det ar anmarkningsvart att vi vet sa lite 
om hur barn bygger upp sin uppfattning om tid.90 De studier som 
ar mest kanda fokuserar antingen barns upplevelse av d<'ttid-nutid-

87Bergson, 1913/1992. 
88Se t.ex. Young, M. (1988). The Metrollomic Society. London. 
89Westergren, 1990. Westergren konstaterar med forvaning at! studier kring 
barns upplevelse av tid a1' sa fa. Sid. 26. 

90Jahoda, G. (1963). Childrens concept of time and history. Educatiollal Review 
15. Sid. 87-104. 
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framtid eller med deras formaga att forsta den terminologi som 
handlar om att kunna klockan, sin fodelsedag etc.91 

De mest kanda studierna har genomf6rts av Piaget. Han blev in
spirerad att kartlagga barns tidsuppfattning efter ett mote med 
Einstein 1930. Utifran sina experimentella barnstudier drog han 
slutsatser om barns kognitiva formaga att bygga upp sin tidsupp
fattning. Han benamnde den skiftande tiden for intuitiv. Barnet 
bygger upp sin formaga att bedoma tid, da den intuitiva tidsupp
fattningen star i konflikt till den objektiva tid som mats med 
klockan.92 I 8-10 arsaldern borjar barnet misstro sin intuitiva tids
uppfattning. Fysikalisk tid har med processer utanfOr barnet att 
gora. Barnet bygger alltsa upp sin tidsuppfattning pa antalet handel
ser som intraffar runt barnet.93 Om flera handelser intraffar, sa upp
fattar barnet att tiden gar snabbare. Fysikalisk tid ar for barnet alltid 
ett forhallande mellan det avstand som avverkas och en given 
hastighet. Till denna Piagets standpunkt ansluter sig den svenska 
psykologen Frankenhauser, som forskat om och kartlagt hur antalet 
fOrandringar paverkar barns uppfattning om tid. Barnets tidsupp
fattning ar direkt forbunden med hur mycket som sker under ett be
stamt tidsintervall. 94 

Vi ser hos Piaget kombinationen mellan ett fysikaliskt och ett 
psykologiskt kunskapsintresse. Ar det da mojligt att skilja mellan 
fysisk tid och psykologisk tid?95 Med fysisk tid avsag Piaget den 
objektiva tiden med rotter i ett Newtonskt tidskoncept, och psyko
logisk tid far kanneteckna den tid som skiftar i hastighet. Slak
tskapet mellan dem ar problematiskt. Levd tid verkar bara existera i 
forhallande till pagaende fysiska handelser. Nar man vantar sa 
verkar den levda tiden lang, men endast tillsammans med en fysisk 
handelse; t.ex. att taget ska komma. Den formedlande lanken mellan 
psykologisk tid och fysisk tid be star i forMllandet emellan demo 
Upplevd tid kan inte bara besta av introspektion, utan maste alltid 
hamta naring fran den fysiska tiden. 

91Ett exempel ar Friedman, W.J. (1978). Development of time concepts in 
children. Advances in Child Development and Behavior, 44. Sid. 337-342. 
92Jfr Bergson (1992) som ocksa talar om en intuitiv tidsuppfattning som ha,. sitt 
ursprung i affekter. Rap. 1. 
93Piaget, 1968. 
94r Brehmer, B. (1989). Tidens psykologi. r Miinniskan och tiden. Ski:ivde. 
95Vi ser aven nar det galler Piagets studier i:iverlappningar mellan ett fysika
!iskt och ett psykologiskt kunskapsintresse. 
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Piagets studier om barns tidsuppfattning har kritiserats av Jahoda, 
som menar att Piaget har uteslutit kontextuella faktorer nar det 
galler barns erfarenhet och upplevelse av tid. 

But Piaget's exclusive concern with the acquision of logical 
cognitive competence made him intensive to this aspect of time 
experience. (Jahoda, 1988, s. 159) 

Aven Westergren papekar att det £inns anledning att komrna iMg 
att studier om tid maste bedomas utifran kulturella, historiska och 
sociokulturella faktorer. 96 

Ornstein kritiserar Piagets resultat och menar att det inte gal' att 
reducera levd tid till ett forMllande, utan till en direkt erfarenhet av 
antalet forandrade handelser som subjektet lagger marke till.97 Nar 
subjektet ar rnedvetet om ett stort antal handelser, verkar tiden ga 
snabbare och tvartom. Barnet upptacker tiden nar det vantar eller 
maste vanta for att tillfredsstalla onskningar. Det ar nar vi vantar 
och har brattorn som upplevelsen av den irue tid frarntrader. Fraisse 
betonade har kvaliteten pa de handelser som intraffar, och inte som 
Piaget endast antalet handelser.98 

Den irue tidens karaktar har forbryllat filosofer och forskare un
der lang tid. Det finns dock vissa gemensamrna drag nar det galler 
studier av den svarbeskrivna och outforskade subjektiva tidsaspek
ten. Frarnforallt har det varit svart att rnetodologiskt fanga den 
komplexitet sorn trots allt finns. Speciellt nar det galler barn har det 
varit svart att fa kunskap om barns tidsupplevelse avseende den 
subjektiva tiden. I huvudsak har konventionella objektiva kvantita
tiva tidsmatt anvants som referensram. Dessa matt har inte lyckats 
fanga in kontextuella faktorer som kan ha rned den subjektiva tiden 
att gora. Westergren gel' intl'essanta synpunkter pa detta dilemma.99 

Han menar att tid inte bara itr en abstraktion, utan ockstl en kiinsla. 
Westergren l'efel'eral' till den oenighet som rader om det al' antalet 
handelser, eller kvalih~n pa handelserna som ar mest avgorande for 
barns upplevelse av tid. Oenigheten kan fa metodologiska konse-

96Westergren, 1990. Sid. 29. 
970rnstein, R. (1975). On the Experiences of Time. New York I Adam, 1990. Sid. 
92. 
98 Fraisse, P. (1963). The PsychologtJ of Time. New York. 
99Westergren, 1990. Sid. 29. Westergrens uttryck "spanningsnivan" far mig att 
tanka pa Bergson och Augustinus. I samband med att den inre tiden karaktari
seras talar Bergson om intensitet och Augustinus om intentio (uppmarksamhet). 
Se diskussion i Kemp, P (1987). Etik och narrativitet i Res Publica, nr 9. Tenza: 
Text och verklighet - Paul Ricoeur. Sid. 107. 

28 



kvenser. Det verkar otillfredsstallande att rnata antalet handelser 
kvantitativt, om det ar spanningsnivan (intensitets- och upprnark
sarnhetsgrad) hos barnet sorn avgor upplevelsen av tid. 

Socialpsykologen Asplund ffmgar den kontextfyllda och inten
siva tidsupplevelsen sorn Piaget har utelarnnat i sina studier. 

Sommarlovet upphaver klocktiden, atminstone delvis. Nar 
man, som sa manga gOTf talar om "Hinga sommardagar" eller 
om 'ra och frid', sa talar man sjalvfallet om en avergang till ett 
lagre tempo, understundom sa lagt att tiden tycks stanna. Men 
lika vanligt ar att man talar om ett farhajt tempo, en tatare puIs. 
Sommarloven far barnen tycks oftast varit febrilt. Sommar
lovets rytmer och tempo var oenhetliga och skiftande, och alle
sammans var farankrade i ett eller annat: i garanden och IMan
den umgange och spel, ja rent av i sjalva landskapet. Sommar
lovet ar den fyllda tiden. (Asplund, 1983, s. 104-5) 

Upplevelser av att tiden skiftar i hastighet 

I detta avsnitt kornrner jag att ge en kort orientering om nagra psy
kologers och sociologers ernpiriska forskning kring hur individen 
upplever tiden.100 Det finns flera tidsaspektel' yid sidan om den 
kvantitativa, rnatbara och objektiva; en annan tidserfarenhet, sorn 
beskrivs sorn vaxlande, ornatbar och affektladdad. Mead talar om 
tiden laddad rned handling, rnening och kornrnunikation.101 Han 
betonar hur var kansla av rneningsfullhet kan avse kvaliteten pa de 
handelser och den kornrnunikation sorn ager rum pa det personligt, 
subjektiva planet. Aven socialpsykologen Jahoda anser att tidens 
hastighet har rned kvalitet att gora, och betonar subjektets upp
levelse av kvalitet.102 En tid av varierande och intressanta erfaren
heter verkar ga snabbare och en tid sorn darernot ar torn pa rne
ningsfulla erfal'enhetel' verkar ga langsamt, och kallas ibland for 
dodtid. Nar den tata atmosfaren har l'aserats och inga nya mojlig
heter till rnening skapas sa forflyter endast tom tid.103 

Jaques talar om tidserfarenhetens tata sarnrore rned intentioner. 
De intentionel' som har rned onskningar, mal och planer att gora pa-

100Av psykologerna ar Paul Fraisse mest kand. Se Fraisse, P. (1963). 
101Mead, G. H. (1976). Medvetandet, jaget och samhallet. Lund. Se diskussion i 
Adam, 1990. Sid. 37-42. 
102Jahoda, 1988. Sid. 155-7. 
103Ziehe, T. (1989). Kuiturallalyser. Ullgdom, utbildlling och modernitet. Stock
holm. Sid. 104-6. 
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verkar tidens upplevda hastighet.104 Nar vi har subjektiva ambitio
ner och tilliHs genomfora dem i handling, sa upplever vi att tiden 
gar fortare. Samma fen omen infinner sig yid monotont arbete, fast 
tvartom. Nar det finns fa upplevda eller genomforda subjektiva in
tentioner, sa gar tiden langsarnrnare. Jaques far stOd av psykologen 
Fraisse, som menar att vi uppmarksammar tidens skiftande hastig
het nar vi har ont om tid eller vantar .105 Men ocksa skiftningar i 
sinnesstarnning och uppmarksamhet gor att tiden upplevs ga olika 
fort. 

A yen Pia get beskrev hur ointresse och kansla av trakighet gor 
individen passiv och att denna defensiva instalining saktar ner den 
upplevda tiden.106 Vi upplever att tiden gar fort eller langsamt och 
orsaken till att vi tycker sa beror pa i vilken grad vi kanner oss del
aktiga, kan uppfylla onskningar och intentioner. Tidens skiftande 
karaktar har med kvalitet att gora; upplever vi variation och me
ningsfullhet gar tiden snabbare. Piaget satte inte dessa studier i rela
tion till sina mer kognitivt inriktade studier om hur barn bygger 
upp sin tidsuppfattning. 

Den aktivitet som en individ kan paverka och fylla med sina 
onskningar och intentioner skapar ett snabbare tidsflode.107 Tiden 
lanar pa detta satt sitt tempo fran de sociala aktiviteterna. 
Andersson ger exempel pa hur det till och med kan vara sa att tiden 
upplevs stanna eller inte finnas till nar inget av varde intraffar.108 

Nar vi ar riktigt engagerade i nagot brukar vi saga eflerat att 'vi 
tappade lid och rum'. Allt forsvann. Det enda som fanns kvar 
var det som engagerade eller fangslade oss. / .. ./ Det innebar i 
sin tur att bristen pa engagemang och spanning gor att vi fylls 
av allt det som vi mister i engagemanget. / .. ./ Da blir tiden 
mycket seg och pMaglig, rummet obehagligt narvarande och vi 
stirrar in i oss sjalva. (Andersson, 1992, s. 168) 

104Jaques, E. (1982). The Form aJTime. London. Sid. 34-9. 
105Fraisse, 1963. 
106Piaget, 1968. 
107 Asplund, 1983. 
108Andersson, S. (1992). Kiinslarnas Jilosafi. Stockholm. 
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Forskning om upplevelser av spanningen mellan 
objektiv och subjektiv tid 

Det tyeks finnas ett outforskat spanningsfalt mellan upplevelser av 
den subjektiva oeh den objektiva tiden.109 De ar teoretiskt relaterade 
till varandra.110 De overlappar varandra; finns inbaddade i varand
ra, men monstret ar komplieerat.111 I mina litteraturstudier har jag 
manga ganger slagits av att forskare definierar den subjektiva tiden 
med hjalp av den objektiva oeh tvartom. De tva tidsaspekterna be
skrivs som varandras motsatser oeh darfor skapas latt dualismer nar 
olika uppfattningar om tid ska beskrivas. Skapandet av dikotornise
ringar ar ett klassiskt forhallningssatt, men de ar alltfor grova oeh 
forsvarar bade forstaelsen oeh beskrivningar av eventuella samspel. 

Jag inleder detta avsnitt med att referera till en filosofisk diskus
sion om forhallande mellan den objektiva oeh den subjektiva tiden, 
for att senaTe soka empiriska uttryek for upplevelser av spanningen, 
motet eller konflikten. 

Den objektiva tidens struktur oeh den subjektiva tidens frirum 

Elias har beskrivit forhallandet oeh spanningen mellan upplevelsen 
av en objektiv tid oeh den subjektiva tidsupplevelsen.112 Han vill 
inte sarskilja de tva, utan ser mojligheter att undersoka den ime oeh 
subjektiva tidsupplevelsen i ljuset av den yttre oeh objektiva oeh 
tvartom. Jag tolkar Elias stfmdpunkt som att det skulle finnas en 
relation mellan den subjektiva och den objektiva tidsupplevelsen. 

Barnet lar sig att kanna igen tiden som en symbol for en social 
institution och kanner forst och framst det yttre tvanget fran denna 
tidens sociala institution. For att betraktas som vuxen maste en 
manniska lara sig att halla jarnna steg med den yttre tiden, vilket ar 
en blind process, och det uppvaxande barnet maste aven lara sig 
beharska eventuella intrang av den ime tidsupplevelsen. Det sker 
en transformering av den yttre tidens tvang till ett monster som 
omfattar hela individens liv, sager Elias. Det externa tvang som indi-

109Kristenssen Uggla, 1994. Sid. 406 H. Elias, 1992. Sid. 4-5. 
110A.ven Piaget var inne pa den relationen, och menar att barns uppfattning om 
tid relaterar sig till nagot utanfar individen. 
111 Lundmark (1989) papekar att den kvantitativa och den kvalitativa tidser
farenheten i dagligt liv ar svara att skilja at. Dessa bada tidserfarenheter ar in
flatade i varandra po. ett komplicerat satt. 
112Elias, 1992. Sid. 124-5. 
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viden kanner av den yttre tidsramen paverkar formandet av den 
inre tidsupplevelsen. Detta ar en civilisationspl'ocess som medver
kar till att forma socialt habitus. Individens tidserfarenhet beror pa 
samhallelig kontext och hur den kommunicerar och anvander tiden, 
och slutligen pa hur individen upplever den. 

I Elias resonemang finns en spanning mellan strukturer pa en 
kollektiv niva med ett detel'ministiskt inslag, och friutrymmet hos 
individen. Det skulle utifran denna spanning val'a fruktbart att stu
dera sjalva socialisationsprocessen fOr att fa kunskap om denna 
spanning. Elias ar dock medveten om metodologiska och diagnosti
ska problem i samband med den spanningen. Han vill inte skilja pa 
hur tiden kan observeras utifran och inifran.113 Han stravar efter att 
undersoka "manniskan i naturen" och utgar da ifran att varje manni
ska fods in i civilisationens tidserfal'enhet (naturen). Gruppens 
makrovarld determinerar till sin tidsstruktur, men individen kan ut
ifrfm detta fa ett visst utrymme att uppleva tiden pa eget satt. Indi
viden uppfinner inte tiden sjalv och tiden ar ingen ide som kommer 
farande in i huvudet pa en manniska. Individens erfarenheter av tid 
beror dels pa samhallelig kontext, dels pa hur den enskilda manni
skan kommunicerar och upplevel' tiden. 

Elias papekar vidare att uppfattningen om den objektiva tiden 
har skilts fran uppfattningen av den subjektiva tiden fastan de i 
dagligt liv foljs at. Kool'dinering ar ju egentligen en lank mellan de 
bada tidserfarenheterna. Var anpassning till den yttre tiden ar ett 
bra exempel pa hur socialt habitus formas hos en individ. Det ar 
dock viktigt att komma ihag, menar Elias att trycket fran den 
externa tiden inte blivit storre idag, utan att det ser ut pa ett annat 
satt. 

Self-regulation in terms of 'time' which one encounters almost 
everywhere in later-stage societies is neither a biological datum 
part of human nature, nor a metha-physical datum part of an 
imaginary a priori, but a social datum, an aspect of the de
veloping social habitus of humans which forms part of every 
individual person. (Elias, 1992, s. 148-9) 

Den tredje tiden; den manskliga tiden 

Aven Ricoeur diskuterar den tudelning som ar fornimbar i var upp
levelse av tiden.114 Han ser tudelningen som ett exempel pa hur det 

113Ibid. 
114Ricoeur, 1989. Sid. 207-35. 
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finns en olycklig konflikt mellan ett naturvetenskapligt ideal och ett 
humanvetenskapligt. Motsattningen mellan uppfattningen om en 
inre och en yttre tid kan ses som en konflikt mellan den objektiva tid 
som naturvetenskapen opererar i och den inre tiden ("existentiella 
ti.den") som humanvetenskapen forsoker forsta. Den yttre tiden refe
rerar till dag, ar, men den inre grundar sig pa sadant som tillerkanns 
stort manskligt varde. Tiden kan observeras och darmed uppfattas 
utifran och inifran. Ricoeurs satt att beskriva tiden paminner nagot 
om Elias uttryck "tiden som objekt" och "tiden som subjekt".1l5 
Ricoeur accepterar inte nagon dualism mellan en objektiv och en 
subjektiv tidsaspekt. Han arbetar med att skapa en kommunikation 
mellan polerna i sattet att se pa tiden.116 Han soker minska den 
motsattning som funnits mellan Augustinus inre tid och Aristoteles 
yttre tid. En fenomenologisk standpunkt har uteslutit det fysikaliska 
tidsbegreppet, och Newtons forskning har likasa uteslutit ett feno
menologiskt perspektiv. Denna konflikt har ocksa varit en del av 
motsattningen mellan ett naturvetenskapligt och ett humanveten
skapligt ideal. Salunda finns i Ricoeurs tankande en ambition att 
integrera det fysikaliska perspektivet med det biologiska och det 
fenomenologiska perspektivet.117 

For Ricoeur finns losningen pa denna konflikt i den tredje tiden; 
den miinskliga tiden. Han fullfoljer darmed en fransk tradition fran 
Bergson.118 Bergsons tankar har ocksa paverkat diskussionen inom 
fysiken; Prigone och Stengers hanvisar till Bergsons tankar om 
tiden.119 Med den tredje manskliga tiden soker Ricoeur "kosmologi
sera den upplevda tiden och humanisera den kosmiska tiden".120 
Genom berattandet tydliggors den manskliga tiden. I berattelsen 
"markerar, artikulerar och klargor" berattaren den manskliga tidens 
karaktar.121 I berattelsen etableras kopplingar mellan de tva olika 
tidsperspektiven. 

Ricoeur urskiljer tre olika kopplingar i berattelsen. De ar kalendern, 
generationsf6ljden och arkivet, dokumentet eller sparet. Kalendern 

115Elias, 1992. Sid. 124-5. 
116Ricoeur, 1989. Se aven Kristenssen Uggla, 1994. Sid. 432-41. 
117Sociologen Barbara Adam arbetar med att, utifrlm ett ekologiskt perspektiv, 
farena ett fysikaliskt och ett biologiskt kunskapsintresse. Adam, 1990. 
118Kemp, P. (1987). Etik och narrativitet i Res Publica. Nr 9. Tema: Text och verk
lighet - Paul Ricoeur. Sid. 106. 
119Prigone & Stengers, 1984. Se ett fysikaliskt perspektiv pa tid. 
120Citat fnln Ricoeur i Kemp, P. (1987). Etik och narrativitet i Res Publica, nr 9. 
Tema: Text och verklighet - Paul Ricoeur. Sid. 110. 
121 Jag har anvant Kristensson Ugglas (1994) framstallning om Ricoeurs tankan
de om den manskliga tiden. Sid. 432-441. 
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gel' berattaren en mojlighet att orientera sig pa den historiska axel 
som manskligheten konstruerat. Kalendern integrerar berattarens 
livsforlopp i den kosmiska och yttre ordningen och placel'al' den tid 
sorn manniskan upplevt i ett stone fysikaliskt perspektiv. Genera
tionsfiiljden forenar upplevelsen och medvetenheten om manniskans 
andlighet med det biologiska perspektivet i vilket den ena genel'a
tionen fOljer den andra. Den tredje kopplingen al' fl'amst sparet, men 
ocksa dokumentet och arkivet. Dokumenten och al'kiven al' en del av 
sparet, som bade ar narvarande i nuet, men som ocksa ar en del av 
det historiskt fol'flutna. Spal'et i bel'attelsen skapal' en kommunika
tion mellan det narvarande och det franvarande. Den manskliga 
tl'edje tiden ar alltid en berattad tid. Sparet ar av avgorande betydel
se fOr forstaelsen av den manskliga tiden, da det ocksa synliggor 
forhallandet mellan det inre och det yttre och mellan forklaringen 
och forstaelsen. Kristensson Uggla sammanfattar den manskliga 
tiden: 

Den manskliga tiden praglas salunda av sin fogkaraktar, den ar 
i egenskap av heterogen syntes en bra sorn spiints over den 
klyfta som atskiljer sjalens inre tid fran varldens yttre lid, den 
fiktiva berattelsen fran den historiska berattelsen - den ar 'un 
temps hybride'. (Kristensson Uggla, 1994, s. 441) 

Spanningen; en del av moderniteten? 

Fenomenet modernitet tillskrivs en mangd egenskaper.122 Ett drag 
ar aU var upplevelse av tiden tillrnatsen central betydelse.123 

Manga forskare anser att det kan vara fruktbart att betrakta vara 
barn och ungdomar sorn "seisrnografer" i rnodel'nitetens fram
vaxt.124 

Jag havdar: att tidsuppfattningen ar en karnfraga och dess 
komplexitet det centrala dilemmat samt, att unga manniskor, 

122Jag kommer inte all definiera det som gar under benamningen modernite!. 
Daremot kommer jag att betona flera forskares synpunkter kring att modernite
ten innehaller ett ifragasattande av en kvanlitalivt grundad lidsuppfattning till 
forman for en mer kvalitalivt grundad uppfattning om lid. 
123Harvey, D. (1989). The Condition of Post modernity. New York. Se speciellt Del 
III sid. 204-229. 
124Melucci, A. (1992). Mojligheternas tid, tid utan mojligheter. I Lofgren & 
Norell (Red.),Att flirstd ungdom. Stockholm. Sid. 213-22. Begreppet "seismo
grafer" anvands om ungdomen av Ziehe, T (1989) Kulturanalyser. Ungdom, ut
bildning och modernitet. Stockholm. 
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och sarskilt tom'lringar spelar nyckelrollen nar det galler 
tidsproblematiken i komplexa samhallen. (Melucci, 1992, s. 213) 

Aven Giddens betonar reorganisationen av tid som en del i 
moderniteten och talar om vad separationen mellan tid och rum kan 
ha for aterver kningar.125 

Den italienska sociologen Melucci driver tesen att det hos ung
domar finns ett okande glapp mellan var upplevelse av en subjektiv 
och skiftande tid och en objektiv homogen tid.126 Han beskriver den 
yttre tiden utifran tvil grundHiggande utgangspunkter; maskinen 
och klockan mater det moderna sarnhallets tid. Tidens riktning gar 
framat och far mening forst yid malet. Det finns idag, skriver 
Melucci, ett definitivt motsatsforhallande mellan en "inre tid" och en 
"yttre tid".127 Motsatserna paminner mycket om Durkheims polari
sering av tiden och kan tecknas pa foljande satt: 

"yttre tid" 

* kollektiv tid 
* matbar uniform 
* gar sUindigt framat 
* det finns en given rytm som 

strukturerar och som forvant
ningarna baseras pa 

* affektlos 

"inre tid" 

* personiig, individuell tid 

* omatbar och vaxlande 

* kan sta stilla 
* rytmerna ar vaxlande och en 

fornimmelse kan vara snabb 
men aven olidligt langsam 

* innesluter affekter och 
kanslor 

Tidsfragan maste, eniigt Melucci, forstas bade i ett makroperspektiv 
och utifran individers erfarenheter i vardagslivet. Han skisserar hur 
ungdomar idag avslojar, och ger uttryck for, uppfattningen att den 
objektiva och yttre tiden ar en social konstruktion. Den yttre maskin
lika tiden har skapat ett rationellt instrumentellt effektivitetstankan
de som de unga ifragasatter. Det £inns idag en uppfattning som 
grundar sig pa en inre, omatbar tid, men som verkar motsatt den 
tid, som vi alla erfar som en kvantitativ tid. Den subjektiva och inre 

125Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identity. Cambridge. Sid. 21. 
126Melucci, A. (1992). Nomader i nllet. Giiteborg. Sid. 113-126. 
127Nar Melucci talar om "yttre tid" och "inre tid" menar han enligt mitt fiirme
nande inte en beskrivning av vad tid ar, utan hur var uppfattning om tiden 
grundar sig pa en "yttre tid" och en "inre tid". 
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tiden kan vara fortatad eller fortunnad, men har ingen kvantitativ 
karaktar.128 

Gapet mellan den yttre tiden och den inre tiden ar alhnan erfa
renhet. Melucci forklarar anvandandet av droger som ett satt att 
skapa en "fraktur" i den yttre tiden och fortata den inre tiden. Barn 
och ungdomar kanner av det glappet som en svarlost konflikt.129 
Stirnulantia tjanar som ett medel att utstracka den subjektiva tidser
farenheten och att skapa ett frirum i den externa ramen som den ytt
re tiden utgor. 

Ungdomen idag har svart att reducera sin subjektiva tid till gene
rella matt. Unga manniskor har manga mojIigheter och stor valfrihet 
att efterfraga dromrnen om det optimala livet. Fragan om inte ung
domar har en tid med manga mojIigheter, men ingen tid till alla 
dessa mojligheter. For att ungdomar inte ska drankas i alia mojlig
heter kravs att de gor ett val, eller att nuet forlangs. Den yttre tiden 
upplevs da som ett tvang pa ett annat satt. Den strikt indelade tiden 
medfor visserligen ett tvang, men alltfor manga mojligheter gor att 
den tid som verkligen finns till forfogande upplevs som begransad. 

En annan ungdomssociolog, Ziehe, har ocksa fokuserat fragan 
om hur barn och ungdomars livsvarld har med tidsupplevelse att 
gora,130 Barns subjektiva tid ar tojbar, vilket marks nar de behover 
vanta. Barnens och ungdomarnas objektiva tidsrymd har minskat 
eftersom vuxenlivet har gjort sitt intn'mg pa den tid som objektivt 
star till forfogande att vara barn eller ung pa. Barnen upplever pa 
detta satt "framtidens angrepp pa deras egen nutid" ,131 Livet borjar 
fOr manga unga inte senare, det borjar nu och detta far aterverk
ningar pa barns uppfattning om tid. 

Intensiteten i de ungas livsvarld, alia de mojligheter som finns till 
buds gor att de ungas tidsperspektiv ar pa vag mot "kulturell fri
stallning". Denna fristallning innebar att den yttre tiden nagot for
lorat greppet om dagens unga. Den innebord som ar lagd i den yttre 
tiden (och tagen for given) har inte samma slagkraft i ungdomskul
turen. Den subjektiva tidserfarenheten vinner mark da ungdomar 
bejakar alla de inslag av affekter som den besitter. Det ar inte i sko
lan som ungdomar forverkligar sig och ar intensiva, det ar pa fri
tiden med inslag av nojessokande och omedelbarhet. Alla de mojlig-

128Melucci, 1992. Sid. 113 H. 
129Ibid. Sid. 217. 
130Ziehe, T. ( 1992). Cultural modernity and individualization. I J. Fm'nas & G. 
Bolin (Bds.), Moves in Modernity. Stockholm. Sid. 73 H. Aven Ziehe, 1989. Sid. 
15-16. 
131Ziehe (1989) travesterar darvid Alexander Kluge. Sid. 17. 
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heter som finns till buds ar svara att ta stallning till; ett satt kan vara 
att dosera det inre engagemanget, menar Ziehe. Lagt engagemang 
kan kallas dodtid, och kan var ett satt att valja bort ml.got som inte 
upplevs som meningsfullt. 

Sammanfattande kommentar 

Min fOrsta slutsats ar att det finns relativt lite forskning om barns 
upplevelse av tid. De studier som finns att tillga ar i stort sett 
genomfOrda i en kontext- och affektlos undersokningssituation och 
har t.ex. inte Hmgat in barns planer, onskningar eller grupptillhorig
het. Den subjektiva tidens viktigaste kannetecken ar just narvaron 
av kontext och kanslor, och franvaron av kontext och kanslor kan i 
detta sammanhang betraktas som en brist i Piagets studier .132 
Pia get fokuserade sina analyser pa "time-perception" och "time-con
ception", men inte pa erfarenhet eller upplevelse (ErZebnis und Ein
fuhlung) av tid. Han var satedes mer intresserad av den kognitiva as
pekten av hur barn uppfattar tid, an den aspekt som inkluderar 
kanslor, uppmarksamhet och spanningsgrad. 

En andra slutsats ar att det finns vissa antydningar i bade Piagets 
och Ornsteins studier om att den tid som skiftar i hastighet kan 
undersokas i relation till den objektiva och homogena, eftersom de tva 
tidsaspekterna ligger inbaddade i varandra och ofta samverkar med 
varandra. De bada forhatler sig till varandra och det verkar svart att 
egentligen utesluta den ena till forman for den andra. 

Den subjektiva upplevelsen av hur tiden skiftar i hastighet inne
fattar manga termer; Ricoeur skriver om "existentiell tid", Melucci 
anvander "ime tid", Piaget skriver om "levd tid", Elias uttrycker det 
som "tid som subjekt" och Gasparini anvander "intern tid". Histori
kern Lundmark talar om "fenomenologisk tid" fOr att betona hur 
tiden framtrader i vart medvetande.133 Alla har de gemensamt att 
de forsoker beskriva en uppfattning om tid som ar olik den upp
fattning om tid som utgar fran Newtons mekaniska, matbara och 
objektiva tid. Den skiftande tiden kommer jag i fortsattningen kalla 
subjektiv tid. Den subjektiva tiden uppfattas vara multipel, nyckfull 
och varierande fran en individ till en annan. Den varierar mellan 
olika kontext och den kan uppfattas olika av olika grupper. Den 
subjektiva tiden kan sta stilla och den later sig inte fimgas med 
kvantitativa matt. 

132Piaget, 1968. 
133Lundmark, 1993. Sid. 116. 
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Den subjektiva tiden ar laddad med handling, mening och kontext 
och dess hastighet paverkas av huruvida individen har mojlighet att 
paverka en aktivitet eller handling. Tidens hastighet har med kvalitet 
att gora; en varierande och intressant handelse eller aktivitet gar 
snabbare an en monoton och ointressant. Nar individen kan genom
fora sina intentioner och planer och kanner sig delaktig upplevs 
tiden ga fortare. Aven antalet hiindelser som intraffar inom en tids
rymd anses paverka tidens hastighet. Det finns dock delade me
ningar om huruvida det racker med att inom en given tidsrymd 
berakna antalet handelser, utan att ta hansyn eller bedoma den upp
levda kvalih~n pa de handelser som intraffar inom denna tidsrymd. 

Det finns ett dokumenterat spiinningsfiilt mellan upplevelser av 
en objektiv och en subjektiv tid. Ricoeur och Elias tillhandahaller 
flera vagar for att fanga den dialektiken. Aven Pia get beskriver 
detta spiinningsfalt nar han relaterar barns intuitiva tidsuppfattning 
till den objektiva tidens fysikaliska karaktar. Med Ricoeurs tredje 
tid; den miinskliga tiden kan finnas en mojlighet att beskriva upplevel
sen av motet mellan den subjektiva och den objektiva tiden. 

Det finns idag vissa tecken pa att den yttre, objektiva tiden ifraga
satts bland de unga. Detta ifrligasiittande, ibland med existentiella un
dertoner, kan innebara att andra subjektiva och kvalitativa dimen
sioner i tiden far komma fram, och att en tid med kvantitativa och 
matbara drag som en social konstruktion utmanas till forman for en 
kansloladdad, tat och intensiv tidsupplevelse. 
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Kapite14 

Skolbarns yttre temporala ram; ett ut
bildningssociologiskt perspektiv 

Med utgangspunkt fran litteraturen beskriver jag hur den temporala 
ramen som omger dagens skolbarn formedlas inom en familje- och 
skolkontext. Den temporala ramen relaterar sig till en uppfattning 
att tiden ar matbar, kvantitativ och homogen. Kapitlet har sin tyngd
pUnkt pa en kunskapsteoretisk tidsaspekt. 

Nagra perspektiv pa tidssocialisering 

En uppmarksam Hisare av den klassiska sociologiska littera
turen finner oupph6rligen spar av det besv.rliga problemet 
betr.lfande f6rMlIandet mellan individ och samhiille. (Elias, 
1970, s. 117)134 

Detta citat Hmgar en viktig fragestallning inom socialisationsforsk
ningen. Fragan galler forMllandet mellan strukturer pa samhallelig 
niva och den handlande interagerande individen. I sociologisk litte
ratur forekommer manga motsatspar som soker Hmga denna span
ning mellan objekt/subjekt, samhalle/individ, makroniva/mikro
niva. Denna spanning mellan struktur och vardagsverklighet ar 
framtradande nar det galler forskning om tidssocialisation, och kan 
tas som utgangspunkt aven for detta arbete. 

Socialisation ar ett centralt begrepp inom funktionalistisk teori
bildning, och det ar inom denna socialisationsforskning som friut
rymmet fOr individen anses vara som minst, och strukturen starkast 
determinerande,135 Den strukturalistiska grenen inom socialisa
tionsforskningen innebar, att skolan betraktas som en institution 
som forbereder, kvalificerar och selekterar barnen infor kommande 
arbetsuppgifter i vuxenlivet. Skolan overfor ocksa en existerande 
social ordning och eleverna ses inte sallan som passiva mottagare av 
denna ordning. Med socialisation avser Gesser: 

(oo) de processer varigenom en person fostras till medlemskap i 
en grupp eller ett samhiille. (Gesser, 1985, s. 77) 

134Elias, N. (1970). What is sociologtj? London. 
135Gesser, B. (1985). Utbildning, jiimlikhet, arbetsdelning. Lund. 
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Gesser refererar ocksa till Parsons definition, i vilken Parson fram
hailer skolans funktion all trana eleverna till motivation och kun
skap for all kunna utfora vuxna l'Oller.136 Formaga all passa tider, 
goda och effektiva arbetsvanor, ordning och prestationshunger ser 
Parson som en "moralisk inlarning" .137 Den moraliska dimension 
som Parson anfor har diskuterats av Gesser, som papekar all det 
framfor allt ar fostran som avses nar Parson diskuterar moralinlar
ningen i vara utbildningsinstitutioner. 

Det funktionalistiska perspektivet pa denna inlarning innebar all 
eleverna ska kunna internalisera prestationslust och en vilja all gora 
lite mer. Prestationslusten ska sa all saga integreras i elevernas 
motivation. A yen Popkewitz beror den moraliska dimensionen nar 
han beskriver "social epistemology".138 Nar utbildning ska konstru
eras sa far vissa uppfallningar och normer acceptans som sanning. 
Nagra av dessa sanningar innebar all punktlighet ar en dygd, och 
att arbetet bast och mest effektivt bor utforas efter strikta tidssche
man. Enligt Popkewitz, gors den externa auktoriteten till intern dis
dplin och sjalvet karaktarsdanas av pedagogiken. Denna formning 
ar inte oppen och formulerad i maldokument, men sker genom 
latenta funktioner genom den s.k. dolda laroplanen. 

Gesser refererar ocksa till ell flertal organisationsteorier som 
bygger pa en synkronisering mellan manniska och maskin. Tids
och arbetsdelningen lutar sig mot en kvantitativ och matbar tids
aspekt. I Gessers resonemang om den moraliska dimensionen finns 
tanken at! varderingar och attityder kan internaliseras genom 
sekundar socialisering, sa all det yllre tvilnget blir overflodigt. Det 
yllre tvilnget forvandlas till ell inre tvang. De funktionalistiska ana
lyserna koncentrerar sig mest pa socialisationsprocessens effekter 
och agnar darfor stor uppmarksamhet at hur normer och varde
ringar internaliseras.139 Internaliseringen ar darmed at! betrakta 
som en pl'Odukt av socialisationsprocessen.140 En onskvard effekt 
att det som formedlas friln den strukturella nivan har internali
serats. 

136Parson, T. (1964). Essays in Sociological Theory. Glenco. 
137Gessers ilversattning fdin eng. "moral education" borde istallet vara moral
inlarning. 
138Popkewitz, T. S. (1992). A Political Sociologtj of Education Reform. Cambridge. 
139Se aven Dale, E . (1981). Vad ar uppfostran? Stockholm. Aven Bowles & 
Gintis, (1988). Correspondence and Contradiction in Educational Theory. I M. 
Cole. (Ed.), Bowles & Gintis Revisited. Correspondence and Contradiction in 
Educational Theory. London. 
140Se diskussion i Narvanen, A-L. (1994). Temporalitet och social ordning. Lin
kilping Studies in Arts and Science, 117. Sid. 56-64. 
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Ett annat klassiskt begrepp inorn den funktionalistiska traditionen 
ar disciplinering. Makt, enligt Foucault, kan vara att uppratthalla 
kontrollen over andras tid. Ett strikt tidsscherna underlattar discipli
neringen och okar rnakthavarnas rnojlighet till kontroll.141 Inne
hallet i den objektiva tidsaspekten ar ett ofrankornligt inslag i den 
klassiska disciplineringen. Den institutionella disciplineringen 
bygger pa att organisationen eller institutionen har kontroll over 
kroppen saval i rummet, sorn i indelningen av tiden. Aven Giddens 
anknyter till denna tradition och har synpunkter pa skolan sorn en 
disciplinar organisation.142 Skolan ar en "power-container" sorn har 
sorn en av sina uppgifter att ordna aktiviteter rned klockan sorn 
rnattstock. Skolans tidsstruktur ar densamma sorn i vilken produk
tionsenhet sorn helst. 

Ekerwald beskriver hur olika sociala grupper pa olika satt in
socialiserar barnen till olika ternporala forhallningssatt.143 Det kan 
galla fOrhallningssatt infor punktlighet, planering och forrnaga till 
forskjuten behovstillfredstallelse. 

Att ga pa kurs tvingar en att passa tider och farsaka stundens 
infall, vilket tranar disciplinen ocksa for den viktiga intelligen
sen. (Ekerwald, 1983, s. 94) 

Den funktionalistiskt inriktade socialisationsforskningen har alltrner 
kritiserats fOr sin "rnacroblindness", och det gar att iakttaga ett upp
rnjukande av de alltfor rnekaniska analyser sorn genornforts kring 
socialisation.144 Berger & Luckrnan skriver om socialisation sorn 
"det grundlaggande och konsekventa inforandet av en individ i ett 
samhalles objektiva varld", men det flnns en liten oppning for auto
norni-tiinkande och frirurn for individen.145 De .talar ocksa om miss
lyckad tidssocialisation, och tillerkanner grupper sorn inte internali
serar nldande tidsregler och tidsnorrner en vi ss forandringspo
tential. 

Aven Elias diskuterar tidssocialisering i sina civilisationsteore
tiska arbeten, men ger det handlande subjektet stOne utrymrne an 
vad Parson gor. Han belyser inte bara internalisering sorn produkt, 
utan intresserar sig ocksa fOr sjalva processen. Han beskriver vilka 

141Poucault, M. (1974). Overvakl1ing och straff. Lund. 
142Giddens, A. (1984). Critical Notes; Poucault on Timing and Spacing. I The 
Constitution of Society. Cambridge. 
143Ekerwald, H. (1983). Den intelligenta overklassen. Acta Universitatis 
Upsaliensis. 
144Se Ball, S. (1987). The Micropolitics of the School. London. 
145Berger, L. & Luckman, S. (1979). Kunskapssociologi. Stockholm. 
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normer och varderingar som formedlas, men ocksa hur de overfors. 
Ett barn behover andra manniskor for att lara sig att bli manniska, 
bli del av en grupp och anamma den gruppens upptradande. Det 
galler ocksa den temporalitet och tidsuppfattning som £inns in
byggd i gruppen. Elias kallar barnets inlarning av och anpassning 
till den sociala yttre tiden for "individualisering av socialt fakta".146 
Barnet uppfinner inte tiden, utan lar sig den sociala institutionens 
tidsmonster med borjan i familjeinstitutionen. Familjen lar barnet 
implicit och explicit dess temporala monster med diverse begrans
ningar, vilket kan vara ett bra exempel pa hur socialisationspro
cessen kan forma socialt habitus. Barnet anvander primart inte tiden 
for att reflektera over skeenden, utan lar sig kanna igen "tiden" som 
en symbol for institutionens aktivitets- och interaktionsmonster. I 
vatje familj finns temporala monster for lamplig tidpunkt, varaktig
het, frekvens och ordningsfoljd, liksom det £inns sadana monster i 
varje institution som barnet moter. Elias anknyter, i detta resone
mang om hur barnet inforlivar gruppens temporala monster, till 
Berger och Luckmann som talar om "internalisering". Detta gor den 
sociala verkligheten bade objektiv och subjektiv. 

I det har sammanhanget vill jag ocksa lyfta fram Basil Bernstein, 
som med begreppet kod diskuterar utbildningskunskap och makt.147 
Han talar om tva olika laroplaner som bland annat grundar sig pa 
tva olika tidsstrukturer i undervisningskontexten. Den ena koden, 
samlingskoden, innebar att amnen och kurser skiljs at fran varandra 
i tid. Den andra, integreringskoden, utmarks av en integrering bade 
till innehall och tid. For att beskriva koderna anvander Bernstein 
stark och svag klassifikation. Klassificeringen utgor en form av 
arbetsdelning.148 Begreppet ram handlar om den kontroll som lara
ren har nar det galler organisation, tempo och tidsreglering i klass
rummet. I en starkt klassificerad undervisningskontext kan lararen 
satedes paverka frekvens (hur ofta), sekvens (i vilken ordning), tempo 
(hur snabbt), tidpunkt (nar) och varaktighet (hur lange) eleverna ska 
arbeta och med vad. Bernsteins bada begrepp kod och ram gor det 
mojligt att knyta makronivan till mikronivan. 

Som en kritik av dessa funktionalistiska studier om socialisation 
£inner vi sedan tio ar tillbaka den tradition som kallats the new 
sociologtj of education. Denna nya utbildningssociologiska skola ar ett 
svar pa det som Woods kallar "macroblindness". En av dess repre
sentanter ar Ball, som utifran klassiska sociologiska begrepp som 

146Elias, 1992. Sid. 4-36. 
147Bernstein, B. (1977). Class, Codes and Control. London. Vol. 3. 
148Gesser, 1985. Sid. 289-91. 
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rnakt, konflikt och kontroll studerar de forhandlingar, gruppintres
sen och rnalkonflikter som forekommer pa skol- och klassrumsare
nan.149 Ban menar att de funktionalistiska analyserna ar for ab
strakta och rationella for att beskriva den komplexitet som itr skolan. 

I flera av sina studier har Ball anvant en etnografisk ansats fOr att 
kunna fanga de processer som forekomrner pa en skola.150 Det ar en 
mikropolitik sorn styr, och han avvisar darrned ett tekniskt rationellt 
perspektiv pa socialisationsprocessen inom utbildningen. Tayloris
men finns inte sa tydligt pa vara skolor, och det forekomrner alltid 
kamp, autonomistravanden och motstfmd i skolrniljon. Ball menar 
att det finns ingen kall rationell process som fungerar planenligt ute 
i skolvardagen. Det fOrekomrner standigt karnper och forhand
lingar, "pockets of resistence", nar det galler tider for amnen, arbets
delning och larares och elevers arbetstid. 

Denna gren av socialisationsforskningen finns i ett spanningsfalt 
dar strukturer och vardagsverklighet konfronteras. Regler, normer 
och attityder ses mer som vagledande an som deterrninerade. Aven 
den svenska pedagogen Dahlin ansluter sig till denna stand
punkt:151 

Dessutom modifieras den objektiva sociala verkligheten redan i 
farmedlingsprocessen av "den signifikante andre", dvs. den fOr 
barnen betydelsefulla person som talar om hur saker och ting 
farhaJler sig. Men naturligtvis kan den verklighet, som pa delta 
salt forst passivt anammas, senare modifieras eller tom om
skakas. (Dahlin, 1993, s. 17) 

Den omskakning som Dahlin talar om kan galla motstand, forsvars
kamp och aktiva sokande efter frirum i redan existerande och struk
turella ramar. 

Tidssocialisation i forskolan 

I ett nordiskt projekt finns redovisade studier kl'ing hur olika meka
nismer bidrar till att tidssocialisera barn inom olika familjer.152 Ett 

149Ba11, S.J. (1987). The Micropolitics of the School. London. 
150Ba11, S.J. (1981). Beachside Comprehensive. A Case Study. Cambridge. 
1510ahlin, B. (1993). Didaktik i doda poeters siillskap. Forskningsrapport fran 
Skola och barn. Karlstad. 
152BASUN-projektet (Barndom, samhii11e och utveckling i de nordiska Hinder
na) Hagskolan for Llirarutbildning i Stockholm. I projektet ingar familjer fran 
fern nordiska liinder. 
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av resultaten i projektet visar pa hur medelklassbarn i hogre ut
strackning an barn frim arbetarklassen fostras in i att kontrollera och 
effektivt anvanda sin tid.153 Medelklassbarnens tidsuppfattning 
forefaller darmed ligga battre i fas med den uppfattning om tid som 
till stor del ingar i och styr skolans verksamhet. 

Under barnets forsta ar finns inte de temporala monstren interna
liserade i barnet, utan de uppriitthalls med kontroll och papekanden 
fOr att senare goras till barnets egna. I varje institution finns en 
begransningsapparat vad galler tiden och for att kunna anpassa sig 
pa institutionen ar det nodvandigt att barnet lar sig ratt uppfattning 
om tid; tidsreglerna. Bettelheim betonar hur svart det ar manga 
ganger fOr barnet att anpassa sig till andra tidsmonster, an det som 
finns i familjen.154 Aven Qvarsell menar att varje barn konstruerar 
sin personliga uppfattning om tid utifran vad tid betyder for de 
vuxna som forslar runt barnet till olika aktiviteter .155 

I tidssocialiseringen finns manga konventionella monster. Det 
kan galla att bm'net vet hur lange man gor saker, hur of ta, nar och i 
vilken ordning. Varje institution hailer sig med sina tidsregler vilka 
ofta hamtar naring fran uppfattningen att det finns en yttre och 
matbar tid som aven ska anvandas och utnyttjas.156 Pa vissa klock
slag under dagen och veckan forekommer aktiviteterna som upp
tradda pa ett linjart parlband. 

I en studie beskrivs hur det ar den ekonomiskt-adminstrativa 
tiden som styr aktiviteter pa ett daghem, inte den pedagogiska tiden 
utifrim barns behov.157 Barns dagliga liv levs efter klockan, och till 
och med leken ar inrutad. Institutioner paverkar barns uppfattning 
om tid och det finns skal att anta att det inte bara ar foraldrar som 
lar barnen att vanta, pass a tider och utfora aktiviteter yid ratt tid
punkt, lagom lange, lagom ofta och i en viss ordning. "Ata forst och 
leka sen!" 

Vara barn inlemmas alltsa, enligt flera studier, tidigt i en uppfatt
ning om tid, som gal' ut pa att den yttre tiden ar en vardefull resurs 

153Kristjansson, B.(1993). Children's Socialization to Modern Time Orientation. 
Paper presenterat yid konferensen Early Childhood 11-15 aug. 1993 i Vaxj6. 
154Bettelheim, B.(1981). Inte bara kiirlek. Om behandling av kiinslostiirda barn. 
Stockholm. Ref. i Qvarsell, B. (1991). Utvecklingsmiljiin i morgondagens skola. s6 
91: 15. Falkoping. Bettelheim arbetade rned autistiska barn, men min tolkning 
ar att det kan galla barn generellt. 
155Qvarsell, 1991. Sid. 36-46. 
156Martensson, S. (1977). Childhood Interaction and Temporal Organisation. I 
Economic Geography nr 2. Sid. 99 If. 
157T6rnqvist, E. (1984). Kampen om tiden; Om deltidsbarn i barnomsorgen. G6te
borg. 
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inom familj och forskola, och att det ar viktigt att planera och effek
tivt anvanda den. Barnen lar sig tidigt att rabbla och anvanda klock
tiden som en resurs for handling. Konfirmationsuret hor till en 
gangen tid. Armbandsuret ar inte langre en tioarspresent, utan sna
rare en femarspresent. Aven barns fritid styrs i hog grad av inrutade 
aktiviteter och almanackor och elevkalendrar ar inget ovanligt in
slag hos forstaklassare idag. 

Tidssocialisation i skolan 

Skolan ar ett bra exempel pa en institution som anammat en ab
strakt uppfattning om tiden. Den paminner till sin tidsstuktur om en 
produktionsenhet inom naringslivet, skriver Giddens,158 Ran kallar 
bade skolan och klassrummet for en "power container". Skolans 
strikta tidsstruktur har som en av sina uppgifter att ordna aktivi
teter och att kontrollera eleverna. Skolklockan spelar darvid en stor 
roll och en signal kan fa tusentals elever och larare att byta plats sa 
att var sak sker pa ratt plats och i sin ratta tid. I skolans varld finns 
en inbyggd puIs som ligger bakom regler om nar, hur lange, i vilken 
ordning och hur ofta aktiviteter forekommer,159 

Strikta bade formella och informella regler gor att eleverna pa 
manga satt inskolas i den yttre och abstrakta tidens disciplin,160 Till 
de informella tidsreglerna hor alIa de oskrivna regler som brukar 
kallas den dolda laroplanen. I den nuvarande laroplanen Lpo 94 
finns ingenting uttryckt som handlar om att passa tider eller att an
vanda sin tid vaI. Daremot har det funnits tydliga laroplansskriv
ningar om vikten av att effektivisera sin tidsanvandning. Detta 
exempeI ar hamtat fran Lgr 62: 

Ungdomar bor lara sig vardesalta tiden anlingen som en pro
duklionsfaktor i form av arbetslid eller som av fritid. (Lgr 62, s. 
41)161 

158Giddens, 1984. Giddens diskuterar Foucaults synpunkter kring skolans lik
het med fangelser och mentalsjukhus som elt salt att stanga in och Wrvara, sa 
att individer halls pa ratt plats pa ralt tid. 
159 Adam, 1993. 
160Schonmann, S. (1990). Israeli Teacher's Metaphors About Time. I Ben-Peretz 
& Bromme (Eds.), The Nature a/Time in schools. New York. 
161Sko16verstyrelsen: Uroplan for grundskolan, 1962. 
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Det mesta i skolans verksamhet ar "timat". Elever, foraldrar och 
skolpersonal ar koreograferade "to a symphony of buzzers and bells, 
timetables, schedules and deadlines" .162 Skolarbetet kan med detta 
synsatt temporalt sett paminna om vilket annat arbete som helst. 

Willis har i en valkand studie beskrivit hur eleverna i en engelsk 
skola skapar en motkultur som gar ut pa att undkomma inskolning 
till en linjar och abstrakt inlarningsrytm. Skolans tidsregler innebar 
att varje elev ska lara sig att arbeta individuellt och att eleverna ska 
lara sig att kontrollera sig temporalt sett dvs passa tider,163 Skolans 
tidsdisciplin ar pa detta satt cellartad, vilket innebar att arbete med 
speciella delar av kroppen sker pa darfor avsedda platser. Skolan 
som social institution har ambitionen att gora barnet till en social 
maskin.164 

I Bera studier om larare framkommer att larare ar mycket tids
medvetna, och att de talar mycket om tid. Tiden upplevs ofta som 
en fortryckare och larare visar en negativ installning till tidens 
tvang,165 Larare ar pa manga satt paverkade av den industriella och 
kvantitativa uppfattningen om tid i sina ambitioner att producera 
lektionstider och rasttider. Trots att lektioner och raster endast ar en 
social temporal konstruktion ifragasatts de sallan i skolans varld.166 
Larare och elever kanner tyngden fran tidspressen och den inrutade 
skoldagen. Uppgiften for eleven ar att anpassa sin egen tidsuppfatt
ning till den uppfattning om tid som kollektivet ger uttryck for, 
under ledning av lararna.167 

Temporalt frirum i skolkontexten 

Skolans tidsstruktur och tidsorganisering, forefaller vara baserad pa 
den objektiva, abstrakta, matbara newtonska uppfattningen om tid. 
Amnen mats i kvantitativa matt. Lektionstider anges i timmar och 
minuter och ratt tid och plats anges fOr varje amne. Trots, eller pit 
grund av detta, pitgilr ett standigt sokande efter temporalt frirum i 

162Adam, 1990. 5id. 105. 
163Willis, P. (1981). Fostran till/onearbete. Goteborg. 
164Giddens, 1984. 
1655e artiklar i Ben-Peretz & Bromme (Eds.), (1990). The Natllre of Time in 
Schools. New York. 
166Kanske beroende pa att alla tider ocksa ger trygghet och stabilitet at skolans 
vardag. 
167 Adam, 1993. 
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skolan. Elever saker med olika medel undkomma skolans strikta 
och inrutade tidsstruktur. Detta har diskuterats i en rad studier. 

Sandin beskriver hur infarandet av folkskolestadgan 1842 be
gransade barns "fria tid".168 En av skolans svaraste uppgifter var att 
disciplinera barnen till skolans strikta tidsschema da eleverna (och 
aven deras faraldrar) gjorde sitt basta far att beMlla greppet om bar
nens fria tid utanfar skolinstitutionen. Implicit i skolverksamheten 
fanns antagandet att elevernas vilja att vara fria kunde farknippas 
med vilja till njutning;169 

Mangfaldig ar ungdomens vanart, men dess yttringar kunna sa 
godt som foras tillbaka till endera af tvenne grunddrifter hos 
manniskan, lusten att njuta oeh lusten att vara fri. (Folkskolans 
van, 1878, nr 21) 

Det har alltid funnits elever som saker sig bort fran och inte klarar 
av tidsterrorn i skolan. Steven Ball beskriver maIande hur eleverna 
pa en skola hela tiden at" sysselsatta med att saka ett frirum. Det 
finns manga satt att undkomma "the tyranny of the devil's mill".170 
Det fOrefaller som om vissa elever har svarare att anpassa sig an 
andra, och dessa elever agnar stor energi at att saka temporalt och 
spatialt frirum pa sKolans omrade. Ett bra exempel pa elevers 
stravan att hitta frirum inom skolans vaggar ger Willis i sin studie 
"Learning to Labour."171 Pojkarnas anti-skolkultur gar bland annat 
ut pa att kranka skolans etablerade tidsstrukturer. Pojkarna vill ra 
aver och paverka sin egen tid i skolan och slilss far ratten till den. 
Det finns skal att anta att skolans uttalade och outtalade temporala 
krav inte riktigt stammer averens med pojkarnas. De ville sjalva be
stamma var de skulle vara och nar. Aven Ball pavisar den kamp om 
tiden som farekommer pa skolarenan. Han kan i sina etnografiska 
studier av skolor finna det han kalIar "pocket's of resistence."I72 

168Sandin, B. (1986). Hemmet, gatan elIe,. fabriken. Folkzmdervisning och barnupp
fostran i svenska stiider 1600-1850. Lund. 
169r KRUT ( Kritisk utbildningstidskriftJ Ilr 49 (1-1988J. KRUT tar upp tidsdisci
plineringen som en del av den dolda laroplanen. Utan att det finns tydligt ut
tryekt i skolans maIdokument ar en av skolans funktioner att lara eleverna att 
passa tider oeh att anvanda tiden val. 
170Ball, S.J. et al. (1986). The Tyranny of the Devil's Mill. r S. Delamont & M. 
Galton (Eds.), Inside the SecondanJ Classroom. London. Sid. 41-57. 
171 Willis, 1981. 
172Ball,1981. 
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SammanfaUande kommentar 

De varderingar som ligger bakom formandet och uppratthallandet 
av en kvantitativ tidserfarenhet blir tydliga i skolans vardag. Tiden 
mats matematiskt och indelas i mindre enheter, vilket till stor del 
styr den pedagogiska verksamheten. Larare talar om tidspressen 
och eleverna fostras in i ett tankande som bygger pa en objektiv 
tidsaspekt och som forutsatter effektiv tidsanvandning och nog
grann planering med siktet installt pa framtiden. 

Studier av skolans tidsregler visar pa, att den uppfattning om tid 
som grundar sig pa en kvantitativ och matbar tid fortplantar sig i 
skolarbetet pa ett patagligt satt. I skolvardagen finns exempel pa hur 
tiden varderas och anvands som matt pa skolans verksamhet. 
Skolans temporala monster finns konstituerade och den temporala 
ramen gor sig gallande i form av strikta och valplanerade tidsstruk
turer. De temporala ramarna, som kan vara svaga eller starka, pa
verkar frekvens, tidpunkt, tempo, sekvens och varaktighet i under
visningssituationen. 

Nagra elever for en kamp mot de tidsregler som ar forharskande 
i skolan och soker ett temporalt frirum fran tidsschemat. Dessa elever 
finner frakturer eller motstandfickor i skolans temporala ram. 
Andra grupper av elever forefaller ha lattare att anpassa sig till sko
lans strikta arbetsdelning pa grund av att det finns en samstammig
het mellan hemmets och skolans tidsregler. 

Den uppfattning om tid som ar forharskande pa en kollektiv niva 
ar ocksa den uppfattning om tid som pa manga satt styr och ingar i 
skolans vardag. Elever och larare styrs av temporala konventioner 
som grundar sig pa en uppfattning om en yttre, matbar, vardefull 
och objektiv tid i en kultur som vardesatter en systematisk och 
regelbunden livsforing. Den tidskunskap som overfors i skolans 
varld har fa beroringspunkter med en subjektiv tidsaspekt. 

Reflektioner 

De elever som kampar for ratten till sin egen tid har stor sympati 
frim flera centrala tankare och ideologer. Bade Rousseau och 
Korczak kravde att skolbarnen inte skulle behova utnyttja all tid 
effektivt och att de borde ha ratten till sin egen tid.173 Korczak be
tonade barnens ratt till den dag som al'. 

173Roussaeu, J. J. (1762/1977). Emife; Om uppfostrall dell. Giiteborg. Korczak, J. 
(1992). Hur mall iilskar eft barn. Stockholm. 
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I Ernile aterkommer Rousseau yid ett flertal tilWillen till att barn be
hover tillatas den tid sorn behovs for att utvecklas; alia har sin egen 
inlarnings- och utvecklingsrytrn. Den viktigaste regeln fOr den sorn 
fostrar barn ar att inte soka vinna tid, utan att forlora tid.174 Det ar 
brattorn i skolan idag, och var skapas den fria tid sorn skolbarn kan 
anvanda for reflektion och tankar om sitt eget larande?175 Varfor ar 
organisationen av timplanens rninuter viktigare an sjalva innehaIlet, 
nar man har anledning att tro att kvantitet tid pa schernat inte ar det 
samma som tiden som kvalitet? Fyrtio minuter svenska pa schemat 
ar inte detsamrna som fyrtio minuter svenska for eleven. 

174Rousseau, 1762/1977. Sid. 83. 
175Lpo 94 fokuserar reflektion kring eget larande. Kunskapande innebar med
vetenhet om del egna larandet. 
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KapiteI5 

Tolkningsramar och frageshillningar 

Det gar att urskilja flera olika kunskapsintressen nar det galler 
forskning om tid. I min forskningsoversikt har jag sokt beskriva hur 
mangfacetterat detta probIemomrade ar. Jag har kant ett behov av 
att orientera mig om den teoretiska debatten om tidens vasen fOr att 
kunna kIargora och identifiera den rika variation som finns i barns 
uppIevelser av tid; uppIevelser som kan kopplas inte bara till ett 
vetenskapligt kunskapsintresse, utan till flera. 

I detta kapitel sammanstaller jag nagra teoretiska hallpunkter ut
ifran flera discipIiners tidsbegrepp. Dessa tidsbegrepp inrymmer sa
val en ontologisk som en epistemologisk dimension. Genom dessa 
dimensioner gar flera olika strak utifran olika discipliners kun
skapsintressen. Jag ser dock det filosofiska perspektivet som ett kitt 
som sammanfogar olika discipIiners forskningsfalt. 

Objektiv lid 

Ontologisk 
dimension 

Vad lid ar 

Fysik 
Biologi 

Vad lid ar 

Epistemologisk 
dimension 

Hur kunskap om 
lid bildas 

Sociologi, Historia 
Utveckl. psykologi 

Interdisciplinart 
vetenskapligt fait: 

Utbildn. sOciologi 
Antropologi 

filosofi 
Hur kunskap om 

Subjekliv lid lid bildas 

Socialpsykologi 

Figllr 2 

Utveckl. psykologi 
Social psykologi 

Exempel pa olika forskningsfiilt som ror tidens ontologiska och episte
mologiska dimension 
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De teoretiska hallpunkterna, som jag samlar i min tolkningsram, ar 
bryggan over till mitt empiriska arbete med att fors ta, gestalta och 
tolka skolbarns upplevelser av lid, men de tjanar ocksa som ett klar
gorande av de centrala begrepp som jag anvander i avhandlingen. 
De kommer ocksa att vara vagledande for formulering av fragestall
ningar och for analys och tolkning av mitt forskningsmateriaI.176 

Tolkningsramar 

Jag presenterar min tolkningsram i tre delar som griper over olika 
kunskapsintressen. Darmed skapas en forutsattning for att jag i mitt 
empiriska arbete ska kunna bejaka samexistensen av flera olika 
slags tidsbegrepp.177 Den forsta ar en sammanstallning av upplevel
ser av en objekliv lid och den andra omfattar upplevelser av en sub
jekliv lid. Anledningen till att jag renodlat dessa tva huvudlinjer ar 
att de ofta kan forstas som varandras motsatser, men enligt manga 
forskare ar det olyckligt att driva denna polarisering aUt for 
li'mgt.178 I den tredje delen av tolkningsramen fokuserar jag darfOr 
hur dessa, till synes kontrara tidsupplevelser kan relateras till var
andra. 

Tolkningsram kring den objektiva tiden 

Den objektiva tiden utanfor individen kan matas matematiskt och ar 
linjart utstrackt i en framatriktad bana. Detta tidsbegrepp har fort
plantats pa en kultureU niva i samhallsorganisationen sa att tiden 
kan planeras, saljas, koordineras och varderas. Denna uppfattning 
om tiden ar idag radande pa en kollektiv niva och tas oftast fOr 
given. Vi anvander dessa tidsbegrepp nar vi ordnar oss ekonomiskt, 
kulturellt och socialt. I skolan rader, enligt flera studier, den objek
tiva tiden. Den styr pa manga satt elevers och larares skolverksam
het, men ocksa var syn pa skolbarns inlarningsgang. Den objektiva 

176''Vagledande'' for att markera att jag vid insamling och analys av data vill 
beMlla ett visst frirum for att kunna lyssna pa vad som finns i data. En appen 
installning till skolbarnens upplevelser av lid kan beframja en indukliv Mllning 
i arbetel. 
177 Adam, B. (1995). Timewatclz. Tlze social analysis of time. Cambridge. Adam 
faresprakar ett berikande samarbete mellan olika discipliner och forskare. Det 
senaste aret !inns flera fruktbara exempel pa tvarvetenskapliga konferenser 
som I.ex. forsaker farena ett biologiskt och ett sociologiskt lidsperspektiv. 
178Kristensson Uggla, 1994. 
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tiden ar det nay kring vilket skolverksamheten ar organiserad, och 
den utgor en temporal ram inom vilken undervisningen existerar. 
Den temporala ram som omger skolbarn grundar sig pa tiden som 
kvantitet som inte paverkas av aktivitetsgrad, spanningslage eller 
kansloupplevelser. 

Foljande bestamning av objektiv tid kommer att anvandas i av
handlingen: 

Den objektiva tiden iir homogen, uniform Oell kan inde/as i mindre 
miitbara enheter (timmar, minuter ete.). Den har sina rtitter i eft 
fiJsikaliskt tidsbegrepp. 

Den objektiva tiden iir abstrakt oeh irreversibel. Den IOper som pii 
en linje framat oberoende av innehiill. 

Den objektiva tiden anviinds for kulturell, social oeh ekonomisk or
ganisering pt! en kollektiv nivt! oeh iir klllturellt betingad. 

Den objektiva tiden kan anviindas oelt diirmed planeras, "timas" 
Oell koordineras sasom en resurs oeh en kvantitet tid. 

Den objektiva tiden har ett ekonomiskt viirde oelt kan forknippas 
med makt. 

Den objektiva tiden iir kontextliis oeh affektlos. 

I den empiriska delen av avhandlingen kallar jag ovanstaende 
tolkningsram den yttre temporala ramen. 

Tolkningsram kring den subjektiva tiden 

Idag borjar uppfattningen om en enda objektiv tid ifragasattas; dels 
internt inom det fysiska tidsforskningen, dels inom andra veten
skapliga discipliner. Vi kan ocksa finna ett ifragasattande av den ob
jektiva tiden inom ungdomskulturen, till fOrman for ett bejakande 
av en subjektivt grundad tidsupplevelse som hamtar naring i upp
levd meningsfullhet och i den kontext som omger individen. 

I kapitel fyra har jag sokt problematisera hur uppfattningar om 
en subjektiv tid idag har fatt ny aktualitet inom flera olika discipli
ner. Denna mangdimensionella och alternativa tidserfarenhet finns 
endast i samband med att manniskor erfar den; den ar djupt person-
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lig. Den ar vaxlande, omatbar och affektladdad. Den har med 
menillgs£ullhet, spannillgsniva och intensitet att gara, men kan ock
sa inbegripa antalet handelser som intriiffar under en tidsrymd. Den 
subjektiva tidsaspekten kan vara svar att fanga pa grund av att den 
skiftar beroende pa kontext och kansloupplevelser. I avhandlingen 
kommer faljande tolkningsram att anvandas far den subjektiva 
tiden: 

Den subjektiva tidel! ar heterogen, omiitbar och skiftande. 

Den subjektiva tiden ar kontextberoende och innesluter affekter 
och kanslor. 

Den subjektiva tidel! ar reversibel, konkret och kan sM stilla. 

Den subjektiva tiden varierar mellan och inom individer och 
mellan grupper. 

Den subjektiva tiden ar laddad med mening pi! det personliga 
planet och ar individuell. 

Den subjektiva tiden kan vara bel'Oende av antalet handelser som 
intraffar under en viss tidsr1Jmd.179 

I den empiriska delen kallar jag ovanstaende tolkningsram det inre 
temporala frirummet. 

Tolkningsram kring spanningsfaltet meIIan den objektiva och 
den subjektiva tiden 

Vi har tidigare sett hur den objektiva tiden och den subjektiva tiden 
i manga sammanhang stallts mot varandra. Det £inns idag mycket 
som talar £ar att karnan inom tidsproblematiken star att finna i hur 
uppleveIsen av en objektiv och upplevelsen av en subjektiv tid sam
spelar med varandra. Matet ar komplicerat och sparsamt utforskat 
bade teoretiskt och empiriskt. Ricoeur tillhandahaller filosofiska 
infallsvinklar pa spannings£altet mellan den "varldsliga" objektiva 

1790et rader aenighet po. denna punkt. Oels finns standpunkten att det ar 
antalet handelser sam paverkar individens upplevelse av den inre tiden, dels 
den att det aeksa beror po. den upplevda kvaliten pa de handelser sam intraffar. 
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tiden och den fenomenologiska och subjektiva tiden.180 Spanningen 
kan, enligt Ricoeur, fiingas med ett tredje begrepp; "den tredje och 
den manskliga tiden". Detta begrepp utgor en brygga mellan den 
objektiva och den subjektiva tiden. Aven Elias diskuterar forhiillan
det mellan tiden som subjekt och tiden som objekt: 181 

The difficulty is that 'time' does not fit into the conceptual 
schema of this dualism; like a good many other data, it defines 
classification as either natural or social, either objective or 
subjective: it is both rolled into one. The puzzle can't be 
resolved / .. ./ as long as the problem of the relationship be
tween 'physical time' and 'social time' remains resolved. (Elias, 
1992, s. 117) 

Elias ger en fingervisning om att spanningsfiiltet behover studeras 
och menar att det trots metodologiska svilrigheter bor finnas mojlig
het att undersoka "manniskan i naturen" dvs det frirum som finns 
inom den yttre tidens ram.182 Aven Adam diskuterar en mojlighet 
att slappa fram den multipla och relativa tidserfarenheten genom att 
forstil den yttre och den inre tiden jiimsides med varandra; over
lappande varandra.183 Hon hiivdar att vi behover studier som kan 
beskriva och forsta lankarna mellan uppfattningar om en abstrakt 
och objektiv klocktid och uppfattningar om en levd kontextuell sub
jektiv tid bade hos barn och vuxna.184 

Spiinningsfaltet mellan objektiv och subjektiv tid kan samman
fattas i foljande punkter: 

Det finns en relation me/lan den objektiva tiden och den subjektiva 
tiden. Denna relation ar outforskad och komplicerad. 

Denna re/ation kan formuleras i ell mote, en spanning el/er en 
konflikt. 

Den objektiva tiden och den subjektiva tiden overlappar och finns 
inbaddade i varandra i komplicerade monster. 

180Kristensson-Uggla, 1994. Ricoeurs originaltext finns i Ricoeur, P. (1983-
1985). Temps et recit I-Ill. Paris. Foreligger ocksa i engelsk oversiittning Ricoeur, 
P. (1988). Time alld Narrative. Chicago. 
181Elias, 1992. Elias betonar hur uppfattningen om en yttre tid kan fungera som 
ett socialt och deterrninerande tvang och vara en ram inom vilken andra tids
upplevelser uppst"r. 
182Ibid. 
183 Adam, 1990. 

184Adam, 1988; 1990. 
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I splinningsfliltet kan en tredje lid formuleras; den mlinskliga liden. 

Splinningsfliltet kan utgora den arena dlir motet mellan individens 
tid och kollektivets tid framtrlider. 

Fragestallningar 

Det overgripande syftet med detta arbete ar alltsa att forsta, beskri
va och tolka skolbarns upplevelser av tid. Mina teoretiska utg,'mgs
punkter har sammanforts i tre tolkningsramar som hjalper mig att 
precisera de fragestallningar som kommer att styra det empiriska 
arbetet. Arbetet kommer att vagledas av foljande fragestallningar: 

• Hur beskriver barn sina upplevelser av den objektiva tiden 
och hur kan dessa upplevelser l'elateras till den yttre tempora
la ramen som finns pa en kollektiv niva? 

• Hur uttrycker barnen upplevelser av subjektiv tid och hur kan 
de upplevelserna gestaltas? 

• I vilken omfattning ar det mojIigt att relatera upplevelser av 
objektiv tid till upplevelser av subjektiv tid? Och i sa fall hur 
ser dessa fOl'bindelselankar / moten ut? 

• Finns i skolkontexten uttryck for motet mellan skolans tid och 
elevens. Hur kan motet gestaltas? 

• Hur kan barnens tidsupplevelser i skolkontexten relateras till 
ett pedagogiskt sammanhang? 
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Kapitel6 

Forskningsperspektiv och metod 

I detta kapitel redovisal' jag de antaganden och utgimgspunkter som 
liggel' bakom mitt metodval. Aven al'betets uppHiggning presen
teras. I den senare delen av kapitlet beskriver jag hur materialet ana
lyserats och tolkats. Sist diskuterar jag nagra tillfOrlitlighetsfl'agol'. 

Utgangspunkter 

Det val' mina nej-sagande och mindre engagerade elever sorn gjol'de 
att jag i slutet av 80-talet, efter ett tjugotal ar som lagstadielaral'e, 
borjade lasa utbildningssociologisk litteratur. Mitt intresse for barns 
upplevelser av tid vaxte fram i samband med studier i pedagogik 
och fordjupades yttel'ligare nar jag infor en 60p-uppsats om barns 
upplevelser av tid tog del av litteratur kring tidssocialisation.1 Jag 
tyckte mig marka att det, som det kan forefalla, abstrakta temat tid 
hade engagerat manga barn. Jag blev overraskad av detta stora en
gagemang. Berattelserna var laddade med besvikelse, ilska och for
vaning. Engagemanget i texterna framkallade fragor som: Vad be
tydel' det att barnen upplever tiden sa problematisk? Vilka konse
kvenser kan det ha for skolverksamheten? Dessa fragol' var uppl'in
nelsen till detta arbete. 

Jag uppmarksammade ocksa att det, forutom Piagets forskning, 
fanns fa empiriska studier att tillga om barns upplevelsel' av tid.2 De 
studier som gjorts hade genomforts i en stYl'd, kontextfri experi
mentell situation, dar det inte fragades efter barnens egna upp
levelser. Efter en hel del sokande har jag funnit ett fatal studier som 
lyfter fram problemomradet i ett barnperspektiv, och med barn som 
infol'manter i ett kontextuellt sammanhang. 

Men min stora aha-upplevelse gallde nog mitt eget forhallande 
till barntexter. Som jaktad och effektiv lagstadielarare har jag kon
fronterats med manga barntexter - ofta utrustad med en rodpenna! 
En stapplande l'ad nedplitad med en svettig och krampaktig hand 
fick inte alltid den uppmarksamhet den forljanade, ar jag radd. Mitt 
intresse for barntexter bestod i att hitta och korrigera stavfel och 

1Westlund, I. (1992). Barns sociala tid; mejlighet eller begransning? 60p-uppsats. 
Institutionen fer pedagogik och psykologi. Linkepings universitet. 
2Piaget, 1968. 
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meningsbyggnadsfel. Detta trots att jag sjalv som ung plagats avalla 
rodmarkeringar i uppsatserna. De texter som mina elever skrev 
hade ofta ett faktainriktad inneMll och min uppgift var ofta att 
"kolla upp" att alla fakta fanns med. Skrivuppgifter som innebar ett 
fritt formulerande och filosoferande kring teman som det inte finns 
ett entydigt svar pa, var mindre vanliga. De texter som barnen skrev 
ha de ofta ingen mottagare, och var inte kommunikativa till sin 
karaktar.3 

Arbetet med denna avhandling har inneburit ett forandrat for
haJlningssatt till barns texter och jag instammer med Ricoeur som 
menar att tolkning kan innebara ett nytt satt att vara; i mitt fall ett 
annorlunda satt att lasa barntexter.4 Hur barn skriver-aspekten har 
fatt ge vika for vad barn skriver-aspekten.5 

Mitt forskningsperspektiv ansluter till den forstaelseinriktade sam
hallsforskningen som arbetat i anslutning till en humanistisk tra
dition.6 Den forstaende samhiillsforskningen tillhandaMller vagar 
for att battre forsta och forklara social mansklig verksamhet och 
samhalleliga fenomen. Den har sina rotter i en fenomenologisk och 
hermeneutisk forskningstradition. Hermeneutiken betraktas dar
med inte som en metodlara, utan handlar om metodens forutsatt
ningar. Mitt hermeneutiska perspektiv £ar salunda metodiska kon
sekvenser for detta arbete. 

Mitt forskningsperspektiv inrymmer ingen skarp grans mellan 
forklaring och forstaelse; de befruktar varandra saval inom mitt 
forskningsproblem och dess historiska sammanhang, som min for
fiirstaelse. Flera filosofer har arbetat med att forsoka forena forsta
else och forklaring.7 De ser forklaringen som en vag till den forsta
else som bor vara malet nar det galler mansklig verksamhet. Den 
forstaelse som ar slutmalet, ar inte forutbestamd enligt en alltfor 
styrande och utstakad process. 

For Ricoeur handlar fiirklaringen om de strukturer och det lag
bundna som manniskan lever i och som omger henne bade his to
riskt och kontextuellt; "det ofrivilliga". Forstaelsen handlar om det 

3Process-skrivningen hade annu inte konunit till byn. 
4Ricoeur, P. (1977). Distansering som hermeneutisk funktion. I H. Engdahl, 
(Red.), Herlllelteutik. Stockholm. Se iiven Hammersly & Atkinson. (1987). Felt
lIletodikk. Oslo. Sid. 33. Termen for delta ar "reflexivity". 
5Se Green, 1., Hjelm, 8., Westlund, 1. (1995). Barns livssituation och livstolkning. 
I LOCUS; Tidskrift for barn- och ultgdolllsvetenskap nr 1. Stockholm: HLS. 
6Helenius, R. (1990). Forsitl och biittre veta. Malma. Sid. 24-5. 
7von Wright, CH. (1971). Explanation and Understanding. London. Sid. 1-33. 
Aven Ricoeur, 1986. Sid. 39-43. 
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manniskor alltid velat saga om sig sjalva nar de anvander viljan och 
friheten att forverkliga egna tankar, onskningar och mojligheter; 
"det frivilliga". Han menar dock att forklaringen och forstaelsen 
maste komplettera varandra.8 Tolkningsakten ar da en process fran 
"intuitiv forstaelse" over forklaringen till "lard forstaelse".9 

Med dialektik menar jag ett synsatt som inte ser f6rklaringen 
och forstaeIsen sorn tva varandra uteslutande alternativ/ utan 
istallet som tv" pa varandra fOljande moment i en komplicerad 
process man kan kalla tolkning. (Ricoeur, 1988 s. 68) 

Elias har liknande tankar om ett forskningsperspektiv som inne
fattar bade forklaring och forstaelse. Han talar om att forskaren ska 
undersoka "manniskan i naturen" och problematiserar en klassisk 
tudelning mellan ett naturvetenskapligt och humanvetenskapligt 
ideaJ.10 Manniskan erfar en makrovarld som determinerar, men kan 
utifran denna fa ett visst spelutrymme nar hon upplever, tolkar och 
beskriver omgivningen pa sitt eget satt. Saker och ting kan uppfattas 
bade utifran och inifran. 

Nar det galler mitt problemomrade, barns upplevelser av tid, 
kallar Elias barnets inlarning och anpassning till den sociala tiden 
fOr individualisering av socialt fakta. Barnet uppfinner inte tiden, 
utan lar sig sociala institutioners tidsmonster och upplever tiden 
bade externt och internt. Jag uppfattar det som om Elias talar om att 
dessa sociala fakta ar kulturellt- och kontextberoende. 

von Wright anser dock att det metodologiskt ar viktigt att skilja 
pa forklaring och forstaelse, men att de tva aktiviteterna att forshl/ 
tolka och forklara andock ar sammanbundna. 

The two activitiesl moreover, seem to be interconnected and to 
support each other in charactaristic ways. This is another 
reason for separating them in a methodolodical inquiry. 
Explanation at one level often paves the way for a reinter
pretation of the facts at a higher level. (von Wright, 1971, s. 134) 

8Ricoeur, 1988. I Inledning av Kemp, P och Kristensson, B. som hanvisar till 
Ricoeurs bok Det frivilliga och det ofrivilliga. Sid. 14. 
9Ricoeur, 1988. Sid. 71-98. 
10Elias, 1992. Sid. 96 f. 
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Barnens rost 

Jag har en tilltro till att barn har formaga och vilja att beratta nagon
ting om sin verklighet.ll Jag tror att skolbarn kan kritisera och 
ifragasatta det som vi vuxna tar for givet, om de bara £ar mojlighet 
att reflektera over och formulera sig utan krav pa sig, att redovisa 
fakta som det £inns ett ratt svar pa,12 

In general, research has not tended to focus upon the ex
periences of the young. Indeed, adults tend to project their own 
fears and fantasies upon the young rather than attempt to 
listen, learn and articulate understandings of what it is like to 
be young and on the receiving end of adult intentions. 
(Schostack & Logan, 1984, s. 3)13 

Om inte annat borde barn fa mojlighet till och ha en formaga att 
saga nej. Jag vill har hanvisa till Ricoeur som, visserligen i ett filoso
fiskt sammanhang, havdar att: 

( ... ) ingen vetenskapiig farklaring av manniskans liv utifrlm or
saker och lagbundenhet kan pavisa att manniskan inte har 
nagon vilja. Viljan bestar farst och framst i manniskans majlig
het att saga nej. (Ricoeur, 1988, s. 14)14 

I ett metodologiskt sammanhang vill jag anvanda Ricoeurs resone
mang for att peka pa pl'Oblemet med att lata barnen komma till tals, 
sa att de inte bara betraktas som ett forskningsobjekt. Men det ocksa 
viktigt att barnen i sjiilva informantsituationen kan valja att inte 
deltaga. For att kunna lyssna till barn och vara lyhord for vad de har 
att saga kravs tid och en lyssnande och tillatande installning. Men 
det kan ocksa finnas "emancipatory reasons" fOr att lyfta fram vad 
barnen har att saga om tiden,15 Jag vill saledes inte betrakta barnen 
som "offer" eller som socialiseringsobjekt. Det kan vara bra att an
vanda denna lyssnande installning nar ett omrade ar daligt ut-

llDenna tilltro finns inom det projektsammanhang som jag ingar i. Se Green, I. 
& Hartman, S. G. (1992). Barns livssituation och livstolkning. Projektpresenta
tion. Arbetsrapport, nr 33. Institutionen for pedagogik och psykologi. Linkapings 
universitet. 
12Westlund, I. (1995). Searching for temporal autonomy. Paper presenterat yid 
ASSET (Association for the Social Study ofTime)-konferens i Dartington, England. 
13Schostak. J.P. & Logan, T. (1984). Pupil Experience. London. 
14Ricoeur, 1988. Det ofrivilliga och det ofrivilliga. Sid. 14. 
15Henwood, K. & Pidgeon, N. (1993). Qualitative Research and Psychological 
Theorizing. I M. Hammersley, (Ed.),Social Research; Philosophy, Politics and 
Practice. London. Sid. 16. 
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forskat empiriskt, utan alltfor aprioriska och starka teorier som styr 
forskningsprocessen.16 Mitt barnperspektiv kan ocksa vara en po
tential for att upptacka och artikulera nya perspektiv pa en kand och 
beforskad kontext; i detta fall skolkontexten. 

Mitt barnperspektiv inbegriper siUunda en generos och lyhord 
installning till mina informanter bade i skrivsituationen, och det 
material som ligger till grund for analys och tolkning. Det ar manga 
roster och variationer som ska komma till tals och samsas nar per
spektivet ar tillatande, och aven detta far konsekvenser for val av 
metod. 

Denna installning ligger dock inbaddad i den ram som litteratur
lasning om tidsupplevelsen andock maste utgora,17 Barnens texter 
finns inte i ett tomrum. De £inns invavda i ett kulturellt samman
hang, som ar genomsyrat av kunskaper fran aktuella traditions
monster och historiska sammanhang. En studie av barns upple
velser kan saledes ocksa kasta ett ljus over barns sociala miljo, da 
barns beskrivningar av ett fenomen ofta ar situationsbundet.18 Tiller 
lanar uttrycket "field dependence" nar han diskuterar hur barns 
upplevelser och utsagor ar beroende av kontexten.19 Utan insikt om 
forskningsproblemet och dess begreppsapparat kan det svart att 
fanga in och forsta vad barnen egentligen vill saga.20 Jag betraktar 
synliggorande av olika forskningsperspektiv pa tidsproblematiken 
som en tillgang. Teoretisk kanslighet kan ibland vara en forutsatt
ning for att se och upptacka. 

Metod; en konsekvens av perspektivet 

Utifran det forskningsperspektiv som tidigare beskrivits och som 
ocksa utgor ett redskap for resultattolkning, har jag valt metoder, 
som bade gel' mojlighet att gora barnens rost hard och att beskriva 
och forsta hur barn ens upplevelser av tid a1' beskaffade. Det finns 
olika termer som kan anvandas nar upplevelser och uppfattningar 

16Schostack & Logan, 1984. Pa sid. 17 talar de om att man vanligtvis anvander 
"pupil data to fit existing categories and theories". 
17Pare analysen blev en arbetsrapport klar. Westlund, 1. (1992). Barns sociala 
tid; en litteraturaversikt. Arbetsrapport.1nstitutionen for pedagogik och psykolo
gi. Linkapings universitet. 
18TilIer, p.a. (1988). Barn sorn sakkyndige inforrnanter. I M. G. Jensen, (Red.), 
Interview med born. Kopenhavn. 
19Tiller, 1988. Sid. 66-7. 
20Green & Hartman, 1992. Sid. 27-8. 
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ska beskrivas, och darfor vill jag kort redogora for hur detta arbete 
forhi\ller sig infor alia de inneborder som termerna kan ha i olika 
sammanhang. 

Begreppet upplevelse21 

Det finns skiftningar i definitionen av begreppet "upplevelse. "22 Nar 
begreppets inneMll ska definieras sa ligger termerna "uppfattning" 
och "erfarenhet" nara. Dahlin diskuterar sig fram till att "upp
fattning" kan innebara bade oreflekterade och reflekterade "erfaren
heter." Termen "erfarenhet" behover darfor ocksa definieras, anses 
Dahlin och knyter an till den fenomenologiska traditionens 
Erfahrung (erfarenhet) och Erlebnis (upplevelse). Vmje erfarenhet kan 
saJedes ge upphov till en upplevelse.23 

Det ar av stor vikt att naraliggande termer av detta slag blir defi
nierade.24 Manga missfOrstand i sprakbruket kan bero pa oversatt
ningsproblem. Engelskans experience oversatts till bade "erfarenhet" 
och "upplevelse" och finns som vi ser ovan, som en del av "uppfatt
ningH. 

Aven nar det galler engelskans conception finns oklarheter om 
oversattning till svenska, da det oversatts med bade uppfattning om 
och upplevelse av. Nar det galler litteratur och forskning kring mitt 
problemornrade finns en tvetydighet om vad som egentligen avses 
pa svenska nar conception och experience oversatts. Jag har lagt marke 
till, att det ofta inte gors nagon distinktion vare sig mellan conception 
of time eller experience of time pa engelska. Denna otydlighet gor att 
svenskans "tidsupplevelse", "tidsuppfattning" och "tidserfarenhet" 
ocksa ar foremal for en sarnrnanblandning. 

Inom fenomenografin forekommer studier av manniskors om
varldsuppfattningar. De fenomenografiska analyserna av manni
skors uppfattningar ar dock i allmanhet genomforda utan hansyn 

21 Det fiirefaller som om det ar en vansklig uppgift all saka definiera "upp
levelse". Jag saker dock i detta avsnill all nagot farhltlla mig till det "snar" av 
uppfattningar om vad upplevelse kan vara. 
22Dahlin, B. (1993). Didaktik i dlida poeters siillskap. Forskningsrapport fran Skola 
och barn. Hagskolan i Karlstad. 
23Dahlin, 1993. Sid. 12 
24Akerberg, H. (1986). Hermeneutik och pedagogisk psykologi. Stockholm. Sid. 84-
85 
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till kontext.25 Utifrfm en fenomenografisk horisont definierar 
Marton experienced vara liktydigt med conceptualized.26 Inom feno
menografin forekommer dessutom en skillnad mellan "uppfattning 
om" och "uppfattning av". Den distinktionen blir dock alltmer sud
dig, menar Hasselgren.27 

Ambitionen med detta arbete ar att fa kunskap om barns upp
levelser av tid utifran en fenomenologisk tradition. Med upplevelse 
avses da reflekterad erfarenhet. En upplevelse av tiden ar inte 
endast en enstaka erfarenhet. Odman skriver:28 

Upplevelse ar saledes inte liktydigt med intellektuell reflektion 
utan fOregar klyvningen mellan ett tankande subjekt och ett 
tankt objekt. (Odman, 1979, s. 29) 

Mot bakgrund av den vetenskapliga debatten om begreppen upp
fattning och upplevelse, har jag valt att ta fasta pa upplevelsebe
greppet. Motivet for detta val ar att upplevelsebegreppet ger ut
rymme for emotionella och existentiella dimensioner. Barns upp
levelse av tid innebar saIedes i detta arbete bade Erfahrung och 
Erlebnis enligt den tolknlng som Odman presenterar ovan. 

Kvalitativa metoder for att samla in data 

Nar en forskare samlar in, analyserar och tolkar sitt material, inne
bar detta manga val. Dessa val far betydelse for hur resultaten kan 
anvandas och bedomas. Jag har anvant olika, men narbeslaktade 
metoder fOr att fa kunskap om barns upplevelser av tid.29 Gemen
samt for dessa metoder ar att de inte ar beroende av nagra starka 
teorier eller forutbestamda kategorier. 

25For en diskussion kring fenomenografins kontextlosa analyser, se Saljo, R. 
(1992). Kontext och manskligt samspe!. Elt sociokulturellt perspektiv pa laran
de. I Utbildning oeh demokrati, nr 2. 
26Marton, F. (1982). Towards a phenomenographic of learning. University of Gote
borg. Dept. of Education. 
27Hasselgren, B. (1993). Fenomenografin och Soila. Paper presenterad yid 
NFPF- konferens i Linkoping. 
280dman, P.J. (1979). Tolkning,fiirstiJe/se, velande. Boras. 
29Strauss, A. (1987). Qualitative analysis for Social Scientists. Cambridge. Jag 
hamtar metodologiska inslag fran flera ansatser. Strauss menar att stelhet i me
tod inte ar nagon fordel, utan kan hindra oppenheten infor det som finns i det 
insamlade materialet. 
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Too often, it seems, the various pundits have their ansvers 
already and seldom listen ( ... ) Specifically they use pupil data to 
fit pre-existing categories and theories. (Logan, 1984, s.17)30 

De ar ocksa tillrackligt kansliga for de krav som forskningsproble
met staller pa analys och tolkning. Detta satt att narma mig forsk
ningsproblemet har manga likheter med det induktiva arbetssattet, 
som vanligtvis resulterar i en beskrivning och forstaelse av det 
undersokta fenomenet, och inte i forsta hand en forklaring av det. 

Mina fragestiillnlngar kring barns upplevelser av den tid som 
vanligtvis tas for given, forefaller att vara liimpliga att besvara 
med hjiilp av kvalitativ metod .... but it is even harder to 
question that which is most obvious. Qualitative inquiry offers 
an antidote to this pathology: by making the familiar strange, 
by turning familiar facts into puzzle ( ... ) (Edson, 1988, s. 44. )31 

Kvalitativa data kan insamlas pa skiftande satt, och det insamlade 
materialet ar av varierande art. I pedagogisk etnografisk forskning 
ar det vanligt med interaktiva metoder som deltagande observation 
och intervju, men dessutom forekommer icke-interaktiva metoder 
som uppsatser, livshistorier, transkriptioner och dagbocker.32 De 
tva typerna av metoder skiljer sig genom graden av interaktion 
mellan forskaren och informanterna. For att hoja studiernas validitet 
ar det vanligt med triangulering av datainsamlingsmetoder.33 

Datainsamlingen for denna studie har ingatt i ett projektsamman
hang inom vilket det £inns en tilltro till att barn kan uttrycka sig 
utan att bli "mjOlkade" eller styrda, om de far mojlighet, har haft 
betydelse for insamling av mitt forskningsmateriaI.34 Manniskor har 
alltid velat saga nagot om sitt liv och dess villkor.35 Jag utgar ifran 
att det aven galler barn. 

De fiesta studier som behandlat barns upplevelse av tid har 
genomforts i en kontextlos, abstraherad och mer eller mindre experi-

30Logan,T. (1984). Learning through interviewing. I Schostak & T. Logan. 
(Eds.), Pupil Experience. London. 
31Edson, c.H. (1988). Our Past and Present. Historical Inquiry in Education. I 
Sherman &Webb (Eds.), Qualitative Research in Education; Focus and Methods. 
London. 
32Berglund, G.W. (1985). Den etnografiska ansatsen. Arbetsrapport I1r 100, Peda
gogiska institutionen, Uppsala Universitet. 
33Patton, M. (1980). Qualitative Evaluation Methods. London. 
34Por en presentation av projektet Barns livssituation och livstolkning (Balil), se 
Green & Hartman, 1992. 
35Ricoeur, 1988. I Inledning av Kemp, P och Kristensson, B. Sid. 22. 
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rnentell situation sorn inneburit, att barnen har betraktats men inte 
sjiHva varit inforrnanter. Studierna har inte heller varit forankrade i 
en fenornenologisk kunskapstradition. Med mitt arbete vill jag korn
plettera de studier sorn gjorts, och jag anvander rnig av en ansats 
sorn tillater fritt berattande i sjalva skolkontexten. 

Genomforande 

Uppsatsstudien 

Vi bad skolbarn skriva uppsatser pa ternat "Vad jag tanker om 
tiden" (Skrivansvisning se Bilaga 1).36 Ternat kan forefalla svart och 
abstrakt da tid ar nagot sorn vi ofta tar for givet och kanske darfor 
har svart att ifragasatta eller problernatisera. Hartrnan visar dock att 
barn tanker pa och har fOrrnaga att skriva fritt om och reflektera 
over ternan av existentiell och filosofisk karaktar.37 En skrivsituation 
rnedger en viss reflektion och bearbetning av tidsupplevelserna. Det 
vaxelspel sorn, yid en skrivsituation, kan uppsta rnellan skribenten 
och det skrivna kan vara en forutsattning for att fanga en upplevel
se; en reflekterad erfarenhet. Skribenten, rned sin upplevelse kan, 
utan inblandning av en utornstaende, lata sin text vaxa frarn.38 

Hartrnan har beskrivit den inre dialog sorn ager rum rnellan barnet 
och det papper pa vilket barnet forrnulerar egna stallningstagan
den.39 Den dialogen kan storas av en utornstaende intervjuare. Vid 
en intervjusituation kan finnas en risk att intervjuaren lotsar barnet 
och inte ger barnet den reflektionstid sorn existentiella ternan kan 
behova. Jag tror att yid en intervjusituation sa hade lararen i rnig 
tagit over, och kanske hade jag fjarrnat rnig ytterligare fran deras 
upplevelser i en strikt fenornenologisk rnening. Darernot hade 
intervjun givit rnig fordelen av att anvanda den next-question-teknik 
sorn Glaser och Strauss foresprakar.40 

36Pare den verkliga datainsamlingen pravade jag instrumentet pa elever i tvi 
klasser pa mellanstadiet . .Aven dessa elever hade fOrmaga att formulera sig 
kring "Vad jag tanker om tiden". Datainsamlingen en del i Balil-projektet. Se 
Green & Hartman, 1992. 
37Hartman, S.G. (1986). Children's Philosophy of Life. Studies in Education and 
Psychology, 22. Stockholm: Institute of Educational Department of Educational 
Research. 
38Green & Hartman, 1992. Sid. 29-31 om Yttre och inre dialog. 
39Ibid. 
40Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1980). The Discovery of Grounded Theory; 
Strategies for Qualitative Research. New York. Tekniken innebar att intervjuaren 
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Det var viktigt, och aven praktiskt, att informanterna skrev i sin 
vanliga skolmiljo sa att barnen kunde situations- och kontext an
knyta det till synes svara uppsatstemat. Jag ville forsta deras upple
velser av tid i den givna skolsituationen och i det institutionella 
sammanhang som skolan utgor. "Field-dependence" var ingen nack
del.41 Henwood & Pidgeon skriver om insamling av kvalitativa 
data: 

( ... ) the representation of reality throught the eyes of partici
pants, the importance of viewing the meaning of experience 
and behavior in context and in its full complexity. ( ... ) (Hen
wood & Pidgeon,1993, s.16) 

Jag betraktar, kan man saga, skolkulturen som en kontext och ett 
vardesystem som begransar, styr och paverkar. Skolan och dess 
historiska sammanhang ar textens ram. Den text som barnen skriver 
£inns inte utan en varld; texten etableras i skolans varld.42 Jag vill 
kalla skolkontexten dar barnens texter etableras for "naturallabora
tory".43 

Temaskrivningen i samtliga klasser genomfordes i februari 1989, 
forsta eller andra veckan fore sportlovet.44 Klasslararna, som forut 
genomfort flera datainsamlingar inom projektet Barns livssituation 
och livstolkning (Balil), introducerade temat "Vad jag tanker om 
tiden" pi\. lektionstid genom att lasa skrivanvisningen hogt for alia 
barn i klassen.45 Efter detta skrev barnen sin temaskrivning om 
tiden. Temaskrivning har visat sig vara vardefull nar det galler att 
fanga barns spontana tankar och upplevelser kring olika fenomen.46 
Barnen blev ocksa ombedda (i man av tid) att rita till sina berattelser 
om tiden. 

Jag hade sjalv ingen kontakt med de barn som skrev eller med 
deras larare; jag formulerade endast uppsatstemat som genom pro
jektledningens forsorg lamnades till klasslararna inom projektet. 
Projektledarna fick i sin hand igenklistrade kuvert fran 211 barn 

genom ett antal f6ljdfragor kan fa f6rdjupad kunskap om intressanta fenomen 
som informanten aktualiserar. 
41Tiller, 1988. Sid. 66-7. 
42Se Ricoeur, P i Engdahl, 1977. Sid. 163 
43Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York. Sid. 22. 
44P6re materialinsamlingen fick barnens f6raldrar m6jlighet att avb6ja del
tagande i projektet, men det f6rekommer ocksa att barnen i sjalva skrivsituatio
nen mer eller mindre sager nej till att dellaga. 
45Datainsamlingen en del i Balil-projektet. Se Green & Hartman, 1992. 
46lbid. 
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strax efter sportlovet 1989.47 Det var barnen sjalva sorn klistrade 
igen kuverten. De uppsatser jag anvander i denna studie fick jag sa
ledes fran barn sorn jag inte har eller kommer att traffa. Ricoeur be
skriver texter sorn skrivits utan kontakt rned rnottagaren pa fOljande 
satt: 

F6rfallaren svarar inte lasaren. Boken kan uppdelas i skriv
akten och lasakten och de kommunicerar inte med varandra. 
Lasaren ar fnlnvarande i skrivandet, f6rfallaren ar franvarande 
i lasningen. (Ricoeur, 1988, s. 34) 

Trots att Ricoeur har betonar textens autonorna karaktar, sa finns en 
rnojlighet att i texten finna uttryck fOr kontexten. Uisaren har rnojlig
het, att utifran sin erfarenhet av kontexten, vava in den det varde
system i vilken texten etablerats. 

Texterna skrevs rent pa dator, och darrned gick en del av forrn
aspekten forlorad; pa gott och pa ont. Det var befriande att inte se 
alla stavfel och krokiga bokstaver i den rnest intensiva lasfasen. Sorn 
lagstadielarare har jag alltfor latt att tolka in annat i en handskriven 
uppsatstext an sjalva innebordsrikedornen eller vad-aspekten. 

Balilprojektets undersiikningsgrupper valdes efter en princip, sorn i 
stort innebar en stratifierad spridning rned barn fran glesbygd, me
delstor stad, storre stad sarnt storre tatort. Det ar hela klasser sorn 
har rnedverkat. Nar projektet startade deltog sarnrnanlagt 231 barn. 
Under projektets gang blev projektet drabbat av bade osysternatiskt 
och systernatiskt bortfall. Det systernatiska bortfallet berodde pa en 
lararstrejk, och det osysternatiska pa att elever varit franvarande vid 
nagot eller nagra datainsarnlingstillfallen.48 

For detta arbete ar bortfallet av liten betydelse, da mina analyser 
inte innebar statistiska jarnforelser over tid eller rnellan grupper. Jag 
kan gestalta tidsupplevelserna utan att resultatet paverkas av ett 
mindre bortfall. 

47Barnen kunde darfiir skriva utan all riskera all klasslararen laste texten. 
48Fiir en redovisning av bortfall se Green och Hartman, 1992. 
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Tabell1 Antalet barn som skrivit uppsatser om tiden ferdelade po. ken och 
arskurs 

Ak Pojkar Flickor Samtliga 

2+3 14 17 31 
4 38 36 74 
5 10 17 27 
6 39 40 79 

Summa 101 110 211 

Det empiriska material et 

Det empiriska material som ligger till grund for min bearbetning, 
analys och tolkning i detta arbete ar av flera slag; 

• Uppsatsmateriai fl'an 211 elever kring temat "Vad jag tanker om 
tiden". De 211 uppsatserna om tid ar av mycket skiftande slag. 
Nagra ar nedskrivna med stor moda och innehaller bara en me
ning; andra uppsatser ar sa hlnga som fyra handskrivna A-4 sidor 
och skrivna med van hand. Nagon av uppsatserna tolkar jag som 
ett nej-sagande till att skriva i storsta allmanhet. Jag vill inte kalla 
dessa utsagor for "nonsensutsagor" vilket ibland forekommer i 
vetenskapliga sammanhang. 

• Teckningar. I skrivanvisningen ombads barnen att rita bilder till 
sina uppsatser om tiden, vilket drygt half ten av barnen hors am
made. Jag anvander teckningarna for att minska den kulturella 
distansen och for att battl'e kunna fOrsta nar jag tolkar barnens 
uppsatser. De utgor en liten del i min tolkningsram. Vissa teck
ningar finns med i slutet av resultatkapitlen. 

• 5 enkiiter och 10 olika uppsatser insamlade 1987-1990 fran 3 av 
barnen som var informanter i projektet. De attitydenkater som jag 
anvander i detta arbete samlades in inom Balil-projektets ram yid 
flera olika tillfallen under tre ar; fran hosten 1987 fram till varen 
1990. Jag har sjalv inte deltagit i dessa datainsamlingar, men har 
anvant vissa data. Det enkatmaterial som ingar i denna undersok
ning bestal' av tre barns samlade produktion i projektet fran 1987-
1990. De valdes av skal som framgar i kap 10. Foljande material 
finns av dessa tre barn. Narnnen al' fingerade. 
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Tabe1l2 Datainsamlingar dar Lina, Lars oeh Anders deltagit 

Data insamling Lina Lars Anders 
!It 87/88 ak5 ak3 ak3 
okt Enkat i tre delar x x x 
nov Vad £Underar barn pa? x x x 
dee Omrattvisa x x x 
febr Hur jag tanker om universum x x x 
mars En gang nar jag tankte pa Gud x x x 
april Sa'nt sorn ar bra at! kunna (enkat) x x x 

la 88/89 ak6 ak4 ak4 
sept Bur jag tyeker man ska bestiimma x 
nov Sa'n ar jag x x x 
dee Sa tanker jag om Iiv /tra i andra lander x x x 
febr Vad jag tanker om tiden x x x 

april Vad ar en manniska x 

maj Vad ar skolan bra for? (enkat) x x x 

la 89/90 ak7 ak5 ak5 

okt Bur jag tanker om Iivet och daden x x49 

jan Omrattvisa x x 

mars Attitydenkiit 2 x x 
april Nar jag tanker pa Gud x x 
maj Sa'n arjag x 

• Etnografiskt material. Under mina faltstudier i klassrumrnen sokte 
jag generera ny kunskap och expandera innebordsrikedomen i 
mitt forskningsmaterial. Jag samlade darfor in material av skift
ande slag. Mitt huvudsakliga material besh'tr av faltanteckningar, 
intervjudata (enskilt och i grupp), ljudbandsinspelningar och 
utvarderingsdata.50 

49Lars klass deltog inte i prajektet efter uppsatsen om Iivet oeh daden. 
50Se kap. 12 for en narmare presentation av det etnografiska materialet. 
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Forskningsprocessen 

Analys och bearbetning av kvalitativa data ar ingen teknisk eller 
mekanisk process som kan schemalaggas i forvag. Det ar det kvali
tativa materialets innehiHl som i hog grad styr forskningsprocessen. 
Det har dock blivit allt viktigare for mig att i efterhand soka reflek
tera over och beskriva den.51 

I detta avsnitt tydliggor och beskriver jag min forskningsprocess. 
Sist fOrsaker jag att avprivatisera analys- och tolkningsprocessen 
med en tabh'l.52 Det arbetssatt som beskrivs i tablan grundar sig pa 
antagandet att forklaring och forstaelse i ett dialektiskt samspel kan 
fora analysen framat mot djupare forstaelse53. Ricoeur tillhanda
haller metodiska hallpunkter kring en sadan tolkningsprocess. Han 
talar om en fOrstaelse- och tolknings-process som startar i intuitiv 
forstaelse, gar over i forklaring och slutar i djup forstaelse och 
tolkning av det undersokta fenomenet.54 

Med tabUm (Tab ell 3) redovisar jag mina kategoriers ursprung, 
vaxelspelet mellan teori/material och mellan innehallsanalys/tolk
ning. Med den forsaker jag ocksa beskriva hur jag i forskningspro
cessen successivt och ibland sprangvis har minskat distansen till 
barnens texter. Modellen innehaller en temporal aspekt pa hur kate
gorier och begrepp vaxer fram. Jag vill dock framhalla att modellen 
forenklar processen. Det reversibla inslag som finns i forskningspro
cessen ar svart att fanga, sa ocksa vaxelspelet mellan delar och hel
het. 

I modellen har jag gjort en atskilinad mellan innehallsanalys och 
tolkning. Jag stader mig darmed pa att: 

Analysis is the process of bringing order to data, organizing 
what is there into patterns, categories and basic descriptive 
units. Interpretation involves attaching meaning and significance 
to the analysis, explaining descriptive patterns, and looking for 

51Constas, M. A. (1992). Qualitative Analysis as a Public Event: The documen
tation of category development procedures. American Educational Research 
Journal. Vol.29. Sid. 205-218. 
52Man skulle ocksa kunna saga att den saker fanga den hermeneutiska spiral
r6relsen i forskningsprocessen. 
53 Ricoeur, 1992. Ricoeur talar om "lard fbrstaelse". 
54Gustavsson (1995) talar om mogen fbrstaelse; en farstaelse som inte utesluter 
rationalitet. Se Gustavsson, B. (1995). Att tanka om folkbildningsiden. I B. 
Bergstedt, och S. Larsson, (Red.), Om folkbildningens innebiirder. Mimer. Skapan
de Vetande. Sid. 77. 
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the relationships and linkages among descriptive patterns. 
(Patton, 1980, s. 268)55 

I arbetet med innehiillsanalysen av uppsatserna har jag organiserat 
data med hjalp av det arbetssatt som Strauss kallar "constant com
parative method". Detta jamforande tiIlvagagi'mgssatt ger en mojlig
het att finna monster, variationer, likheter / olikheter i textmateria
let.56 Jamforelser var ocksa ett medel att finna de lite udda upp
levelserna; "mellanrummen" och medgav ocksa att dessa kunde 
relateras till de monster som forekom. Eneroth kallar metoden for 
en datasammanfattningsmetod, och i denna avhandling anvands 
metoden pa ett sadant satt.57 Ricoeur kallar denna del av analys
arbetet, som innebar att kvalitaliva data organiseras i monster och 
kategorier pa det deskripliva planet, for strukturanalys.58 

Datainsamlingen inleddes utan en kraftfull och styrande teori. 
Min teoretiska forforstaelse gallde tidssocialiseringens effekter. De 
tva dimensioner som lidigt framtradde i materialet, gallde skiIlna
den mellan upplevelser av en objektiv, kollekliv, homogen tid och 
upplevelser av en subjekliv lid som skiftar i hastighet pa det indi
viduella planet. Denna distinklion £inns teoretiskt forankrad inom 
flera olika discipliner och kunskapsintressen och har varit en 
huvudfraga i den filosofiska debatten om tidsupplevelsen.59 Empi
riska studier ar mindre vanliga.60 Dimensionerna ar darmed bade 
teori- och materialrelaterade, och forekommer ofta i barnens upp
satser. 

Darefter stallde jag en mangd fragor till texterna, men atskiljde 
forst texter fran de tva dimensionerna genom att bearbeta texter om 
den objektiva och den subjektiva tiden var for sig.61 Fragorna hade 
sitt ursprung i mina egna undringar. Nagra var teoretiskt initierade; 
polariseringen mellan objektiv och subjektiv tid ar slaende. Men 
kittet i analysprocessen var anda en standig reflektion over vad som 
egentligen fanns i barnens texter. Arbetet kom ibland att styras av 
det engagemang som fanns i barnens uppsatser. 

55Patton, 1980. Aven von Wright (1971) och Ricoeur (1988) betonar den skill
naden. 
56Strauss, 1987. 
57Eneroth, B. (1984). Hur mater mall vackerl? Stockholm. 
58Ricoeur, 1988. 
59Kristensson-Uggla, 1994. 
60 Adam, 1995. 
61Pragorna finns redovisade i resultatkapitlen. 
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Nasta fas i arbetet bestod i att analysera pa vilket satt barnen 
upplevde tiden sa problematisk, och jag lat mig da ledas av de posi
tiva och negativa varderingar som tydligt fanns uttryckta i upp
satserna. Det kategorischema som jag till slut konstruerade innesluter 
saval monster som variationer omkring upplevelser av tiden skiftan
de hastighet. 

The meaningfullness of a given study does not reide in the 
'data'. Contrary to what some have claimed, categories do not 
simply 'emerge' from the data. In actuality, categories are created, 
and meanings are attributed by the researcher who, wittingly or 
unwittingly, embrace a particular configuration of analytical 
preferences. (Constas, 1992, s. 254 min kursivering) 

Aven de udda "mellanrummen" relaterades och konfronterades 
med de andra kategorierna. 62 Jag gjorde aven negative case-analysis 
for att utmana kategorischemat.63 Det var i denna fas av arbetet som 
jag sag skillnader mellan pojkar och flickor, och borjade da gora 
jamforelser mellan olika grupper av barn. I senare delen av analys
arbetet anvande jag vissa variableI' fran attitydenkaten for att prova 
vissa monster och olikheter i upplevelserna av tid, men fann att jag 
da tappade narkontakten bade med textforfattarna och med texten. 
Genom att hantera de enkatdata som fanns insamlade om barnen 
okade distansen till barnens vardag. Den narhet som vagledde min 
forskningsprocess, och som gav mig styrka, riskerade att ga for
lorad. 

The analyst should not assume the analytic relevance of any 
"face sheet" or traditional variable such as age, sex, social class, 
race until it emerges as relevant. Those too, must earn their way 
into the grounded theory. (Strauss, 1987, s. 32) 

Nar det galler den mer forstaende och hermeneutiskt inspirerade text
tolkningen och som ar den andra delen i arbetsprocessen, har jag sokt 
forsta vad det kan betyda att upplevelserna av tid ar sadana som de 
framtradel' i barnens texter. Jag har darvid nagot kontexualiserat 
texterna med det ingangsval'de som min forforstaelse kan utgora 
och med de ovriga data som fanns insamlade. Om jag i innehalls
analysen pa en deskriptiv niva sokt fa kunskap om tidsupplevelser-

62Ett kategorischema ar ju trots allt en konstruktion med vars hj.lp data organi
seras av forskaren. 
63Henwood & Pidgeon, 1993. Med "negative case analyses" avses att de utsagor 
som gin "mot strommen" konfronteras mot de huvudlinjer som finns i mate
rialet. 
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nas innehiUl, sa var rnatet i tolkningsprocessen att forsta vad dessa 
upplevelser kan betyda och innebar. InneMllsanalysen gay struktur 
£Or den tolkning sorn innebar att tillfoga rnening till analysen. 
Westin kallar denna dialektiska Mllning for herrneneutisk-dialek
tisk.64 

Att det inre avtecknar sig i nagot yttre genom materiella 
marken och inskriptioner gor det inte bara mojligt utan ocksa 
nodviindigt ott forstaelse formedlas via forklaringen. Strukturana
lyser av berattelsen ar det mest framstaende exemplet pa 
forklaringens formedlande roll.(Ricoeur, 1988, s. 75 ) 

Enligt von Wright kan forskaren stalla fragan vad nagot betyder, 
och pa detta satt inbegripa den intentionalitet sorn en forklaring 
vanligtvis inte innebar.65 

I detta arbete ar det inte i £Orsta hand den sorn talar bakorn texten 
sorn skulle forstas, utan det sorn texten talar om. Det ar sorn Ricoeur 
sager texten som kallar pc! lasning och inte forfattaren till texten.66 Det 
ar i mitt fall, textens riktning och innebi:ird; intention, sorn jag skulle 
forsoka frilagga och forsta. 

Innehallsanalyserna om den inre och den yttre tidsupplevelsen, 
och sorn jag lange holl atskilda, lag till grund for och sammanfordes 
i tolkningsprocessen. Det var forst efter innehallsanalysen och ytter
ligare lasning, djupH!sning, sorn jag insag att rnin uppdelning av 
upplevelser av en objektiv och en subjektiv tid inte var tillracklig. 
Men aven sU!rnningen i barnens bilder "kryddade" forstaelsen av 
vad tidsupplevelserna kan innebara. Teckningarna anvandes ocksa 
for att minska den kulturella distansen.67 De fallstudier sorn finns 
redovisade i kap. 10 var ocksa ett satt att rninska distansen till 
barnens texter och de fyllde ocksa syftet att prova om olika typer av 
insamlat material kunde fogas samman och validiera varandra. Det 
var saledes flera delar sorn jag relaterade till varandra och sorn bi
drog till helheten i tolkningsprocessen. Distansen till texterna rnin
skade ju fier delar sorn kunde fogas till varandra. 

I senare delen av analys- och tolkningsprocessen stod rnotet/ 
spanningen/konflikten rnellan den subjektiva och den objektiva 
tidsupplevelsen i fokus. Denna fokusering gjorde att jag i litteratu-

64Westin, C. (1973). Existens Oc/l identitet. Goteborg. 
65von Wright, 1971. Sid. 6. 
66Ricoeur, 1988. Vad ar en text? Sid. 32-64. Ricoeur ar pa den punkten mindre 
fientligt installd till strukturalismen an vad andra hermeneutiker ar. Ran stra
val' efter att avromantisera subjektet. 
67Ricoeur, 1988. Sid. 55. 
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ren inom olika discipliners kunskapsintressen om tiden sokte ut
tryck for motet/ konflikten/ spanningen. Det engagemang, den und
ran och forvaning som fanns i texterna gallde ofta barnens upplevel
se av relationen meIlan subjektiv och objektiv tid. Jag sokte folja 
detta engagemang som ocksa hade existentiella undertoner. Min for
hoppning var att jag som en del av den etnografiska studien skuIle 
kunna fyIla pa min kunskap om, det for barnen, problematiska 
motet. I slutet av forskningsprocessen vande jag tillbaka till teorin. 
Dar aterknot jag bekantskapen med Ricoeurs "tredje manskliga tid". 

TabU over analys- och tolkningsprocessen 

Som stod i arbetet med min tabla over forskningsprocessen (tab ell 3) 
har jag anvant en modell av Constas.68 I hans modell finns en 
temporal dimension i framtagandet av kategorier och begrepp.69 Jag 
har nagot omarbetat hans "documentational table", sa att den kan 
passa mina syften. Med min tabla forsoker jag redovisa hur kateg
orier och begrepp har konstruerats och framsprungit i forsknings
processen. (1) anger ursprung i materialet, (2) ursprung i litteratu
ren, (3) har konstruerats i ett kategorischema och (4) ar ett resultat 
av min tolkning. 

68Constas, 1992. 
695e Bilaga. 
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Tabell3 TabIa over analys- och tolkningsprocessens framskridande 

OBJEKTIV TID 1 2 3 4 SUBJEKTIV TID 

Tidssocialisalions-effekter x 

Klocklider x 

Objektiv tid x 

Temporal ram x 

x Tiden gar olika fort 

x Subjektiv lid 

x Kategarischema 

x Tre cykler 

Tre varderingsdimensioner x 

Tillgang/belastning x 

Tidssocialisations-process x 

TidsUixor x 

Existentiell dimension x 

Tre narbilder x 

Temp. frirum; det goda livet x 

Motet x Motet 

x Strategier 

x Underbart ar kart 

Temporala ramar i skolan x 

Tidsstruktur/ arbetssatt x 

x Mental rast 

x Individuell timplan 

x Eget arbete 

Motets ex. laddning x Motets ex. laddnirlg 

Ricoeurs tredje lid x Ricoeurs tredje lid 
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TillfOrlitligheten 

I detta avsnitt diskuterar jag validitet nar det galler denna studie?O 
Genom att stalla fragor till min undersokning ska jag diskutera 
denna studies tillforlitlighet. Till stOd for min diskussion anvander 
jag aven delal' av de synpunkter som Qval'sell har pa validitet i 
barnstudier.71 

Finns nackdelar i urvalet? 

loch med att det ar hela klasser som deltagit i datainsamlingen, sa 
kan finnas risk for intraklasskorrelation?2 Den kan fa som effekt att 
eventuellt segregerade skolmiljoer slar igenom i resultatet. Elever i 
en segregerad klass tenderar a tt med tiden bli alltmer lika var
andra?3 Analyser pa individniva kan saIedes paverkas av klassur
valet. I den innehallsanalys som jag gjort i kap. 8 finns det resultat 
som kan tyda pa en intraklasskorrelationseffekt. I gruppen presta
tionsinriktade kommer mer an half ten av eleverna (flickor) fran 
samma hogstatusklass?4 Detta kan ocksa galla de pojkar som pro
testerar mot den temporala tidsramen. Dol fokus for denna under
sokning ligger pa innebordsrikedom kan jag formodligen bortse 
fran effekten av eventuell intraklasskorrelation. 

Hur kan tidpunkten jor insamlandet av data paverka tolkning av resultat? 

Jag vill aven diskutera mina resultat utifran en temporal kontext sa
som en del av den externa validiteten. Davies menar att tidpunkten 
for insamling av data maste diskuteras noggrannare?5 Nar det 
galler denna studie tror jag att tidpunkten for insamlandet av mate
rialet kan spela en viss roll fOr hur resultatet kan tolkas. Mahanda ar 

70Porsoker framfOrallt att beakta den framst.lIning som Larsson (1993) har 
kring validitet nar det galler kvalitativa studier. Se Larsson, S. (1993). Om kva
litet i kvalitativa studier. I Nordisk Pedagogik, nr 4. 
71Qvarsell, B. (1988). Samtal med skolbarn om fritid och masskultur. Om 
validitetsproblem i barnintervjuer. I M.K. Jensen, (Red.), Interview med born. 
Kopenhavn. Dessa synpunkter kan jag anvfulda 'ven nar det galler validiteten i 
denna studie nar jag fragar mig, huruvida jag har fangat och fOrstatt det feno
men jag studerar. 
72 Pedhazur, E.J. & Pedhazur Schmelkin, L. (1991). Measurement, Design and 
Analysis. London. Sid. 623-4. 
73En nackdel fOr kvalitativa studier i vilka man saker sa stor variation sorn 
mojligt. 
74Denna effekt skulle ocks. kunna tolkas som om det i hOgstatusskolor flnns 
fler elever som ar prestationsinriktade och mallnriktade. 
75 Adam, 1993. 
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veckorna fore sportlovet, da barnen skrev sin temaskrivning, sar
skilt tunga och langtan efter lov storre an yid andra tidpunkter pa 
skolaret. Skolans cykliska karaktar, som ocksa ger sig till kanna i 
denna studie, kan gora att innehallet i barnens uppsatser hade kun
nat se lite annorlunda ut tva veckor efter t.ex. sommarlovet. Man 
kan dock anta att resultatet i uppsatsstudien kan galla for andra lag
och mellanstadieskolor en eller tva veckor fore sportlovet, eller strax 
fore andra langa lov. Tidpunkt pa dagen skulle ocksa kunna ha 
betydelse, men det finns bara en uppgift om nar pa skoldagen bar
nen skrev sina uppsatser ("Just nu ar klockan fern i halv tio"). 

Den etnografiska studien genomfordes i inledningen till ett nytt 
skolar, och aven nar det galler denna studie tror jag att resultatet 
maste tolkas darefter?6 I borjan av ett skolilr ar det mesta nytt; det 
kan rora sig om nya skolamnen, nya schematider, nya skolkamrater 
eller larare. 

Aven Tiller diskuterar hur vi bor ta hansyn till den temporala 
kontexten nar data samlas in, da barns utsagor forefaller vara mer 
kontextbundna an vuxnas. 

Den voxne loser dilemmat ved a avgi svar henimot 'midten'J 
han eller han presenterer saker sorn en 'mellomting' snarere 
enn som et bade og. (Tiller, 1988, s. 67.) 

Har barnen kunnat skriva sina temaskrivningar i lugn och ro? 

Den inre dialog, som Hartman menar ager rum nar barn skriver ner 
sina reflektioner, skulle kunna ga om intet om barnen kanner stress i 
skrivsituationen?7 I nagon av uppsatserna uppgav en pojke att han 
inte hade tid att skriva mer beroende pa nastkommande lektion "nu 
har jag inte tid att skriva for vi ska ha aktuelltkryss", men for ovrigt 
ar det svilrt att avgora om barnen hade tillrackligt med tid, att dels 
reflektera och dels skriva ner sina tidsupplevelser utan inslag av 
stress. Antalet teckningar som fanns i uppsatserna tyder dock pa att 
mfmga av mina informanter hade tillrackligt med tid for sjalva 
skrivuppgiften. Min kannedom om temporal konvention i skolan 
sager mig, att teckningar ritar man sist nar man ar far dig med den 
"riktiga" uppgiften. 

76Det ar enligt mitt farmenande en stor och farbisedd brist att inte diskutera 
tidpunkt for insamling av forskningsmaterial. Speciellt galler det material in
samlat fran olika utbildningsinstitutioner som ar cykliska till sin karaktar. 
77 Green & Hartman, 1992. Sid. 29-31. 
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Kan liiraren ha paverkat barnen i nagan riktning? 

Klasslararna har genomfOrt mimga datainsamlingar inom Balil-pro
jektet. I en av klasserna var det, enligt barnen, en vikarie som ge
nomforde datainsamlingen i klassen, och detta kan ocksa ha en viss 
betydelse for hur temaskrivningen presenterades for barnen. 
Genom att barnen sjalva klistrade igen sina kuvert sa finns liten risk 
att de anpassat innehallet i uppsatsen tilllararens ogon. 

Ar risken star alt barnen skrev for alt gora projektledningen till lags? 

De invandningar som kan lyftas fram om datas tillforlitlighet, kan 
ocksa galla huruvida informanterna skrev vad de trodde att projekt
ledningen ville ha, om de blivit paverkade av forskaren eller om de 
helt enkelt fabulerade. Becker menar dock att: 

Participants will become more concerned with meeting the de
mands of their own situation than with paying attention to, 
pleasing, or playing games with the researcher. (Hutchington, 
1988 kap.) 78 

I en av uppsatserna skrev dock en flicka att hon skrev vad hon 
trodde att vi ville veta. For ovrigt finns inget i uppsatserna som 
tyder pa en vilja att vara till lags. Tvartom visar innehallet i texterna 
att barnen intar en sjalvstandig installning till skrivanvisningen, 
vilket ocksa innebar att de pa skiftande satt sager nej. Trots att 
skrivanvisningen inte antydde nagot om tidens skiftande hastighet, 
sa valde en stor del av barnen att just beskriva sadana upplevelser. 

Gynnar temaskrivningen verbala ach skrivvana barn? 

Ett par barn tyckte att uppgiften var lite svar, "men det ska val ga", 
och nagon att de var lite trotta pa det har med Balil-projektet. Andra 
brann av langtan att skriva och forefoll att anvanda skrivtillfallet 
som en ventil; det ar inte alia ganger en skriven text har en mottaga
re! Manga variationer fanns alltsa i informanternas installning till 
skrivuppgiften, och texterna ar darfor laddade med olika grader av 
intensitet. Det forefaller, med tanke pa den innebordsrikedom som 
finns i barnens texter, sa som temaskrivningen ar en framkomlig 
vag nar det galler att ta del av skolbarns upplevelser. Den begrans
ning som jag tycker mig ha funnit, nar det galler temaskrivning, 
galler att en skriftlig insamling kan gynna skrivmotiverade och 
skrivvana elever. Just av det skalet ville jag i den etnografiska stu-

78Hutchington, S.A. (1988). Education and Grounded Theory. I Sherman & 
Webb (Eds.), Qualitative Research in Education: Focus and Methods. London. 
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dien soka bredda min kunskap genom all oeksa vara uppmarksam 
pa icke-verbala uttryek i klassrummet. 

Ar alla elevers uppZeveZser lika mycket viirda? 

Qvarsell menar all skilda informantperspektiv kan paverka vilken 
betydelse ell resultat kan ha.79 Om forskaren later ett elevperspektiv 
fa ett storre utrymme an en annat, kan resultatet bli invalida tolk
ningar. Men olikheter i perspektiv mellan forskaren oeh informan
terna kan oeksa stalla till med problem. Nar det galler denna studie 
skulle della resonemang innebara all jag ar noga med att slappa 
fram sa manga olika upplevelser av tid som mojligt. Genom all inte 
avfarda knapphandiga oeh nej-sagande elevutsagor oeh genom all 
reflektera over "mellanrummen" (de utsagor som gar pa tvars) 
tyeker jag mig ha vagt in utsagor som i andra samrnanhang kallas 
for "ovriga". En utsallning av utsagor kan ju innebara att forskaren 
missar nagot som till en borjan verkar orimligt, eller som utmanar 
forskarens egna forgivettaganden.80 

I denna undersokning kan fliekornas utsagor ha fatt stone ut
rymme, da deras texter ofta ar langre och innehallsrikare. Det fore
faller ocksa som om de anvander sig av fler reflektionsformer nar de 
teeknar ner sina tankar.81 De preciserar sina varderingar oeh satter 
in sina upplevelser av tid i ett stone samrnanhang. Manga av de exi
stentiella tankar som forekomrner i texterna harror sig fran fliekor.82 

Ar min tolkning rimlig? 

Nar det galler tolkning av kvalitativa data kan den interna validite
ten galla att "sa fa motsagelser som mojligt finns mellan tolkningen 
(helheten) oeh enskilda data (delarna)".83 Westin kallar detta herme
neutikens huvudkriterium. Det kriterium som jag mest har haft i 
tankarna genom arbetet ar det som Westin (efter Trankell) kallar 
homogenitetskriteriet. Jag har pa olika sokt att utifran flera utgimgs
punkter/tolkningsramar belysa barnens upplevelser av tid. Mitt 
arbetssatt att skilja den subjektiva oeh den objektiva tiden at, for att i 
avslutningen forena dem, kan ses som ett forsok att narma mig det 
som Ball kallar teoretisk triangulering.84 

79Qvarsell, 1988. Sid. 213. 
80Ibid. Sid. 217 och 226. 
81Se kap. 11 Reflektionstyper. 
82Ibid. 
83Westin, 1973. Sid. 44. 
84Ball, S.J. (ar okant) i Larsson, 1993. Sid. 26. 
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Om olika detaljer i en text fran olika utgangspunkter stader en 
fareslagen tolkning, akar skalen att betrakta tolkningen som 
riktig. (Westin, 1973, s. 44) 

Kan resultatet i denna studie generaliseras till andra skolkontexter eller 
skolbarn? 

Det ar inte vanligt att man i kvalitativt inriktade studier diskuterar 
extern validitet.85 I det urvalsforfarande som lag till grund for mina 
informantklasser finns dock mojlighet att aberopa extern validitet 
till andra skolkontexter. Guba & Lincoln anvander "transferability" 
for att beskriva hur ett resultat kan pass a en annan liknande kon
text.86 Goetz och LeCompte talar om "comparability".87 En kvalita
tiv studie i en kontext, kan ge en Hisare mojlighet att overfora ett 
skeende eller begrepp till en liknande eller annan kontext eller 
situation. 

Generaliserbarhet kan ocksa ersattas av "thick description" i 
kvalitativa studier.88 Genom en ge en fyllig beskrivning av ett feno
men kan forskaren stimulera till igenkannande i andra samman
hang. 

85Hammersley, M. (1993). Social Research. Philosophy, Politics and Practice. Lon
don. 
86Schofield, J.W. (1989). Increasing the Generalizability of Qualitative research. 
I Eisner & Peshkin. (Eds.), Qualitative Inquiry in Education: The Continuing 
Debate. Cambridge. Schofield jam far Cuba & Lincoln med Le Compte och Goetz 
vad galler deras uttryck far extern validite!. 
87Ibid. s 207 
88Geertz, C. (1991). Tjock beskrivning. Far en tolkande kulturteori. Haften for 
kritiska studier, 24. Sid.16-23. 
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Kapitel7 

Skolbarns upplevelser av tidens 
skiftande hastighet 

Detta inledande resultatkapitel bestar av tva delar. I den forsta de
len gor jag en innehallsanalys av barnens upplevelser av hur tiden 
skiftar i hastighet. Dessa heterogena upplevelser soker jag sedan 
fanga i ett kategorischema. I den andra delen av kapitlet overgar jag 
till att analysera och tolka dessa upplevelser. 

Tiden gar olika fort 

Barnen skriver att de upplever att tiden skiftar i hastighet; den kan 
ga langsamt och sHipa sig fram som en snigel, och den kan ga fort i 
ett rasande tempo. De upplever ocksa att den kan sta stilla och att 
den i vissa situationer helt kan forsvinna. 

Jag betraktar dessa upplevelser som ett centralt monster med ett 
antal variationer.1 I texterna finns barnens egna uttryck for att upp
levelserna av hur tiden gar olika fort. De har sjalva gjort de erfaren
heter som de talar om. De anvander alltid jag-form nar de beskriver 
dessa upplevelser. Ibland ar deras upplevelser helt unika om man 
jamfor med andra barn. Det hindrar dock inte, att det sammantaget 
£inns monster i deras beskrivningar, och att de delar sina subjektiva 
upplevelser med andra. 

Barnens engagemang infor tidens skiftande hastighet 

I skrivanvisningen till uppsatstemat om tiden fanns ingenting som 
antyder eller efterfragar tidens skiftande hastighet (Se Bilaga 1). I 
fokus for skrivanvisningen fanns helt andra inslag. Jag tolkar detta 
som att tidens heterogena och skiftande karaktar ar ll<'tgot som finns 
nara barnen; som beror och uppror dem, annars hade de inte valt att 
lyfta fram denna pa ett sa framtradande satt. Det £inns ett start 
engagemang infor tidens skiftande och heterogena karaktar. I upp-

1Starrin, B. et a!. (1991). Frtln upptiickt till presentation. Lund. Starrin grundar sin 
framstallnlng pa Strauss "Grounded Theory", och menar att det som anses vara 
karnan i det undersokta problemomradet ska kunna relateras till andra monster 
och dimensioner sorn framtrader da den kvalitativa analysen genomfors. 
Huvudmonstret i delta arbete har manga likheter med Strauss "karnkategori". 
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satstexterna finns explicita uttryck for ilska, besvikelse och frustra
tion over detta, sorn det forefaller, forvirrande fenornen. Detta enga
gernang innebar i rnanga fall att barnen rned entusiasrn tar tillfallet i 
akt att beratta om sina upplevelser. 

De accepterar inte att tiden uppfor sig pa detta satt. Det ar 
orattvist att tiden gal' langsarnt nar det ar trakigt, for "det borde vara 
tvartorn". I de texter dar det inte £inns en explicit vardering finns en 
tydlig ton av en upplevd orattvisa; tiden uppfor sig inte sasorn bar
nen onskar; den gal' inte Iangsarnt nar det ar roligt och den gal' inte 
fort nar det ar trakigt. Kring dessa upplevelser av tidens gatfulla och 
skiftande karaktar finns foljande citat: 

tiden ar konstig 

den ar ojuste pa nagot sall 

tiden ar bara skrull 

tiden ar konstig 

det varsta med tiden ar att den ga sa fort nar man har roIigt 

varfor ar det sa, kan det inte vara tvartom? 

det ar oftast tvartom 

felet med tiden ar 

jag bIir forvanad 

jag har tankt mycket pa det 

den gor tvartom mot vad man vill 

Vilka barn skriver om tidens skiftande hastighet? 

Av totalt 211 barn, ar det 107 barn sorn beskriver upplevelser av 
tidens skiftande hastighet. Da har jag endast tagit rned textdelar 
sorn explicit beskriver upplevelser av en tid sorn kan ga olika fort. 
F61jande citat kan illustrera hur tidens skiftande hastighet och hete
rogena karaktar kan upplevas och beskrivas. Under varje citat finns 
ett kodnurnrner sorn anger barnets kon och arskurs (en jarnn forsta 
siffra flicka och ojarnn pojke, den forsta siffran i parentesen anger 
arskurs). 

Jag tycker tiden ar onodig. Nar man har roligt sa gar tiden sa 
fort. Nar man har trakigt. 108 (6-2) 
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I hela materialet pa 211 uppsatser ar 110 uppsatser skrivna av 
flickor och 101 av pojkar. De fIesta barnen befinner sig pa mellan
stadiets klasser 4-6 (180 st) och en mindre del barn gar pa lagstadiet 
i klasserna 2-3 (31 st). 

Figur 3 
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Arskurs 

pojkar ·······-·0···- .. flickor ----.---- samtliga 

Antalet pojkar och flickor i arskurserna 2-6 som beskriver tidens skiftan
de hastighet uttryckt i % av samtliga pojk- ach flickuppsatser i ilrskurser
na. Inom parentes anges absoluta tal 

Denna figur illustrerar vissa skillnader mellan undergrupperna. Det 
forefaller som om fIickorna i ak 5 och 6 i hogre grad an pojkarna lyf
ter fram sina upplevelser av hur tiden gar med skiftande hastighet. 
Det finns ocksa tecken pa att andelen barn med textavsnitt kring 
tidens skiftande hastighet ar storre pa lagstadiet, for att pa mellan
stadiet halla sig pa en konstant niva. Detta galler aven det totala 
antalet texter i alla arskurser. 

Nagra av mellanstadiebarnen uttrycker en viss misstro till sina 
upplevelser av att tiden gar olika fort. De 15 barn som beskriver en 
viss skepsis over sina upplevelser gar pa mellanstadiet. Foljande 
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exempel far illustrera hur det kan kannas som om tiden gilr olika 
fort. 2 

Om man har riktigt roligt sa hnns det som om tiden bara 
rinner ivag. Men om man sitter oeh vantar pa nagot eller nagon 
sa tar det en evighet. Ibland tyeker man att man har vantat en 
timme, men nar man tiltar pa kloekan har det bara gat! en 
kvart. 176 (84-5) 

Ibland gilr tiden fort och ibland gilr den lilngsamt 

Som lasare av barnens uppsatser har jag blivit tvungen att stalla mig 
m<'mga frilgor. Barnens hagladdade texter har vaglett rnig i min ana
lys. "Texten har kallat pil lasning".3 Utifriln det starka engagemanget 
formulerade jag frilgor till texterna. I dagligt tal talar vi om att tiden 
gilr fort eller lilngsamt pa ett schablonmassigt satt, men engage
manget i barnens texter maste andil tas pa allvar.4 Mina fragor till 
texterna har sitt ursprung i en undran aver vad det kan betyda att 
107 av 211 elever en skoldag i februari 1988, lyfter fram upplevelser 
av tidens skiftande hastighet med ett sa stort engagemang, trots att 
skrivanvisningen inte alls antyder nagot om tidens heterogena 
karaktar.5 Faljande konkreta fragor, om nar tiden gar fort respektive 
langsamt, har legat till grund far min kategorisering av texterna: 

• Beskriver barnen kanslor i samband med upplevelser av 
tidens skiftande hastighet? 

• Varderar barnen upplevelser av att tiden gar fort och sakta och i 
sa fall pa vilket satt? 

• Nar gar tiden fort/langsamt? 

• Yid vilken aktivitet gilr tiden fort/langsamt? 

• Finns speciella tidpunkter nar tiden gar fort/langsamt? 

• Med vem gar tiden fort/langsamt? 

2Dessa femton barn har kodats in som att de upplever tidens skiftande 
hastighet. 
3Uttryeket ar Paul Ricoeurs (1993). Sid. 33 
4Jag ar medveten om att det kan handla om sehabloner, men det hindrar inte 
att de kan vara meningsbarande. 
5rexterna bor ha ett hogre kallvarde an de texter som svarar upp mat skrivan
visningen. 
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I de fiesta texterna finns, sida yid sida, beskrivningar av hur tiden 
gal' fort och hur den gal' langsamt. Tudelningen ar tydlig. Barnens 
upplevelsel' uttrycks ofta i form av motsatspar. 

Ibland tycker jag tiden gal' llmgsamt i skolan. Men hemma gal' 
tidenfort. 517 (2-1) 

Tiden gal' fort (A) och Tiden gal' Iangsamt (B) al' ett motsatspar 
som delar barnens utsagor i tva overgripande huvudkategorier. 
Eftersom barnen oftast skriver om nar, med vem och yid vilken akti
vitet tiden gal' fort respektive li'mgsamt kan dessa huvudkategorier 
forfinas genom underkategorier. Dessa fyller funktionen att beskri
va, ordna och karaktarisera innehallet i barnens upplevelser utifri'm 
de monster som kan skonjas i uppsatserna. Underkategorierna ar 
materialrelaterade och har konstruerats utifran barnens texter. De 
indelnillgar som forekommer har sitt ursprung i textmaterialet. For 
att kunna behiilla narheten till barnens spriikliga uttryck och texter 
har jag hamtat namnen pa kategorierna fran barnens uppsatser.6 

En och samma uppsats kan genom olika textavsnitt ge uttryck for 
resonemang och upplevelser som omspanner flera kategorier. FOlj
ande text kring tidens skiftande och heterogena karaktar £ar illustre
ra hur de upplevelser barnen skriver om kan inga i flera kategorier 
(i detta fall 3 olika underkategorier). Denna fiicka i ak 5 skriver nar 
tiden gal' fort (rasterna), var tiden gal' langsamt (i skolan) och hur 
tiden gal' langsamt yid vantan. 

I skolan gal' tiden oftast valdigt sakta. Men rasterna de gal' 
minsann jattesnabbt. Nar jag vantar pa nagon eller nagot da gal' 
tiden sakta. 608 (5-2) (Min markering) 

De bada motsatta underkategorierna "Godistid" (A 1) och "Sjuktid" 
(B 1) ar uppbyggda kring de tjugoen textavsnitt som svarar pa min 
undran over vilka aktiviteter som forknippas med tidens skiftande 
hastighet. Ett stort antal aktivitetel' niimns nar tiden upplevs ga fort 
(lek, segling, dans, Kalle Anka-Iasning, disco, fiske, TV -tittande, pro
va klader pa stan, ata godis, ga pa match, konsert med Europe, resa 
till Finland). "Godistiden" forefaller att vara fylld med ett fOr barnen 
meningsfullt innehall. Dessa aktiviteter forefaller ofta att vara sjalv
valda i motsats till de langsamma aktiviteterna. 

6Se Strauss, 1987. De kategorinamn som forskaren hamtar fran informanterna 
kallas "vivo-codes". I 6vriga fall kallas de "social constructs" och ar anvandbara 
darf6r att de ar systematiskt och analytiskt framtagna. 
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Nar barnen upplever att tiden gal' langsamt farekommer andra akti
viteter (pa sjuk hus, nar vi har engelska och matte, yid sjuk-dom, lax
lasning, biltur till Norrland). Aktiviteternas kvalitet farefaller pa
verka tidens hastighet. Det £inns inga inslag av kvantitet i denna 
kategori; upplevelsen av handelsernas kvalitet ar helt avgarande far 
om tiden gal' fort eller langsamt. De aktiviteter som barnen upplever 
som meningsfulla och lustfyllda gal' fortare an de som farknippas 
med motsatsen; olust och meningslashet. Kategol'iernas innehall 
kan illustreras med faljande textavsnitt: 

"Gadistid" (A 1) 

nar man gar pa jazzdans gar 
tiden sa fort. 606 (5-2) 

tiden gar sa fort nar man gar 
pa disco. 288 (5-1) 

jag tycker tiden gar fort nar 
jag leker Dch tittar pa TV. 
130 (3-4) 

"Sjuktid" (B 1) 

tiden gar sakta pa malten, 
musiken ach sWjden. 146 (4-2) 

aka bi! upp till Narrland 
gar tiden sakta. 133 (6-4) 

nar man ar sjuk sa gar tiden 
langsamt. 145 (4-2) 

Men tidens hastighet kan ocksa bero pa med vem man tillbringar 
tiden. Femton textavsnitt visar att tillsammans med vissa manniskor 
upplever barnen att tiden gal' fort och med andra kan tiden farefalla 
lang. Avsnitten har fal'sta in under "Kompistid" (A 2) och "Tandliikar
tid" (B 2). Till barnen narstaende personer namns t ex mamma, min 
kille, min kompis, min familj, min tjej. Motsatsen ar da personer 
som barnen inte tycker om att vara med (vikarier, tandlakaren). 
Dessa underkategorier omfattar ocksa kvalitet; det ar inte antalet 
manniskor sorn ar avgal'ande, utan vilka personer som farknippas 
med en vardefull interaktion. Sympatierna ar styl'da at ett haIl - till 
"Kompistid". 

"Kampistid" (A 2) 

nar jag ar has mamma vill 
jag all liden ska racka i 
all evighet. 298 (6-1) 

nar man ar illop med en 
kille gar tiden fort. 222 (4-1) 
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"Tandlakartid" (B 2) 

tiden gar sa sakta nar vi har 
en knapp vikarie sam vi har 
nu. 291 (5-1) 

tiden ska ga fort nar man ar 
has landlakaren eller nar man 
har en d61rakig vikarie. 
156 (6-8) 



Kategorierna "Lovtid" (A 3) och "Skoltid" (B 3) beskriver utifrfm 
fyrtioen textavsnitt, hur tiden gar olika fort yid olika tidpunkter eller 
tidsspann. Min fraga till texterna var nar barnen upplever att tiden 
gar med olika hastighet. Har ar det inte aktiviteten som sadan som 
utpekas, inte heller kvaliten pa aktiviteten, utan en tidsperiod; en 
kvantitet tid i sin helhet. Tidsrymden som namns innefattar troligen 
vissa aktiviteter, men barnen inte skriver nagot om det i samman
hanget. 

Tidsperioder som forknippas med att tiden gar fort ar lordag, 
sondag, helgen, pa morgonen, sportlovet, sommarlovet, rasten, nar 
jag ar hemma, fritiden, fredag kvall, nar man ar ledig, natten, alla 
lov. De stalls i kontrast till de tidsperioder da tiden gar langsamt nar 
man ar i skolan, nar man vantar pa lov, vintern, mellan loven, fore 
loven. Aterigen finns tudelningen och skillnaden mellan den lang
samma tiden och den snabba tiden. 

Barnen skiljer pa ett markbart satt mellan tiden i och utanfor sko
lan, och det finns en griins mellan skolans tid och deras egen fria tid. 
Jag aterkommer till dessa kategorier senare for att soka forsta vad 
de innebar. 

"Lavtid" (A 3) 

Fast pa IOrdagar ach sand agar 
nar man ar ledig da gar tiden 
snabbt. 502 (2-1) 

sam spartlavet gick valdigt 
fart. 220 (4-2) 

nar det blir rast gar det fart 
igen ach hemma gar tiden 
snabbt. 152 (4-2) 

"Skaltid" (B 3) 

och nar man ar i skolan gar 
tiden aftast valdigt sakta. 
608 (5-2) 

lbland tycker jag att tiden gar 
langsamt i skalan. 517 (2-1) 

tiden gar langsamt i skalan 
for dar ar det sa trakigt. 166 (6-8) 

Trettioatta textavsnitt inom kategorierna "Brattomtid" CA 4) och 
"Vantetid" CB 4) karaktariseras av den upplevda aktivitetsgraden. 
Det ar antalet aktiviteter som intraffar som paverkar om tiden gar 
fort eller langsamt. Aterigen finns ett motsatsforhallande mellan A
och B-kategorin. Tiden gar fortare nar denna grupp barn har bratt
om, har for mycket att gora, har nagot att gora eller nar de har ont 
om tid. Men nar de vantar pa nagon/ nagot, da gar tiden langsam
mare. Tiden gar ocksa langsamt nar barnen inte har nagot att gora. 
Vantan fOrefaller att vara en tid utan aktivitet; den enda aktiviteten 
barnen beskriver ar sjalva vantan. Barnen vantar pa nagon (pappa, 
killen, kompisen), att nagot ska handa (en match, ridning, pask, 
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lov). Vantetiden beskrivs alltid i negativa terrner, sa ocksa "Brattorn
tiden". 

"Brattomtid" (A 4) 

Ibland tycker jag alt tiden gar 
alldeles fOr fort och man hinner 
inte med nanting. 150 (4-2) 

Nilr man har braltom gar tiden 
jilttesnabbt. 235 (4-4) 

Nilr man har ont om tid ska allt 
vara sa stressigt. 265 (6-8) 

"Vilntetid" (B 4) 

nilr jag vilntar pi nagon eller 
nagot, sa gar tiden sakta. 
206 (6-2) 

Nilr man vilntar pi jullov eller 
sommadov eller sportlov hela 
aret. 412 (6-7) 

Nilr man vantar gar tiden 
jattesakta. 504 (5-2) 

Texter sorn inte passar in kan bade utmana och forstarka ett katego
rischerna. I fern barntexter finns beskrivningar om tidens hastighet 
sorn skiljer sig fran alla de ovriga texterna. En av dessa texter befin
ner sig, kan man saga, i "mellanrummet" rnellan de bada huvudkate
gorierna? Ett av barnen beskriver att tiden kan ga fort och lfmgsarnt 
samtidigt. 

Konstig nog sa kan ibland tiden ga fOr fort och for langsamt pa 
en gang. Som tiden fore skilsmassan. Da ville jag, samtidigt 
som jag inte ville att tiden skulle go. snabbare. 298 (6-1) 

I en annan text finns en beskrivning av att tiden gar langsarnt, fastan 
det ar kul. Denna text utrnanar de ovriga kategorierna. Texten gar 
den ornvanda vagen och uttrycker aktivitetens kvalitet sorn en bero
ende variabel, och tiden sorn en oberoende. 

Det finns stunder nilr tiden gar langsamt fastan man har kul. 
Det kilnns ibland som om det ar tiden som bestilmmer om man 
ska ha kul eller trakigt. 240 (6-4) 

Andra texter uttrycker att engagernang och koncentration kan pa
verka tidens hastighet. 

7Jag skulle vilja kalla "mellanrummen" for Negative Case Analysis efter 
Henwood, K & Pidgeon, N. (1993). Qualitative Research and Psycological 
Theorizing i M. Hammersly, (Ed.), Social Research; Philosophy, Politics and 
Practice. London. 
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... aven med trakiga saker. Om jag raknar trakiga mattetal gar 
tiden fort om jag koncentrerar mig. 522 (3-4) 

Jag tanker aldrig pa tiden for nar jag tanker pa tiden sa gar den 
sa sakta och nar jag inte tanker pa tiden sa gar den fort. 222 (4-
1) 

Trakig tid och roUg tid 

Nar barnen beskriver nar, med vem, yid vilken aktivitet, yid vilken 
aktivitetsgrad tiden gar fort och limgsamt uttrycker de ofta varde
ringar. Deras upplevelser uttrycker inte bara tankar av hur tiden 
skiftar i hastighet, utan ocksa kanslor. Oftast handlar det om att 
tiden gar langsamt nar det ar trakigt, och att tiden gar fort nar det ar 
roligl. Tidens hastighet ar forankrad i de kanslor som barnen upp
lever i samband med att tiden gar olika fort. I texterna framtrader 
tiden som trakig eller rolig. Men det finns ocksa textuttryck dar det 
bara finns konstateranden om limgsam trakig tid och rolig snabb 
tid. 

Flera olika adjektiv anvands av barnen nar de beskriver hur den 
roliga tiden ar skon och kul, och hur den trakiga tiden ar jobbig, 
langtrakig, solig och seg "som en snigel". "Rolig tid" har barnens 
sympatier, medan "Trakig tid" inte har del. Det finns sammanlagt 
101 textavsnitt dar barnen uttrycker sig om rolig tid och 82 textav
snill dar de uttrycker sig om trakig lid. Preciseringar forekommer i 
54 respektive 73 utsagor. FOljande texter £ar illustrera de kanslo
stamningar som barnen beskriver, och som styr upplevelsen av 
tidens skiftande hastighet i alla underkategorier. 

"Rolig tid" 

varje gang nar man har det 
kul sa gar tiden sa fort. 
214 (3-1) 

sa tiden bara fOrsvinner nar 
man gor nagot som ar kul. 
616 (4-2) 

"TrAkig tid" 

nar man har trakigt sa gar tiden 
sa sOligt. 214 (3-1) 

nar man har trakigt at en minut 
som en timme. 258 (6-8) 

Huvudkategorin "Tiden gar fort" (A) och 'Tiden gar Iangsamt" (B) 
sammanfaller oftast med "Rolig tid" och "Trakig tid", men inte all
tid. For all kunna £anga in hur tidens hastighet samspelar med om 
tiden ar rolig eller trakig har jag konstruerat et! kategorischema. 
Med detta schema vill jag fiinga in monster och variationer, men 

89 



ocksa "mellanrummen"; de utsagor som inte passar in i monstren. I 
schemat soker jag ocksa tydliggora vilka kategorier som barnen 
varderar positivt och/ eller negativt. 

Det overgripande monster som finns i kategorischemat framtra
der tydligt i den del av materialet (107 uppsatser) som innehiUler ut
sagor om tidens skiftande hastighet.S "Mellanrummen" som finns i 
detta kategorischema aterkommer jag till i min etnografiska studie, 
dar jag avser att fOrfina och soka mattnad for de underkategorier 
som skapats.9 

ROLIGTID 

TRAKIGTID 

TIDEN GAR FORT TIDEN GAR LANGSAMT 

"Godistid" (13) 
"Kornpistid" (11) 
"Lovtid" (25) 

'--------' 
J 

"Mellanrurn" (1) 

"Mellaruurn" (3) 

"Brattorntid" (13) 

"Sjuktid" (9) 
"Tandliikartid" (4) 
"Skoltid" (16) 
"Viintetid" (2S) 

Figllr 4 Kntegoriscizema med overgripallde kategorier ociz llllderkategorier. Antal 
iextav5nitt som kodats in i ullderkategorierna anges inom parentes 

Sammanfattning 

Det ar med ett stort engagemang som 107 barn beskriver upplevel
ser av hur tiden kan skifta i hastighet. Flickorna gor det i storre om
fa ttning an pojkarna. 

Barnens upplevelser kan vara unika; de kan variera, men det 
finns ocksa ett overgripande monster i materialet. Dessa variationer 
och monster sammanfattas i ett kategorischema. Underkategorierna 
fangar in: 

SMellanrummen som finns i delta kategorischema aterviinder jag till i min etno
grafiska studie, diir jag avser alt forfina och soka rniittnad for mina kategorier. 
9Christenssen, 1991. 
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• med vem barnen upplever att tiden gal' fort/langsamt 
• yid vilka aktiviteter barnen upplever att tiden gal' fort/langsamt 
• vilka kiinslor barnen bar nar de upplever att tiden gal' forti 

langsamt 
• hur aktivitetsgraden paverkar upplevelser av tidens hastighet 
• niir barnen upplever att tiden gal' fort/langsamt 

I kategorischemat finns ocksa "mellanrummen "; de textavsnitt som 
gal' mot strommen, eller som inte riktigt passar in i de overgripande 
monstren. 

Tidscykler och tidskvalitet; en tolkning 

Tre cykler 
For att kunna finna ytterligare inneborder i barnens upplevelser av 
tidens skiftande hastighet, gal' jag nu vidare med att tolka barnens 
tidsupplevelser. Tolkningen grundar sig pa den innehallsanalys 
som redovisats tidigare. 

Nar barnen beskriver en tid som kan skifta i hastighet, sa relate
ras deras upplevelser inte enbart till kvalitet, utan ocksa till kvantitet 
tid, eller tidsspann. Det ar 25 textavsnitt som ingar i kategorin 
"Lovtid" och 16 textavsnitt som beskriver "Skoltid". Flera olika cyk
ler kan skonjas nar barnen beskriver upplevelser av de tidsspann, da 
tiden gal' langsamt och fort. Genom att narmare analysera dessa 
tidsspann, finns mojIighet att forsta, och ge en bild av vad katego
rierna "Lovtid och Skoltid" relaterar sig tilL Kategorierna komplette
rar varandra. De tidsspann som inte omfattas av den ena kategorin, 
tacks upp av den andra och tvartom. 

I barnens beskrivningar av tidsspannen ar det skoltiderna som 
fungerar som strukturgivare. Det finns en tid i och en annan utanfor 
skolan. Barnen skiljer patagligt pa den kollektiva skoltiden och sin 
egen tid. Den subjektivt upplevda tiden som skiftar hastighet 
speglar pa detta satt skolan som strukturgivare och tidsorganisator. 
Det finns i uppsatserna ingenting som motsager de tidsperioder 
som utmejslas i barnens utsagor. En pojke beskriver visserligen att 
han kan paverka tidens hastighet nar det ar trilkigt i skolan genom 
att han koncentrerar sig, men hans utsaga andrar inte den strikta 
tidsstruktur som skolan skapar. 

Foljande tidsspann upplever barnen ga fort. De hamtas fran 
~ugofem textavsnitt. 
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• lordag, sondag, helgen, fredagskvall (veckocykeln) 
• morgonen, raster, kvallen, dagen, natten (dygnscykeln) 
• sportlovet, sommarlovet, alla lov, jullov (arscykeln) 
• hemma, fritiden, nar man ar ledig (alla cykler) 

Och sexton textavsnitt, anger de tidssapnn da barnen upplever att 
tiden gal' langsamt: 

• nar man ar i skolan, pa lektionerna (alla cykler) 
• mellan loven, fore loven, vintern (arscykeln) 
• nar jag var liten 

Med utgangspunkt fran de tidsspann som forekommer i texterna 
kan man urskilja olika tidscykler. Det kan bero pa att skolans tids
organisation har cykliska inslag och att loven fungerar som marko
rer (tid fore lovet och tid efter lovet). Inget av barnen refererar till 
kalendertid och inte heller till olika manader pa aret. Nedan skis
serar jag tre olika cykler som kan skonjas i barnens texter; arscykeln, 
veckocykeln och dygnscykeln. 

Forlagan ar hamtad fran en illustration som en pojke i ak 4 har 
rita t. Den kOl'ta och den langa tiden illustrel'as sa har: 

11.30-21.0 LJI", 
b/~sor rJ ~""~of't'\. KoRT 

HAND8QL/.- "'~T . " 
!~Ot-f\ LM'q 

PIN ,S KlRT 
QfST KO~1 

5KO LI\ C~N. 

P IrI~15 "Oil, 
I'1An>.A'1 K(lP-l 

)Kol.A t-AWq 

PINe. 5 J(ORT 

I'-AIT KOR.! 

>I<OL, lA",r, 

'RAj " KtllJ. 

;\1OJ'0Q N KORt 

Illustration fran en av uppsatserna, ritad av en pojke i ilk 4 
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Utifrfm de tidsspann som barnen beskriver har jag konstruerat en 
bild av aret. Denna bild visar hur kategorierna Lovtid och Skoltid 
relaterar sig till den sociala organisationens kalendertid, utom pa en 
punkt; barnens nya ar startar oftast i augusti och slutar yid skolav
slulningen. Tiden upplevs ga fort under den "fria" privata tiden och 
langsamt under skoltid; den kollektiva tiden. De tider som represen
teras av den sociala organisationens lid, ar de tider som barnen an
vander som markorer och som organisatOrer av det arliga live!. 

Figur 5 

Barnens ar 

D = Iangtid 
I<m = kort tid 

SkoIstart 

JuIIov 

SportIov 

Pasklov 

Sommarlov 

Kalenderns ar 

Nyar 

Sportlov 

Pasklov 

Sommarlov 

JuIIov 

Ell kOllstruktioll over arscykeln utijrall upplevelser av de tidsspallll som 
gar fortlliillgsamt i jiimforelse med kalendertidell. (Fylld tid i figurell t. vii 
upplevs ga fort och tom tid i figurell upplevs ga ldngsamt. Just fore lovell 
gar tiden speciellt ltlngsamt.! 

Aven en VeCkOCljkel kan beskrivas med utgangspunkt fran textavsnitt 
som anger hur tiden i skiftar i hastighet under veckan. Barnen nam
ner mandag morgon, fredag kvall, helgen, lordag och sondag, fri-
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tiden och kvallen. Det forefaller sorn om den subjektivt upplevda 
tiden aven relaterar sig till den sociala organisationens kalendertid 
pa veckobasis (den tid sorn fungerar sorn strukturgivare) och sorn ar 
rnatbar. 

Tiden nar vi slutar skolan 15.00 och min buss till stallet gar 
15.20 da har jag ont om lid. For jag ska hinna ata, byta om och 
springa till bussen. Varje dag utan helgerna ar vi ju bara i 
skolan mycket lang tid av dan och sen maste man gora laxorna. 
405 (6-7) 

Aven en daglig cykel kan forrnas utifrfm nar tiden upplevs ga fort och 
lfmgsamt. Tiden upplevs ga langsamt pa lektionerna och snabbt pa 
raster, pa rnorgonen, pa fritiden och pa kvallen. Det ar lektioners 
start och slut sorn fungerar sorn rnarkor och organisator av skol
dagen. I texterna finns en kraftfull distinktion rnellan lektion och 
rast, men ocksa rnellan skoltid (kollektiv tid) och skolfri tid (privat 
tid). 

K valitetstid; vantetid och brattorntid 

"Vantetiden" gar langsarnt och "Brattorntiden" gar fort. Kategorin 
vantetid grundar sig pa tjugofern textavsnitt (21 fiickutsagor och 4 
pojkutsagor), och Brattorntiden pa tretton textavsnitt (11 flickut
sagor och 2 pojkutsagor). Barnens utsagor om vantetiden relaterar 
sig till en kvantitet handelser. Tiden gar langsarnt nar inga aktiviteter 
ager rum. Den form sorn klocktiden utgor ar inte fylld rned handel
ser eller aktiviteter; den gar anda- men langsarnt. Det finns tristess i 
barnens texter. Den tornrna tiden har fa inslag av engagernang och 
rneningsfullhet;"nar man inte vet vad man ska gora", "nar jag inte 
har nagot att gora". 

Brattorntiden beskriver bradska och det ar inte aktiviteternas 
eller handelsernas kvalitet sorn avgor upplevelser av tiden gar fort, 
utan kvantiteten. Det ar nar aktiviteterna hopas sorn tiden rusar 
frarn, och dessa textavsnitt uttrycker att tiden inte racker till for alla 
aktiviteter; rnojligheterna ar fier an den tid sorn star till forfogande. 
Klocktiden forefaller inte racka till for de aktiviteter sorn ska eller 
kan utrattas. Just under brattorntiden lagger vissa barn rnarke till 
tiden. 

Tiden blir nagot for mig nar jag har bratlom. Nar man ar riktigt 
fOrsenad till skolan till exempel. 237 (4-4) 
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Vad ar det da som barnen vantar pa? De aktiviteter som namns 
varderas positivt, och vantan innebar att langta till de kategorier dar 
tiden gar fort. Vantetiden behover inte handla om att langta [ran. 
Den langtan som forekommer handlar om [6rvantan infor "Lovtid". 

Nar man vantar pa jullov eller sommarlov eller sportlov hela 
aret och till slut kommer det och sen ar det bara fOrbi. 412 (6-7) 

Men ocksa forvantan infor "Kompistid" och "Godistid" . 

... fOr att man ska tralfa sin kompis eller killen sa kryper tiden 
saktare fram an en snigel. 206 (6-2) 

For att kunna vanta kravs nagon form av kalibrering till andras eller 
kollektivets tid. Oftast ror det sig om att invanta en planerad klock
tid nar nagot ska intriiffa. Barnen har bestamt tider med andra, vet 
nar nagot intraffar exakt eller kan forutsaga nar nagot intraffar. Det 
ar ocksa under vantetiden som en del barn uppmarksammar tiden . 

... t.ex. nar man vantar pa att klockan ska bli arton, noll, noll. 
206 (6-2) 

Nar man ska ta flyget eller liknande t.ex. nar man ska rida och 
pappa kornrner aldrig och man vantar och vantar . 286 (4-5) 

Nar barnen vantar finns en spanning, och kanske en konflikt, mellan 
den subjektivt upplevda tiden som gar langsammare an den kollek
tiva klocktiden. 

Men om man sitter och vantar pa nagot eller nagon sa tar det en 
evighet. lbland tycker man att man har vantat en timme, men 
nar man tiltar pa klockan har det bara gatt en kvart. 298 (6-1) 

Sammanfattande kommentar 

De cykler som jag funnit i barnens texter sammanfaller inte med 
klocktiden eller kalendertiden som mats med jamna enheter. De 
rattar sig efter annat. Kvantiteten sommarlov ar tva manader, men i 
barnens uppsatser gar sommarlovet mycket fortare beroende pa att 
barnen ocksa varderar sommarlovet. Helgen mater tva dagar, men 
kan ga sa fort att den forsvinner. Kvantiteten rasttid ar vanligtvis 
ljugo minuter, men upplevs som om den ar kortare. Jag vill har pa
peka att ingen utsaga beskriver manadscykeln, och att endast en an
tyder kalenderarscykeln. Barnens cykler baseras pa det cykliska 
skolilret med dess rotter i ett agrarsamhiille. Det cykliska skolar som 
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barnen refererar till borjar med terminsstart i augusti, medan kalen
deraret borjar med nyar. Skolan fungerar som en tydlig struktur
givare och paverkar pa ett kraftfullt satt barnens upplevelser av tid. 

r flickornas finns flera uttryck for vantetid och brattomtid. Vante
tiden relaterar sig bade till upplevd kvantitet och till upplevd kvali
tet. K vantiteten handelser och aktiviteter paverkar vantetiden. Men 
aven kvaliteten pa en handelse gor att barnen langtar till nagot 
annat. Vantetiden ar tom tid utan engagemang infor det som sker i 
nuet. Engagemanget leder framat i forvantan. Vantetiden innebar en 
forvantan infor den tid som gar fort och som ar fylld med mening. 

Brattomtiden handlar om det motsatta. Under brattomtiden upp
lever barnen fler mojligheter och ataganden an det finns tid for. 
Oftast ar det den sociala organisationens klocktid som de har att 
pass a, som gor att de har brattom. 

r vantan och brattomtid ger flera barn uttryck for att de liigger 
miirke till tiden. Bade vantetiden och brattomtiden forutsatter den 
objektiva klocktiden att relatera sig till. r en kontext dar uppgiften 
styr tiden behover ingen vantetid uppkomma. Den subjektivt upp
levda tiden stammer inte overens med klocktiden; individens klocka 
gilr i otakt med kollektivets klocka. 
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Kapite18 

Barns upplevelser av klocktiden 

Inledningsvis i detta kapitel gol' jag en inneha.llsanalys av de utsagor 
sorn handlar om upplevelser av en tid sorn ar kollektiv, abstrakt och 
rnatbar. Barnen talar ofta om den sorn en klocktid sorn de anvander. 
I texten kallar jag den for den objektiva tiden. Det ar 98 uppsatsel' av 
de totalt 211 sorn innehaller utsagor om klocktiden. 

Dal'efter gor jag en tolkning av de olika forhallningssatt sorn 
finns infor klocktiden. 

Klocktidens karaktar och funktion 

I rnaterialet hal' jag funnit tre overgripande dirnensioner sorn be
skriver vilken betydelse klocktiden tillmats. Den forsta innehaller de 
utsagol' sorn inte alls uttrycker nagon vardering, och dar barnen 
endast konstateral' att de anvander klocktiden sorn en ordnande orga
nisatiir. Inom den andra dirnensionen £inns utsagol' dar barnen i 
positiva ol'dalag ser tiden sorn en tillgang och en viirdefull resurs. Den 
tredje beskrivel' rnotsatsen, det vill saga utsagor sorn ifragasiitter 
klocktiden och sorn definierar den sorn en belastning och en be
gransning i tillvaron. 

Den objektiva tiden ar en ol'ganisator 

De tjugofern utsagor (sexton skrivna av flickor och nio skrivna av 
pojkar) sorn forrnerar denna dimension beskriver upplevelser av att 
klocktiden organiseral' vardagen, men de innehaller inga viirderingar. 
Barnen konstaterar endast att de anvander tiden sorn ett rnedel och 
en inforrnator sorn rneddelar nar saker och ting intraffar. Med klock
tiden schernalaggs sociala aktiviteter. Denna grupp barn betraktar 
och bl'ukar tiden sorn ett socialt faktum sorn bara finns, och sorn de 
inte reflekterar over ellel' ifragasatter. 

Pa den kollektiva nivan ar det diverse aktiviteter sorn ordnas 
med hjalp av klockan. Den objektiva tiden rnojliggor att barnen kan 
passa skoltider, busstider, rasttider och biotider. Det ar inte barnen 
sjalva som bestammer over dessa redan existerande sociala tider. De 
finns etablerade och inbegriper aven andra rnanniskor. De tider bar
nen namner ar rnarkorer som anvands pa en kollektiv niva, och sorn 
de rnaste iaktta for att kunna deltaga i det sociala livet. Aktiviteterna 
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vantar inte pa eller rattar sig inte efter den enskilde. Starttider och 
busstider fungerar som ett satt att synkronisera manga manniskors 
aktivitetsmonster och har darmed en social funktion for barnen. Bar
nen upplever den objektiva tiden som ett medel for att synkronisera 
och koordinera dem sjalva till kollektiva foreteelser. I utsagorna 
finns inget som tyder pa att den objektiva tiden ar nagot som barnen 
sjalva ar herrar over eller kan paverka. De foljer klocktiden. 

Tid har betydelse nar man ska mata nagon eller gara nagot 
annat en speciell tidpunkt. 615 (4-2)10 

Klockan det ar nat man faljer. 607 (5-2) 

Pa individnivan har den objektiva klocktiden funktionen att organi
sera vardagliga handelser. Den hailer ordning pa den linjara succes
sionen och placerar en hand else i kausal ordning fore eller efter 
nagon annan. 

Tiden ar nagot som man ska ha for att veta nar man gjorde 
olika saker och nar man ska gara nagot. Tiden gar framat. 282 
(4-5) 

Den objektiva tiden ar en tillgang 

Det gemensamma for samtliga sextiofyra utsagor (fyrtiofyra fran 
flickor och tjugo fran pojkar) inom dimensionen ar att den objektiva 
tiden betraktas som en positiv foreteelse. Flera olika adjektiv fore
kommer i barnens viirderande beskrivningar; den ar livsviktig, nod
vandig och vardefull. 

Nar barnen skriver om hur stor betydelse de ti1lmater tiden for
mulerar de sig manga ganger i termel' av hur det skulle vara om 
tiden inte fanns. Ett satt att fa kunskap om barnens upplevelser av 
klocktiden kan vara att studera barnens utsagol' om det motsatta; en 
tillvaro utan den. Den betydelse och funktion som barnen gel' den 
objektiva tiden kan sa att saga klargoras genom sina kontraster.11 

Utsagorna handlar ofta om "vi", 1108811
, HmanniskornaH och "allal!. 

Barnen formulerar sig for kollektivets rakning och ibland for hela 
manskligheten i odesmattade ordalag. Den objektiva klocktiden 
framstalls som gem ens am for alla, och ar pa sa vis allomfattande 

10615 (4-2) = jamn siffra i barjan for flickor och ojamn for pojkar; farsta siffran 
inom parentesen anger arskurs och sista siffran i parentesen vilken skola. 
11Ett vanligt farfaringssatt i etnologisk och antropologisk forskning kring 
kulturanalys. Se Elm, B. & Lafgren, O. (1982). Kulturanalys. Ma1ma. Sid. 111 f. 
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och betraktas sorn en tillgi'mg. Det ar kaotiska bilder sorn frarntrader 
i texterna nar den objektiva tiden raknas bort. Utan klocktiden 
skulle det sociala livet bryta sanunan. Tiden frarnstalls i utsagorna 
sorn en kraftfull och ordnande princip. Utan den objektiva tiden 
skulle: 

• vi inte overleva, inte klara oss 
• inte dagar, natter, rni'mader finnas 
• vi inte konuna sarntidigt 
• vi inte gora saker i ratt tid 
• klockan inte kunna ga 
• vi inte kunna konuna for sent 

Om lid inle fanns skulle vi inle finnas. Om tiden forsvinner blir 
vi inle kvar. 251 (4-2) 

Ulan tiden vorevarlden upp ochner.195 (6-1) 

Det finns dock variationer inorn denna dimension. Fyra kategorier 
beskriver pa vilket satt barnen tycker att den objektiva klocktiden ar 
en tillgi'mg. Foljande kategorier kan forrnuleras utifran 64 utsagor. 

Klocktiden ar en tillgang: 

• fOr att passa tider. 
• sorn vi ar beroende av. 
• sorn ar vardefull. 
• och en bristvara. 

Den objektiva klocktiden ar en tillgang och ett vardefullt hjalprnedel 
nar barnen ska passa tider till skolan, fritidsaktiviteter och andra 
traffar. Klockan hailer liksorn ordning pa alia aktiviteterna, vilket 
barnen upplever sorn en trygghet. Aven de rutiner sorn klocktiden 
skapar och uppratthaller beskrivs sorn en trygghet. Med den objek
tiva tiden kan aktiviteter och handelser intrafia vid speciella klock
slag sorn punkter pa en linje. Vissa utsagor beskriver fortatade tinjer 
och andra glesa. Klocktiden hjalper barnen att halla ordning i 
skolsituationen. Det ar vardefullt att veta nar det ringer ut eller in, 
och nar man ska ga hem. Det ar for denna grupp barn nodvandigt 
att komma i ratt tid till skolan och att pass a rasttider. 

99 



Utan tid gar det inte t.ex. om man borjar skolan kl. 8 sa kanske 
man kommer dit klockan 10 och om man gar in efter rast och 
kommer 20 minuter fOr sent. 252 (4-2) 

Men det ar aven betydelsefullt att ordna den skolfria tiden. De har 
barnen talar om att det ar bra att veta nar de skulle lagga sig pa 
kvallen, att komma i tid till maItider, pricka in bioforestallningar 
och att kunna h<'t1la andra viktiga motestider. I utsagorna om den 
objektiva "passtiden" talas det inte om tiden som en kansla. Den 
objektiva klocktiden handlar om att veta och att vara beredd pa att 
nagot ska intraffa. 

Jag tycker tiden ar bra for da vet man nar man ska ga och lagga 
sig pa kvallen. Jag tycker tiden bra nar man ska passa tider t.ex. 
nagot TV- program. 297 (6-1) 

Om vi inte hade nan tid skulle vi inte veta nar vi ska till skolan. 
Nar vi skulle ga pa vara akliviteter och till raster. 195 (6-1) 

Den objektiva tiden meddelar nar de ska gora si eller sa och inne
haller darmed normativa drag som forsakrar ordning, vanor och 
regelbundenhet. Klocktiden skapar och uppraHhaller rutiner. Tider 
att passa ar en forutsattning for att manga kommer samtidigt. Men 
den innehaller aven en forsakrande princip; det ar bra att veta nar 
saker och ting intraffar. Speciellt namns sadana handelser som fore
faller vara mer viktiga an andra att inte missa. 

Tiden ar viktig nar man ska in och kaka. Det ar alltid bra och 
veta nar det ringer ut och in for den delen. 152 (4-2) 

Utsagorna beskriver ocksa en allomfattande bundenhet till tiden, 
men inte med avseende pa tidspassning. Det kan finnas flera skal till 
detta beroende av tiden. For vissa individer fungerar klockan som en 
trygghet pa det privata planet. Det ar skont att hela tiden veta hur 
mycket klockan al'. For andra framstalls beroendet pa kollektiv niva 
da manskligheten ar bunden till klocktiden for sin overlevnad. 
Framst aberopas den oordning och det kaos som skulle bryta ut. 
Utan tid "vore varlden upp och ner" och den objektiva tiden blir 
tagen for given. Dessa barn tycker inte det ar mojligt att tanka sig en 
tillvaro utan klocktiden. Den objektiva tiden framstar som mot
satsen till kaos, och ar en garant for ordning och for manniskans 
fortbestimd. 

Om man inte bestammer lid tiink vad mycket som skulle handa 
utan lid. Inte veta nar man ska borja jobba eller borja skolan. 
Hur kunde de klara sig forr? 312 (6-7) 
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Jag behover alltid ha tiden med mig, som nar jag gar till stan 
eller nagon annanstans maste jag ha en klocka pa mig. Nar jag 
inte har nagon maste jag fri'tga mycket vad klockan ar som i 
skolan. 220 (4-2) 

Tiden betyder mycket for mej nar jag gar i skolan for nar jag har 
klockan kanns det tryggt all tilla po. den. 613 (2-4) 

Det ar helt enkelt Sa om tiden inte fanns kunde man inte leva. 
231 (4-4) 

I fern utsagor beskrivs att den objektiva tiden ar vardefull och dyrbar. I 
utsagorna talas det om tiden i ekonomiska termer. Tiden ar lika med 
pengar, och betraktas som en kvantitativ och begransad resurs att 
vara radd om och ta vara pa. En pojke forsoker reda ut relationen 
mellan tid, ranta och pengar. Han har en aning om att kvantiteten 
tid kan ha ett ekonomiskt bytesvarde. 

Tid ar dyrbar ibland. 224 (3-1) 

For de rika ar tiden mycket pengarna vaxer de blir rikare de 
koper mer. Till slut vet de inte vad de har. Kommer de inte den 
tiden de skulle komma kanske de inte skulle fa kopa eller byta 
det de skulle ha. 312 (6-7) 

Nu verkar det som om tid ar vart 1000 kr per minut. 242 (6-4) 

Tolv textavsnitt beskriver den objektiva tiden sorn en bristvara. Det 
som skiljer de har utsagorna fran de ovriga, ar att de behandlar 
tiden som en resurs. Denna resurs ar inte bara nodvandig; den ar 
nagot som barnen onskar sig mer ay. Det objektiva och kvantitativa 
tidsuttymmet beskrivs som en bristvara; tiden ar en tillgang, men en 
alltfor knapp tillgang. Denna onskan om mer tid uttrycks ofta i det 
kvantitativa mattet av mer timmar per dygn. I andra utsagor finns 
en forhoppning om att tiden ska ga langsammare. Tiden for dessa 
barn gar alldeles for fort, och det ar tiden som ar bestammande for 
deras livsrytm. Livet far ratta sig efter tiden. I utsagorna finns 
ambitioner om fier aktiviteter an det finns tid till. Ett vanligt uttryck 
i utsagorna ar "hinna". Elva av tolv utsagor i denna kategori ar 
skrivna av flickor, varav de fiesta i ak 6. Den ende pojken gar i ak 
4.12 Det forefaller som om flickornas forMllningssatt infor uppgiften 
ar nagot annorlunda an pojkarnas. Flickorna reflekterar mer over 
vilka konsekvenser stressen far for dem pa det personliga planet. 

12r kapitell0 finns en tolkning av den pojkens samtliga uppsatstexter. 
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Jag skulle vilja at! det fanns mer timmar pa ett dygn fOr man 
hinner inte med allt man maste gora pa en dag eller jag gor inte 
det i alla fall. 243 (6-4) 

Om det kunde finnas mer tid pa et! dygn vore bra! 188 (4-5) 

Rade tiden gat! saktare hade man hunnit med myeket mer. Da 
hade man inte varit sa stressad jamt. 242 (6-4) 

Den objektiva tiden ar en belastning 

Det finns, som vi snart ska se, avvikande meningar om den objek
tiva klocktid som ofta tas for given. Det finns trettio utsagor som 
ifragasatter den tid som ordnar och organiserar bade pa individuell 
och kollektiv niva. Alla utsagorna innehaller negativa uttryck och 
viirderingar, men det ar pa lite olika grunder som klocktiden ifraga
satts. Ett antal utsagor innehaller civilsationskritiska reflektioner 
som staller det moderna i relation till andra mindre tidsstyrda 
historiska epoker. I samband med att klocktiden ifragasatts fareslar 
barnen alternativ till en tidsstyrd tillvaro. Inom denna dimension 
kan jag urskilja tre olika typer av utsagor. Barnen ifragasatter klock
tiden pa tre grunder. Trettio utsagor fardelar sig pa tre kategorier. 

• Det ar jobbigt att vara tvungen att passa tider. 
• Klocktiden ar endast en mansklig konstruktion. 
• Klocktiden skapar stress och styr hart 

Det finns texter med beskrivningar av hur klocktiden inskranker 
och begransar, och tvingar barnen att passa tider. Tiderna som 
namns och som barnen inte vill passa kan kopplas till sadant som 
barnen inte sjalva kan paverka. Det ar andra i deras omgivning som 
har mandat att styra de tider som barnen ifragasatter. Oftast galler 
det laggtider som farmodligen bestamts av faraldrarna, men aven 
skoltider. I barnens texter handlar det ofta om "masten", och i flera 
av utsagorna finns exempel pa hur barnen havdar ratten till sin egen 
tid. 

Den ar inget rolig. For da maste man passa hela tiden. Nar man 
gar till skolan. 521 (2-1) 

Jag tyeker tiden ar ganska jobbig for man maste passa den hela 
tiden. Tid ar ingenting for mej, for jag kommer alltid for sent till 
maten. 150 (4-2) 
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Fern utsagor betraktar klocktiden som ett miinskligt pafund som vi 
skulle kunna vara forutan. Dessa barn papekar hur en cyklisk och 
naturbunden tidsaspekt har ersatts av en klocktid som delar upp 
dygnet pa ett konstlat slUt, och som strider mot den "naturliga" 
morker- och ljusrytmen. Den tid som dessa barn fOresprakar ar en 
uppgiftsorienterad tid som rattar sig efter manniskors goranden. 
Dessa tva exempel ar skrivna av barn som gar i samma klass och 
som bor pa landsbygden. 

Tiden ar nagot sorn rnanniskan hittat pa. Tid ar egentligen for 
mig dag och nat!. 172 (4-8) 

Vad ska man ha tid till? Vad ar tid? Tid ar nat som manni
skorna ramat in och delat upp att man ska sova 8 timmar, jobba 
8 timmar. Om man tanker sig bak i tiden sa gick folk och lade 
sig nar det blev markt och gick upp nar det barja bli ljus!. 277 
(4-8) 

En tid som skapar stress ach styr Mrt beskrivs i fiorton utsagar. De ar 
skrivna av tretton flickar och en pojke. De skriver om hur klocktiden 
stressar dem och driver upp takten. Deras ifragasattande reflek
tioner gar ofta hand i hand med en upprakning av alla de aktiviteter 
som de deltager i. I vissa fall later beskrivningarna av vardagens ak
tiviteter som en upplasning av en valfylld almanacka. De hinner 
inte riktigt med allt de ska gora eller vill gora. Dels beskriver de sin 
egen situation och dels inbegriper de iiven andra miinniskor, friimst 
de vuxna. Det finns fOrslag pa alternativ i utsagorna. Dessa barn 
soker ofta frit'um i sin tidsstyrda och stressade vardag; de onskar 
komma bart fran den. 

I dagens lage jaktar vi ju bara man far aldrig komma ut for man 
ska t.ex. passa tider till dagis, skolan och job bet. Och man 
kastar i sig maten t.ex. for att man ska gara nagot kul sen. Det 
ar min uppfatlning. Jag anskar att man kunde stanna tiden. 268 
(6-8) 

Beskrivningskategorierna; en sammanfattning 

Innehallet i dimensionerna sammanfattar jag med ett kategorische
ma. Sammanlagt 39 pojkutsagor och 80 flickutsagor (119 utsagor) 
behandlar den objektiva tiden och hur den anvands. Utsagorna ar 
skrivna av 62 flickor och 36 pojkar (98 barn). Det innebar att nagra 
barn (framst flickor) har flera utsagor med i kategorischemat. Detta 
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farhallande kan bero pa att fIickorna i alhnanhet skriver langre och 
mer innehallsrika och refIekterande uppsatser,13 

I flickornas utsagor £inns manga uttryck far att de upplever stress i 
hagre grad an pojkarna, och att klocktiden styr deras vardag pa ett 
mer piltagligt satt. De saker lasa denna stressupplevelse med att 
anska sig fIer timmar per dygn fOr att hinna gara allt de borde gara. 

Tabell4 Kategorischema over vilken betydelse och funktion den objektiva 
tiden har. Antalet utsagor markeras inom varje dimension och 
kategori 

Ingen vardering Tiden en tillg/mg Tiden en begransning 
(25) (64)14 (30) 

tiden en organisatOr bra att passa tider maste passa den 
(25) (20) (11) 

beroende av tiden et! manskligt pMund 
(24) (5) 

et! hogt varde skapar stress och styr 
(5) livet (14) 

en bristvara 
(12) 

Tidssocialisering i ett barnperspektiv; fn'm innehalls
analys till tolkning 

Jag gar nu vidare med att saka fOrsta vad dessa beskrivningskate
gorier innebar. Jag avergar frim "vad texten sager" till "vad texten 
talar om",15 Innehallsanalysen visar att barnen har skiftande upp
levelser av den homogena och kollektiva tiden. Men aven det kul
turella arv i vilken barnen och deras tidsupplevelser ingar, bildar en 
utgangspunkt och en tolkningsram far den farstaelse som ar slutmal 
far detta kapitel. I det kulturella arvet finns en historisk dimension 

13Plickorna anvander mer skiftande reflektionstyper. Se kap. 11. 
14Tre utsagor innehaller ingen precisering av varfor tiden ar entillgimg. 
15Ricoeur, P. (1977). Distansering som hermeneutisk funktion. I H. Engdahl 
(Red.), Hermeneutik. Stockholm. 
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sorn innebar frarnvaxten av en linjar, abstrakt och kvantitativ tids
uppfattning. I rnin tolkningsrarn (kap. 5) ingar ocksa etablerad kun
skap om tidssocialisering fran i forsta hand utbildningssociologi, 
antropologi och socialpsykologi. Den text sorn barnen skrivit har 
inte skrivits i ett tornrurn. I den tolkning sorn jag gor av upplevelser 
av en objektiv tid, tar jag silledes hansyn bade till den kontext och 
det vardesystern dar texten etablerats och till kontextens tradition 
och frarnvaxt.16 

Min erfarenhet av den kontext dar uppsatserna skrivits ner spe
lar ocksa en roll i tolkningsprocessen.17 Ricoeur kallar denna del i 
processen for "reaktivering" av texten och fortsatter: 

Kort sagt, sa ligger hos texten att bade sociologiskt och psykolo
giskt kunna 'dekontextualiseras' fOr att sedan' rekontextuali
seras l i nya kontexter. Det ar Hisakten sorn realiserar det senare 
momentet. (Ricoeur, P. 1977 s. 140)18 

Det stora engagernang sorn finns i texterna bildar ocksa en plattforrn 
och ett spar for forstaelsen infor vad barnens tidsupplevelser kan 
innebara. Barnens uppsatser ar inte forsta hand forernill for igenkan
nande, utan snarare for tillagnelse.19 

Jag gar darrned vidal'e i processen att fol'sta vad det innebar att 
bli och val'a anpassad till den yttre klocktid sorn ofta tas for given. 
Barnen beskriver i sina texter sin bild av hur det kanns att vara fiire
mill for inskolningsaktiviteter till en redan existerande och etablel'ad 
social tidskornpetens, men ocksa vad man rnaste lara sig for att 
kunna ga i skolan. Jag soker alltsa tolka och frilagga rnening i de 
spar av tidssocialisering sorn finns i barnens texter utifran ett barn
perspektiv. Jag kornrner att synliggora och spegla barnens upplevel
sel' av tidssocialisationsprocessen. 

Barnen talar ofta i klartext om det, sorn i den regelbundna och 
klockstyrda vardagen nastan betraktas sorn en naturlag eller sorn 
nagot orubbligt. Odrnan beskriver herrneneutiken sorn ett redskap 

16Ricoeur ar pa den punkten mindre fientligt installd till strukturalismen. Se 
Ricoeur, 1977. Sid. 181. 
17Min erfarenhet fran skolkontexten ar i detta fall en del av forfOrstaelsen. Mitt 
tolkningsredskap (forforstaelse) bestar av min erfarenhet, litteraturstudier, 
forskningsperspektiv och inneMllsanalyser. 
18Ricoeur, P. (1977). Den tematiska kritiken. I H. Engdahl, (Red.), Hermeneutik. 
Stockholm. 
19Ricoeur (1977) i Engdahl s. 164. Ricaeur bryter darmed mot den, sam han 
benamner, den romatiska hermeneutiken dar psykologiseringen i 
talkningsakten ar ganska framtradande. Snarare, sager Ricoeur, ar det talkaren 
sam kan lara kanna sig sjalv i talkningsakten. 
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fOr att avslOja etablerade forestallningar; i detta fall utifn'm barnens 
tidsupplevelser: 20 

A vs16jandet sker genom kritik. Kritiken innebar att vi kan 
betrakta det redan sedda ur ett nytt perspektiv. Innebarden hos 
tidigare farvarvad kunskap farandras mot bakgrund av det nya 
sammanhange!. (Odman, 1979 s. 37) 

Nagra av de texter som finns i denna del har forekommit tidigare i 
avhandlingen, men i'tterkommer nu i en narlasning av texterna. Av
sikten med detta arbetssatt ar att hela tiden minska distansen till 
materialet. 

Inskolning till en social tidskompetens 

Inskolning brukar handla om medveten traning och ovning av ett 
onskvart beteende. Inskolning till en social tidskompetens innebar 
bade en process i vilken barnet lar sig saval formella som informella 
tidskonventioner. De texter som bildar underlag for min tolkning av 
vad denna inskolning kan innebara, ar av tva slag. Dels ar det text
avsnitt som innehallsanalyserats i kapitlets forsta hiilft, dels ar det 
utsagor som pa andra satt kastar ljus over vad det innebara att bli 
tidssocialiserad. 

Det forefaller vara sa, att det ar mycket som man maste kunna 
och acceptera for att passa in i och leva ett regelbundet liv fullt ut 
efter klockan. Det ar latt att som "tidsvuxen" ta barnens beskriv
ningar av tidssocialiseringen for givna. Manga utsagor tyder pa att 
barnen som varit informanter i denna studie annu inte har den 
etablerade och onskvarda tidskunskapen. De ar i fard med att for
hi'tlla sig infor redan existerande sociala tidsfakta. Med utgangs
punkt fran sina upplevelser blottlagger de vad som kravs for att bli 
tidsvuxen, och for att lara sig att ga i skolan. De pavisar ocksa tem
porala regler och konventioner i den sociala tidsordningen som de 
maste individualisera for att bli duktiga pa att vara skolbarn.21 

Genom att betrakta tidssocialiseringen med sina ogon kan barnen 
avsloja den tid som oftast tas for given.22 

En av de forsta fOrutsattningarna for att vaxa in i en etablerad 
tidskompetens ar att man lar sig tidsliixa nummer eft; aft liira sig liisa 
av klockan. Klockan ar en symbol for och ett medel med vilket denna 

200dman, P. J. (1979). Tolkning,jOrstaelse, velande. Halmstad. 
21Elias, 1992. 
220urkheim (1912) var farst med att havda all tiden ar en social konstruktion. 
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Hiroprocess kan iscensattas. Pa lagstadiet agnar man mimga lektio
ner, bade i oa och matematik, at att lara in fardigheten att lasa av 
klockan. Det galler att kunna beharska bade den digitala och den 
analoga klockan. Det ar i dag svart att internalisera en social och 
temporal ordning utan att kunna klockan. I uppsatsmaterialet ar det 
bara ett barn i ak 3 som skriver att hon inte riktigt Hirt sig klockan. 

Jag har det jattesvart med klockan, men jag hillier pa att trana 
pa klockan nu. Salite kan jag va!. 214 (3-1) 

Klockan ar ett tydligt hjiilpmedel i socialiseringsprocessen och an
vands som en ordnande princip som mojliggor samordning, tids
passning och temporal ordning. Manga barn beskriver ett externt 
tryck och aktualiserar tider som de maste passa. De externa tidskraven 
kommer fran i huvudsak tre hall: 

Skolan 

starttid 
rasttid 
lektionstid 
mattid 
sluttid 

Familjen 

uppstigningstid 
sangtid 
mattider 

Kollektivet 

buss-och tagtider 
fritidsaktiviteter 
traffar, moten 
TV-tider 

Kraven fran familjen, skolan och det sociala kollektivet innebar en 
hel del for de barn som beskriver ett externt tidstryck. Har finns 
pendlingen mellan individen och kollektivet, dessutom mellan kra
yen och det egna projektet. Kraven bildar en temporal ram som in
skranker barnens egen tid. Framst handlar det yttre trycket om pa
minnelser och tillsagelser att avsta och att vara medveten om vad 
klockan ar. Att avsta kan betyda att vara inne mer an vad man vill, 
eller att lata bli att leka. Att avsta kan ocksa innebara att skapa ett 
utrymme sa att sarnhallets tidsregler och tidsnormer kan invadera det 
subjektiva tidsfliidet pa sadant satt att egna rytmer och aktivitets
monster maste anpassas till en kollektiv rytm och temporal kontext. 
De har barnen preciserar hur den yttre temporala ramen ar markbar 
och konkret. 

Vi far sa forbaskat med laxor sa man far vara inne mycket mera 
an man vill. 316 (6-7) 

I dagens lage jaktar vi ju bara man far aId rig komma ut for man 
ska t.ex. passa tider till dagis, skolan eller jobbet. Och man 
kastar i sig maten fOr att gora nagot kul sedan. 268 (6-8) 
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Jag tycker vi ska borja 9.00 istallet for 8.20 man hinner knappt 
ata frukost. 134 (6-4) 

Kraven innebar ocksa att vara tidsrnedveten. Tidsrnedvetenhet inne
bar att kunna tidsliixa numlller tva; att ofta titta pa klockan, tanka pa 
tiden och att passa den.23 Den sorn inte haIler tiden eIler haIler ord
ning pa vad klockan ar, rnissar en hel del sociala aktiviteter sorn 
ocksa kan inga i en uppskattad gernenskap. 

Om man ska aka och titta pa en film nanstans. Da maste man 
titta pa klockan for att hinna titta pa den filmen. 101 (5-2) 

Ett traditioneIlt satt far skolan att ytterligare satta press pa de elever 
sorn inte integrerat tidskraven, eIler sorn havdar sin ratt till tidsauto
norni, har varit kvarsittning. Kvarsittning ar ett disciplinerings
rnedel sorn innebar att en kvart far sen ankornst, pa rnorgonen eIler 
efter en rast, ar det samma sorn en kvart efter skolans slut. K vantitet 
rnot kvantitet. Det finns aIltsa rnajligheter att korrigera ett inte 
anskvart tidsbeteende genom att "ta tid" fran enskilde eleven. Tva 
barn, sorn gar i sarnrna klass, har berattat om att lararen anvander 
sitt, i skolvarlden val bepravade, korrigeringsinstrurnent. Detta 
synsatt gar skolan till en tvangsanstaIt, eftersorn det betraktas sorn 
ett straff att vara dar langre an nadvandigt. Barnen har olika 
farhallningssatt infar tiden och har olika tidsregler. Aktaren har sin 
syn och askadaren, sorn lart sig att vara ett skolbarn, har en annan. 

Jag tycker tiden ar en viktig sak. En i v.ran klass kommer 
nastan varje dag for sent. Froken sager at honom nastan varje 
dag men han kommer i alia fall for sent det kan man kalla 'ont 
om tid'. ( ... ) Jag kommer aldrig for sent till skolan. 415 (6-7) 

rid ar egentligen mycket for mig t.ex. nar jag vaknar och ser att 
klockan ar 9.00, da m.ste jag snabba mig for ju langre jag 
kommer for sent desto langre far jag stanna. 312 (6-7) 

Vad innebar det da att farkroppsliga det yttre tidstvanget och gara 
det till ett eget intemt tidstvang? Vilka ytterligare laxor behaver bar
net lara sig? 

Den tredje tidsliixan handlar om att avsta egna in/all till farrnan far 
den tid sorn styr i det dagliga livet. Det kan innebara att anpassa 
leken til! de tider sorn reglerar det dagliga sociala livet. Det kan 
aven vara att sluta fararga sig aver att inte fa gara sorn man vii!. 

23Aven inneMllsanalys och tolkning av den tid som skiltar i hastighet, visar at! 
sociala institutioner fungerar som markorer fOr de tider som barnen passar och 
ar medvetna om i det dagliga livet. 
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Nar jag gor laxan gar jag in kloekan 7 (fast jag behover inte ga 
in kloekan sju, men det vill jag). Sa gor jag laxan till det ar dags 
att ga oeh liigga sig nastan. 415 (6-7) 

Tidsliixa fyra bestar av att ta tiden jor given. Den ar en forutsattning 
fOr allt liv. Tiden fungerar med detta satt att se lik en naturlag som 
inte kan ifragasattas. Det ar mer eller mindre ett kaos som fram
trader i ett scenario utan tid, och tiden fOrefaller att vara en forut
sattning for livet; och ibland ett ode. 

Tiden betyder sa myeket. Om tid inte fanns skulle vi inte finnas. 
Om tiden forsvinner blir vi inte kvar. Det ar bra att ha kloeka. 
257 (4-2) 

Den jemte liixan innebar att se tiden som en nodvandig garant for 
ordning och sekvensering. Utan en sadan tidens ordning uppsta 
kaos bade i det egna och i kollektivets liv. Manniskor skulle ga och 
komma som de ville. 

rag tyeker tiden ar viktig. Om inte tiden skulle finnas skulle 
t.ex. inte alla komma till skolan samtidigt.145 (4-2) 

Liixa nummer sex handlar om att punktlighet ar en dygd. Nar 
familjen, skolan och det sociala och kollektivet gjort sitt korrige
ringsarbete, sa blir det sjalvklart for individen att passa tider. Tider 
ar, sa att saga, till for att passas. De barn som har klart for sig inne
borden av denna tidslaxa vill inte komma for sent och tycker att man 
ska komma i tid. De behover inga papekanden utifran. Men tider 
finns ocksa fOr att koordinera de manniskor som ska komma sam
tidigt till skolan, moten och fritidsaktiviteter. 

rag kommer aldrig forsent till skolan oeh jag har gott om tid jag 
gar upp kloekan !jugo i sju oeh ar klar kloekan sju sen gar jag 
till skolan fem i alla men jag kommer aldrig forsent oeh vi 
blirjar skolan tio liver atta. 415 (6-7) 

Tiden ar myeket viktig. Tiden ar viktig bade fOr stora oeh sma. 
For tank om alla skulle strunta i tiden. Det skulle inte vara bra. 
Tiden, man maste passa tiden. 617 (4-2) 

Om man har brattom kanske man borjar kloekan 8.20 oeh man 
gar kvart over 8 oeh da blir man stressad for man vill ju inte 
komma for sent till plugget. 614 (3-4) 

Den sjunde laxan innebar att man ska lara sig att satta ett hogt viirde 
pd tiden. De barn som lart sig den sjunde liixan har internaliserat 
tanken att tiden pa grund av detta maste anvandas, planeras och ut-
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nyttjas. Den tid som inte anvands pa ett effektivt satt ar forslosad 
och det galler att ta vara pa tiden. I bilden ingar ocksa att jamfora tid 
med pengar och tiden kan ibland vara yard "1000 kr per minut". 
Webers ord om tidsspillan ligger snubblande nara dessa texter som 
barn skriver ca <\ttio ar senare.24 Installningen att tiden har ett hogt 
varde och kan utbytas mot pengar innebar att tiden kan saljas, 
kopas, bytas och slosas. 

Tid maste vi ha. Den ar viktig. Tiden har Gud gett ass. Tiden 
ska vi vara radda om. 415 (6-7) 

Tiden gar sa att du vet det. Ta vara pa den, snalla ni gor det. 623 
(6-7) 

Tid ar dyrbar ibland. 224 (3-1) 

De texter, som visar en langt gangen anpassning till ett tidsstyrt och 
regelbundet liv, ar med ett undantag skrivna av flickor. I dessa texter 
finns inte bara en effektiv tidsanvandning beskriven. Dessutom 
finns en vilja att gora annu mer, om det bara fanns tid till det. Har 
konkretiseras tidsliixa nummer atta; att pa kort tid prestera sitt 
yttersta, men anda onska att fa mer gjort. Det ar inget synligt yttre 
tvang som driver pa; tvilnget kommer fran dem sjalva och det £inns 
energi att gora mer. Det finns fart i texterna och en offensiv, effektiv 
ton som ocksa har rationella inslag. 

Dessa barn har internaliserat det externa tvanget. Tidssocialisa
tionen har varit lyckosam. I flera av texterna finns uttryck for att de 
verkligen vill och gillar nar tiden racker till manga saker. Men det 
finns ocksa texter som antyder att de inte hinner det som de borde 
med en onskan fIer timmar per dygn. Det forefaller som om dessa 
barn har overgett sin subjektiva och kanslobaserade tidsupplevelse. 
De vet att den ar av underordnad betydelse. 

Tid ar nagonting som de flesta manniskor har ant om (Kontors
manniskor). Om det kunde finnas mer lid pa ett dygn vore bra. 
188 (4-5) 

Man tanker en massa som man ska gora men sam man inte 
hinner. Man beklagar sig for andra att man inte har tid. Om 
man inte hade beklagat sig sa mycket sa hade man hunnit med 
mycket mer. 411 (6-7) 

24Weber, 1978. 
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Sammandrag; att internalisera sociala tidsfakta 

I barnets texter tycker jag mig skonja en progression som beskriver 
olika grader av anpassning till ett tidsstyrt socialt liv. Den tar sin 
borjan i att lara sig klockan och att kanna och erfara det yttre tids
trycket som bestar av existerande tidsfakta. En del barn tranar mest 
pa skoltid och andra gor det aven pa den skolfria tiden. 25 

Progressionen ar en spegling av den langdragna laroprocess, 
som det innebar att "individualisera" sociala tidsfakta och att gora 
tidsreglerna till sina egna; internalisera dem.26 Barnen uttrycker 
olika former och grader av tidsacceptans. En vanlig formulering ar 
"om tiden inte fanns sa skulle ... ". Tidsreglerna och tidskonventio
nerna ses som oforanderliga, "naturliga" och som en fOrutsattning 
for manskligt liv. 

They feel at their backs the pressure of everyday clocktime (oo.) 
All this becomes second nature, it appears, and is accepted, as 
the fate of human beeings. (Ellas, 1992 s. 7) 

Den progression som jag tycker mig finna i texterna ska dock inte 
tolkas som att alla barn foljer en viss tagordning pa sin vag mot att 
bli tidsvuxna.27 Det ar inte ens troligt att alla blir eller vill bli 
tidsvuxna. Snarare beskriver progressionen en mojlig och en ideal 
vag. Pl'ocessen innebar att val'sebli, anvanda, omfol'ma och inter
nalisera sociala tidsfakta. Det finns i processen en rorelse fran ett ytt
re tidstvang till ett slutresultat som innebar att vilja folja tidsregler. 

Externt tidstvang Kfuma externa krav frAn familj, skola och social! !iv. 

Uixa 1 
Uixa2 

Lara sig klockan 
Lara sig passa tider 

Internt tidstvang Internalisera den sociala tiden vilket innebar ell 
accepterande av all tiden styr levandet. 

Laxa3 

Laxa4 

Avsta eller forkorta egna infall och projekt. 

Ta tiden fOr given. 

255e Ekerwalds (1983) diskussion om hur manga fritidsaktiviteter tranar barn 
att bli tidsvuxna. 
26Elias (1992) skriver om att "individualisera tidsfakta". Jag tolkar detta uttryck 
som att det finns mojlighet for individen att till viss del omforma tidsfakta. 
27Jag aterkommer senare till de barn som inte foljer och protesterar mot den 
"ideala" vagen. 
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Karriartv!mg? 

Uixa5 

Laxa 6 

Laxa 7 

Anvanda tiden som en ordnande princip. 

Punktlighet ar en dygd. 
Tid ar pengar. 

Resultat av tidssocialiseringsprocessen. 

Laxa 8 At! vilja ha mer tid och at! vilja gora mer 

Jag har nu redovisat min tolkning av hur barnen beskriver tids
socialisering utifran sitt perspektiv. Vuxna har ju kunskap om vad 
ett tidsstyrt och regelbundet liv innebar, medan barnen betraktar 
tidens ordning med nya ogon. Barnen kan genom sina reflektioner 
komplettera var kunskap om spanningen mellan deras egna tids
projekt och kraven fran etablerade tidsregler och tidskonventioner. 

I rorelsen mot vuxenlivet finner jag en grupp barn; till stor del 
jlickor, som gillar att passa tiden och som skulle vilja ha mer tid for 
att prestera ytterligare lite till. Dessa barn har emottagit och inter
naliserat etablerad tidskunskap, och de har upptackt vad det inne
bar att vara ett skolbarn. 

Men tidssocialiseringsprocessen ar inte alltid lyckosam. I mitt 
material finns "tidsanarkistiska" utsagor dar barn definierar och 
uppratthaller sin autonomi. Dessa barn soker och finner frakturer i 
den temporala ramen trots korrigering och symboliskt vald och en 
kontext genomsyrad av den "ratta tiden". Jag gar nu vidare med att 
ge rost at de motstandsfickor som finns i materialet. Vad ar 
inneborden i dessa "tidsanarkistiska" utsagor? 

Sokande efter temporalt frirum 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram det motstand som finns for
mulerade i barnens uppsatser. Jag komrner ocksa att soka gestalta 
barnens alternativa forslag rned hjalp av tva begrepp; tidens aktuali
tet (det nuvarande) och tidens potentialitet (det onskvarda).28 Jag 
aktualiserar ocksa den existentiella dimension sorn finns i barn ens 
texter. Jag avslutar med en sarnmanstallning av barnens vision om 
en mojlig idealbild sorn jag kallar det "temporala frirummet". 

28Bjurwill, C. (1995). Fenomenologi. Lund. Sid. 24 f. Bjurwill ham!ar inspiration 
frlm Russer!. Jfr (lat.) Consideratus (det nuvarande) Dch Desideratus (det 
onskvarda). 
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Tidens riktning 

De utsagor som ligger till grund for min analys av tidens aktualitet 
och potentialitet ar av tva slag. Dels ar det trettio utsagor som £inns 
inom kategorin beskrivningskategorin "Tiden en begransning", och 
dels av sjutton utsagor som innehaller mojliga losningsforslag, alter
nativ, onskningar och projekt. Dessa sammanlagt fyrtiosju utsagor 
har jag analyserat med hjalp av tidens aktualitet och tidens poten
tialitet. Jag har sokt barnens upplevelse av hur det ar nu (aktualitet), 
men ocksa den potentialitet (onskningar, mojligheter, projekt och 
intentioner) som £inns i utsagorna. Jag utgar da ifran att det ar bar
nens egna erfarenheter och stallningstaganden som gor det mojligt 
for dem att formulera en vision. Det ar deras upplevelser av den 
temporala ramen som medverkar till och paverkar visionen. 

Det finns skiftande grunder for de reflektioner och protester som 
framfors i utsagorna. Gemensamt for manga av protesterna ar att 
det skonjas en riktning idem. De aktualiserar ocksa den skarnings
punkt och den spanning som finns mellan kollektivets krav och 
individens autonornistravanden. Dessa barn vill ocksa utoka sin pri
vata tid pa bekostnad av den offentliga tiden. Jag vill beskriva rikt
ningen i utsagorna som en rorelse fran den temporala ramen som en 
bakomliggande begransning och beroende av tiden, till vad jag 
kallar ett temporalt frirum som formar de framforliggande mojlig
heterna. I utsagor som innehaller en rorelse till sa kan jag finna 
uttryck for intentionalitet. Mitt arbetssatt kan tydliggoras med 
f61jande exempelsamling (citat fran uppsatserna markeras med " 
och tidens riktning med en pill. Min tolkning finns jamsides med 
barnens utsagor. 

Aktualitet 

''Vuxna miinniskor har inle mycket 
tid. Del blir vi barn drabbade av." 
(276 (4-8) 

Barn far ej vara med po. ett horn. 

Potentialitet 

---> Vuxna borde ha mer tid med 
sina barn. 

<--- "Faklum ar att jag hellre vii! 

vara stemllders, viking eller 

medeltidsmanniska. Visst hade 

de saker att gora men dar var 

barnen med po. ett horn." 

188 (4-5) 
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"De vuxna har ofta brattom. For de 
har sa mycket att gara. Jag kan inte 
rakna upp alla de saker som de maste 
gara. Men jag vet att de ofta stressar. 
101 (5-2) 

"Allt gar sa fort att man hanger inte 
med." 242 (6-4) 

"Ofta gar tiden sa fort att man hinner 
inte Hinka klart innan man har gjort." 
619 (4-4) 

"Det kommer sa mycket nytt man 
hinner inte ta tillvara pa allt det nya 
Wrens det ar farsvunnet." 165 (6-8) 

"Jag tycker att nar man behaver 
tanka sa behOver man tid. "231(4-4) 

"Nu ar det brattom att barja skolan 
att Hisa, att skriva, att Hisa och prata 
engelska." 242 (6-4) 

Komma ihag tider och passa tider. 

Klarar sig inte utan klocka och vill 
inte leva utan den. 

Later tiden styra undan infall. 
ar averordnad vara infall. 

---> De vuxna borde ha mindre 
att gara. 

---> U.ngsammare tempo for 
att kunna hanga med. 

---> Att tanka klart innan man 
man behover tanka pa nasta. 

---> Att fa mer tid att ta tillvara 
detnya. 

---> Att ha lid att tanka. 

---> Barja skolan senare och 
att draja med att lasa, skriva, 
och prata engelska. 

<--- "Pa sommadovet ar det skant 
att glamma tiden for ett tag. 
Ibland anskar jag att klockor 
inte skulle finnas, man skulle 
da inte behava passa nagon 
tid." 254 (4-2) 

<--- "Jag tror att man skulle klara 
sig bra utan klocka om man 
bara ville farsaka leva utan 
den." 205 (5-2) 

<--- ''Ibland anskar jag att man Tiden 
aldrig kommit pa tiden, och att 
alia skulle ta dagen som ett in
fall." 206 (6-2) 

"I dagens lage jaktar vi ju bara man ---> Lugn och ro. Komma ut och 
slippa passa tider. far aldrig komma ut for man ska passa 
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tider till dagis, skolan och jobbet. Och 
man kastar i sig maten t.ex. for att man ---> Ata i lugn och ro. 
ska gora ml.t kul sen." 268 (6-8) 

Tiden g~r for fort. <--- "Jag onskar man kunde stanna 

tiden." 268 (6-8) 

Tidens aktualitet; den temporala ramen 

Genom att lyssna pa barnens utsagor har jag fatt ytterligare kunskap 
om den temporala ramen och dess begransningar (tidens aktualitet). 
Det finns varierande skal till det motstand och ifragasattande som 
uttrycks. Men barnen sager inte bara nej till den styrande ternporala 
ramen, de ifragasatter det som manga vuxna tar for givet. 

You may wonder that small children can raise such big issues. 
Yes, it is wonderful that they do. But equally remarkable is the 
fact that you probably used to do so yourself at one time, and 
have virtually forgotten about it. (Lipman, 1980 sid. 37)29 

I utsagorna finns avstandstaganden som galler bort fran det som ar 
"nu for tiden". Flera barn kritiserar i civilisationskritiska ordalag de 
vuxna, sorn stressar och darmed inte har tid over for sina barn. I 
deras utsagor finns ingen glorifiering av ett snabbt och forander!igt 
samhalle. De kritiserar den strikta tidsram som de upplever att 
vuxenvarlden omger sig av, och som gar ut over barnen. Ogillandet 
grundar sig pa upplevelser av hur de sjalva och de vuxna lever ett 
alltfor inrutat och stressigt !iv. Klockan ar det kravfyllda medel rned 
vilket tidspassningen uppratthalls. 

Men det finns ocksa inslag av en onskan om att inte vara sa star. 
Vissa barn tanker pa att den andliga tiden har ett slut och att varje 
dag ar en etapp fran fodelse till dod.30 De onskar sig darfor att tiden 
ska stanna som ett satt att fa en frist i den framMskridande tiden, 
eller ocksa sa vill de vanda tillbaka till nar de var sma. 

Flera barn har reagerat mot att stress och jiikt gor att det inte finns 
nagon tid for eftertanke; den "ratta klocktiden" gar for fort och de 
hinner inte med att fundera. Det finns manga uttryck for "ont om tid", 
"da!igt med tid", att hinna och ha brattom. Sa konkreta kan en del 
barn vara, att de preciserar vad de missar beroende pa att tiden gar 
for fort. De hinner inte smalta alia nya intryck, tanka fardigt, lara 

29Lipman, M. et al.(1980). Philosophy in the Classroom. Philadelphia. 
30Mer om detta i kap 11. 
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fardigt eller ta tillvara alla handelser i det hastiga flodet av 
aktiviteter och handelser. De beskriver pa det sattet sjalva karnan i 
den tidsupplevelse som ar kvantitativ och tidsorienterad. Motsatsen 
ar den uppgiftsorienterade dar uppgiften far ta den tid den tar for 
att bli fardig- (tankt). 

A yen i skalan ar det brattam med allt nytt, och det finns en efter
lysning om tid for eftertanke och reflektion. 

Tidens potentiaIitet; ett proj ekt att fa andrum 

Barnen forflyttar sig ocksa i tanken fran den temporala ramen till 
det onskvarda. De ar medvetna om de framforliggande mojligheter
na eller det mojliga. Tidens potentialitet galler forslag pa alternativ 
till den tidsstyrda vardagen. Har handlar det inte om de tankar som 
galler tidens aktualitet, utan om de utsagor som innehAller en rikt
ning till. De har manga forslag pa alternativa losningar. De barn 
som soker temporalt frirum identifierar ett antal frakturer i den 
kollektiva och nagot mekaniska temporala ramen, som ocksa har 
som uppgift att begransa det impulsstyrda. 

De frirum som barnen lyfter fram handlar om frihet fran den 
temporala ramen; fran klockor, fran stress, fran tider att passa. 
Alternativen galler forst och framst en avrutinisering av den vardag
liga och strikta klock- och livsrytmen. 

En andra dimension handlar om att levandet ska styra tiden. som 
ocksa innebar en sankning av livstakten. Forslagen riktar sig mat en 
alltfor stressad tillvaro och kan innebara en langtan tillloven. Nar 
det ar lov kan barnen hange sig at sin egen individuella rytm, sorn 
ibland innebar lek. Forslagen gallel' ofta en onskan om att tiden ska 
stanna. Ibland £inns hedonistiska inslag sorn hyllar liit~a, och sjalv
valda aktivitetel'. Men det £inns ocksa en langtan efter det som vi i 
dagligt tal kallar lugn ach ra, vilket ocksa inbegriper matro, lekro och 
reflektionsro. 

Nar dessa barn reflekterar om ett alternativ till det tidsstyrda 
livet sa handlar det om en drom om det goda livet. Genom att 
kontrastera protestinnehallet och lyssna pa projekt och onskningar 
har jag konstruerat det aptimala temparala frirummet som ar en 
sammanstallning av flel'a olika barns onskningar och tankar om ett 
overskridande av den temporala ramen. Men frirummet kan ocksa 
ses som en onskan att behalla en egen autonomi i den varld i vilken 
de ar en samhallsvarelse. Det temporal friutrymmet innebar att ha 
tid att: 
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vara sten
aldersbam 

smalta nya 

~~-..::::in:::t_ry_C_k __ vara med sina 
foraldrar 

Figur 6 

vara liten 

Temporal! 
friutrymme 

Drommen om det temporala friutrymmet 

Detta innebar att vi undersoker pa vilket satt ( ... ) handlingama 
gav uttryck fOr mojligheter man stravade efter att forverkliga, 
hur handlingama gav uttryck fOr drommar om det goda live!. 
(Odman, 1979, s. 47) 
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Pojke Ak 6 

[J 

Flicka ak 6 

Flicka Ak 6 

lllllslralioner fran Ire lIppsatser 
Stamningar och situationer ur vilka texterna framsprungit. 
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Kapite19 

M6tet mellan den subjektiva tiden och 
den objektiva tiden 

Tiden gar langsamt nar vi betraktar den. Den kanner sig iakt
tagen. Men den drar nytta av var brist pa koncentration. 
Kanske finns det till och med tva sorters tid, en som iakttar och 
en som fOrandrar ass. (Camus, sv. Qversallning, 1991 s. 93)31 

Den roda traden i detta kapitel ar det engagemang som finns i 
barnens reflektioner over sina upplevelser av tiden. Engagemanget 
leder fram till ett tema som handlar om motet och spanningen 
mellan en subjektiv tid som skiftar i hastighet, och den objektiva 
tidens jamna gang. 

Engagemang 

Intensiteten i barnens texter "kallar pa lasning".32 Innehallsanalysen 
i kap. 7 visade att barnens skrev om "trakig tid" och "ralig tid", men 
deras engagemang gar utover iakttagelsen av att den "roliga tiden" 
gar fort och att den "trakiga tiden" gar langsamt. 

Texterna innehaller manga varderingar och barnen lagger in stor 
kraft i skrivandet. Tiden beror manga av barnen och nar de reflek
terar over den sa uttrycker de att den spelar en stor roll i deras liv. 
Varfor ar det sa att: 

tiden ardum 
den ar inget rolig 
fOr mig ar tiden ofta ett problem 
tiden ar nog ell av det viktigaste i mitt liv 
lid kan bli besvarlig 

215 (3-1) 
521 (2-1) 
298 (6-1) 
206 (6-2) 
231 (4-4) 

31Camus, A. (1991). Albert Camus. Al1teckuil1gar 1942-1951. Sv. aversattning. 
32Ricoeur, 1988. Aven Odman, 1979. Odman talar om att i dialektiken i tolk
ningsprocessen ar det det studerade amnet som staller fragor som forskaren bar 
saka att besvara. Engagemanget i barnens texter staller manga fragor till mig 
sorn liisare. 
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Ricoeur menar att engagemangsgraden i en text ocksa rymmer inne
hallsaspekter; det som texten har att saga.33 Det engagemang och 
den farvaning som finns formulerad i texterna galler ofta matet 
mellan en subjektiv, skiftande tidsupplevelse och den objektiva, kol
lektiva tiden. Barnen har svart att fa ihop dessa kontrara tidsupp
levelser som relaterar sig dels till det privata planet, dels till det 
offentliga. 

Jag gar nu vidare med dessa kvalitativt skilda tidsupplevelser 
genom att relatera dem till varandra. Nagra barn skildrar den sam
existens mellan en subjektiv och en objektiv tid som Ricoeur beskri
ver som den tredje manskliga tiden.34 Han menar att det i sjalva 
berattelsen finns majlighet att synliggara kopplingarna mellan den 
subjektiva och den objektiva tiden. Narrativen kan artikulera den 
manskliga tiden genom hiinvisning till kalendern, generationsfaljd
en och sparet. 

Elias beskriver samexistensen som "manniskan i naturen" och 
efterlyser empiriska undersakningar som kan undersaka slaktska
pet mellan levandets tid Gel! den naturvetenskapliga tiden.35 

Mi::iten 

I nagra av barnens texter finns explicita uttryck far hur tva kontrara 
tidsupplevelser mats. 

Mate 1: 

Ett ar gar sa fort. Forut nar man var liten sa tyckte man att ett ar 
var sa langt men det gar ju jattefort nu tycker man snart att det 
ar ett nytt ar igen. Som att det ar torsdag nu, det kanns som det 
bara ar tisdag. Det kiinns sa konstigt som att tiden hinner fore 
en sjalv som att man ar kvar i tisdagen fast i tiden sa ar det tors
dag. Fast ibland gar tiden sakta om man har trakigt eller om 
man vantar pa mlgot roligt men sen nar det roIiga kommer ar 
det snart forbi. 238 (6-4) 

I denna text finns dels uttryck far en subjektiv tid, men ocksa far 
den tid som kalendern representerar. Den objektiva tidens linjara 

33Ricoeur i Engdahl, 1977. Sid. 138. Ricoeur anknyter till Austens och Searles 
arbeten kring den illokutiva akten som innebar den kraft som laggs in i 
sagandet. 
34Kristensson Uggla, 1995. Sid. 432-441. Se kap. 3. 
35Ricoeur, 1977; 1988. Elias, 1990. 
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karaktar ratas upp med hjalp av kalendern som skapar ordning pa 
dagarna. Spanningen i texten ligger i skillnaden mellan den tid som 
kanns och den tid som ar. Tisdagen ar det som kiinns for flickan som 
individ, men den yttre kollektiva kalendertiden iir torsdag. Hon 
hanger inte riktigt med och ar kvar; den yttre tiden hinner fOre med 
taktfasta slag. Skillnaden mellan den inre och den yttre tiden ar tva 
dygn och denna flicka i ak 6 forefaller att ha upptackt den pro
blematiska relationen mellan den "inre" och den "yttre" klockan. 
Reaktionen ar anda att "det kanns sa konstigt" da individens tid jam
fors med den sociala organisationens kollektiva tid. Motet mellan 
individens tidsautonomi och den tid som behovs fOr en samhalls
varelse forefaller vara ett dilemma. 

Jag tolkar denna text som att de tva tiderna har en intern relation, 
och att jiimforelsen innebar att den yttre tiden gar fortare an den inre. 
Genom denna berattelse synliggors en av Ricoeurs kopplingar; 
kalendern. Denna flicka satter in sin egen existens i den objektiva 
tidens kalender, och begrundar dilemmat med hennes tid och 
varldens tid Ofr Elias uttryck manniskan in naturen). Kalendern 
markerar dagar och veckor fran ar noli, och ar indelad i de intervall 
som astronomer och fysiker tillhandahallit. Kalendern representerar 
saIedes en kosmisk ordning i vilken den egna existensen placeras. 
Jamforelsen resulterar i att den yttre tiden gar for fort. 

Mote 2: 

Jag tycker tiden ar konstig for nar det ar fredag da tycker man 
det ar sa skant att man ar ledig fran skolan. Sen helt platsligt ar 
det sandag kvall och man ska ga och lagga sig da ar det snart 
mandag och da ska man till skolan igen. Min lid fOrsvinner 
verkligen pa helgen och pa morgonen nar man ska till skolan 
och nar man barjar klockan 9.00 da gar tiden fort. Min lid har 
betydelse pa sommarlov, helgen, pasklov och jullov. 127 (3-4) 

Aven denna pojke i ak 3 uttrycker den konfliktfyllda konfrontatio
nen mellan hans interna tid och den externa organisationens kalen
dertid. Skolans tid ar forankrad i den yttre kalendertiden och funge
rar som en !injal och en social tidsmarkor. Den tid som kanns ("da 
tycker man") konfronteras mot den tid som styr. Tiden forsvinner 
nar det ar skont pa helgen, men aven pa alia skollov, och denna 
kansla avbryts av det som man ska gora; ordningens och tvangets 
tid. Skillnaden mellan de tva klockorna ar helgen. 

Jag tolkar denna utsaga som en beskrivning av hur upplevelse
tiden inte star renodlad, utan iugar i kalendertiden. Pojkens tid, 
fylld med intensitet och kanslor, placeras in i kalenderns veckocykel 
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som ar urlakad pa kvalitet. Pojken kopplar sin tid till kalendertiden. 
Ricoeur kallar detta for en "aterinskrivning av den upplevda tiden i 
denkosmiska tiden".36 

Ytterligare ett exempel beskriver spanningen mellan den objek
tiva och den subjektiva tiden. 

Mote 3: 

Tiden ar nog det viktigaste i mitt liv. Felet med tiden ar att nar 
man vantar pa nagot/nagon sa kryper tiden fram, och nar man 
inte viii alt det ska ga sakta da gar liden sakta t.ex. nar man 
vanlar pa att klockan ska bli arton, non, non for att man ska 
traffa en kompis ener killen sa kryper tiden saktare an en 
snigel. Och nar man har sommarlov gar tiden sa snabbt att man 
knappt hinner blinka. 206 (6-2) 

I denna text finns ocksa skillnaden mellan det inre som kanns och 
den yttre som ar. Den subjektiva tiden kryper fram i vantan. Den 
yttre koIlektiva tid som man anvander for att synkronisera ett mote 
med en kompis, symboliseras av klocktiden arton, noIl, noIl. Tiden 
gar langsamt infor ett betydelsefullt mote som andas forvantan. Hon 
anvander metaforer for att beskriva den inre tiden. Den kan krypa 
som en snigel och ga sa snabbt att man inte hinner blinka, men den 
subjektiva tidserfarenheten som ar laddad med mening relaterar sig 
hela tiden till klocktiden. 

Det finns aven har en intern relation mellan den yttre och den inre 
klockan. Det ar orattvist att den inre tiden maste toga sig och passas in 
i klocktiden. Vantan innebar en torn tid som rnaste synkroniseras till 
klockans tider. Den objektiva tiden fortgar i sin takt oberoende av 
individens subjektivt upplevda tid. 

Existentiella moten 

Har foljer exernpel pa moten sorn ocksa innehaIler existentiella in
slag. Tanken pa tiden ger upphov till reflektioner sorn handlar om 
den egna existensen sorn £inns inryrnd i den oandliga tiden. Den 
kosmiska tiden paverkas inte av den levda tiden. 

Tiden bara gar och gar, den tar aldrig slut aven om man dor sa 
fortsatter tiden att ga. Tiden ar oandlig det finns varken borjan 
ener slut den bara fortsatter och fortsalter. 414 (6-7) 

36Kristensson Uggla, 1994. Sid. 436. 
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Har satts den egna existensens tid in i den oandliga tiden som gal' 
for fort framat. Kalendertiden fortsatter aven om en manniska dol' 
och den tar aldrig slut. A ven i denna berattelse ovan visar sig den 
tredje och manskliga tid som Ricoeur talar om genom kopplingen 
kalendern. Genom berattelsen framtrader hur den manskliga existen
sen satts in i den kalendertid som fortgar oandligt oavsett vad som 
hander. Nar den dodliga tiden motel' den oandliga, ododliga tiden 
framtrader Ricoeurs manskliga tid.37 Ricoeur skriver: "( ... ) den kos
miska tiden, som i sin oandlighet inte tar hansyn till oss."38 Ricoeur 
menar att det endast ar i berattelsen som den manskliga tiden kan 
framtrada.39 

Tanken pa den andliga manskliga existensen leder till reflektio
ner om livet och doden. Barnen tycker livet gal' for fort och att den 
manskliga existensen ar for kort. I fOljande texter aterfinns en annan 
av Ricoeurs kopplingar; generationsskiftet, som innebar en fOrestall
ning om att "slakten folja slaktens gang" .40 Det finns i den koppling
en ett inslag av den levda tidens biologi. Den manskliga kroppen 
kan bara leva ett visst antal ar ( en annan flicka talar om 80 ar). 

Jag hinner inte tanka pa tiden mer an pa kvallarna, fast jag 
tycker tiden gal' for fort. Snart dor man ju men det vill jag inte 
tanka pa. Jag tycker att man ska kul medan man lever. Ibland 
tanker jag att t.ex. den rorelsen, den tiden, den dagen kanske 
jag aldrig mer far se. Jag tycker tiden ar sa konstig. 252 (4-2) 

Livet ar kort; for kort, och darav fOljer att nagra barn vill ha kul 
medan de lever. Pa grund av tidens flyktiga karaktar ar det viktigt 
att leva har och nu. Det blir ocksa av vikt att utnyttja den lilla tid 
som £inns till forfogande. I texterna finns uttryck for en onskan att 
den manskliga existensen borde val'a lite Iangre. 

Man ska leva det roliga nu. Jag vet inte hur Hinge jag lever. 
Tiden gar sa att du vet det. Ta vara pa den, snalla ni gor det! 
623 (6-7) 

Man har ju bara ett tidsbegransat antal ar att leva. 240 (6-4) 

37Ricoeur, 1988. Sid. 207-235. 
38Ricoeur, 1988. Sid. 221. 
39Kemp, P. (1987). Etik och narravitet .. Pii spaning efter den implicita etiken i 
Ricoeurs verk 'Tid och berattelse'. I Res Publica nr 9. Sid. 85-120. 
40Svensk psalm "Harlig lir jorden". 
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Jag tycker att tiden i ens liv gar alldeles for fort. Man gar i 
skolan, slutar, roar sig, blir gammal eller dor vid tidig alder. 243 
(6-4) 

Den "ratta" tiden 

Vi har sett nagra exempel pa "tidsmoten", och hur de vacker forva
ning. Engagemanget i texterna galler den skillnad som finns mellan 
det som kanns (kanslans tid), och det som ar (fornuftets tid). Ricoeur 
talar om den urgamla vishet som alltid kant till denna klyfta mellan 
den tid vi utvecklar nar vi lever och den tid som omsluter oss.41 
Men det hindrar inte, att det i barnens texter finns en medvetenhet 
om vilken av klockorna som gar ratt. 

Jag skulle vilja beskriva barnens upplevelser av den mekaniska 
och matbara tiden som den metronom-takt som maste fiiljas i ett 
musikstycke. Rytmen, rorelserna och pauserna i musiken kan liknas 
yid barnens heterogena och subjektiva tidsupplevelser. Det ar inte 
utan sorg som vissa barn konstaterar att den objektiva tiden ar den 
som bestammer takten, och som fungerar som strukturgivare och 
organisator. Trots kanslan av den subjektiva tiden anpassar sig 
dessa barn infor en overordnad tid som man foljer och rattar sig 
efter, men som ocksa kan vara gemenskapens tid da man traffar 
andra manniskor. Den objektiva tiden finns dar utanfor och fortgar 
oberoende av betraktaren. Den "ratta" klockan har ingenting med 
kanslor och viljan att gora. I vissa av utsagorna finns existentiella 
undertoner: 

Vare sig man vill eller inte sa gar tiden i samma takt hela aret 
om. Tiden ar faktiskt ganska jobbig nu! 298 (6-1) 

Klockan det ar nat man foljer. 607 (5-2) 

Ding, dong ett dygn har gat! och det gar ej att andra pa. 137 (6-4) 

Jag och min kompis har nastan jamt kul, och vi tycker jamt at! 
tiden gar sa fort. Fast den egentligen gar som vanligt. 262 (6-8) 

Tiden har sin egen rytm och foljer man den sa hinner man nog. 
En timme i taget. Ibland kanns det som om tiden inte racker till. 
Och nar man har sovit. Gar tiden fortare da? NEJ! 240 (6-4) 

41Se Ricoeur i Kristensson Uggla, 1994. Sid. 414. 
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Det finns en markbar forvlming och besvikelse over den objektiva 
tid som inte gor som barnen vill. Den yttre gar ofta tvartemot, vilket 
de har svart att acceptera. Det finns en oforenlighet mellan den inre 
tiden, som ar det som kanns, och den yttre som galler. Barnen ar 
medvetna om att den yttre gar "raU" och att den klockan galler, sam
tidigt som de kanner att den gar fel jamfort med vad de vill. Den 
frustration som fOljer av att tiden spelar dem ett spratt ar foremaI for 
manga kommentarer. Men tiden bryr sig inte om vad barnen vill; 
den gor anda tvartom. 

Det ar egentligen dumt for nar man inte har nat att gora vill 
man att tiden ska ga fort. Oeh nar man gor nat kul vill man att 
tiden ska ga sakla. Jag Iyeker tiden gar sarskill snabbt pa som
maren Deh vill att tiden ska ga sakla. 235 (4-4) 

Tiden ar ojuste och arbetar mot barnen. Och da den gar sin bestam
da vag framat utan hansyn till sammanhanget och kanslor sa finns 
sakert anledning att stalla fragan: 

Jag har £Underat pa om tiden beslammer over ens liv!?! 240 (6-4) 

Det stora felet med tiden fOrefaller vara att den bestammer alldeles 
for mycket over individens subjektiva tid. Barnen saknar inte insikt i 
att den objektiva klockan gar "ratt". De ger ocksa uttryck for att de 
forstar att deras individuella tid maste synkroniseras med kollek
tivets tid. Det finns i texterna tecken pa en kamp mellan det som iir 
och det som kiinns. I den kampen far den subjektiva upplevelsen 
vika sig for det som ar. 

Man far tid, men bara en viss tid, for nar man har brattom kan 
man inte forlanga tiden eller la av nar man har tyekl att tiden 
gar sakla. 258 (6-8) 

Underbart ar kart och trist varar lange 

Barnens uttryck fOr att vilja vara kvar i sin tid innebar att tiden 
borde ga langsammare nar och dar det ar trivsamt. De vill vara med 
mamma, pappa, leka, fiska, ha lov etc. Men det £inns ocksa en 
misstanke om att det tillhor livet att inte bara ha roligt. En del av 
engagemanget kommer sig av en ond aning om att "underbart ar 
kort" och att de harliga stunderna inte kan forlangas. Dessa aningar 
skapar en reaktion som av ilska och besvikelse. 

Det £inns hos barnen en medvetenhet om att tiden inte ar baserad 
pa handelsers upplevda kvalitet. Men det ar inget som hindrar att 
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de anda vill och onskar att tiden borde styras av aktiviteten.42 Be
svikelsen over att tiden styr aktivitetens langd och att det roliga 
snart ar over kan se ut pa fOljande satt: 

Nar man gjort nagot som ar kul sa blir klockan sa mycket da tar 
det roliga slut. 616 (4-2) 

Sen nar det roliga kommer ar det snart forbi. 238 (6-4) 

( ... ) och till slut kommer det och sen ar det bara forbi. 412 (6-7) 

Barnen beskriver har, vill jag pasta, hur det kiinns att bli socialiserad 
till den kollektiva sociala organisationens tid. Barnen ar mitt inne i 
den process som innebar fostran till en kultur som vardesatter en 
systematiskt och regelbunden livsforing, och som inte har inte 
mycket med kanslor och med enskilda handelser att gora. De vaxer 
sa att saga in i kollektivets temporala monster med alia dess be
gransningar.43 Pendlingen mellan det som ar ett socialt faktum och 
det som kanns hos individen £inns aven har. Elias kallar barnets 
inlarning och anpassning till den sociala institutionens tidsmonster 
fOr "individualisering av socialt fakta".44 

Utjamningsstrategier 

Flera barn har gett exempel pa hur de hanterar konflikten mellan de 
tva klockorna och hur de pa nagot satt skapar en fungerande enhet 
(syntes) mellan dem, trots glappet. Strategierna fOr att utjamna 
skillnaden mellan de tva klockorna ser lite olika ut. I texterna finns 
exempel pa strategier som innebar att barnen doserar sitt inre 
engagemang, anpassar sig och gor nagot som tar kortare tid eller 
tittar pa klockan hela tiden. Har fOljer nagra texter som innehilller 
barnens beskrivningar av hur de overbryggar klyftan mellan den 
temporala ramen och deras "egen" tid. 

Aven med trakiga saker. Om jag raknar trakiga mattetal gar 
tiden fort om jag koncentrerar mig. 522 (3-4) 

Jag tanker inte pa tiden for nar jag tanker pa tiden sa gar den sa 
sakta och nar jag inte tanker pa tiden sa gar den sa fort. 222(4-1) 

42Thompson, 1967. Han beskriver det som "task-orientation"; uppgiften styr 
tiden. Dess motsats "time-orientation". 
430et kulturella sammanhanget ar narvarande i barnens texter. 
44 Elias, 1990. 
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Ibland har jag inte tid med saker sa da tanker jag att jag ska 
gora nllgot annat i stalIet. Som ar kortare som man hinner med. 
237 (4-4) 

Tiden ar nat man tiinker. Nu har jag 5h pa mej. Det har hinner 
jag da. Men det skulIe behovas minst 7h fOr att det ska klaras 
av. 188 (4-5) 

Jag kolIar ofta pa klockan det ar bast att ha gott om tid for da 
slipper man skynda sig. 505 (5-2) 

Strategierna forefaller att ha den funktionen att de underlattar det 
vardagliga livet och far det att fungera. Med strategierna halls den 
heterogena inre tiden i schack. Om de inte doserar sitt engagemang, 
anpassar sig eller tittar ofta pa klockan sa far det vissa konsekven
ser. En konsekvens ar att de far brattom eller att de kommer for 
sent. En annan ar att gapet mellan den subjektiva och den objektiva 
tiden blir mer markbar. Jag tolkar strategierna som att barnen ar 
medvetna om den konfliktfyllda kommunikationen mellan de "tva 
tiderna". 

Tidsmoten; en sammanfattning 

Motet mellan den objektiva och den subjektiva tiden ar problema
tiskt. En stor del av barnens forvaning och engagemang handlar om
skillnaden mellan det som kanns; tiden som subjekt och den yttre 
klocktiden som ar; tiden som objekt.45 Den objektiva tiden represen
teras av en kollektiv kalender- och klocktid, och tycks fungera som 
en temporal ram i vilken den subjektiva och manskliga tiden maste 
inrymmas. Det ar nar de tva rytmerna gal' i otakt, som spanningen 
ter sig mest problematisk. Motet handlar om barn som ar pa vag att 
bli vuxna, och i den processen tydliggors en pendling mellan indi
vid/kollektiv, autonomi/tvang, frihet/begransning och kansla/ for
nuft. 

De tva klockorna forefaller att vara varandras forutsattning da de 
hela tiden relateras till varandra. Den yttre tiden anvands som refe
rens till den inre, och tvartom. I samexistensen mellan den objektiva 
tiden och den subjektiva tidsupplevelsen kan uttryck for Ricoeurs 
tredje manskliga tid, temps hybride, skonjas. I berattelserna om tiden 
synliggors det som Ricoeur kallar kopplingar; kalendern och gene-

45Pilosofin borjar med fOrvaning Dch undran. Se om barn och fOrundran i 
HelIer, A. (1978). En bekiinnelse till filosofin. GOteborg. Sid. 24-26. 
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rationsskiftet.46 Individens levda och existentiella tid satts in i den 
kosmologiska och objektiva tiden. Jag tolkar barnens uppleveIser sorn 
att det finns en skarningspunkt rnellan den yttre verkligheten och 
den existentiella verkligheten.47 Det ar den spanningen sorn skapar 
forvirring, undran och forvaning. Nar barnen tanker pa tiden 
kornrner de ocksa att reflektera ornkring den oandliga ododliga 
kalendertiden sorn fortgar trots att den andliga och rnanskliga 
existensen upphor. 

I den yttre tidens ternporala ram finns "frakturer" sorn innebar att 
tiden ibland star stilla eller forsvinner. I dessa frakturer finns den 
autonorna tid vars hastighet styrs av individens goranden. I motet 
rnellan den inre tiden och den yttre tiden finns en pendling rnellan 
den bundenhet sorn den yttre temporala tidsramen utgor och den 
subjektiva tidens frirurn. Dessa barn forefaller ha upptackt och ref
lekterar over det dilemma sorn innebar att finnas i olika varldar; en 
privat och en offentlig. 

bdrnan beskriver ett sadant forhallande sorn en dialektik rnellan 
fakticitet och projekt.48 Bergson beskrev spanningsfaltet rnellan fri
het och krav pa foljande satt: 

Var praktiska orientering i rummet far grepp om oss pa bekost
nad av tilltrade till varaktigheten. Kravet fran omvarlden kom
mer sorn slagen fran en metronom och klipper av rorelsen i var 
livsrytm. Att leva rutinmassigt ar inte att leva sitt eget liv. Fri
het ar att hange sig till varaktigheten. G\. over i viktloshet och 
tidl6shet. (Bergson, 1992, sid. 30)49 

Jag har ocksa forsokt fanga uttryck for den otakt sorn finns rnellan de 
tva klockorna. Barnen kapitulerar infor klocktiden och ar pa det 
klara rned vilken kIocka sorn gar "ratt", men kan ocksa kritisera den 
for att inte ge tillfallen till reflektion. Det stora engagernanget galler 
dock barnens beskrivningar av hur tiden bar sig ojuste at. Har, lik
sorn i rnotet rnellan de tva klockorna, finns en pendling mellan det 
barnen vill och kanner (kanslans tid), och rnellan vad de ska (for
nuftets tid). Till sist finns en beskrivning av vad rnotet kan fa fOr 
konsekvenser. For att kunna fa en fungerande enhet rnellan de tva 
ofOrenliga kIockorna valjer barnen nagra olika strategier. Dessa stra
tegier beskriver hur det kiinns ait bli socialiserad till tiden. Med strate-

46Ricoeur, 1988. 
47] samband med att Odman (1979) presenterar Sartres "progressiva- regressiva 
metod" talar han om den yttre verkligheten och den existentiella verkligheten. 
480dman, 1979. Pa sid. 47 diskuterar han Sartres dessa bada begrepp. 
49Bergson, 1903/1992. 
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gierna halls den inre heterogena tiden i schack, och gapet mellan 
den subjektiva och den objektiva tiden blir mindre. Barnen anpassar 
sig till kollektivets tid och ar pa vag att bli tidsvuxna. 
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Flicka <lk 4 

"of for 1 JoY' 
t Id e YJ 

S& fod 

IlllIsiratioller frail ire Ilppslliser 

Flicka ak 6 

Pojke <lk 4 

I "Vantetid" och "Brattomtid" mats den subjektiva tiden och den 
objektiva tiden. 
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Kapitel10 

Narbilder av tre skolbarn 

Med tre narbilder viii jag komma bakom och vidareutveckla de ana
lyser och tolkningar som jag gjort av tidsuppsatserna. Tre barn, 
Lina, Lars och Anders, har valts av tva skal.50 Dels har de varit 
narvarande yid ett stort antal datainsamlingar, dels viii jag med 
valet illustrera de olikheter och den spiinnvidd jag funnit i barnens 
tidsupplevelser. De tre bilderna kan darfor betraktas som bilder och 
motbild. 

Una och Lars tillhor den grupp med 13 barn, som tycker tiden ar 
en bristvara och som viii ha mer tid for att hinna prestera mer.51 

Anders finns bland de barn som av flera skal inte faster nagot storre 
avseende yid tiden eller viii passa den. De enkiitdata som finns om 
dessa tre barn utgor en tolkningsram for de bilder som viixer 
fram.52 Jag betraktar dessa data som "externa" data, vilka kan funge
ra som inspirationskalla och stod for min tolkning av uppsatserna.53 

Da materialet ar av olika art och insamlat yid olika tidpunkter under 
niistan tre ar, finns det mojlighet att relatera uppsatstexter och en
kiitsvar till varandra tids- och innehaIlsmassigt.54 Jiimforelser 
mellan olika typer av material kan innebara att prova olika texter 
mot varandra och finna motsatta utsagor. Jamforelserna kan ocksa 
verifiera och identifiera stabilitet i de tolkningar som gors och som 
jag slutligen finner rimliga, men inte slutgiltiga.55 Olika texter av de 
tre barnen kan styrka och forstiirka varandra, men i fokus for forsta
elsen star anda uppsatserna som handlar om tidsupplevelsen.56 

50Namnen Lina, Lars och Anders ar fingerade. 
51 Jag viii and" papeka att mitt val inte sker i ett teoretiskt tomrum. Jag kan inte 
sta oberord av mina tolkningar av de teoretiska kallor som bildar ett fundament 
for denna studie. 
52De datainsamlingar som de tre deltagit i finns redovisade i kap. 6. 
53 Alvesson, M. och Sk61dberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund. Alvesson 
och Sk61dberg talar om en "extern" och en "intern" bild av ett fenomen. 
54Se metoddelen om olika kriterier for en tolknings rimlighet. Westin (1973) 
talar ocksa om ett varaktighetskriterium, som innebar att ett inneMll i utsagor 
inte ar av tillfallig art. Sid. 44. 
55Den hermeneutiska spiralen ar 6ppen i bada andar. 
56De uppsatstexter som inte producerats utifran ett tema om tiden, men som 
andi\. inneMller utsagor om tiden, betraktar jag som mycket vardefulla texter. 
De har ett hiigre kallvarde an uppsatstexten om tiden pi\. grund av att de ar ett 
oavsiktligt svar pa forskningsproblemet. Se Alvesson & Skoldberg, 1994. 
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Om en foreslagen tolkning overensstiimmer logiskt ach struktu
relIt med den helhetsbild som vuxit fram med tidigare tolk
ningar, okar skiilen att betrakta tolkningen som rimlig. (Westin, 
1973, s. 44) 

Barnens attityder och intentioner rnaste dock presenteras och fOrstas 
i relation till ett nagot storre sarnrnanhang an vad uppsatserna kan 
ge. I inledningen till varje bild ger jag en kort bakgrundsteckning 
rned enkatrnaterialet sorn grund. Barnens tidsupplevelser finns i ett 
sarnrnanhang sorn dessa "externa" data kan berika. Jag gar sedan 
vidare rned en tolkning av uppsatserna for att fa "interna "data ut
ifran min fragestallning om tidsupplevelsen. Tidsupplevelsen ingar 
i ett datarnaterial sorn speglar delar av en vardagskontext sorn ar del 
av en epok.57 

De narbilder sorn slutligen tecknas ar ett uttryck for min tolkning 
av Linas, Lars och Anders sarnlade textproduktion och de enkater 
sorn besvarats. Bilderna ar inte godtyckliga; de har vuxit frarn sorn 
en rimlig och trolig tolkning.58 Bilderna ar sedda rned mina ogon, 
och de ar paverkade av rnin forforstaelse, i vilken rnin skolerfaren
het, forskningsperspektiv och teoretiska kallor ar en del. 

Lina i narbild 

For att fa en tydligare och fordjupad bild av vad det kan innebara 
att uppleva den objektiva tiden sorn en vardefull resurs, har jag valt 
att teckna en bild av Lina sorn gick i ak fern nar datainsarnlingen 
startade.59 Hon har deltagit i fernton av sjutton datainsarnlingar. 
Linas reflekterar pa rnanga olika satt i sina texter. Hon konstaterar, 
varderar, preciserar, staller fragor, ger forslag pa alternativ och 
satter in tiden i ett existentiellt sammanhang.60 

57Jag vill har papeka och referera till en iinnu vidare tolkningsram, som bestar 
av ett teoretiskt och historiskt sammanhang sorn finns redovisat i avhand
Iingens teoretiska delar. 
58Ricoeur (1971) talar om hur man i tolkningsfasen kan pendla mellan gissning 
och validiering. 
595e innehilllsanalys den objektiva tiden. Lina tillhor de barn som ser den ob
jektiva tiden som en tillgang. 
600m olika reflektionstyper se kap. 11. 

132 



Hemma och i skolan 

Lina bor i ett samhalle och har eget rum i familjens lagenhet. Hon 
har inga syskon. Hon hjalper ofta till hemma; gar och handlar, lagar 
mat, dukar bordet, biiddar sin sang, bakar och skater blommorna. 
Hennes pappa ar hagskoleutbildad och hennes mamma har ett jobb 
som har med sport pa elitniva att gara. Hennes mamma sysslar 
med, kan man saga, att jaga tider. Lina gar inte pa fritids, och nar 
hon ar ensam hemma bakar, stickar, syr eller laser hon (ak 5). 

Hennes hobby ar att lasa och handarbeta. Lina simmar och spelar 
ett instrument minst en gang i veckan; hemma £inns flajt och piano. 
Lina ar mycket road av att spela sitt instrument bade i ak fem och 
sju.61 Men Lina ar mer aktiv an sa; hon lanar backer pa stadsbiblio
teket, gar pa bio och museum minst en gang i veckan.62 Valje dag 
lyssnar hon pa radio och laser dagstidningar. Tidningslasandet akar 
med att Lina blir aldre och i ak 7 gar hon det varje dag.63 Nar 
familjen ar tillsammans pa fritiden sa promenerar de eller gar pa 
restaurang (ak 5). 

Hemma £inns vanliga kapitalvaror, ingen video men en dator. 
Lina gillar klassisk musik, schlagers och lyssnar till roliga program 
och musik pa radion (ak 5).64 

Lina tycker alltid att det ar roligt i skolan, och att det mesta dar ar 
viktigt att lara sig.65 Lina vill garna vara bra i teoretiska amnen, men 
det ar mindre viktigt att vara bra i sang, musik, religion, miljavard, 
teater och idrott. De skolkunskaper som Lina tror att hon far mest 
nytta av ar att kunna prata infar manga manniskor och att kunna 
engelska, trots att engelska ar det som ar trakigast i skolan. Lina 
gillar att tala infOr klassen, bade nar det galler att redovisa och att 
diskutera.66 Det ar mycket mer som hon skulle vilja lara sig mer om. 
Linas hagsta anskan i ak 7 ar att fa bra betyg och en pojkvan, och 
musiksmaken har svangt fran klassisk musik till pop och Madonna. 

61r ak 5 ar det 9 % av barnen sorn tycker sa och iak 7 at det 14%. 
620essa tre aktiviteter ar det fa barn sorn utOvar sa ofta sorn Lina. Besoka 
museum 2%, hina backer 9 % och gil pil bio 6%. 
631 ak 5 ar Lina bland de 20% av barnen som laser tidningar ofta och i ilk 7 ar 
hon en av de 14 barn (7%) som laser tidningen vatje dag. 
64Endast 5% av barnen uppger att de tycker om klassisk musik. 10 av 12 barn 
som tycker om klassisk musik skriver ocksa att de tycker om folkmusik. 
65r bada ilrskurserna ar det endast 8 % av barnen som alltid tycker att det ar 
roligt i skolan. r bada arskurserna ar Lina en av dem (Attitydenkiit loch 2). 
661 ilk 7 ar Lina i den grupp av barn som alltid tycker om att redovisa (11 %) och 
aven en av de barn som alltid gillar att diskutera (9%). 
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Una kan avsta for kornrnande tider 

Una ar beslutsarn, fornuftig och disciplinerad. Una ar nojd med sin 
formaga att kunna ta beslut och att fullfmja demo I flera av texterna 
£inns inslag av instrumentalitet som innebar att vilja ar att kunna, 
och Lina har svart att forsta hur andra rnanniskor kan agera irratio
nellt och oplanerat. Dorn borde ta kornrnandot over sina liv, tycker 
Lina. 

Det jag tyeker ar bra has mig ar att jag kan bestamma over mig 
sjalv. Vill jag t.ex. sluta ata godis sa kan jag det (Uppsats Si\'n ar 
jag; nov, ak 6). 

For att kunna vara beslutsam kravs ett visst matt av viljestyrka och 
formaga att kontrollera spontana infall. Lina forsaker och lyckas for 
det rnesta tranga undan stundens ingiveIse. MEmga av de spontana 
impulserna och infallen har liten plats i det dagliga livet.67 Detta 
tecken och uttryck for sjalvbeharskning aterkornmer i flera texter. 
Det ar till nackdel att inte kunna "hiHla rnasken", och Una ar irrite
rad over att hon har sa latt for att bli arg, for nar hon blir det sa 
grater hon av ilska. Uppfattningen att det ar viktigt att atminstone 
visa upp en glad och snail utsida ar varaktig under tva ar, trots att 
hurnoret vaxlar och aker berg- och dalbana i ak 6 och 7: 

rag,ar som jag ar. rag vet inte hur jag ska beskriva mig sjalv. 
SnalI, ibland dum, vanlig. Jag flirsliker vara glad och vanlig. 
!bland ar jag pa daligt humar. Det vaxlar (Uppsats Sa'n ar jag; 
nov, ak 6) 

rag ar ganska glad eller [drsliker i alla fall att vara det ( ... ) jag ar 
ratt sa ombytlig till humaret. !bland ar det en ren berg och dal
bana. (Det kan va ratt sa jobbigt.) (Uppsats Sa'n ar jag; maj, ak 7. 
Mina kursivmarkeringar) 

A yen i skolsituationen ar Una beredd att satsa hart, och hon har lika 
hoga arnbitioner rned det arnne sorn hon tycker ar trakigast i skolan, 
sorn rned de intressanta. Denna installning ar ett rationellt stall
ningstagande utifran Linas horisont.68 Una ar installd pa sitt fram
tida yrkesval och ar rnedveten om vad sorn kravs att bli flygvardin
na. Detta forhallningssatt ar ett exempel pa den beredskap sorn Una 

67rag vill hanvisa till kap. 8 dar jag menar att en av "tidslaxoma" som jag kan 
skanja innebar att fameka spontana impulser och infalI. 
680dman, 1979 talar om "good reason essay" och avser med detta de manskliga 
handlingar som dels ar majliga att farsta och dels, de som ar rimliga utifran den 
handlandes synvinkel. 
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har for att mota sitt kommande yrkesliv. Hon tror sig fa beloning for 
den insats som anda kravs fOr att bli bra i det amne som ar trakigast 
i skolan. 

Lina ger har prov pa sin fOrmaga att uppskjuta behovstillfreds
stallelsen. Den som har en lang tidshorisont har skal att rakna med 
och kan vanta sig nagot av det som framtiden bar i sitt skote. Lina 
tycker det ar rimligt att man ska fa beloning for hart arbete. En idog 
arbetsinsats borde, sa att saga, ge avkastning. 

Lina har kapacitet till och erfarenhet av en ambitios arbetsinsats, 
och hennes tankar om att fa skorda frukterna av den, nu eller i fram
tiden forefaller rimliga och tankbara. 

Det ar oraltvist mot de som job bar hart och forsaker att tjana 
ihop pengar till mat, medans andra familjer far det gratis utan 
att jobba. Det ar jatteorattvist och dumt att i Sverige om man 
inte vill jobba far man pengar av det sociala. Sa om man inte 
viii jobba behaver man inte det, fast man far Iika mycket 
(Uppsats Om rattvisa; dec, ak 5). 

Det £inns ingen tid att forIora 
Det finns en offensiv och intensiv ton i Linas texter och hantverks
massigt ar hennes skrivstil driven, snabb och prydlig.69 Det ar med 
stort allvar och noggrannhet som Lina forfardigar uppgifterna att 
skriva uppsatser och fylla i enkater. Hon slarvar inte ifran sig en 
uppgift, som hon ar aIagd att gora. Det ar viktigt for Lina att ligga i 
frontlinjen och gora sitt basta, och det ar mycket som ska goras. 
Spanningsnivan ar hog i Linas texter, lika hog som aktivitetsnivan 
forefaller vara i vardagen. Det finns manga utropstecken och infor
mationen ar tat. 

Jag tanker inte Sa ofta po. daden. En vanlig vardag har man ju 
inte tid. Det ar ju massor som ska garas och Sa (Uppsats Hur jag 
tanker om Iivet och daden; okt, ak 7). 

Una ar mycket flitig. Hon har manga "jarn i elden" och engagerar 
sig i mycket, bade pa hemmafronten och i skolsituationen. Hon ar 
sjalv medveten om detta, liksom det inte ar nagon hemlighet for 
andra i hennes omgivning: 

En del klagar pa att jag inte kan silta still och har for mycket 
saker pa gang jamt. Men jag ar san att jag maste halla pa med 

69r innehallsanalyserna sag jag det som en nackdel att se barnens handsti!. r 
denna tolkning har jag vagt in formaspekten. 
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mycket saker. Mina foraldrar tycker att nar vi pratar om nagot 
eller bestammer nagot sa vill jag ha gjort det pa en gang. De 
tycker det ar jobbigt (Uppsats Sa'n ar jag; maj, ak 7). 

Denna hoga aktivitet finns i de fiesta av Linas texter. Sallan finns 
utryrnrne for funderingar i det dagliga livet. Handlingsivern ar inte 
orsakad av ett yttre tvi'mg eller att andra rnanar pa, det ar Linas egna 
krav och arnbitioner sorn ar drivkraften till denna offensiva och 
idoga attityd. Hon vill och masie ligga i frontlinjen och hon vill vara 
effektiv, och det forefaller sorn hon har gjort det yttre tvanget till sitt 
eget?O Lina har internaliserat etablerad tidskunskap, och har pa det 
sattet lart sig att ga i skolan. De arbetsuppgifter eller aktiviteter sorn 
ska goras kan inte vanta, orn Lina far sorn hon vill. Hennes foraldrar 
reagerar pa att Lina inte kan lugna ner sig. Tycker de kanske att 
dottern ar lite uppskruvad och stressad och borde sanka sin livs
rytrn? 

I uppsatstexten finns Linas egen forklaring till varfor hon rnaste 
satta sakeI' och ting i verket ornedelbart. Den tid sorn inte innebar en 
nyttig eller planerad aktivitet betraktar Lina sorn, det vi brukar 
kalla, dodtid. Vantetid ar for rnanga en tid sorn ocksa ar bortkastad 
tid. Den tid sorn inte anvands effektivt ar forslosad och kornrner ej 
igen. Lina sorn alltid har sakeI' pa gang rnaste anvanda sin tid val; 
hon har inte rad att vara overksarn och vet att tiden ar alltfor varde
full, fOr att inte anvandas effektivt?l Den tid sorn forlol'ats gal' inte 
att ta igen pa den framatriktade och linjal'a livsstigen. 

Lina gel' rnanga uttryck for en kvantitativ tidsaspekt sorn innebal' 
att tiden gal' att anvanda, forlora eller vinna. Lina har forkroppsligat 
den rnatbara och abstrakta tid sorn al' en tillgang och en resurs for 
handling. Tiden gal' fort och hon ar radd att den ska glida henne ur 
handerna. Manga avsnitt i texterna tydel' pa att hon hal' anpassat sig 
till och internalisel'at den objektiva klocktiden sorn en vardefull 
resurs att utnyttja effektivt. 

Men jag tycker att det inte Finns nagon tid att forlora. Men 
ibland kan jag vara lugn. (Uppsats Sa'n ar jag; maj ak 7). 

70Men det handlar inte om ett yttre tvang. Se Tidssocialisering i ett barnper
spektiv (kap 8) dar en senare anhalt pa viig mot att bli vuxen handlar om att 
vilja gora mer; "karriartvang?". 
7lEn av "tidslaxorna" handlar om att kunna se vardet i att effektivt och val an
vanda den dyrbara lid. Se Tidssocialiserlng i ett barnperspekliv i kap. 8. 
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Tiden styr Linas liv 

Lina tycker inte att det finns nagon lid at! ga miste om. Hon har et! 
valplanerat och valfyllt schema, och har i det vardagliga livet lart 
sig att anvanda den dyrbara och andliga lid som gar for fort. For
modligen kan inte Lina hinna med alla sina uppgifter och uppratt
halla en hog ambitionsniva, utan at! planera och koordinera sina in
satser efter klockan. Formagan at! passa lider har hon formodligen 
haft under en lang tid, och hon anvander de kollektiva och objektiva 
klockslagen for at! organisera, ordna och synkronisera sit! vardags
liv. Upplevelsen att tiden styr har mimga beroringspunkter med den 
homo gena och mekaniska lid som hailer ordning pa bade univer
sum och den sociala ordningen. 

Lina ar medveten om at! hon endast har en viss lid till sit! £Or
fogande, och at! den standigt ror sig framat. Linas tid gar och gar 
som en evighetsmaskin som ingen mansklig varelse kan stoppa, 
utan endast folja. Hon satter in sin lid i det oandliga tidsperspek
tivet. Den utmatta tiden kan sa at! saga rinna forbi henne om hon 
inte tar tag i den och inordnar sig och f61jer dess rytm. Tiden har 
makt att styra Linas liv och det ar Linas erfarenhet at! den aven styr 
andras liv. 

Vad ar tiden egentligen? Man tittar pa klockan och ser att 
klockan gar och gar. !bland 6nskar jag att tiden stannade. men 
tank, om tiden stannade vad skulle handa d.? Livet skulle 
kanske stanna, tank vad laskigt. Nej, det ar nog battre att lata 
tiden ga an att stoppa den. Man b6rjar prata om tiden som om 
den var en levande varelse. Men det blir ju sa fOr den styr ju 
alia manniskors liv. (Uppsats Vad jag tanker om tiden; £ebr ilk 
6) 

Lina har underordnat sig den objektiva klocktiden och hon upplever 
att den till och med har en livsuppehallande funktion; utan den 
nodvandiga tiden skulle livet stanna?2 Linas upplevelser av en 
objektiv och allomfaltande tid paminner om det newtonska lids
konceptet som bland annat innebar at! tiden vare sig kan paskyndas 
eller saktas ner. Tiden ar visserligen inte fornimbar med vara sin
nen, men den finns anda utanfor oss och runt omkring oss. Den ar 
matbar, objektiv och abstrakt och rattar sig darmed inte efter manni
skors forehavanden. Den objektiva och kollektiva tiden ar inte bero
ende av uppgiften, och den ar inte cyklisk. I Linas texter finns inga 
utsagor som kan relateras till arstidsvaxlingar. Lina skiljer ingenting 
mellan skoltid och skolfri tid, vilket manga andra barn gor. I Linas 

nUna har till fullo lart sig de tidslaxor som jag diskuterar i kap. 8. 
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texter finns darfor inga uttryck som kan tolkas som dygns, vecko
eller arscykler. 73 

Daremot finns tva olika uttryck for den kontextberoende och 
subjektiva tidsupplevelsen. Det forsta avser att tiden gM fort i 
storsta allmanhet. Lina har tankt mycket pa det. Formodligen beror 
denna upplevelse pa att en hog aktivitetsgrad och ett hogt tempo 
paskyndar tidsflodet. I innehallsanalysen kallar jag denna subjektiva 
tidsupplevelse for "brattomtid"?4 Motsatsen till "brattomtiden" ar 
"vantetiden" och den ar tom pa handelser. Lina star inte ut med van
tetiden, och det finns heller inga uttryck for "vantetid" i hennes tex
ter; tvartom. 

Ytterligare ett uttryck for en subjektiv tidsupplevelse ar att Lina 
reflekterar over att tidens heterogena karaktar ar forankrad i kanslor 
och varderingar. Den tid som gar fort ar "rolig tid" och den som gar 
langsamt ar "trakig tid". 

Jag tyeker tiden gar fort oeh jag har tankt valdigt myeket pa det. 
Nar man har roligt gar tiden fort oeh nar man har trakigt gar 
tiden sakta. (Uppsats Vad jag tanker om tiden; febr, ilk 6) 

Lina staller sig undrande till en hel del som har med det tidsstyrda 
livet att gora. Det kostar pa att alltid vara offensiv, effektiv och att 
uppleva den fortatade "brattomtiden". Det yttre tempot som Lina 
anpassat sig till far, som det forefaller, sina konsekvenser. 

For en kort stund soker Lina ett frirum i sin offensiva och presta
tionsfyllda tillvaro. Hon onskar, men bara ibland, att tiden ska stan
na.75 Endast om tiden stannar kan Lina tillata sig att minska tempot, 
och det ar tiden som bestammer takten. I uppsatsen om tiden finner 
jag ett ifragasattande hos Lina och texten bar inom sig tysta fragor; 
undringar som har en existentiel karaktar och laddning. 

Fnigan om tiden foder nya existentiella fragor 

Nar Lina tanker pa sift tidsstyrda liv och hur hon maste titta pa 
klockan och ratta sig efter den, undrar hon ocksa over meningen 
med livet. Det finns ett tvivel pa eller en tyst fraga som gaIler om 
det verkligen ar riktigt att man "ska leva och do efter klockan". 

73r senare delen av kap. 7 om den tid som skiltar i hastighet finns en tolkning 
som Iyfter fram tre olika eykler som grundar sig pa de tidsmarkorer som 
utmejslats i utsagorna. 
74Se innehallsanalys av den tid som skiftar i hastighet kap. 7. 
75De frirum sam barnen definierar och drommer om finns i kap. 8. 
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Till slut borjar man tanka efter varfor man lever, ar det me
ningen att man ska leva och do efter klockan. Jag tror att man 
maste hitta en egen forklaring om varfor man lever och om 
tiden. !bland blir jag radd. Ska jag titta pa klockan hela livet och 
se tiden ga? (Uppsats Vad jag tanker om tiden; febr, ak 6) 

Tankarna om tiden lockar fram existentiella fn\.gor och undrlngar. 
Una satter har in sin levda tid i kalendertiden.16 Hennes dadliga, 
andliga tid placeras in i den oandliga och odadliga tiden. Den 
manskliga tiden som Ricoeur beskriver framtrader i Unas berattelse. 
Tidens gatfulla vasen leder Una till bade fragor och svar som hand
lar om sjalva livet. Det ar inga enkla fragor som Llna staller sig och 
vissa av dem farsaker hon sjalv besvara. Una ar i gott sallskap, ty en 
del av Llnas fragor om tiden och om livet har filosofer stallt sig i ett 
par tusen ar; de farefaller att vara eviga fragor som varje generation 
aterkommer till och som det ar svart att finna ett entydigt svar pa. 
Llna har Insikten att varje manniska maste formulera slna egna svar 
pa fragorna. 

Den farsta fragan Una formulerar ar vad tiden egentligen ar. 
Aven Augustinus stallde den fragan i Bekanne!ser far 1500 ar 
sedan.77 Han svarar pa sin egen fraga: "men om nagon ber mig far
k!ara vad tid ar, vet jag det inte Hingre." Unas svar, "averallt, men 
ingenstans" hade aven Aristoteles, Newton eller Kant kunnat in
stammai. 

Att rita tiden tycker jag ar sVart, men jag skriver sa har: tiden ar 
nat sorn bara finns, en tidrakning sorn finns overallt men ingen
stans. Sa ar tiden tror jag. (Uppsats Vad jag tanker om tiden; 
febr, ak 6) 

Men Llnas svar pa den egna fragan har ocksa ett mystisk klang, och 
kanske ar det tidens gatfuUa vasen som inspirerar till den farvanlng 
och undran som finns i Unas texter.78 I sin vardag sitter Llna sallan 
far sig sjalv och funderar, men nar hon far andrum sa reflekterar 
hon. 

Unas undringar handlar inte bara om ett accepterande eller 
ifragasattande av det tidsstyrda livet. De handlar ocksa om sjalva 

76Ricoeurs uttryck "kosmologiserar den upplevda tiden och humaniserar den 
kosmiska tiden" passar bra har. Ricoeur, 1987. 
77 Augustinus (397-401) Bekiinnelser. "Quid est ergo tempus? suckar Augustinus 
(Vad ar alltsa lid?). Otaliga ar de artiklar om tid, som startar med Augustinus 
frilga och som konstaterar att den ar en,narmast omojlig fraga. 
78Pilosofin borjar med undran och f6rvlming. Helier, 1978. Aven Jaspers. K. 
(1963). Intraduktian till ftlasaftn. Stockholm. Sid. 18-16. 
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meningen med live!. Una forsoker inte besvara dessa karnfulla oeh 
raka fnl.gor, men hon definierar demo Bon ar pa det klara med att 
hon maste soka oeh formulera svaren sjalv, oeh att svaren varierar 
beroende pa friigestallare. Una ar pa vag att formulera en egen livs
hiillning. Nar far Lina mojlighet att reflektera over de fragor som det 
inte finns ett entydigt svar pa, oeh som hon visar att hon har for
maga att reflektera over? Far hon i sin tidsstyrda oeh aktiva vardag 
tid over £Or de filosofiska fragor som enligt manga filosofer borjar 
med undring oeh £Orvaning. Ges Una ett temporalt frirum i skolan 
for sitt reflekterande? 

Narbild av Lars 

Lars gick i ak 3 nar datainsamlingen borjade oeh han fanns med till 
oeh med ak 5. I gruppen prestationsinriktade ar han den ende 
pojken. Ban kompletterar bilden av de barn som hunnit langre an 
andra barn pa sin vag att bli "tidsvuxna",79 Lars har varit narvaran
de yid 11 datainsamlingar. Lars ar verbal for sin iilder oeh skriver 
myeket elaborerat oeh han uttryeker tydligt oeh klart att han onskar 
mer tid per dygn. 

Hemma Deh i skolan 

Lars bor i kedjehus tillsammans med mamma, pappa oeh ett yngre 
syskon. Pappa ar ingenjor oeh mamma ar sekreterare. Ban ar hos 
dagmamma bade fore oeh efter skolan. Lars har egentligen ingen 
specifik hobby oeh pa fritiden nar han ar ensam, laser han helst 
laxor, lyssnar pa musik oeh nyheter pa radio. Ban foredrar svensk
toppsmusik oeh tyeker om att teekna oeh mala. 

Lars tyeker inte om att sporta oeh spelar aldrig fotboll, men han 
simmar en gang i veekan. Ban spelar oeksa flojt en gang i veekan 
oeh tyeker alltid att det ar l'Oligt.80 For ovrigt deltager inte Lars i sa 
manga aktiviteter. De aktiviteter som han mest agnar sig at, oeh som 
verkar lampliga med tanke pa hans onskan om lugna forhallanden, 
ar inneaktiviteter. Lars trivs i oeh tyeker alltid det ar kul i skolan. Sa 
har beskriver han sig sjalv: 

Duktig skolpojke. Jag ar nojd med mig sjalv till 89%. Missnojd 
vet jag inte riktigt om jag al'. Jag ar lugn och sansad. Mitt humor 

79Se inneMllsanalys om den objektiva tiden kap 8. 
80Lars tillhor de 9 % barn som alltid tycker det ar roligt att spela ett instrument. 
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brukar vara glatt och trevligt. Jag ar bra pit alla skolamnen. 
(Uppsats Slt'n ar jag nov, Itk 4). 

Uisa, skriva och rakna ar de funnen som ar viktigast (ak 3) och det ar 
nodvandigt med dessa fOr att fa jobb, menar han. Han ar pa det 
klara med att han kan lara sig det som behovs. Svenska och matte ar 
specieIlt viktigt, for han vill bli civilekonom och jobba pa en bank. I 
Lars familj kommer arbetet fOrst och mat, disk, stadning och tvatt i 
andrahand. 

Lars vet vad betygen betyder nar det gaIler att skaffa sig ett jobb. 
I ak 4 vidhaIler Lars att det ar viktigt med baskunskaperna matte 
och svenska, men tillagger att det ocksa ar viktigt att uppfora sig 
och att tala infor klassen. Det enda som inte aIls ar viktigt i skolan ar 
idrott och gymnastik. Att ha klassrad ar mindre viktigt, men desto 
viktigare ar det att vara ordfOrande i klassradet. Lars ogillar att 
vissa klasskamrater pratar for mycket pa lektionerna; "att kunna 
uppfora sig gott och hjalpa andra ar livsviktigt". Lars ar mer behar
skad an sina klasskamrater, och han ar nojd med sin mer sansade 
och ordnade framtoning. I klassen vill han att det ska vara lite tysta
re och det ar jobbigt att: 

... vissa munnar i klassen har svltrl att vara tysta. (Enkat Vad 
skolan ar bra for; Itk 3)81 

Lars forefaIler trygg och ar aldrig radd fOr att misslyckas eIler for att 
gora bort sig. Han ar inte orolig for att bli mobbad och ser med 
tillforsikt pa framtiden.82 

Lars anvander tiden for att fa ordning 

Lars gillar ordning och reda. Under tre ar aterkommer han till en 
rationalitet som innehaIler inslag av fornuftighet och planmassighet. 
A Yen hans texter ar ordnade, andamalsenliga och strikt prydliga. 
Lars vill att det aven ska vara en form av symmetri och planmassig
het i universum. Planeterna ska vara lika stora och varje land borde 
ha en egen planet. Varje planet vill Lars ha inrymd i en egen galax. 
Universum ska inte vara ett kaos och han fortsatter: 

Niir ett land var en planet tick alla bra utrymme at! bo i. (Upp
sats Hur jag tanker om universum; £ebr, Ak 3) 

81Enkat om Vad skolan ar bra for. 
82Enkatdata Vad jag tanker och tror 1lk 3. 
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Helst skriver Lars om sadant som man talar om i vuxenvarlden. Nar 
han beskriver sina klasskamrater, sa ar det utifran ett ovanifran
perspektiv. Lars ar, vill jag saga, vuxen i sitt satt att resonera. Han 
reflekterar pa ett fOrnuftigt satt over hur kamraterna uppforde sig 
pa 10-arskalaset som han hade. Det var skrik och glam och gasterna 
kastade popcorn och spillde glass. Han tror tumultet beror pa att 
manniskor tanker pa sig sjalva och bara vill ha roligt sjalva. Det kan 
ocksa bero pa att vi manniskor visar oss tuffa pa ytan, men att vi ar 
svaga och kansliga inuti. Lars tror sig veta att manniskor egentligen 
vill ha "ordning och reda". 

Lars anvander tiden som ett redskap for att ordna upp handelser 
och for att kunna koordinera demo Den objektiva klocktiden ar ett 
bra hjalpmedel for att upprattMlla den ordning som han onskar och 
soker. 83 Lars ar medveten om att enheten tid (h) gor det mojligt att 
berakna och vardera arbetstiden, men i hans exempel finns mojlig
heten att det trots allt kan vara sa att det ar uppgiften som styr tids
atgangen. Nar Lars talar om att berakna tid finns en onskan om att 
kunna forutse och planeril, men det forefaller som om hans upp
levelse ar, att tiden inte racker till.84 Den ordning som Lars onskar 
garanterar att inget of or ut sett intraffar, och i sin ordnande funktion 
skapar den trygghet. 

Men Lars vill inte enbart ha yttre ordning, han anvander ocksa 
tiden for att fa en form av inre ordning. Lars tillhor de barn sorn 
beskriver tiden som ett kunskapsteoretiskt problem. Han anvander 
tiden som en tankeform, och med tiden i huvudet planerar och ord
nar han sin vardag. Hans tankar anknyter darmed till Kants uppfatt
ning, att tiden fungerar som en inre form av erfarenhet. 85 

Tid ar nagonting man tanker t.e.x ... Nu har jag 5h pa mig. Det 
har hinner jag da. Men det skulle behovas minst 7 h fOr all det 
skulle klaras ay. ( ... ) Om nagon bad mig rita tid sa skulle jag rita 
sa har: 

83En av tidslaxorna innebar all se den kollektiva klocktiden som en ordnande 
princip. Se kap. 8. 
84Tiden en tillgang for all organisera det vardagliga sociala livet 
85Diskussionen finns hos Kern, 1983. 

142 



Iw'" !I55 ,~~=========4~=======-

Det betyder alt man kan inte berakna lid. (Uppsats Vad jag 
tanker om tiden; febr, ak 4) 

De vuxna har ont om tid 

Lars ar medveten om vad som kravs av honom i det kommande 
vuxenlivet, och han kan strategiskt satsa pa de skolamnen som be
havs fOr att klara ett jobb som civilekonom. Siktet ar installt pa fram
tiden. Han har klart far sig att det a1' femmor som galler, och att det 
kan vara konkurrens om demo Lars ar beredd pa att vara hagpreste
rande. Nar Lars funderar aver varfar man kan vara glad sa skriver 
han sa har:86 

Hon lick en femma i betyg. Oarfor ar hon glad idag. Hon tanker 
om nagon annan fick en femma i betyg. (Satskomplettering; 
nov, ak3) 

Lars har ocksa klart far sig att det ar viktigt att fa erfarenhet av att 
vara ordfarande i klassradet. Ar det sa, att Lars aven kan se sig sjalv 
som ordfarande i kommande sammanhang? 

Lars har en hel del synpunkter pa och upplevelser av vad det kan 
innebara att vara vuxen, och i flera av sina uppsatstexter tar han 

86Datainsamling i ilk 3 som innebar satskomplettering. Lars funderar omkring 
en bild av en flicka (Anna) som ar glad, och menar att Anna ar glad for att hon 
lick en femma i betyg. 
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upp mycket vuxna nationella och internationella samhiHlsfn'lgor. 
Han saknar inte medvetenhet om att jobbet kommer i fOrsta hand. 
Det ar stressigt pa jobbet (pa kontor) och dar hemma likasa. I hans 
familj rattar sig levandet efter tiden och Lars har lart sig att tiden ar 
en knapp resurs. For den som har ont om tid okar tidens varde och 
det ar inte forvanande att Lars onskan galler det som det rader mest 
knapphet om i hans familj; tid.87 Ar det sa att Lars ar medveten om 
att olika yrkesgrupper har olika temporala monster inbyggt i sjalva 
arbetets art? 

Tid ar nagot som de fiesta manniskor har ont om (Kontorsman
niskor). Om det kunde finnas mer tid pa ett dygn vore bra! Men 
det ar omojligt. Vuxna manniskor har inte mycket tid. Det blir 
vi barn drabbade av. De har sitt jobb i forsta hand. Sedan kom
mer mat, disk, stada, tvatta. Faktum ar att jag hellre vill vara 
stemllders, viking eller medeltidsmanniska. Det later ganska ur
fanigt, men jag tror att pa den tiden hade manniskorna det 
mycket battre. Visst hade de saker att gora men dar var barnen 
med pa ett hOrn. (Uppsats Vad jag tanker om tiden; febr. ak 4) 

Lars kritiserar har vuxenvarldens tidsfixerade och stressade livssi
tuation i civilisationskritiska ordalag.88 Det verkar som om han ar 
medveten om att klocktiden ar ett modernt fenomen. Lars vet vad 
det viii saga att komma i sista hand och hans onskan om fler timmar 
per dygn handlar fOrmodligen om att han viii ha mer tid med sina 
foraldrar. Han viii "vara med pa ett horn". Men hans sokande efter 
temporalt frirum innehaller ocksa "tillbaka till stenaIdern" och 
langtan efter lov. 

Var sak har sin tid 

Lars langtar till helgerna. Da far han vara tillsammans med sin 
familj och arbeta i tradgarden.89 I Lars texter gar det att urskilja tre 
olika cykler som ar meningsfulla for honom, och det forefaller som 
om det ar spanningsnivim yid olika tidpunkter som formerar och 
markerar dessa cykler.90 Han anvander skoltiderna som markorer 
for dessa, men han skriver inte som manga andra barn om den 

87Har finns ytterligare en tidslaxa narvarande. Den som innebar att lara sig att 
forsta att tiden ar en vardefull resurs att effektivt anvanda. Har Lars lart sig den 
liixan hemma ocksa? 
881 kap. 8 Sokande efter temporal! frirum finns en tolkning av de utsagor som 
definierar och soker frakturer i den temporala ramen. 
89Enkat ilk 3. 
90Cyklerna finns definierade i slutet av kapite17. 
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subjektiva tidsupplevelsen sorn innebar att tiden skiftar i hastighet 
beroende pa om det handlar om skoltid elIer skolfri tid. 

Lars skriver om uppdelningen rnelIan skolan och fritids, dock 
utan att syfta pa att det finns nagon skillnad i aktivitetsgraden. Det 
ar fulIt upp att gora pa bada stalIena. Aktivitetsgraden i skolan och 
pa fritidshernrnet forefalIer likartad. Lars ar ett av de rnycket fa barn 
sorn aven upplever en hog spanningsniva i skolsituationen. "Skol
tiden" gar forrnodligen inte langsarnt far Lars. 

Tid kan ha stor betyde1se fOr mig. Ib1and har jag myeket all 
gara i sko1an oeh sedan kommer jag till fritan som ar full av 
rore1se. Da ar he1gen det basta som finns. Ledigt! Jag tyeker all 
sma10v da oeh da inte kan skada men sommarlovet borde vara 
atminstone en vecka kortare. Den veckan kan man ha under 
hOstterminen. (Uppsats Vad jag tanker om tiden; febr, ak 4) 

En annan cykel sorn Lars aktualiserar ar veckocykeln. Helgen satts i 
skarp kontrast till veckans andra vardagar. Lars helg forefalIer ha 
rnanga likheter rned "vilodagen". Helgen fungerar, liksorn for 
rnanga vuxna, sorn en tidsfraktur i en i ovrigt tidsstyrd vardag. Ar
betet far Lars bestar av skola och fritids. 

Men aven arscykeln kan skanjas i Lars texter. Hans anskan om 
ett litet hostlov mitt i den langa och lovfattiga hastterrninen antyder 
att han trots alIt saker ett frirum sorn star i tydlig kontrast till hans 
arbetsinsats pa skola och fritids. Kanske har Lars hort talas om de 
planer sorn funnits pa att forlanga Allhelgonalovet till en vecka, och 
sorn nu ar genornfort pa manga skolenheter. 

Niirbild av Anders 

Bilden av Anders ar en motbild till bilderna av Lina och Lars. 
Anders ar lika gamrnal sorn Lars, men i avrigt Finns fa likheter 
rnellan pojkarna. Syftet med bilden av Anders ar att soka fOrsta och 
beskriva vad det betyder att vara ett barn som inte vill lata sig styras 
av klockan. Anders Finns med bland den lilla grupp barn som inte 
aIls tycker det ar viktigt att passa tider.91 Anders har bidragit med 
texter under nastan tre ar; fnln ak 3 till ak 5, och han har deltagit i 15 
datainsarnlingar. I hans texter Finns rnest reflektioner pa en konsta
terande niva och dessutom ifragasattande. 

91 Enkat Vad ar sko1an bra far i ak 4. Endast 3% av barnen tyeker all det ar 
oviktigt all passa tider. 
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Hemma och i skolan 

Anders har eget rum och bor i en villa pa landet. Han har ett iHdre 
syskon. Mamman ar hemma pa dagarna och pappan arbetar inorn 
kriminalvarden. Anders stora intresse ar sport och han deltager i ett 
par aktiviteter med sportanknytning. Han spelar fotboll nastan varje 
dag och tranar friidrott en gang i veckan. Hans stora sportintresse 
avspeglar sig i hans val av radio- och TV-program. Det han rnest ser 
pa TV ar sportsandningar och Ulla sportspegeln (ak 3) och det 
Anders laser i tidningen ar sportsidorna (ak 5). De sporter sorn 
Anders agnar sig at i ak 5 ar friidrott, fotboll, skidor, hockey och 
aikido.92 Andra aktiviteter an sport finns inte beskrivna, men han 
tittar pa TV och laser serietidningar varje dag. 

Nar Anders lyssnar pa rnusik sa ar det rock och hardrock han 
foredrar. Hemma hos Anders finns inget musikinstrument, och yid 
ett flertal tillfallen uppger han att sang och spel inte alls tillhor hans 
favoriter. Om det ar nagon skolkunskap sorn Anders inte tror att 
han far nagon nytta av, sa ar det sang och musik.93 

Pa helgerna brukar Anders och hans familj aka ut till en sjo och 
fiska. Anders karaste agodel ar familjens hund, men han tycker aven 
om att vara med andra djur. 

I skolan ar det inte sa intressant, vare sig i ak 3 eller ak 5. Det 
enda som alltid ar kul i skolan ar gymnastik och idrott. Nar det 
galler matte och svenska ar ambitionerna inte sa hoga. Det Anders 
helst vill vara bra i ar traslOjd, engelska och miljovard, och sa upp
skattar han allt sorn har med vaxter och djur att gora. Han tror att 
han kommer att fa mest nytta av idrotten och att veta hur mannisko
kroppen fungerar. Nar Anders gick i trean, var det lopning, tavling 
och orientering sorn var viktigast att vara bra i for det ar kul.94 

Jag ar bra pa hlngdistans och fat!. (Uppsats San ar jag; nov, ak 
4) 

Det forefaller som om Anders inte villlagga kraft pa de arnnen i 
skolan, sorn han inte finner noje i. Anders ogillar att tala hogt infor 
klassen. Att redovisa grupparbete ar inte alls viktigt, ej heller att 
vara ordforande i klassradet.95 

92Enkat Vad jag tanker och tror (Attitydenkat 2). 
93Enkat Vad ar skolan bra for? Anders varjer sig for aUt sadant som har med 
musik at! gora. 
94Enkat San't som ar bra at! kunna ak 3. 
955% tycker inte aUs at! det ar viktigt at! redovisa grupparbeten och 30% tycker 
inte alls at! det ar viktigt at! vara ordforande i klassrad. 
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Bilden av den Iekande Anders 

Anders vet inte vad han vill bli nar han blir stor och det fOrefaller 
som om "skolkunskaperna" inte kommer in i den intressesfar som 
upptar Anders fritid. Skolan ar en sak och fritiden nagot annat. 
Anders investerar inte i skolaktiviteterna och uttrycker sma ambi
tioner med sitt arbete dar; prestationslystnaden lyser med sin fran
varo. Det ar pa fritiden som Anders ar offensiv, och dar han for
verkligar sig genom sitt genuina sportintresse. 

Han har inte siktet installt pa framtiden och forefaller att satsa pa 
det som roar i nuet; allt det andra gOl' honom trott eller trakar ut 
honom.96 Anders ger pa inget satt uttryck for nagon form av 
strategier for att satsa pa sadant som kan vara lonsamt i ett langre 
skol- eller yrkesperspektiv, om det nu inte ar sa att han satsar pa en 
sportkarriar.97 Han tycker att han har nytta av sportkunskaper, men 
de kunskaperna gagnar nog mer fritiden an skolarbetet. I ak 3 for
mulerar Anders sin ovilja att satta egna behov och infall i bak
grunden och det ar formodligen med ganska tunga och trotta steg 
som han gar till skolan. Det finns ingen storre bradska i Anders 
vardag.98 

Jag tycker det ar orattvist nar jag ska ga upp nar jag ar trott. 
(Uppsats Om rattvisa; dec, ak 3) 

Fyra manader senare uttrycker Anders en viss forvaning over att 
han gor nagot som han inte ar sugen pa, och aven denna utsaga 
tyder jag till att han ar van att gora det som han kanner for. Livet 
leker an sa lange och han unnar sig att vara lite smabusig. For 
honom ar fortfarande massor av sno att foredra framfor den fram
tida karriaren. I snon kan Anders leka, och den mojliggor att han 
kan agna sig at de vintersporter som han sa garna utovar. Att upp
skatta mycket sno ar en meningsfullt utifran Anders perspektiv. 

Jag tycker det ar rattvist nar man far mycket sno (Uppsats Om 
rattvisa; des, ok 3). 

96Den forsta tidsllixan att kunna avsta infal! och impulser har Anders linnu inte 
llirt sig. Se i slutet av kap. 8. 
97 Anders uttrycker ingenting i den vagen. 
98Vissa texter i materialet utstralar bradska, men i Anders texter finns inget 
som har med "brattomtid" att gora. Se kap 7. 
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Man borde inte ha tid 

Anders vill gora det som han tycker ar kul och det marks aven nar 
han deltar i datainsamlingarna; han ar lite sparsmakad over upp
satsskrivningen. Hans texter ar alltid korta, karnfulla och innehaller 
"raka puckar". Texterna vittnar ibland om en viss ignorans infor 
skrivuppgiften. Anders skriver inte mer an vad noden kraver.99 
Trots att hans uppsatser ar mycket korta, sa ger de anda, tillsam
mans med enkatdata, en bild av hur det kan vara att annu inte vara 
"tidsvuxen"; att annu inte ha in£orlivat eller velat in£orliva den tids
kod som innebar att utnyttja tiden i skolan for framtida behov. 
Enkatdata och uppsatserna forstarker varandra nar bilden av 
Anders vaxer fram. 100 

Han svavar inte pa malet och gackar ibland de som bjudit en
kater och uppsatsteman. I ak 4 och 5 finns en nagot provocerande 
ton i de texter och enkatdata som Anders lamnar ifran sig. Detta 
hindrar dock inte att Anders utanpa en av enkaterna skriver: "Snalla 
ni kom till X" 101. 

Det kan vaI jag inte veta. ( ... ) De duo (Uppsats Vad ar en man
niska; april, ak 4) 

Jag har bra humor lite smabusig. Det ar svart for mig att fa 
tjejer. (Uppsats San ar jag; nov, ak 4) 

Ja, han medger att han ar lite smabusig, och formodligen tycker 
aven hans larare det. Det haftigaste i skolan ar namligen att reta 
magistern. 

Anders formulerar yid ett flertal tillfallen att han inte riktigt vill 
folja regler; han fogar sig inte sa latt i det som trycks och manas pa 
utifran. Det ar ovasentligt med sadant som har med vanliga skol
konventioner att gora. Anders ser ingen fordel med att passa tider, 
att uppfora sig gott i skolan eller att kunna klockan.102 Troligtvis ar 
det sa att Anders inte behover passa sa manga tider for han ar inte, 

99Det finns inga spar av prestationsinriktning hos Anders. Se kap. 8 om den 
socialisations-progression som jag funnit i utsagorna. 
100Inte bara de Ianga oeh eIaborerade uppsatserna ar mojliga att tolka. En kort, 
rak rad kan ge uttryek for attityder oeh intentioner. Fordelen i detta fan ar, att 
det finns flera ml.got langre uppsatser att tillga for att gora tolkningen mer rim
lig. 
101Attitydenkat 2. X=orten dar Anders bor. 
1022% tyeker att det inte ans ar viktigt att fa liira sig gott uppforande i skolan. 
3% tyeker inte ails att det ar viktigt att lara sig passa tider. Mindre viktigt att 
inte kunna kIoekan, nar 91 % av barnen tyeker att det ar viktigt. 
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trots sitt stora sportintresse, med i nagot lag. Den enda tidsbundna 
aktiviteten ar friidrottstraning en gang i veckan. For det mesta idrot
tar han fOrmodligen nar han kanner for det, eller nar kompisarna 
kan stalla upp, men inte efter klockan. Anders skolfria tid kan i stort 
kallas fOr en fri lekande tid, som inte dikteras av klockan. 

Anders agnar sig at att halla sitt frirum och en aspekt av det 
frirummet galler den fria fritid som skolan gor intn'mg pa. 103 

Man borde egentligen inte ha lid man blir sa for djavligt trott. 
(Upps.ts Vad jag tanker om liden; febr, ak 4) 

Slutsatser; att Hira sig att ga i skolan 

Det fanns tidigare en fOrmaga att ta dagen som den kom och 
leva i ogonblicket, som till en viss grad har forkvavts av den 
moderna dyrkan aveffektiviteten. (Russel, 1937 sid. 21)104 

Med dessa tre bilder kommer vi nara tva barn som har internaliserat 
etablerad tidskunskap grundad pa en objektiv och yttre klocktid 
med vars hjalp vi Ol'dnar det dagliga livet. Lina och Lars ger till
sammans med tydlig varaktighet under tre ar uttryck for attityder 
som underlattar ett emottagande av den objektiva och vardefulla tid 
som ar forharskande i var kultur. 

Jag betraktar dem som tidsvuxna, och de forkroppsligar den 
klocktid som de gjort till sin egen. Klockan tickar sa hogt och sa val
kant i deras huvuden, att de bortser fran kanslornas och infallens 
heterogena klockslag. Deras attityder och varderingar tyder pa att 
de har lart sig att ga i skolan och att vara skolbarn. De har de fardig
heter och kunskaper som visserligen inte star uttryckta i laroplanen, 
men som kan vara en del av den moralinlarning som Parson disku
terar.105 Foljande fardigheter har Lina och Lars lart sig: 

• Det ar niidvandigt med ordning och fiirnuftighet. Klocktiden hjalpel' 
dem att ordna aktiviteter och de anvander tiden som en tanke
form. 

103r avsnittet "Sokande efter temporalt frirum" kap. 8 diskuterar jag hur barnen 
definierar frirummet. r Anders fall skulle sokandet galla en onskan om att fa 
slippa tider och att fa leka; "lektid". 
104Russel, B. (1937). Tillliittjans lov. Stockholm. 
105Parsons, 1964. 
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• Det ar viktigt att vara framtidsorienterad. Med siktet installt pa 
kornrnande yrkesliv, ar det lattare att se skolarbetet sorn en in
vestering for beloning langre frarn i livet. Tiden hjalper dern att 
planera bade pa Iang och kort sikt. 

• Det ar viktigt rned sjalvdisciplin och att kunna beharska kanslo
rnassiga infall till forrnan for det sorn ska goras. Att passa 
rnanga tider och att vara van yid att tiden styr underlattar det 
disciplinerade forhiillningssattet. 

• Det ar Hirnpligt att svara upp rnot den rnoral- inlarning sorn kan 
innebara en vilja att uppfora sig bra, att prestera och att pass a 
tider. 

• Det ar viktigt att aven den skolfria tiden anvands och utnyt~as 
till nyttigheter. Lek betraktas inte sorn en vardefull aktivitet. 

• Det ar nodvandigt att anvanda tiden vaL Tiden ar en resurs och 
bristvara sorn vi bor ta vara pa och vara radda om. 

Nar det galler Anders rader i huvudsak det rnotsatta forhiillandet. 
Han ger uttryck for varderingar och attityder sorn ser ut att forsvara 
ernottagandet av klocktiden. Anders anvander inte sjalv tiden for 
sitt vardagliga livs organisering. Det forefaller sorn om han fort
farande uppratthaller "ratten tilllat~an", eller ar det sa att Anders 
inte fullt ut har lart sig en del av fardigheten alt ga i skolan?106 

Dessa tre narbilder innehiiller endast de attityder och varderingar 
infor tiden sorn ar varaktiga over tid, och sorn ar logiska och 
rirnliga. De finns inte dar sorn resultat av en gissning, de har varit 
utsatta for provning och verifiering i alla de texter och enkater sorn 
ar forernal for rnin upprnarksamhet och tolkning. 

106Titeln till LaFarque, P. (1988). Rattell tilllaUjan. Lund. 
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Kapitelll 

Refiektionstyper 

I detta kapitel beskriver jag nagra reflektionstyper som forekommer 
i barntexterna. Jag vill belysa relationen mellan tankarnas innehall 
och funktion, nar barnen reflekterar over tiden. 

Tema tiden; en utgangspunkt for reflektion 

Vissa frilgestallningar ar battre an andra nar det galler att fa barn att 
borja reflektera och sedan ge uttryck for sina funderingar .107 
Matthews gay i ett projekt kring barn och filosofi, barn tillfalle att 
skriva berattelser om tiden. Temat tid visade sig vara en utmarkt in
korsport till ett filosofiskt tankande. Matthews uppmuntrade ett an
tal barn att ta egen stallning i fragor som vissa utvecklingspsyko
loger menar att barn inte har formaga att reflektera omkring. 

A.ven de uppsatser som analyserats i denna studie, innehilller ref
lektioner som leder vidare till andra, for barnen, angelagna frilgor. 
Nagra av barnen skriver endast kort att de kan uppleva att tiden gar 
med skiftande hastighet; de gor ett konstaterande eller presenterar ett 
faktum. "Jag tycker tiden gar sakta". De ger uttryck for sakernas till
stand; hur de anvander klocktiden for att passa tider, synkronisera 
sina aktiviteter och fa ordning pa vardagliga aktiviteter och handel
ser. De beskriver ocksil hur de uppfattar att tiden ar. 

Andra texter kan innehiUla beskrivningar av nar, med vem, var 
och yid vilken aktivitet som de tycker att tiden gilr fort respektive 
lilngsamt; de gor en precisering. Pa den preciserande niviln motiverar 
de sina konstateranden och de fakta som presenteras i texten. "Nar 
man vantar gar tiden jattesakta och nar man ater godis gilr den fort. 
Och nar man ar i skolan gar tiden sakta." 

En hel del barn lagger viirderingar pa att tiden gar med skiftande 
hastighet. "Tiden ar inget rolig". De tar sjalva stallning till sin tids
upplevelse sedan de vant och vridit pa olika argument. Barnens 
forhaller sig heller inte likgiltiga infor den objektiva klocktiden med 
vars hjalp de organiserar, ordnar sitt dagliga liv och uppratthaller 
rutiner. De bedomer ett kollektivt tidskunnande och formulerar om
domen over dessa fakta. De varderingar som forekommer i utsagor-

107Matthews, G.B. (1982). Barn filasaferar. Stockholm. 
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na handlar om huruvida den objektiva tiden ar en nodvandig och 
viktig tillgang eller om den ar en umbarlig belastning. De varderan
de inslagen gor ocksa att engagemanget blir tydligt i texterna: 

liden maste finnas 
tiden ar viktig 
tiden ar bra 
tiden ar en bra grej 
liden betyder mycket 

den ar inget ralig 
tid ar traligt 
liden ar oniidig 
tiden ar ganska jobbig 
det ar lite dumt med lid 

Andra staller sig fragande infor och problematiserar detta fenomen 
som de inte tal' for givet; de ifragasiitter ach prablematiserar. Det finns 
forslag pa alternativ ach miijligheter. Lipman skiljer pa att upptacka 
och att uppfinna.108 Upptacka handlar om att inse, och uppfinna om 
att tanka ut och hitta pa. Ibland finns djarva losningar pa det pro
blem som identifieras. Tanken pa nya mojligheter och losningar tra
nar barnen att aven vara kritiska. Fnlgor som vissa barn staller fin
ner ocksa ett svar i deras egen text. Det gal' att finna exempel pa den 
inre dialog som Hartman beskriver som ett vaxelspel mellan de 
fragor som textforfattaren staller och det resonemang som kan av
slutas med ett svar.109 

Ibland undrar jag hur det skulle vara om ingen visste vad klockan var. 
Det kanske inte skulle vara sa stor skillnad, ibland kan jag ocksd 
lllldra vad tiden egelltligen lir och vad den lir till fdr. Jag tror att man 
nog skulle klara sig bra utan klocka, om man bara ville fiirsiika 
at! leva utan den. Jag tror det finns manga manniskor som 
nastan !ycker at! det skulle vara svart at! klara sig utan klockan, 
eller at! inte vet vad den var. (Min marketing). 205 (5-2) 

Aven nar barnen beskriver sina upplevelser av klocktiden finns 
manga texter pa en problematiserande niva. De resonerar, vager for 
och emot och tar slutligen stallning. Dessa alternativ ifragasatter 
den klocktid som ofta tas for given. Enligt Lipman kan reflektionen 
handla om att se problem med det som tagits for sjalvklart.110 

Ja, jag kan rakna upp en mangd saker som man maste passa 
tiden till. Det tycker jag inte om. Pa stenaldern hade dom nog 
det biit!re. Tror jag i alla fall. TANK OM TIDEN STANNADE! 
276 (4-8) 

108Selander, 1991. Sid. 64. 
109Green & Hartman, 1992. Sid. 29-31. 
llOUpman, 1984. 
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I vissa texter finns existentiella och livstolkande undertoner och bar
nen reflekterar da over hur tiden styr dern, och ibland hela deras 
livssituation. De satter in tiden och sig sjalva i ett storre sarnrnan
hang. Hartrnan och Pettersson har studerat barns reflektioner om 
livsfragor och rnenar att en existentiell och livstolkande fraga kan 
vara "en reflektion, en fraga och ett stallningstagande frarnsprunget 
ur individens situation",111 De existentiella fragorna har ofta sitt ur
sprung i individens upplevda och konkreta verklighet. Nar barnen 
reflekterar kring tiden, sa fods fragor kring liv och dod; den levda 
tiden upplevs sorn andlig. 

Jag har ont om tid jag undrar hur lang tid det ar tills man ska 
do? 159 (6-8) 

!bland brukar jag tanka att den tid som ar just nu i den har 
minuten aldrig kommer tillbaka mer. Men sa brukar jag tanka 
att den tid som jag inte har upplevt och den tid som inte har 
vart har jag framfor mig. 254 (4-2) 

En flicka i ak 6 reflekterar 

I flera texter finns konstateranden, preciseringar, varderingar, stall
ningstaganden, ifragasattande och fragor i en och sarnrna text. Med 
hjalp av en elevtext tydliggor jag olika typer av reflektion och vilken 
funktion de har i reflektionsprocessen.112 

Denna flicka beskriver sin aktivitetsfyllda vecka och presenterar 
fakta kring sina aktiviteter. Texten ar sorn en upplasning av en alrna
nacka, och sorn lasare far jag en liten inblick i hennes vardagliga 
situation. Dessa fakta bildar en bakgrund till andra uttryckstyper i 
texten. Bilden av dagslaget forefaller vara en startpunkt utifn'm 
vilken varderande och livstolkande typer av reflektioner byggs upp. 

Jag har manga tider att komma ihilg. Den har veckan ska jag: pa 
mandan hade jag Keramik och Bowling, Pa tisdan hade jag 
Wolleyboll. Pa onsdan hade jag traning till melodifestivalen. 
(Det ar vi pa parkleken Ns onsdagsgrupp som gor massa saker 
pa onsdag kvallarna. Pa sportlovet ska vi pa Fredan ha melodi
festival. Och pa Onsdagen ska vi aka till Stockholm. Vi har haft 
Basar och samlat in pengar.) Pa torsdag har jag filmklubben 
(det ar en film som visar filmer fOr oss, pa torsdagkvallar) Pa 

111Hartman, S. G. & Pettersson, S. (1980). Livsfragor och livsaskadning hos 
barn. Rapport Ilr 7. Institutionen for pedagogik och Hogskolan for liirarutbild
ning i Stockholm. Sid. 31. 
112Textdelarna presenteras inte i den sekvens som de forekommer i hela texten. 
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Fredag ska jag pa Disco. Och pa lardag ska jag ga och bada med 
min kille. Pa sandag ska jag pa NHL-Match (N-stads Hockey 
Lag). Och sa alIa skoltider att halla reda pa. 206 (6-2) 

Sa kommer ytterligare en beskrivning; denna gang av hur hon upp
lever den subjektiva tiden, men med en precisering. 

Felet med tiden ar att nar man vantar pa nagot/nagon sa kry
per tiden fram, och nar man inte vill att det ska ga sakta da gar 
tiden sakta, t.ex .. nar man vantar pa att klockan ska bli arton, 
noli, noli for att man ska traffa sin kompis el. killen sa kryper 
tiden saktare an en snigel. Och nar man har sommarlov gar 
tiden sa snabbt att man knappt hinner blinka. 

Ytterligare ett konstaterande far sin efterfiiljd i form av ett mer gene
relit pastaende. Hon satter in sin livssituation i ett stiine samman
hang, och identifierar eft problem som kan vara aktuellt fiir manga. 
Hon tar ocksa stiillning mot en alltfiir uppdriven levnadsrytm; en 
rytm som inte ar svar att upptacka i hennes egen beskrivning av 
veckan. 

Tiden ar nog ett av det viktigaste i mitt !iv. Jag tror att tiden be
tyder mycket for varlden. Det ser man pa gator och vagar. Alia 
bara rusar, och aker som galningar. Det blir nastan for mycket. 

I det har skedet av reflektionsprocessen finns ett siikande efter en 
liisning pa det problem som formulerats; nu i form av en existentiell 
undran. 

Ibland tanker jag hur jag skulle klara mig utan tiden. Och hur 
varlden skulle klara sig. 

Till slut identifierar hon nagot som fiirefaller vara ett alternativ till en 
stressad vardagssituation. Tva miijligheter undersiiks och betraktas 
som en liisning eller en uppfinning. 

I bland anskar jag att man aid rig hade kommit pa tiden, och all 
alia skulle ta dagen som det Infall. 

En kvantitativ bild av olika reflektionstyper i texterna 

Nedan fiirsiiker jag kort sammanfatta vilka typer av reflektioner 
som finns i uppsatserna om tiden. I tabellen kan en elev raknas in 
mer an en gang, da flera reflektionstyper kan aterfinnas i en och 
samma uppsats. 
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Tabe1l5 Olika typer av reflektion; andel elever. 

ak2-4 ak5-6 pojkar flickor totalt 
Reflektionstyp n=105 n=106 n=lOl n=110 N=211 

P F St!. P F St!. 
n=52 n=53 n=49 n=57 

% % % % % 
Konstaterandel 
faktabaserad 92 99 96 94 100 97 93 99 96 

Preciserandel 
motiverande 86 89 88 78 93 86 82 91 87 

Varderande 
27 28 28 24 35 30 26 32 29 

Problemat.l 
ifragasattande 17 26 22 22 58 41 20 43 32 

Existentielll 
!ivstolkande 2 15 9 8 30 20 5 23 14 

ovrigtfofulls. 
svar 5 - 2 3 - 1 4 - 2 

Tabellen visar pi\. bade kons- och aldersskillnader nar det galler viI
ken funktion oJika reflektionstyper har. Flickorna anvander sig mer 
an pojkarna av reflektionstyper som ger utrymme for problematise
ringar med ett existentiellt inneha.lL Flickorna skriver mer nyanserat 
vilket verifierar resultat fran andra studier dar barn formulerat sig 
skriftligt.113 Dessutom besitter flickor ett mognadsfDrspri\.ng som 
ocksi\. kan paverka utfallet.114 Saledes kan temaskrivningen ha 
gynnat och medgivit storre utrymme for flickornas texter.115 Detta 
galler speciellt de aldre flickorna. Nastan en fjardedel av flickorna i 
ak 5-6 anvander den typ av reflektioner sorn lyfter fram existentiella 
och livstolkande fragor nar de tanker pi\. tiden. 

Inte ovantat ar det sa, att en verbal flicka i ak 6, som ar positivt 
installd till skrivuppgiften, anvander flera reflektionstyper an yngre 
pojkar som har svart att formulera sig i skrift och som dessutom ar 
mindre motiverad att deltaga i datainsamlingen. 

113Evenshaug, O. & Hallen, D. (1974). Barne- og ungdomspsykologi. Oslo. 
114Ibid. 
115Jag aterkommer till delta i avsniltet om studiens tillfilrlitlighet (kap. 6). 
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Det intressanta ar dock att alla reflektionstyper forekommer nar 
barn i ak 2-4 reflekterar om tiden. 

SammanfaUande kommentar 

Min studie visar att barn har formaga att reflektera over abstrakta 
och filosofiska problem om de bara ges tillfalle.116 De kan ocksa, 
genom att stallas infor tidsproblematiken, stimuleras till att uttrycka 
egna staliningstaganden; en forutsattning for ett kritiskt tankande. 
Deweys grundtes om tilltron till barnet och dess formaga att bearbe
ta ny kunskap av egen kraft gor sig gallande ocksa i denna 
studie.117 Genom att fa tillfalle till reflektion i skolan kan barnets 
varld berikas, men inte nodvandigtvis invaderas. 

I barnens texter i'tterfinns manga forsok att gora tidsproblema
tiken begriplig. Jag har identifierat fem reflektionstyper som har lite 
olika funktion i reflektionsprocessen. Barnen konstaterar fakta och 
preciserar sina uttalanden. Men de varderar ocksa sina upplevelser 
av tiden, for att ocksa ifragasiitta och problematisera. 23 % av flickorna 
far existentiella tankar i samband med att de tanker pa tiden. De ref
lektionstyper som finns ar beroende av alder och kon, men speglar 
ocksa den verbala formagan och installningen till skrivuppgiften. 
Flickorna anvander sig oftare av en problematiserande och existen
tiell reflektionstyp nar de skriver om vad de tanker om tiden. Detta 
galler aven de aldre barnen. 

Jag vill dock utifriln mitt barnperspektiv ta fasta pa vad barn 
kan.118 Det ar allt for vanligt "att barnens brister istallet for deras 
kompetens uppmarksammas".119 Temaskrivningen visar att flera 
barn under tio ar har formaga till filosofisk och kritisk reflektion om 
tiden, vilket ocksa papekats av Matthews.120 Denna formaga som 
barn har, att genom reflektionen bearbeta sina upplevelser for att 

116Mitt barnperspektiv innebar att jag fokuserar vad barn kan och inte faller in i 
de studier sorn diskuterar vad barn illte kal1. 
117En tanke som genomsyrar det projekt inom vilket jag genomfart min em
piriska undersakning. 
118Mitt barnperspektiv redovisas i Barnens rast kap. 6. 
119Vilket aven konstateras av Qvarsell, B. (1989). Skolbarn i samvaro och en be
matande pedagogik. I J-E. Ostmar (Red.), Pedagogik och barns utveckling. Stock
holm. Sid. 101. 
120Matthews (1982) menar att det ar viktigt at! vacka fragor sorn barn inte farut 
kommit i kontakt med. Fore 9-10-arsaldern ar det lampligt att introducera nya 
fragestallningar. I sina filosofiska program fOr skolbarn forsaker Matthews pa 
det sattet utveckla barns farrnaga till tankande. 
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gora dem begripliga, behover inte folja en strikt biologisk stadieindel
ning. Aven utvecklingspsykologiska, kulturella och sociala faktorer 
spelar roll nar barn reflekterar.121 Barn ar inga primitiva varelser 
som ej har formaga till filosofisk eller kritisk reflektion. 

Det ar viktigt att i detta sammanhang papeka att omffmget i barn
texterna inte alltid korrelerar med inneha11et, och det ar inte sa att 
fOrmagan att reflektera al' liktydigt med formagan att fa ner reflek
tionerna pa ett papper. Det finns barn pa lagstadiet som med ett par 
karnfulla rader kan uttrycka reflektioner som barn i ak 6 anvander 
stort utrymme for att utveckla. AlIa barn upplever, kanner och bear
betar sina upplevelsel', men har olika svart att satta ol'd pa upp
levelser och kanslor. Hal'tman har uppmarksammat detta forha11an
de i samband med sina studier av barns livsfragor.122 

Forvi:ixla inte barnens formaga att uppleva, kanna och 
reflektera med deras farmaga att uttrycka och formulera sina 
upplevelser, tankar och reflektioner. (Hartrnan, 1992 sid 20). 

Matthews har kritiserat Piagets for att han underskattade barnen 
nar det galler den undran som finns aven hos sma barn.123 Piaget 
tillhor de mer kognitivt inriktade utvecklingspsy kologer som har 
kopplat samman barns satt att reflektera med de kognitiva utveck
lingsstadier som varje manniska genomgar. Ytterligare kritiker till 
Piaget menar att han i sina experiment enbal't koncentrerat sig pa 
barnets intellekt och pa mer formella aspekter av barns utveck
ling.124 Darmed uteslot han deras formaga till reflektion och dialog. 
"Vad barnets intellekt ar ar inte intressant. Det intressanta ar vad 
barnet kan gora. "125 

121Hartman, & Pettersson, (1980). 
122Hartman, S.G. (1992). Barns livsfragor som pedagogisk arena. Arbetsrapport 
nr 34. Institutionen far pedagogik och psykologi. Universitetet i Linkoping. 
123Matthews, 1982. 
124jahoda, 1988. Westergren, 1990. 
125Uprnan (1988) i Selander, 1991. Selander presenterar flera forskare sorn kri
tiserar Piagets ointresse for barns spontana undran och reflektion. 
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Kapitel12 

Tiden i klassrummet 

Inledning 

I de uppsatser jag tidigare analyserat och tolkat var klassrumsmiljan 
patagligt narvarande. I denna delstudie byter jag fokus och saker 
mig till skolkontexten for att aterknyta till den komplexa undervis
ningskontext som ar skolan.1 Farhoppningsvis far jag majlighet att 
ta del av ny kunskap som kan finnas, nar jag byter utkikspunkt fran 
kateder till elevplats. Min "nya" kannedom om skolkontexten blir da 
ytterligare en del i den tolkningsram, med vilken jag kan farsta skol
barns upplevelser av tid. 

Syfte 

I denna delstudie skall jag beskriva hur tiden finns narvarande och 
kommer till uttryck i den vardagliga skolkontexten. Min avsikt ar 
att fa ny och fardjupad farstaelse av skolbarns temporala skolsitua
tion. Jag vill ocksa farsaka fanga och gestalta elevernas version av 
hur tiden finns narvarande i skolmiljan. Jag forsaker genomfara 
detta utan fiirgivettaganden i form av en helt hlst problemformule
ring.2 Pa detta satt saker jag, liksom i uppsatsstudien, vara appen 
for att lata empirin ha majlighet att tala och styra. Forskningsper
spektivet innebar att producera kunskap som ar empirinara. 

Processen som jag vill fokusera ar hur implicita, verbala och icke
verbala antaganden i skolkontexten gars till en etablerad och 
fargivettagen tidskunskap. Upplevelsebegreppet kan innefatta aven 
kanslor och varderingar som kan komma att verbaliseras. Jag avser 
att farsaka lasa kontexten som en text, for att sedan kunna beskriva 
och tolka den.3 Det ar saledes inte min mening att farklara barns 
upplevelser av tid genom att studera kontexten. 

1Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York. Geertz uttryck 
"thickness" beskriver vad jag efterstravar. 
2Ba11,1981. 
3Hanvisar har till Geertz, 1973. Geertz ka11ar sig kulturhermeneutiker och fore
trader en form av tolkande e!nografi. Hans tankar har manga beroringspunkter 
med Paul Ricouers. Geertz Hiser kulturen sorn en text. 
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Teoretiska perspektiv 

Tidigare forskning om tiden i skolan 

Den forskning om tid i skolan sorn jag kornrner att referera till har 
genornforts utifran tva perspektiv. Det ena fokuserar tidsstrukturer 
pa rnakroniva och det andra processer pa rneso- och rnikroniva. 

Den makrosociologiska traditionen, sorn utifran Marx och Webers 
analyser intar en funktionalistisk och strukturalistisk utgangspunkt, 
fokuserar hur tidsanpassningen reproduceras i skolan.4 Denna 
forskning pekar pa hur skolan rned sin tidsstruktur och strikta tids
delning forbereder och fostrar tilllonearbete. Gesser ger exernpel pa 
flera klassiska organisationsteorier, sorn bygger pa tanken att man
niska och maskin kan synkroniseras genom tidsdelning och arbets
delning.5 

Ett centralt begrepp inom den makrosociologiska traditionen ar 
socialisation.6 Ett flertal studier lyfter fram tidssocialisationens effek
ter och resultat och beskriver med vilken effektivitet sociala tidsfak
ta explicit, och oftast implicit i form av en dold laroplan, reprodu
ceras i skolmiljon? Genom tidssocialisationen skapar utbildnings
systemet varden och kunskaper som ska passa de sociala roller, ar
betsformer och tidsstrukturer som finns ute i arbetslivet. Skolan ses 
som ett medel genom vilket individer tranas till motivation och ku
nskap for att utfora vuxna roller.8 I detta sammanhang kan formaga 
att passa tider, goda/ effektiva arbetsvanor enligt ett strikt tids
schema, och prestationshunger vara malet for en s.k. moralinliirning. 

Den moralinHirningen innebar att eleverna ska internalisera pre
stationslust och en vilja att gora lite mer. Prestationslusten ska sa att 
saga integreras i elevernas motivation. Aven Popkewitz beror den 
moraliska dimensionen nar han beskriver det han kallar skolans so
ciala epistemologi.9 Nar utbildning ska konstrueras accepteras vissa 
uppfattningar och normer som sanning. Nagra av dessa djupt rota
de antaganden innebar att punktlighet ar en dygd, och att arbetet 
bast och mest effektivt bor utforas efter strikt indelade tidsscheman. 

4Poucault, 1974; Dale, 1981; Negt, O. (1986). Levande arbete, stulen lid. Lund. 
5Cesser, 1985. 
6Cesser, 1985. Sid. 77. 
7"Den dolda Hiroplanen" finns beskriven bl.a. i Broady, D. (1981). Den dolda liiro
planen. KRUT-arliklar 1977-80. Stockholm. Se iiven Ciddens, 1984; Willis, 1981. 
Por ett svenskt bidrag se Persson, A. (1995). Skoltidens mak!. ZelJit nr 127. 
8Parson, 1964. 
9Popkewitz, 1992. 
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Den externa auktoriteten gors till intern disciplin och sjalvet paver
kas av pedagogiken. Denna forrnning ar inte oppen och formulerad 
i miHdokument, men har latenta funktioner. 

Ett annat klassiskt begrepp inom den makrosociologiska tradi
tionen som ar relevant for denna studie ar disciplinering. Enligt 
Foucault, kan makt vara att uppratthalla kontrollen over andras tid. 
Ett strikt tidsschema underliittar disciplineringen och okar makt
havarnas mojlighet till kontrolI.10 Aven Giddens anknyter till denna 
tradition och har synpunkter pa skolan som en disciplinar orga
nisation.ll Skolan ar en "power-container" som har som en av sina 
uppgifter att ordna aktivitetel' med klockan som mattstock. Skolans 
tidsstruktur ar den samma som i vilken produktionsenhet som helst. 

Som en kritik av dessa makrosociologiska studier finner vi sedan 
ett par artionden tillbaka den tradition som kallats the new sociology 
of education. Denna utbildningssociologiska skola ar ett svar pa det 
som Woods kallar "macl'oblindness",12 En annan av dess represen
tanter ar Ball, som utifran klassiska sociologiska begrepp som makt, 
konflikt och kontroll studerar de forhandlingar, gruppintressen och 
malkonflikter som forekommer pa skol- och klassrumsarenan,13 
Han menar att de funktionalistiska analyserna ar for abstrakta for 
att beskriva den komplexitet som bl a iir skolan. 

I flera av sina studier har Ball anvant den etnografiska ansatsen 
for att fanga de processel' som forekommer pa en skola,14 Det ar en 
mikropolitik som styr, och han avvisar ett tekniskt rationellt per
spektiv pa socialisationsprocessen inom utbildningen. Taylorismen 
finns inte sa tydligt i skolrniljon. Dar forekommer alltid kamp och 
motstand, och det finns ingen kall rationell process ute i skol
vardagen. SUindigt pagar kamper, "pockets of resistence", nar det 
galler tider fOr arnnen, arbetsdelning och larares och elevers arbets
tid. 

En annan valkand studie av Willis belyser hur vissa elever stan
digt formulerar motstand mot skolans strikta tidsschema.15 Vissa 
pojkar soker temporalt frirum genom att tanja pa rasterna och kom
ma fOr sent. De formal' en motstandskultul' inom skolans viiggar 
som gal' ut pa att kranka skolans tidsregler. De uppfinner och an-

10Poucault, 1974. 
llGiddens, 1984. 
12Woods, P. (1979). The Devided School. London. 
13Ball,1987. 
14Ball,1981. 
15Willis, 1981. 
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vander manga strategier for att undkomma klockan; "the tyranny of 
the devil's mill".16 

Utgangspunkter och fragestallningar 

Bade makro- och mikrosociologiska studier pekar pa att klockan ar 
det nay omkring vilket undervisningen kretsar.17 Skoldagen struk
tureras av lektioner och raster pa ett strikt och markbart satt, och 
lararna kanner sig bundna av den temporala ram som klocktiden 
utgor.18 Denna ram kan verka med varierande styrka. Bernstein 
beskriver hur en stark respektive svag klassifikation eller inramning 
av skolarbetet paverkar elevers och larares handlingsfrihet i klass
rummet.19 Skolans innehall maste krangas in i den form som klock
tiden dikterar. En stark temporal inramning inskranker frirummet, 
och en svag okar elevernas mojlighet att ta egna initiativ. 

Den temporala ramen bygger pa ett tidsbegrepp som innebar att 
tiden ar objektiv, matbar, delbar, kollektiv och abstrakt. Inom den 
temporala ramen tycks dock finnas motstandsfickor dar eleverna for 
en kamp om ratten att protestera mot eller undkomma skolans tids
regler. I skolkontexten forekommer ocksa konflikter och autonomi
stravanden kring de tidsregler som finns konstituerade och som tas 
for givna i ett undervisningssammmanhang. Elevernas upplevelser 
av tid existerar och formas inte i ett tomrum. De tycks finnas i en 
kontext som ar genomsyrad av en kulturell ordning i form av tids
regler, tidstrukturer och tidsfakta. Utifran mitt syfte formulerar jag 
foljande fragestallningar: 

• Pa vilket satt finns tiden konstituerad i handlingar, vanor och 
strukturer i skolkontexten? 

• Finns autonomistravanden hos eleverna; bort £ran tidsstrukturen 
i skolan, och hur kan dessa karaktariseras? 

• Bur upplever eleverna tiden i det dagliga skolarbetet? 

16Uttrycket hiimtat fran Ball, 1990. 
17Ben-Peretz & Bromme, 1990. 
18Lundgren, U. P. (1979). Aft organisera omviirlden. En introduktion till liiro
plansteori. Stockholm. Mitt uttryck temporal ram handlar om hur den objektiva 
klocktiden styr och begransar undervisningen. 
19Bernstein, 1977. Se liven kap. 4. 
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Forskningsperspektiv och val av datainsamlingsmetod 

Mitt forskningsperspektiv inryms inom den symboliska interaktio
nismen, sasom den formulerats av framst Blumer.20 Upplevelser 
och handlingar i det sociala livet ar inte bara en reaktion pa eller et! 
resultat av stimuli, utan kan tolkas och uttydas beroende pa syften 
och intentioner. Aktoren/ subjektet valjer och bedomer alternativ 
och stravar efter nagon form av meningsfullhet. Med et! sadant per
spektiv kan jag inte bara fa mojlighet at! forsta tidens gestaltning i 
skolmiljon; hur tiden konstitueras, utan ocksa se de processer i vilka 
tidskunskap och tidsregler reproduceras, transformeras och upplevs 
av eleverna. Jag har ocksa inspirerats av Mead, som beskriver hur 
den abstrakta tiden konstitueras i social praktik, oftast som ett satt 
at! tala, men han aktualiserar ocksa de upplevelser som det inte 
talas om.21 Mead inbjuder till ett forhallningssatt som fokuserar 
subjektets upplevelser i processen; upplevelser som kan vara tagna 
fOr givna. 

Det forskningsperspektiv som jag ansluter mig till tillhandahaller 
en datainsamlingsmetod som utifran ett barnperspektiv, kan tanga 
in hur barnens upplevelser av tid i skolan transformeras till "tids
kunskap". Upplevelserna kan ocksa vara fOrkroppsligade i hand
ling,22 

Explicit and verbalized concepts and structures do influence 
the experience of time. But, simultaneously, there are forms of 
temporal experience beyond words that are essential for the 
verbalized experience of time. (Gingrkh, 1994, s.166)23 

Forskningsperspektivet pekar pa en naturalistisk ansats som kombi
nerar olika datainsamlingsmetoder, och som inte bara inbegriper 
verbal information. Jag avser att samla in aven icke-verbal in
formation och "body-practice" genom att iakttaga vad eleverna gor, 
forutom att prata, i klassrummet.24 Sysslar de med annat an vad 
lararen avser? Sitter de och drommer, och i sa fall pa vilket sat!? 

20Blumer, H. (1986). Symbolic Interactionism. Berkeley. 
21Mead, G.H. (1959). The Philosophy of the Present. F6rord av Dewey, J. La Salle. 
22Hastrup, K. & Hervik, P. (1994). Social Experience and Anthropological Know
ledge. London. 
23Gingrich, A. (1994). Time, ritual and experience. I K. Hastrup & P. Hervik 
(Eds.), Social Experience and Anthropological Knowledge. London. 
24Hastrup & Hervik, 1994. 
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Genomforande 

Besmittad av forforstaelsen? 

lnnan jag genomforde pilotstudien, saval som den huvudsakliga 
datainsamlingen, funderade jag mycket pa huruvida min nastan 25-
ariga forforstaelse av skolkontexten var ett hinder eller en mojlighet. 
Skulle mina erfarenheter fran skolkontexten internaliserats sa till 
den grad, att det mesta jag upplevde i klassrummen foIl ner i valbe
kanta och redan fardiga monster? 

De analyser jag gjort av uppsatser, likval som min bekantskap 
med forskning om barns tidsupplevelser ville jag pa nagot satt for
halla mig till. Jag blev pa den punkten styrkt av bade Hammersly, 
Atkinson och Malonowski, som hiivdar att det ar mojligt att upp
tacka nya monster och overraskningar kring ett fOr forskaren val
kant fenomen. 25 I min roll som deltagande observator utan ansvar 
fOr undervisningen, hade jag forhoppningen att upptacka nya 
fenomen och monster i klassrummet. 

Good training in theory is not being identical with being 
burdened with "preconvinced ideas". (Malonowski, 1961 s.9) 

Pilots tu die 

I samband med en forskarutbildningskurs om etnografisk ansats 
genomforde jag vt -95 en pilotstudie i en aldersblandad klass pa 
mellanstadiet. Min ambition med denna ministudie var att ga ut 
med en bred och generos problemformulering utifran den fOrforsta
else som jag skaffat mig genom analys och tollcning av uppsatser om 
tid. Jag konstruerade en "shoppinglist", efter en modell av 
Hargreaves, och listade ett flertal mojliga frageomraden.26 Mellan 
de tillfallen da jag besokte klassen anvande jag en "next-question
teknik" for att generera nya intressanta fragor, och for att dal'med 
tona ner andra.27 Med omsorg valde jag de tre tillfallen da jag 
besokte klassen, da jag genom mina studier av tid blivit medveten 

25Hammersly, M. & Atkinsson, P. (1983). Ethnography. London. Malinowski, B. 
(1922/1961) Argonauts of the Western Pacific; Introduction. The Subject, 
method and scope of this inquiry. I Studies in economic and political science nr 65. 
London. Sid. 1-25. 
26Pinns beskriven i Hammersly & Atkinson, 1983. Sid. 24-9 
27Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1980). The Discoven; of grounded Tlzeon;; Strategies 
for Qualitative Research. New Yark. 

164 



om att analys och tolkning av data i hog grad praglas av niir data 
samlas in.28 

Forstudien visade hur klocktiden, bade i retorik och handling, 
standigt var narvarande i klassrummet. Det mesta skedde efter 
strikta tidtabeller och lararen var koordinator. Rasterna var tydliga 
tidsmarkorer och det relaterades standigt till dessa tider. Lektionen 
var som en transportstracka mot rasten, da raster och aven lov ofta 
stod i centrum for elevernas samtal. Forsta timmen efter pasklovet 
startade med att en elev utbrast: "Jag langtar till sommarlovet!" 
Samme pojke meddelade sina bankkamrater, sedan han konsulterat 
almanackan, att "kristiflygarlovet" snart var i faggorna.29 Slutet av 
aret infoll fOr elevens del yid varterminens slut och skolaret blev pa 
detta sa tt helt skilt fran kalenderilret som slutar i december. I sko
lans varld mottes dessa tvil arsindelningar pa ett dynamiskt satt. 

Under skoldagen fanns en skillnad mellan skolans tid och elevens 
tid. Eleverna fanns dar enligt schemat, men engagemanget var 
stundtals nedskruvat eller avskruvat.30 Den "externa arbetstiden" 
sammanfoll inte med den "interna arbetstiden" .31 Det jag skulle vilja 
ta med mig fran mini-studien ar det preliminara begreppet mental 
rast/skolk . 

Undersakningsgrupper och tidpunkter far besaken 

De tva klasser jag besokte, fickjag kontakt med genom rektor pa tva 
lag- och mellanstadieskolor i Ostergotland. Lararna var positiva till 
att jag kom. De var bada handledare inom lararutbildningen, och 
saledes vana yid besok. I klass A, som jag besokte under en tva
veckorsperiod just efter skolstart ht 1995, fanns 25 elever. Klassen 
var aldersintegrerad (ak 4-5 ) och hade bildats genom en samman
slagning av flera klasser. Elevema var nya for lararen. Skolan ligger 
i ett stabilt villaomrade. 

Klass B besokte jag under vecka 37 samma host. Aven denna 
klass var en aldersintegrerad ak 4-5. Lararen var ny endast for ilk 4-
eleverna. Skolan ar belagen i ett omrilde med hyreslagenheter och 
insatslagenheter. 

28Adam, B. (1994). The Benedictine Heritage. Paper presenterat vid AERA-konfe
rens i Atlanta. 
29Jfr Palm, G. (1974). Ett ar pa LM. Goteborg. Sid. 147-150. "Och knappt har 
Kristi Himmelsfardsdag passerat forran pingsten stiger upp som en morgon
stjarna over LMs tak." 
30Ziehes (1989) uttryck "dosera sitt inre engagemang" kan vara relevant hilr. 
31Gasparini,1994. 
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Tabe1l6 Den etnografiska studiens undersakningsgrupper 

ak pOjkar flickor samtliga tidpunkt 

Klass A 4-5 16 8 24 v. 34-35 -95 

Klass B 4-5 13 7 20 v.36 -95 

Tidpunkt for genomforandet vaIdes for att jag skuIle ha mojligheter 
att fanga in tidsstrukturer och tidsregIer innan det radde konsensus 
om dem. Att besoka en kIass i bOljan av ett Iasar nar Iarare och kIass 
ar nya for varandra kan, trots att skolan i sig ar barare av rutiner, 
vara ett satt att fanga in tidsvanor innan de etabIerats och gjorts 
osynliga.32 

What Blumer's work suggests, particularly in terms of eposodic 
encouters like lessons, is the particular importance of the initial 
meetings between actors for the negotiation and emergence of 
social perspectives, and patterns and routines of social inter
action. (Ball, 1980 sid. 145)33 

De uppsatser jag forut anaIyserat skrevs veckan fore sportIov, och 
min avsikt var att fa kannedom om eIevernas tidsuppIevelser all
deIes i borjan av ett nytt skolar.34 Denna skolstartsperiod kaIlas i 
skolvarlden for inskolning, och for inte aIltfor Iange sedan var be
sokare inte valsedda under denna period.35 Trots tidpunkten, bIev 
jag val emottagen i de bada kIasserna. 

32Larsson, S. (1993). Initial encouters in formal adult education. I Qualitative 
Studies in Education. Vol. 6, nr. 1 Sid. 49-65. Redan under min farsta vecka i klass 
B upptackte jag att det fanns flera fargivettagande omkring tiden i klassrummet 
som det inte langre talades om. 
33Ba11, S.J. (1980). Initial encounters in the classroom and the process of 
establishment. I P. Woods, (Ed.), Pupil strategies. London. Sid. 143-161. 
34Skolans cykliska karaktar far mig att anta att elevernas tidsupplevelser kan 
vara olika beroende pa tid pa skolaret. Aterkommer till detta i validitetsdiskus
sionen. Nar forskare studerar skolor ar det viktigt att farhalla sig tiI1 och vaga in 
tidpunkten for insamlande av data i de analyser som gors. PI! den punkten 
finns stora brister. Aven nar det galler access tiI1 skolor kan tidpunkten foljakt
ligen ocksa ha stor betydelse. 
35Jag har som larare upplevt hur kollegor forbjudit foraldrar att komma de 
forsta veckorna yid skolstarten i ettan. Men aven i fyran och sjuan har det fun
nits s.k. inskolningsperioder. 
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Det kan tyckas att den sammanlagda tiden for besok i klasserna ar 
alltfor kort. Jag anser dock att jag har en god allman kannedom om 
skolkontexten. 

Insamling av data 

Etnografin erbjuder en mangfald av datainsamlingsmetoder, vilka 
kan generera olika typer av data som observationsdata, kvantitativa 
data, registerdata och intervjudata. Poangen ligger i kombinationen 
av datatyper och ibland kan det vara svart att skilja den ena data
typen fran de andra; deltagande observationer och spontana inter
vjuer kan tangera varandra. Ansatsen tillater ocksa forskaren att ha 
rollen som kulturhermeneutiker vilket pekar pa en form av tolkande 
etnografi. 36 

Forsta dagen fiirsokte jag fanga stamningen i klassen. Jag lyss
nade pa vad som sades, men sokte ocksa icke-verbala och implicita 
uttryck, handlingar och rorelser. De barn som inte ar verbala eller 
hors mycket i klassrummet kan beratta mycket genom tysta och 
kroppsliga handlingar och uttryck. Insamling av skriftligt material 
kan gynna skrivmotiverade och verbala barn. Jag hade for det mesta 
mojlighet att rora mig i klassrummet under barnens "egna arbete" 
och kunde da aterkomma till eleverna kring sMant som jag kande 
undran infor. Det for de fiesta barn kanda uttrycket "Vaffo gor de pa 
detta vise?" var anvandbart yid fiera tillfallen.37 

Under vissa perioder (lararstyrd undervisning med gemensam 
genom gang) kunde jag ocksa agna mig at mitt eget projekt att for
mulera hypoteser och analytiska anteckningar. Varefter besoken i 
klasserna fortskred modifierade jag min planering och varje dags 
upplevelser generade nya fragor. De dagliga analyser som gjordes 
fortlopande lag till grund for nasta dags datainsamling, och ana
lyser och datainsamling varvade varandra. Arbetssattet innebar till
fallen till reflektion over bade analys och datainsamling. Trattmeta
foren beskriver bra hur jag i slutet av datainsamlingen kunde pene
trera vissa intressanta monster, och valja bort andra. 

Jag anvande mig ocksa av teoretisk sampling, da vissa barn i 
intervjuerna tog sina upplevelser av tid sa for givna att de hade 
svart att samtala om dem.38 Det forekom ocksa sjalvselektering da 

36Christenssen, 1991). 
37Undgren, A. (1981). ROllja Rovardotter. Stockholm. "Rumpnissarna" framlig
gor sig och fragar varandra varlor manniskorna gor si eller si!. 
38Hammersly & Atkinson, 1983. 
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vissa elever kom och sokte upp mig.39 De raster nar barnen var 
inne, visade sig vara bra stunder att i lugn och ro fora spontana 
samtal. 

Det empiriska materialet 

Fiiltanteckningar 
I borjan av studien var arbetet med faltanteckningarna som inten
sivast. Oftast kunde jag anteckna ostort vad som sades, nar det 
sades och av vem. Jag noterade ocksa icke-verbala uttryck som dag
dromrnar, lekar och rorelser i klassrurnrnet. Nar jag inte kunde 
narnnge eleverna anvande jag egna narnn sorn "vandraren" och "sy
rnaskinen". Jag var sparsarn rned fragorna i inledningen for att 
kunna observera spontana uttryck, sorn ju rirnligtvis bor vara mer 
valida, for att sedan overga till att adressera vissa elever rned ny
fikna fragor. Yid sarntal rned lararen forde jag ocksa anteckningar. 
Efter varje dag studerade jag mina anteckningar och gjorde en kort 
sarnrnanfattning for att soka monster. Sarnrnanfattningen ~anade 
ocksa sorn en utgangspunkt for en "next-question teknik".40 

Intervjudata 
Intervjudata ar av tva slag. Dels finns intervjuer rned enskilda ele
ver, dels gruppintervjuer med slurnprnassigt sarnrnansatta grupper 
om 2-4 barn. Dessa grupper valdes oftast av lararen. Intervjuerna 
genornfordes under rnycket skiftande forhilllanden; ett fenornen 
sorn ar kant fran rnanga etnografiska studier.41 Jag anvande lokaler 
sorn fanns till hands for tillfallet och genornforde dern yid de tid
punkter som passade verksamheten. Intervjuerna ar darfor att be
trakta sorn spontana, vilket ocksa innebar att frageornrildena vari
erade beroende pa dagslage och aktualitet. Yid varje intervju be
rorde jag huruvida och pa vilket satt eleverna upplevt hur tiden kan 
skifta i hastighet. Intervjuerna skrevs oftast ut samma dag sorn inter
vjun genornforts; jag skrev vad sorn sades, men upprnarksarnrnade 
inte pauser eller "hurnrnanden". Nar jag skrev ut gruppintervjuerna 
var det ibland svart att identifiera vilken elev sorn talade. 

39Blumer, 1986. Sid. 134. En pojke kom och visade en dikt som hans morfar 
skrivit i samband med att han givit bort en klocka i fodelsedagspresent. 
40Glaser & Strauss, 1980. 
41Hammersly & Atkinson, 1983. Sid. 148. 
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Planeringsscheman ach schema for klasserna 
I klass A borjade veckan med att eleverna planerade veckans arbete. 
Dessa planeringsscheman holl jag aktuella under veckan och anvan
de dem i slutet av veckan for att utvardera veckans arbete. Klass B 
hade ocksa ett veckoschema uppritat langst framme pa tavlan. 

Lektiansinspelningar 
Vid tre tilWillen spelade jag in delar av lektioner pa ljudband. Min 
avsikt var att £anga vissa, som jag trodde, strategiska tidpunkter 
under veckan. Ett av de tillfallen som jag spelade in, var nar klass A 
planerade veckans arbete pa mandagsmorgonen. Den sammanlagda 
speltiden pa banden ar 90 minuter. 

Skattningsdata 
I klass A, fredag eftermiddag andra veckan, bad jag eleverna gora 
en skattning av den gangna veckans arbete med klassens plane
ringsschema som utgangspunkt.42 Jag ville fa en mojlighet att prova 
och eventuellt modifiera den bild jag fatt fran uppsatsstudien om 
skoltiden som en generellt "lang tid". Klasslararen utgick fran 
veckans arbete och skrev eller ritade dit nagot som paminde om 
vilken aktivitet som barnen varit med om. Pa en mattelektion kunde 
det t ex sta problemlosning. Jag bad eleverna att yid varje arbetspass 
skriva dit om de tyckte att tiden hade gatt fort eller Umgsamt. 
Sammanlagt fyra olika markeringar kunde anvandas enligt en in
struktion pa tavlan: 

lang~ tiden gick langsamt 

kort~ tiden gick fort 
mitt~ tiden gick mitt emellan fort 

---- ~ ingen kommentar 

Tjugo av klassens ~ugofyra elever var narvarande. Ingen fragade 
hur jag menade och alla barn verkade ta for givet att tiden kan ga 
fort resp. langsamt. En av eleverna fyllde bara i tva pass pa man
dagen och den uteslots. 

Analys- och tolkningsprocessen 

Insamlingar av data och analysen var en interaktiv process, som 
gick ut pa att finna begrepp som beskriver hur tiden £inns nar-

425e Bilaga 2. 
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varande och hur eleverna upplever tiden i klassrummet. Eftersom 
jag samlade in mina data i tva olika klasser stravade jag efter att 
finna aspekter och kategorier som kunde vara centrala oberoende av 
i vilket klassrum de forekom. Jag anvande en jamforande metod for 
att hitta monster och variationer.43 

Flera ganger fick jag anledning att misstanka och darmed om
prova min forforsb'lelse frim uppsatsstudien framst vad galler rela
tionen skoltidl skolfri tid. Den nagot pessimistiska bild av den gene
relit langsamma skoltiden, som jag fatt i uppsatsstudien, utmanades 
redan under min forsta dag i klass A.44 Nya monster tradde fram, 
och andra modifierades eller forstarktes. 

Till min process kan alltsa laggas en kansla av klassrumskoden 
som jag fick i klassrummen nar jag forsokte se verksamheten ur ett 
elevperspektiv. Det var en form av helhet i klassrummet som blev 
vagledande nar jag upptackte relationerna mellan tidsstruktur, tem
pm·ala ramfaktorer och mojligt arbetssatt i klassrummet. Nar denna 
relation "crossed my mind" fanns en vag stomme till en systematise
ring aven av andra analytiska formuleringar.45 Denna systematise
ring formar huvuddelen i resultatet. 

Skrivprocessen 
Jag producerade textutkast under hela datainsamlingsperioden som 
en del av reflektionen kring min studie. Stommen till det dagliga 
skrivandet var de analytiska anteckningar som jag gjort under 
dagen. Men skrivandet var en osaker process, da det var svart att 
gestalta egna erfarenheter och upplevelser fran faltet i skrift. Det var 
latt att ga vilse och som Rudie uttrycker det- man kan aldrig vara 
saker for:46 

... (understanding may also be misunderstanding), hit the mark 
or add an entirely new twist to a problem. (Rudie, 1994. s. 30) 

43Glaser & Strauss, 1967. 
44Jag fragade mig om det ar sa, att elever schablonmassigt talar om skoltiden 
som tnlkig och langsam. 
45Uttrycket "crossed my mind" ar har mycket passande for att beskriva hur re
lationen arbetssatt och tidsstruktur dak upp. 
46Rudie, I. (1994). Making sense of new experiences. I K. Hastrup & P. Hervik 
(Eds.), Social Experience and Anthropological Knowledge. London. 

170 



Tidsstrukturer i klassrummet 

Resultatet presenteras i tva delar. I en inledande del beskriver jag 
hur tiden £inns inbyggd i undervisningsstrukturen, f6r att i den 
andra delen beskriva elevernas tidsupplevelser i denna, som det 
farefaller, tidsladdade kontext. 

Temporala ramfaktorer 

Tiden var pa manga satt narvarande i klassrummen och den aver
gripande temporala Tamen gjorde sig gallande pa ett kraftfullt 
satt.47 Klassrumsverksamheten koreograferades utifran ett antal 
temporala ramfaktorer vilka styrde den pedagogiska verksamhe
ten.48 Flera av ramarna var tagna far givna och gallde konventioner 
om tidpunkt, sekvens, frekvens och vaTaktighet. Tidpunkt handlar 
om nar, sekvens om ardningsfoljd, frekvens om hur afta och varaktig
het hur lange.49 Men ocksa formellt tidsbundna aktiviteter, som 
raster, lag fast och var svara att ifragasatta.So 

Den avergripande temporala ramen kan differentieras i tempo
rala Tamfaktorer av skiftande slag. Farst sedan de fasta tiderna lagts 
fast, kunde den pedagogiska innehallsfragan komma i fraga. Det var 
en minutias planering som lag bakom de scheman som gallde pa 
veckobasis. Ju fier av dessa tider som vagdes in, desto striktare fare
fall tidsdelningen och tidsstrukturen att bli i klassrummet. 

Nar klass A pa mandag morgon planerade veckans arbete kom 
dessa temporala ramfaktorer att verbaliseras. Vissa administrativa 
hallpunkter lag fast nar schemat presenterades far klassen, men 
under planeringens gang explicitgjordes ytterligare ramar att ta han
syn till. Det kunde galla speciallarar-, idrotts-, grupprums- och bib
liotekstider. Lararen lade in olika arbetspass tillsammans med ele
verna; de planerade sin vecka. 

47Temporal ram se tolkningsram, kap S. 
48Lundgren, UP. (1979). Aft organisera omvarlden. Introdtlktioll tillliiroplansteori. 
Stockholm: Liber Forlag. Lundgren talar ocksa om tiden som en ramfaktor i sin 
ramfaktorteori. 
49Zerubavel,1981. 
SOJag tr;;{fade dock en l;;rare som yid sin forra skola hade haft tanken att infora 
flextid i klassen, vilket innebar att eleverna fick ta rast n;;r det passade var och 
en. Tanken foll dock pa grund av skolskjutsarna. 
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L: Nu ar det ett amne som vi inte har lagt ut pa schema!. Vad kan det 
vara for amne? Ett amne som du aldrig hade pa lagstadiet. 
Elev 1: Engelska.51 

L: Vi ska liigga in tre engelsktiIlfallen. Var tycker ni att vi ska ha dom? 
Elev 2: Rade vi inte engelska i tredje klass? 
L: Ni hade inte engelska pa schema, sa att ni hade engelska varje vecka 
fIera ganger. Vad sager Lena? 
Elev 3: Onsdag. 

L: Katrin? 
Elev 4: Torsdag eftermiddag. 

L: Nej. Ni kommer snart att fa svar varfor torsdag inte passar bra. 
Elev 5: Elter idrotten pa torsdag? 

L: Nej, biblioteket har vi da. 
Elev 6: Pa onsdag i mitten. 
Elev 7: Pa tisdag! 

L: Ja jag tror att vi tar har nere! 
Elev 8: Yes! 

L: Sen kommer jag att skriva in grejor som jag vet att det finns lid fOr. 
Det ar har. Har skriver ni Sverige, och har. 
Elev 1: Vad ska vi gora pa torsdag efter idrotten? 

L: Ja, ar det nagon som vet vad vi ska gora da? Bibliotek och lasning 
ar det da. Och den timmen ar jag lite riidd om, jag vill garna ha den 
kvar. Och vad ska vi gora pa torsdag eltermiddag? 
Elev 2: Utflykt. 
Elev 3: Kul va! 

Det var manga personer som klassliiraren maste kalibrera sig till for 
alt slutgiltigt kunna Jagga sitt schema for klassen. 

Tidsorientering och uppgiftsorientering 
De temporala ramarna gjorde att arbetet maste avbrytas innan vissa 
av eleverna hunnit fardigt, men ocksa alt andra elever fick viinta. 
Niir klassen hade liingre arbetspass forekom mindre vantan, fOr var 
och en kunde arbeta med silt arbete i sin rytm. De tider som maste 
anpassas till andra Jarare, aktiviteter, grupper och amnen gjorde alt 
det flera ganger pa en dag kunde rada uppbrottsstamning. Det 
giillde for eleverna alt lara sig dessa tider och lokaler. 

Men ocksa lararen blev pa delta salt bunden till, och tvingad att 
standigt halla ordning pa klockan och hade sma mojligheter att haka 

51 Det ar ibland svart att utifran bandinspelningen avgora vilken elev som talar. 
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pa spontaniteter och infall som dok upp. Istallet fOr att vara upp
giftsorienterad blev lararen tidsorienterad, vilket innebar att det inte 
var innehallet eller uppgiften som styrde tiden.52 Detta marktes 
ocksa yid samtallarare emellan; det talades mycket om tider for det 
ena eller det andra, men mindre om innehalL Eller som en av 11irar
na sa: "Det ar inte pedagogiken som styr tiderna, det ar tvartom." 

De temporala ramarna innebar for eleven att det var den kollek
tiva, matbara och kvantitativa klocktiden som radde (extern skol
tid). Ju fler ramar, desto mer okade risken for att temaarbete och 
andra i tid sammanhallande undervisningspass forsvann. Manga 
temporala ramar kunde innebara att arbetspassen snuttifierades och 
separerades, och darmed okade risken for att lektionscykeln blev 
radande.53 Med lektionscykeln avser jag hur skolarbetet under 
veckan styckades av mindre, men tydligt definierbara bitar som 
hade svart att smalta in i varandra. De temporala ramarna kunde 
styra tidsstrukturen i klassrummet pa ett kraftfullt satt. 

Tre nya temporala ramfaktorer 
I de tva klasserna upptackte jag tre for mig" nya" ramfaktorer som 
ytterligare styckade upp elevernas arbete. Den forsta kom sig av att 
det forekom temporara gruppdelningar i alder nar eleverna hade 
engelska, idrott, slojd och hemkunskap.54 Dessa gruppdelningar 
laste upp schemat. En andra och ny temporal ramtid var elevens och 
skolans val som lag pa en gemensam tid for hela enheten. En tredje 
ram var datortiderna. For att alla elever skulle fa tillgang till datorer 
fanns manga datatider som ocksa styrde veckans arbete. Aven 
skolans nara samarbete med fritids kunde innebara att starttiden for 
skolverksamheten hade anpassats till det narliggande eller integre
rade fritidshemmet.55 

525e Thompson, 1967. 
53Nar lektionscykeln ar radande okar risken fOr nagot jag vill kalla "kors
ordssyndromet". Om en elev ar klar med sin lektionsuppgift och den inte kan 
placeras i en stOrre helhet t ex veckocykeln, kan transporten mot rasten fyllas 
med att eleven far satta sig och IOsa korsord. 
54Just nar det gallde dessa amnen ansags det viktigt att separera olika aldrar 
fran varandra. 
55Ytterligare en temporal ramfaktor finns idag pa planeringsstadiet; sprakvaI i 
ak6. 
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Gransdragningen mellan "skoltid" och "skoIfri tid" 

Med en strikt tidsstruktur blev gransen mellan arbetstid och arbets
fri tid markbar. Da avser jag skillnaden mellan lektionstid och rast 
och mellan skoltid och fritid. I de bada klasserna fanns lite olika 
farhallningssatt infar denna ibland skarpa gransdragning.56 

I den ena klassen, klass A, fanns flera perioder under skoldagen 
som mjukade upp skillnaden mellan arbete och rast och skoltid och 
fritid. Granserna mellan rast och lektion var diffusa och ibland ut
suddade och hade olika funktion. Pa morgonen gick manga elever 
in i klassrummet och smapratade, laste, plockade ordning pa sina 
laxor eller bara satt och reflekterade. De kunde ga in ca 20 minuter 
fare lektionsstarten, vilket passade bra fOr flera av eleverna. Da 
kunde de ga hemifran sarntidigt sorn sina faraldrar. Starttiden pa 
morgonen var 8.00, en medveten anpassning till hela familjens 
behov. Det var alltid mycket lugnt och dampat i klassrummet pa 
morgonen. Farsta rasten var alla tvungna att ga ut, men avriga 
raster pa dagen valde manga barn att stanna i klassrummet. Det 
fOrekom ocksa att eleverna tog ut backer fran klassrummet och laste 
ute. En lunchrast nar jag kom in i klassrummet var en stor del av 
klassen dar. En mangd aktiviteter var pa gang. 

Jag ar inne for jag ska la dellugnt. (Pojke) 

Jag vill skriva fardigt pa datorn. (Flicka) 

I en gruppintervju farekom fi:iljande resonemang om att vara inne 
pa rasten. 

Elev 1: Om man tycker nagot ar kul sa fortsatter vi och vi vill inte ga 
tit pa rast. 

Elev 2: Alla brukar nastan stanna inne pa rasten och mala och gora 
nat. 

I: Far ni vara inne pa rasten? 

Elev 2: Ja, om vi ar tysta. 

I: Da sitter ni har inne och jobbar. 

Elev 3: Ja. 

I: Ar det manga som ar inne har pa rasten? 

Elev 1: Ja, nastan halva klassen. 

I: Vad gor ni da? 

Elev 4: Malar och pratar, gor matte, pratar om vad man har gjort i 
veckan. 

561 uppsatsmaterialet var distinktionen mellan skoltid och skolfri tid mycket 
tydlig. Elt liv i skolan och ett utanfOr. 
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I: Om ni hilller pa med matte t ex, kan ni da tanka er att vara inne pa 
rasten och fortsatta med den och gora klart? 

Elev 1: Ja. 
Elev 4: Nej. 

Elev 1: Om man vill vara ute sa ar man det. Om man har ont i 
huvudet och har jobbat hilrt innan. 

I: Om man fick ta rast nar man ville, hur skulle det ga da? 

Elev 2: Da skulle man vara ute hela tiden. 

Aven mellan lektionerna fanns overlappningar. Varje lektionspass 
mjukstartades och i slutet av arbetspasset utvarderade man hur ar
betet hade gatt. Veckan inleddes och avslutades med en form av 
integration mellan skoltid och fritid. Sista lektionen pa fredagen gick 
barnen hem nar de var fardiga med veckans arbete. Det var inte den 
exakta sluttiden som avgjorde nar man gick hem. Det viktiga var att 
vara fardig med veckans arbete som sista timmen bestod av stad
ning, tomning av kompost etc. Man arbetade alltsa inte tidsorien
terat, utan uppgiftsorienterat. En pojke papekade tre ganger att han 
var mogen for hemgang: 

Vi ar fardiga nu. Nu vill vi sluta! 

Antligen blev vi fardiga. Nu vill vi sluta. 

Vi slutar nUl for vi ar fardiga! 

Klockan i klassrummet bidrog till denna diffusa grans mellan rast 
och lektion. Det gick inte att se exakt hur mycket klockan var, och 
det var inte viktigt att tala om vad klockan var infor rasterna. 

I den andra klassen, klass B, var gransen mellan lektion och rast 
tydlig. Det storre antalet temporala ramar gjorde att arbetspassen 
var fler och kortare och det fanns inte samma tidsutrymme fOr 
mjukstart, infall eller avbrott. Overlappningarna mellan rast och lek
tion och mellan skoltid och skolfri tid var ibland obefintliga. Det var 
last in till korridoren pa morgonen och ibland under rasterna.57 Det 
var vanligtvis tillatet att vara inne pa rasterna om det regnade. Den 
tydligaste overlappningen fanns pa morgonen nar eleverna hade 
tyst lasning, nar sa' var mojligt. I fOljande dialog finns en skillnad 
mellan rast och lektion, som ocksa skulle kunna innebara en separa-

57Nar jag besokte klassen var det last. Pa mandag morgon var det storm och os
regn, men elevema och besokande foraldrar stod utanfiir de lasta dorrama och 
vantade pa att bli inslappta. Nagra elever hade brakat inne pa en rast och darfOr 
var det inte tilllttet att vara inne ens om det regnade. 
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tion mellan att visst skolinnehiUl ar jobb, men annat inte (min mar
kering). 

I: Om du skulle fa besUimma hur en skoldag skulle se ut, hur skulle 

da saga da? 

Pojke: Jaa. Att det var rast hela skoldan. 

I: Rast hela tiden? Du skulle lara dig anda? 

Pojke: Ja. For att pa rasten far man ga in da tycker jag. 

I: Ni far ga in pa rasten? 

Pojke: Nej inte nu langre. For att det var nagra som borjade braka dar. 

I: Men annars har ni kunnat vara dar? 
Pojke: Ja, men inte nu langre. 

I: Men forut fick ni ga in? 

Pojke: Ja om det regnade. Eller oste eller snoade. Fast inget jobb da, 

man firk rita, Hisa. 

I: Man far inte jobba? 

Pojke: Jo det far man ocksa. Nej, jag vet inte om man far det. 

Kollektiv extern skoltid och elevers mentala och interna skoltid 

De tider och arnnen som finns pa schemat ar de kollektiva och for
mella tider som galler for skolverksamheten. Schematider och am
nestider galler de tider eleverna maste vara kroppsligen narvaran
de, det ar en kollektiv tid. Den kollektiva tiden foljer den temporala 
ramen, medan den mentala tiden skapas av eleven inom den tem
porala ramen; kanske i form av ett temporalt friutrymme.58 I sko
lans varld ar det viktigt att kroppen kommer i tid. 

Jag sag ingen elev i nagon av klasserna som kom for sent tilllek
tionerna, trots att det inte fanns rastsignaler pa nagon av de bada 
skolorna. Jag fragade eleverna hur de visste nar det var dags att ga 
in, och fick en forklaring av nagra barn i fyran. Den har strategin 
gjorde att de elever som spelade fotboll kom sist in. 

Tjejerna i sexan ar alltid vid klockan som finns pa skolgarden. 
Nar de gar in brukar vi ocksa ga in. De som ar langst bort pa 
fotbollsplanen ser nar vi gar och da kommer de ocksa in. (Ned
tecknat efter samtalet). 

58Begreppet mental tid for jag med mig fran pilotstudien. 
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Den mentala tiden rattade sig inte alltid efter klocktider och amnen. 
Det gick utmarkt for eleverna att dosera sitt inre engagemang under 
arbetspassen. Under min vistelse i klasserna sag jag manga uttryck 
fOr hur den kollektiva tiden och elevens mentala tid inte ails stod i 
samklang med varandra. Det forekom mentala raster inom den ad
ministrativa schematiden. Dessa innebar att eleven kopplade av den 
formella och kollektiva timplanen fOr att agna sig at egna projekt.59 

De tog mental rast fran lektionen, och kopplade pa andra syssel
sattningar an de som var pabjudna. Dessa projekt var av varierande 
slag, styrka och frekvens, men dok alltid upp under vantan. Ju mer 
vantan, desto fIer projekt pa gang. 

Tysta stilla raster fran det pabjudna arbetet 
!bland tog eleverna rast fran det pabjudna arbetet vilket innebar att 
eleven satt stilla i sin bank alldeles tyst. Lararen hade svart for att 
uppmarksamma dessa raster, som ibland var langa. De foranledde 
sallan tillsagelser fran lararen. En pojke satt nastan tio minuter upp
tagen med att intensivt titta pa nagonting pa elevbordet. Pa min 
fraga svarade han att han var sysselsatt med att lasa pa baksidan av 
en kopieringspapperskartong och att han ville ta reda pa vad den 
engelska texten betydde. Texten handlade om vilka maskiner som 
pappren var avsedda for. Pojken hade tagit mental rast fran den pa
bjudna matten och agnade sig istallet at engelsk oversattning. Han 
hade en egen individuell liiroplan som inte overensstamde med den 
formella och kollektiva.60 En annan pojke lyckades med konst
stycket att lasa en svarare text langst bak i engelskboken, samtidigt 
som han med lapparna repetera de engelska glosor som lararen 
dikterade fran bokens mindre avancerade startkapitel. Aven hans 
mentala rast fran den pabjudna verksamheten passerade obemarkt. 

Tysta rorliga raster 
Ett annat avbrott innebar att eleven rorde sig yid banken, i klass
rummet eller gick ut ett slag utan att prata med sina kompisar. 
Dessa raster kunde ocksa fortga lange utan att lararen lade marke 
till demo !bland anviindes attribut. En pojke lekte blind med pekpin
nen, lekte simhopp med tavelsudden, korde bil med vavstolen, 
latsades vara orm etc. En annan demonterade suddegummin eller 

59Par elevprojekt i klassrummet se Granstram, K. (1992). Dynamik i klassrum
met. Vad gar eleverna egentligen po. lektionerna? FOG -rapport nr 4. lnstitutio
nen far pedagogik och psykologi, Linkapings universitet. 
60Uttrycket individuell Hiroplan myntades av min rumsgranne Anders 
Magnusson, nar jag berattade fOr honom om mina resultat. 
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konstruerade lappar med text som kunde fastas pa linjalen. Den pa 
detta sattet fOr1angda linjalen hojdes fOr att pakalla lararens upp
marksamhet. Pa lapparna fanns meddelanden som: "Kom, jag har 
vantat sa lange." "Hur lange ska jag vanta?" 

Stilla samsprdksraster 

Elevernas spontana samtal ar andra exempel pa raster. De har 
rasterna bestod av att eleven satt i sin bank och pratade om allt 
mellan himmel och jord. En del barn pratade for sig sjalva och andra 
med kompisarna. Dessa raster blev oftast kortare an de icke-verbala. 
De hordes och uppmarksammades av lararen om de blev for hog
ljudda. 

Rorliga samsprilksraster 
En pojke var mastare pa och mycket engagerad i dessa raster. Den 
har typen av raster blev for det mesta kortvariga, da de storde de 
andra kamraterna i klassen. Dessa raster var mycket rorliga och 
aktiva, och darfor ingrep lararen ganska snabbt. 

Men jag sag ocksa exempel pa hur en elev, under en lektion med 
en annan larare an klasslararen, vandrade omkring och provade det 
mesta i salen. Elevens aktiviteter nonchalerades och till slut stangde 
lararen av huvudstrombrytaren for att stoppa en av elevens mer 
hogljudda projekt. Till slut avvisades eleven fran salen. 

De mentala rasterna; en sammanfattning 

Eleverna kunde ta och tog sig ratten att ta mental rast inom den for
mella lektionstidens ram. Nar undervisningen inte upplevdes som 
meningsfull, sag eleverna till att den blev det pa annat satt. 

Mental rast och kollektiv rast var inte samma sak. Fyrtio minuter 
matte pa schemat var inte fyrtio minuter matte for eleverna. Jag sag 
exempel pa hur, det for vissa elever, fanns en dalig overensstam
melse mellan den formella och den individuella timplanen. Det fanns 
en yttre arbetstid och det fanns en inre arbetstid. Den kollektiva, mat
bara och abstrakta tiden med vilken skolans innehall planerades och 
organiserades formadde inte fanga in den mentala tiden hos varje 
barn.61 De mentala rasterna kan sammanfattas pa foljande satt: 

61r Lpo-94 arbetet har timplaner (den kvantitativa tiden) for olika amnen 
diskuterats ivrigt. Nar star inneMlIet i fokus? 

178 



Figur 7 

Tysta Samsprakande 

vandra runt ga runt och pl'ata 
inre lekar lekar 

Riirliga 
signaler roll/ attribut lekar 
roll/ attribit lekar 
demonteringar 
konstruktioner 

dagdrammar prat med granne 
vila prat far sig sjalv 
reflektion latsaslekar 
ej pabjuden luHarschack Stilla 

lasning konstruktioner 

Sammanfattning av elevernas menlala rasler inom den piibjudna leklio
nens temporala ram 

Egen arbetsrytm i det egna arbetet 

Nar det stod "eget arbete" pa schemat i den ena klassen, innebar det 
en individualiserad arbetsgang som ocksa kunde betyda att eleven 
valde sekvens pa arbetet. Dels hade de mojlighet att paverka 
varaktigheten pa arbetet, dels kunde de valja i vilken ordning de 
skulle gora de olika delmomenten. Ett eget arbete bestod ofta av 
Bera deluppgifter; det kunde galla att forfatta, renskriva, rita, mala, 
klistra, sy och komponera ihop de olika delarna. I det tematiska 
egna arbetet ingick iiven hemuppgifter. Denna frihet gjorde att 
eleverna arbetade med olika delar, och att de hade en ganska lang 
period pa sig att slutfora sin arbetsuppgift. Var och en kunde pa
verka arbetsgangen och ocksa arbeta efter sin egen arbetsrytm. 
Dessa arbetspass var oftast langre an en 40-minuters lektion. 

Den tid som barnen arbetade med det egna arbetet var en tat tid. 
Intensiva arbetsperioder avlostes av smaraster som var och en tog 
sig, men det fanns ingen overgripande organisation fOr niir man tog 
dessa raster. Rorligheten och aktiviteten i klassrummet var stor, och 
sma promenader for att hamta olika arbetsmaterial var vanliga. 
Dessa forByttningar fyllde ocksa en annan funktion; de var ett satt 
att koppla av fran det arbete som pagick. I intervjuerna om den 
snabba respektive langsamma tiden fanns flera uttryck for att det 

179 



egna arbetet, med allt vad det innebar, gay utrymme for en viss 
autonomi. Barnen uppskattade mojligheten att fa: 

• rita fritt 
• forska fritt t ex om djur 
• utfora arbeten som man bestamt sjalv 
• skriva egna fria berattelser 

I den tidsskattning som gjordes i slutet av veckan i ena klassen 
tyckte barnen att det temainriktade egna arbetet "Boken om mig 
sjalv" gick fort.62 

Svag och stark tidsstruktur i klassrummet 

Med tva bilder vill jag illustrera vad som kannetecknar undervis
ning med en stark respektive svag tidsstruktur I inramning. Bilderna 
kan ses som tva prototyper av mojliga arbetsmiljoer. Jag har kopplat 
ihop olika arbetssatt i klassrummet med olika tidsstrukturer utifran 
de relationer som kan finnas mellan temporala ramfaktorer, schema
konstruktion och overlappningar skoltid och rast. Den temporala in
ramningen forefaller att styra arbetssattet. Standiga forflyttningar, 
avbrott i arbetsrytmen och korta arbetspass forsvarar ett temainrik
tat arbete dar eleverna kan valja sekvens, tidpunkt och varaktighet. 
Jag vill papeka att ingen av klasserna odelat faller in under den ena 
eller den andra tidsstrukturen. 

62Se Skoltiden; bade snabb och langsam. 
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II1 
schematid 

I11 1111 II1 11 
D = lektionstid I @i = innerast 

D = overlappning I = uterast 

I I I I I I I I 
Figur8 Svag tidsstruktur under skoldagen averst Dch stark tidsstruktur ullderst 

Klass A hade en mer integrerad och svagare tidsstruktur an klass B. 
Tva pojkar kunde uttrycka hur de upplevt bade en stark och en svag 
tidsstruktur, och vad det innebar for demo Det forefaller som om 
lararen trots allt kan paverka hur inramad en skoldag kan eller be
hovervara. 

Elev 1: Fast annars kan det bero pa vilken Hirare man har. Det ar trakigl 
nar de sager gor det, och det, och del. Det ar inget skojigt. Nar del ar sa 
diir jattestdingt nar man kommer for sent tva minuter pa fasten, sa Hit' 
man 40 rninuters kvarsittning och sa dar. 

Elev 2: Det ar jattetrist da. Sa gor inte varan froken. 

Elev 1: En del froknar sager nu ar det bara en minut till rast och sa dar. 
Hur manga sekunder ar det nu? Nu ar det rast! Och da har man bara 
suttit hela tiden och inte gjort nanting. 

I: Sa du menar att det gor inget om man gay ut pa rast tva minuter irman? 

Elev 1: Om man ar fardig och sa, ar det trist och vanta. loch for sig har 
vi bocker som vi kan Jasa. Var froken sager at! vi far ga ut i stalIet. Det 
gor inget om man gar ut en minut efter heller. 

Stark tidsstrukturlinramning i klassrummet 
Undervisningen styrs av ett flertal temporala ramal', som innebar att 
flera lasningar forekommer i schemat under en vecka. Om det ar en 
aldersintegrerad klass, dar klassen i ett antal amnen delas i alders
homogena grupper blir lasningen stOne. Datortider och elevens val 
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kan vara ytterligare nya temporala ramfaktorer, som gal' att lararens 
och elevernas friutrymme begransas. Lararen riskerar att bli tids
orienterad; uppgiften eller innehallet kommer i andra hand. Flera 
temporala hallpunkter innebar att eleverna maste avbryta sina 
arbetsprojekt yid en exakt tidpunkt. De har inte samma mojligheter 
att folja sin egen arbetsrytm, utan maste anpassa sig till den kollek
tiva rytmen. Vantan ar en form av koordinering till de kollektiva 
tiderna. 

Manga Iasningar kan medfora att arbetspassen blir kortare och 
fIer. Lektionscykeln framtrader allt tydligare, och allt mindre tid 
agnas till temaarbete (eller eget arbete). Nar alla elever startar upp 
sitt arbete efter en enhetlig sekvensering, blir det rusning och 
trangsel yid arbetsmaterialen, som maste finnas i en klassuppsatt
ning. 

Till bilden hor ocksa att granserna mellan skola/ fritid, rast/ 
lektion blir tydliga och distinkta. Overlappningarna mellan arbete 
och fritid ar fa eller osynliga. 

Svag tidsstruktur/inramning i klassrummet 
I en skolkontext med svag tidsstruktur ar det fa temporala ramal' 
som begransar veckans schema. Klassen har mojlighet att fa langa 
arbetspass som inte splittras upp av forflyttningar, lararbyten och 
lektionstider. Det finns mojlighet for eleven att arbeta med det egna 
arbetet i passande rytm, och alIa behover inte genomfora sina 
arbetsuppgifter i samma ordning. 

Om lararen och eleverna vill kan arbetet med en uppgift fortsatta 
langre an man avsett (uppgiftsorientering), och darmed minskar 
risken att hemfalla tilllektionscykeln med utfyllnad och vantan. Det 
behover inte bli rusning efter det arbetsmaterial som eleverna be
hover, och klassuppsattningar kan bli overflodiga. Overlappningar
na mellan skoltid och skolfri tid blir otydligare och kan suddas ut 
nar tidsstrukturen ar svag. 
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En sammanfattning 
Med foljande polarisering gestaItar jag vad som kiinnetecknar en 
svag, respektive en stark tidsstruktur/imamning. 

Stark tidsstruktul'/ 
inramning 

Manga temporala ramar 

Manga gruppdelnlngar 

Tidsorientering 

Korta arbetspass 

Lektionscykel 

Tata kollektiva hallpunkter 

Atskillnad mellan amnen 

Betonlng pa exakt tidpunkt 

Mlmga tillfallen till vantan 

Separation skoltidl fritid 

Separation rastl arbetspass 

Stark sekvensering 

Svag tidsstruktul'/ 
inramning 

Fa temporala ramar 

Fa gruppdelningar 

Uppgiftsorientering 

Langa arbetspass 

Veckocykel, termlnscykel 

Glesa kollektiva hallpunkter 

Temaarbete 

Flexibel tidpunkt 

Fa till£a11en till viintan 

Overlappnlngar 

Overlappningar 

Svag sekvenserlng 

Upplevelser av hur tiden skiftar i hastighet 

I alla intervjuer stallde jag fragan huruvida barnen hade uppIevt att 
tiden gar fort eller langsamt.63 Genom att aktualisera den fragan 
kunde jag fylla pa det resultat fran uppsatsstudien som entydigt 
visade pa hur skoltiden, utan undantag, uppIevdes som Iangsam. 
Jag behovde inte alls forklara hur jag menade; alla barn var val 
fortrogna med fenomenet och det fanns ett forgivettagande om att 
sa ar det. For att stimuIera barnen till ytterligare tankar berattade jag 
om ett radioprogram jag hort om flyktingbarn i ViirmIand. I en 
intervju sade dessa barn att "tiden gick sa fort i skolan och sa Iang
samt pa flyktingforliiggningen." 

Samtliga barn jag intervjuade var overens om att tiden gar fort 
niir det ar kul, och att den gar langsamt nar det ar trakigt. Men bar
nen Iyfte fram nagra nya dimensioner. Dessa fordjupar det kategori-

63r uppsatsstudien var upplevelser av tidens skiftande hastighet problematisk 
for barnen. Min avsikt med att vacka fragan igen var att fa kunskap om och var
fOr de kanner sa star forundran over detta fenomen. 
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schema jag tidigare konstruerat efter en innehallsanalys av uppsats
materialet.64 De nya monstren fyller pa redan existerande under
kategorier, men gel' mej ocksa mojligheter all skapa nya underkate
gorier.65 

"Datorlid", "Akliv lid", "Passiv lid" och "Gungalid" 

Tre underkategorier aktualiserar denna, som det tycks, allmanna 
kannedom som innebar all rolig lid ocksa ar snabb. Datortid handlar 
om hur barnen upplever all liden gar sa fort nar de arbetar med 
datorn. Datortid ar ell tillagg till uppsatsstudien och visar hur nyll 
innehall i undervisningen speglas i barnens upplevelser. Kontexten 
pekar pa en mojlig upplevelse. 

Dator ar jatteroligt. Det gar jattesnabbt nar man sitter yid 
datm·n. Fyrtio minuter hnns som tio. (Gruppintervju, pojke» 

Aktiv tid handlar om all ha nagonting all gora, och stalls i kontrast 
till Passiv tid som gal' langsamt och som ar trakig. 

De hade inte nagot att gora. De hade inte kul hemma. I skolan 
hade de kompisar pa rasterna. (Gruppintervju, flicka) 

Gungatid ar en lid som gar langsamt fastan det ar kul att gunga, och 
utmanar det monster som £inns i kategorischemat fran uppsatsstu
dien. A yen elevens val kan ga langsamt, trots all den aktiviteten 
oftast ar ralig. 

"Uingtanslid" , "Vantanslid" och "Fruktanslid" 

En ny dimension som dykt upp i denna studie galler Langtanstid. 66 
I langtanstiden handlar barnens upplevelser om forvantan infor det 
som komma skall. Den lid som fOregar sadant som barnen varde
satter slapar sig fram. Det kan handla om limmen fore julklapps
utdelningen, sista limmen nar man langtar hem fOr all soya, dagen 
fore fodelsedagen, forvantan infor all en baby ska fodas och tiden 
innan ell lov. Liingtanstiden paminner nagot om Vantanstid, men in
nehaller dessutom tydliga ullryck for forvantan. 

64Se kategorischema kap 7. 
65Glaser & Strauss (1967) talar om miittnad av kategorier. Vissa underkatego
rier har fyllts pa med den kunskap jag fatt genom denna studie. 
66Langtantid fanns med i stiimningen i uppsatsstudien, men inte tydligt verba
liserad. 
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Fruktanstiden gar fort och kan handla om ett kommande tandlakar
besOk. 

En gang nar jag vantade pa all ... skulle fa barn. Da salt jag och 
vantade en hel vecka. Det tog jaltelang tid. Da vart jag nastan 
otalig. (Gruppintervju, flicka) 

Tillexempel gar tiden langsamt pa eftermiddan. Da langtar jag 
hem och fa SOYa. (Gruppintervju, pojke). 

"Skoltiden" bade snabb och Iangsam 

I uppsatsstudien upplevde barnen att skoltiden var en langsam 
tid.67 Under rnin forsta vecka ute i klasserna modifierades den 
bilden. Det fanns elever sorn tyckte att de langtade till skolan under 
helgen, och att tiden i skolan gick sa fort. For att differentiera och 
prova den nagot pessimistiska bilden fran uppsatsstudien, konstru
erade jag en tidsskattning av en veckas skolarbete. Barnen skrev pa 
sitt planeringsscherna huruvida de upplevde att tiden gick fort, 
mittemellan eller langsamt. 68 Uingst ner i den tabell som foljer, har 
jag beskrivit hur jag tilldelade deras upplevelser ett kvantitativt 
varde, 1-3. 

Utflykten, idrotten och arbetet med periodens tema "Boken om 
mig sjalv" gick fort. 69 Tiden upplevdes ga langsarnt yid planering, 
matte och historia. Resultatet visar att skoltiden inte alltid gick 
langsamt, och att det fanns skolaktiviteter som passerade snabbt for 
manga barn. 

Jag har aven sokt efter monster som kan antyda hur tiden pa 
dagen eller i veckan kan paverka upplevelser av att tiden skiftar i 
hastighet. Jag har inte funnit nagra skillnader i den vagen. Det ar 
innehallet i arbetspasset sorn styr tidsupplevelsen, inte nar det ager 
rum pa dagen eller veckan?O 

67Se kap.8. 
68Se Bilaga 3. 
69 Trots alt det finns bortfall yid vissa aktiviteter gilr det all se signifikanta skill
nader (X2 (19)~ 31.187; p~<0.5). Jag har anvant Friedmans test da del ar lamp
ligt nar stickprovet ar beroende. Hays, W.L. (1988). (Fjarde upp!.). Orlando. Sid. 
832. 
701 uppsatsstudien gick tiden just fore loven extra langsamt (fOrvantanstid). 
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Tabell7 Elevernas upplevelser av hur Hden gar fort/langsamt under en 
skolveckas olika arbetspass i klass A. Ju fler poang, desto fortare 
gar Hden enligt barnens skattningar 

Arbetspassets innehall bortfall kommentarer 

UtfIykt 52p 0 Cykling till en park. 
Idrott (to) 52p 0 "Vanlig idrott" 

Boken om mig sjalv (on) 51p 0 Temaarbete i egen takt. 

Boken om mig sjalv (ti) 49p 1 

Matte problem 49p 3 Eleverna loser problem. 

Slojd 49p 0 Textil eller tra/metal!. 

Elevens val 49p 0 Sjalvvalda aktiviteter. 

Boken om mig sjalv (to) 47p 1 Temaarbete i egen takt 

Lasning (on) 47p 4 Tyst lasning i vald bok. 

Boken om mig sjalv (ma) 45p 3 Temaarbete i egen takt 

Lasning (to) 45p 1 Tyst lasning i vald bok 

Klassrltd 42p 0 En!. dagordning 

Musik 42p 1 Musikteori, noter 

Idrott 42p 2 Tecri om orientering. 

Engelska (H) 42p 3 Klassundervisning (bok) 

Engelska (ma) 41p 1 

Matte (on) 40p 3 Arbete i rnattebok. 

Historia 33p 0 Annan larare i klassen. 
Matte (ti) 33p 3 Arbete i mattebok 

Planering 31p 0 Planering av veckans arb. 

Fort ~3p 19 elever deltog. 

Mitt ~2p 

Ungsamt ~ Ip 

(-) ~ bortfall (redovisas ovan) 

Tidens skiftande hastighet; en sarnrnanfaUning 
Med den ny kunskap sorn jag fau genom denna studie har jag 
rnojlighet att forfina, fylla ut och ifragasatta det katego1'ischerna sorn 
jag konstruerade utifran uppsatsstudien. De nya dirnensionerna i 
kategorischernat a1' rnarke1'ade rned fetstil. Dessa verifierar mina 

186 



resultat fri'm uppsatsstudien om att det ar den upplevda kvaliteten 
pa en handelse som avgor tidens hastighet, men ocksa aktivitets
graden. Men aven mellamummen gor sig gallande har. Det finns en 
tid som gar langsarnt fastan det ar kuL 

ROLIGTID 

TRAKIGTlD 

TlDEN GAR FORT TIDEN GAR LANGSAMT 

"Lovtid" 
"Kompistid" 
"Godistid" 
"Bnittomtid" 
"Datortid" 
"Aktiv tid" 
"Skoltid" 

"Brattomtid" 
"Fruktanstid't 

"Mellanrumlt 

"Elevens vaI" 
"Gungatid" 

"Mellanrum" 

"Vantetid" 
"TandHikartid" 
"Skoltid" 
"Sjuktid" 
trEnsamtid" 
"Langtanstid" 
"Passiv tid" 

Figur 9 Kategorisc11ema liver elevernas uppIeveIser av 11ur tidel! skiftar i hastighet 

Barnens upplevelser av tid har med meningsfullhet att gora, eller 
som en flicka uttrycker det, nar man kiinner for nagot sa gar tiden 
snabbt. Den tid som skiftar i hastighet har med kanslor att gora, 
men handlar ocksa om Hingtan, aktivitet, kamrater och intresse. 
Skoltiden och datortiden som tidigare beskrivits som en temporal 
ram eller en begransning, kan ocksa vara nagot som upplevs ga fort. 
Datortiden begransar den egna arbetsrytmen, men ar i sig sjalv en 
rolig aktivitet. Skoltiden pa ett generellt plan gar li'mgsamt, men 
vissa inslag och aktiviteter upplevs anda som roliga. Den fran upp
satsstudien utan undantag trakiga skoltiden kan enligt det etnogra
fiska materialet vara bade rolig och trakig beroende pa vad man gor 
i skolan. Kanske ar det sa att det finns en allmant vedertagen scha
blon aft skolan ar och ska vara trilkig som har slagit igenom i uppsats
studien. 
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Slutsatser om tiden i klassrummet 

De temporala ramfaktorerna styI' pa ett markbart satt verksamheten 
i klassrummet. I denna studie har jag identifierat tre nya temporala 
ramm' som har sitt ursprung i nar skolans datorer anvands, i den 
aldersintegrerade organisationen och i skolans och elevens val. Ett 
stort antal ramal' styI' lararen in i ett tidsorienterat forhallningssatt, 
vilket kan betyda att uppgiften eller inneMllet far ratta sig efter 
tiden. I klassrummet kan de manga ramarna ge sig till kanna i korta 
och val avgransade arbetspass som skiljs at av distinkta raster och 
spatiala forflyttningar. 

Det temporala frirum som lararen har till sitt forfogande kan ock
sa fa aterverkningar pa arbetssattet. Korta och vii! avgransade arbets
pass forsvarar ett integrerande temaarbete och eleverna tvingas att 
standigt avbryta pagaende arbete. Den tata tidsstrukturen under 
skoldagen kan ocksa innebara att lektionscykeln bill' forharskande pa 
bekostnad av langre tidsperspektiv (veckocykeln). Vantan ar ett 
fenomen som blir mer tydligt nar lektionscykeln ar radande, och nar 
eleverna inta kan arbeta efter egen rytm. Det egna arbetet och det 
sjalvstyrda forskandet har svart att fa plats i den tata tidsstrukturen 
och forutsatter langa, icke sekvenserade perioder da eleven kan 
styra och paverka arbetsordningen vad galler tidspunkt, sekvens, 
frekvens och varaktighet. I det egna arbetet kan eleven folja sin egen 
arbetsrytm, utan att arbetet avbryts av kollektiva bryt- och hall
punkter. 

Trots en strikt tidsstruktur tar sig eleven ratten till mental rast. 
Genom en dosering av det inre engagemanget far eleven en mangd 
raster eller skapar egna p1'Ojekt inom schemaramen. Det finns allt 
frim tysta mentala raster till verbala och kroppsliga raster. Jag ser 
dessa mentala och individuellt utformade raster som ett temporalt 
frirum i skolan. De paminner nagot om motstandfickor, men har 
inte sa mycket med kamp att gora. Det ar inte fragan om nagra hog
Ijudda autonomistravanden, men anda lyckas eleverna att inom lek
tionens ram fa en viss mental autonomi i form av mental rast eller 
kanske snarare mentalt skolk. Det frirummet kan ocksa innebara att 
eleven Mller sig med en individuell larop/an, skild fran den formella 
timplanen, utan att gora sa mycket vasen av sig. 

Den officiella och formella timplan som varje amne har till sitt 
forfogande och som flera amnesfOretradare har fort en dragkamp 
om i samband med Lpo-94 arbetet, galler endast den kollektiva 
tiden. Det ar en helt annan sak vad den mentala och individuella 
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timplanen for varje amne foreskriver for var och en av eleverna.71 
Det £inns en forestallning om att kvantitet tid for ett amne maste 
vara detsamma som att eleverna ar aktiva i amnet. 

I denna kontext med skiftande tidsstrukturer skapades och for
mulerades elevernas upplevelser av hur tiden skiftar i hastighet. 
Eleverna tog for givet att tiden gar olika fort; underbart ar kort och 
trist varar lange. En overgripande analys av tidsstrukturer i klass
rummet och elevernas upplevelser av hur tiden skiftar i hastighet, 
antyder och indikerar en mojlig bild och en motsatt bild. Bada 
bilderna ar en form av empiriskt harledda hypoteser som handlar 
om relationen mellan tidsstrukturen/tidsramar och mojligt arbets
satt i klassrummet. Relationen kan ocksa ses som en spanning 
mellan den temporala ramen och ett temporalt friutrymme. De tva 
bilderna beskriver jag pa fOljande satt: 

Bild 1: Svag tidsinramning i klassrummet ---> stort utrymme for 
eget arbete ---> egen och heterogen arbetsrytm med mojligheter att 
valja och paverka ---> tiden upplevs ga fort (utflykt, idrott, tema 
"Boken om mig sjalv", forska och valja fritt) 

Bild 2: Stark tidsinramning i klassrummet ---> sma mojligheter till 
eget arbete ---> kollektiv, pabjuden och homogen arbetsrytm med 
sma mojligheter att valja och paverka ---> tiden upplevs ga lang
samt (matte, engelska, planering, historia) 

71 Den mentala och aktiva lid da eleverna iir aktivt engagerade i en uppgift 
brukar kallas "time on task". Se Andersson, L.W. (Ed.), (1984). Time and School 
Learning. Theory, Research and Practice. London. 
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Kapitel13 

Sammanfattande diskussion 

Llngt ifran sallan hor man ur barnamun sadant som enligt sin 
innebord tranger direkt in i filosofins djup. (Jaspers, 1963. 
s. 14)72 

Det mest framtradande draget i mitt undersokningsmaterial ar 
aspektrikedomen.73 I enskilda bidrag finns ocksa ett djup som for 
tanken till filosofiska fragor. Det har varit en tillgang att kunna 
bygga pa ett sa rikt material, men ocksa en svarighet. Det svara har 
varit att kunna gora rattvisa at enskilda barns tankefigurer och att 
samtidigt kunna se helheten i materialet. 

Tre tidsdimensioner 

I barnens texter, men aven i det etnografiska materialet, ryms upp
levelser av saval objektiv tid, subjektiv tid som mansklig tid. Barnens 
reflektioner avser flera dimensioner av dessa, ibland kontrara, tids
upplevelser. Jag har funnit att tre olika tidsdimensioner kan ge ratt
visa at saval helheten i materialet som enskilda delar av det. Dels 
behandlas den ontologiska dimensionen da me.nga barn beskriver upp
levelser av den objektiva och den subjektiva tidens karaktar; vad 
tiden ar som en del av deras verklighet. I mitt sarnlade forsknings
material fokuseras ocksa den kunskapsteoretiska dimensionen; pe. 
vilket satt och var kunskap om tiden bildas. Fundamentet till dessa 
tve. dimensioner finns som en del av mina teoretiska utgi'mgspunk
ter i kap. 5. Till dessa tva viii jag foga ytterligare en dimension som 
ar synlig i mitt material; en empiriskt harledd existentiell dimension 
av tiden. Vissa barn skildrar tidens potentialitet; vad tiden borde 
vara och skulle kunna vara. De utmanar och redefinierar darmed en 
etablerad tidskunskap. Andra barn relaterar sin levda livstid till ett 
storre sammanhang. 

Aspektrikedomen i det empiriska materialet kan iIIustreras med 
en figur med nio faIt, i vilken motet mellan subjektiv och objektiv 
tid ar centralt. Tre teman finner jag vara karnan i resultatbilden; 
tidssocialisation som motet mellan objektiv och subjektiv tid, "den 

72Jaspers, K. (1963). Introduktion till filosofin. Stockholm. 
73Jag ar medveten om att aspektrikedomen ocksa kan relateras till min forfor
staelse. 
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tredje tiden" och barns formaga att reflektera om tiden. Strukturen i 
figuren overensstammer ocksa med den parallellitet som kan 
skonjas mellan barnens upplevelser och olika discipliners huvudsak
liga kunskapsintressen.74 

Objekliv lid 

ManskIig och 
tredje lid 

Subjekliv lid 

Ontologisk 
dimension 

1 

Iridens kannetecken 
och karaktar 

7 

Tidens kanneteckel 
och karaktar 

.I. 

2 I 
Tidens kanneteckel 
och karaktar 

Epistemologisk 
dimension 

3 

Hurkunskap om 
lid biIdas 

8 

Hur kunskap om 
lid biIdas 

4 

Hur kunskap om 
lid biIdas 

Existensiell 
dimension 

5 

Hur liden borde 
vara 

9 
Hur liden borde 

vara 

6 

Hur liden borde 
vara 

Figur 10 Tidens dimensioner dar molel me/lan objekliv och subjektiv tid ar 
cenlralt. Tesen objektiv lid moter antitesen sllbjektiv lid i en synles; den 
tredje manskliga tiden 

Tidens ontologiska dimension (1.2) 

Tidens problem har, som jag vis at i avhandlingens inledande kapi
tel, bearbetats inom en rad olika discipliner. Deras skilda kunskaps
intressen finns ocksa i barnens texter. Barnen tillskriver tiden vari
erande kannetecken som kan representera filosofiska, fysikaliska, 
biologiska, (social)- psykologiska och sociologiska tidsbegrepp. 

74Darav min tvarvetenskapliga struktur i litteraturgenomgi'tngen efter Bunge 
(1967). Barnens uppleveIser kan inte infAngas under ett tidsbegrepp, utan under 
flera. 
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Den objektiva tidens kannetecken; reprodllcerad tidskllnskap (1) 

Det fysikaliska inslaget ar tydligt narvarande trots att vissa barn ar 
medvetna om att de inte kan fornimma tiden empiriskt med sina 
sinnen. Tiden existerar som ett externt, abstrakt och allomfattande 
objekt, som en del av verkligheten. Den kosmiska och newtonska 
tiden slar i oandlighet sina taktfasta slag som ett urverk ute i univer
sum. Till det fysikaliska perspektivet hor ocksa barnens upplevelser 
av att tiden ar matematiskt del- och mMbar; den objektiva tiden ar 
kvantitativ och homogen. Vissa barn forknippar tiden med rymd
krig, och andra tekniska fenomen i universum; tiden ses som ett 
naturvetenskapligt element. 

Fa grund av tidens allomfattande och kollektiva karaktar gar den 
inte att undfly, och den kan inte paverkas; man ar beroende av den 
som en for givet tagen storhet. Den "ratta tiden" kan ocksa vara en 
garant fOr en rationalitet som innesluter kvantitet. Oberoende av 
betraktaren gar den sin vag framilt och ar linjar. Den sociala tiden 
har ett varde, kan anvandas, kopas och bytas och ses darmed som 
en resurs. Vissa barn beskriver tiden som en bristvara. Dessa tankar 
om vad den objektiva tiden ar, har beroringspunkter med det 
tidsbegrepp som flera filosofer och farskare har anvant.75 

Den objektiva tidens kannetecken overenssVimmer i start med 
den temporala ram som jag skisserat i kap. 5. Den temporala !'amen 
tillhandahiiller och forsakrar struktur, rationalitet och ordning och ses som 
en del av en verklig, "naturlig" och begransad existens. 

Det ar Newtons tidsbegrepp som ligger till grund for den vaster
landska samhallsorganisationen.76 De egenskaper som barnen ger 
den objektiva tiden, finns som ett grundantagande nar det vaster
landska kollektivet organiserar sig socialt, kulturellt och ekono
miskt. Redan fore hogstadiet, har manga skolbarn tagit del av ett 
kollektivt och vedertaget vetande om den objektiva tidens karaktar; 
en ofta forgivet tagen kunskap omkring vilken undervisningen ar 
organiserad. Denna kunskap och ell antal temporala konventioner av 
organisatoriskt, metodiskt och pedagogiskt slag kan vara sviira att ifriiga
satta. Denna tidskunskap, sa val etablerad, finns inte formulerad i de 
tva senaste laroplanerna for grundskolan (Lgr 80 och Lpo 94). Tvart
om, skulle vissa intentioner i Lpo 94 kunna tolkas som om den 
metodiska och organisatoriska mangfalden for att na mMen ocksa ar 
av temporalt slag, dol den temparala regelstyrningen ar nedtonad. 

75 Aristoteles, Galilei, Newton. Se Elt fysikaliskt perspektiv pa tid. 
76Kern, 1983; Mumford, 1984; Blyton, 1989; Lundmark, 1989. Dessutom den 
forskning som behandlar ett socialt tidsbegrepp; den social tid men vars hjalp 
vi organiserar ass i sarnhallet. 
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Den subjektiva tidens kiinnetecken; gomd men niirvarande tidskunskap (2) 
Nar barnen beskriver hur och vad den subjektiva tiden ar sa handlar 
tidskunskapen om en personligt grundad kunskap om att tiden ar 
omatbar och oforutsagbar. Den later sig inte Hmgas av struktur, ord
ning och rationalitet. Den star ibland helt stilla, rusar eller forsvin
ner helt. Den karaktariseras som nagot internt i manniskan; den ar 
individuell och privat. Manga barn tycker dock att den ar problema
tisk, irrationell och nyckfull och andra misstror den da den "bara 
kanns!!. 

Den subjektiva tiden relaterar sig till det sammanhang i vilken 
den ingar. Den ar kontextberoende och situationsbetingad, och var
deras av individen utifran hur denne upplever kontexten och situa
tionen. Det kan galla aktiviteter, manniskor, tidpunkter och aktivi
tetsgrad. Det forefaller som om kontexten ar av avgorande betydelse 
for hur barnen upplever tiden, vilket innebar att Jahodas kritik av 
Pia gets studier av barns tidsuppfattning kan verifieras?7 Pia gets 
undersokningsdesign innebar att barnens tidsupplevelser tomdes 
pa kulturella och sociala faktorer, vilket ocksa papekats av 
Westergren?8 Den subjektiva tiden ar beroende av vem som be
traktar den och varifran. Den ar fylld med kanslor, och inrymmer 
saIedes emotionella faktorer. Engagemangs- och motivationsgraden 
gor att vantan skiljer sig fran en intensiv och kansloladdad tidsrymd 
eller en tat upplevelse?9 

Den subjektiva tiden ar ocksa beroende av antalet hiindelser som 
barnet lagger marke till under en tidsperiod. Piagets studier tar pa 
den punkten stCid i detta arbete.80 Han formulerade en relation 
mellan den subjektiva eller psykologiska tiden och det yttre sam
manhang i vilken den ingar. Den huvudsakliga faktor som paverkar 
tidens hastighet forefaller anda att vara den upplevda kvaliten och 
det engagemang som individen kanner. Tiden iir saledes bade en ab
straktion och en kiinsla.81 

Utifran dessa slutsatser kring den subjektiva tiden vill jag teckna 
en bild som kan ses som en utmaning av liirandets temporala konven
tioner. Ett larande skolbarn upplever att tiden rusar ivag i skolan och 
har mojlighet att valja tidpunkt, sekvensering, frekvens och varak
tighet for sitt larande. Upplever en larande elev engagemang, inten
sitet, hog motivation, meningsfullhet och lite oordning? 

77Jahoda, 1988. 
78Westergren, 1990. 
79Ziehe, 1989. Ran talar om skoltiden som en tom tid t6md pa sin aura. 
80Piaget, 1968. Se ocksa Frankenhauser, 1989. 
81Westergren, 1990. 
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En konflikifylld bild av tidens ontologiska dimension (1.2) 
En motsagelsefull bild vaxer fram nar tidens karaktar beskrivs. 
Bilden kan vara en bra utgEmgspunkt fOr att forsta varfOr motetl 
spanningen/konflikten mellan den objektiva och den subjektiva 
tiden engagerar sa manga barn och upplevs vara sa problematisk. 
Detta forhallande firms aven beskrivet utifran flera disciplinara kun
skapsintressen, och anses vara en utgangspunkt for att studera 
eventuella samspel. Med mitt empiriska arbete kan jag saledes be
krafta elt motsatsforhiillande me/lan objektiv och subjektiv tid som oftast 
beskrivs teoretiskt. Rikedomen i mitt forskningsmaterial ger mej ocksa 
mojlighet att belysa overlappningar och samspel mellan foljande 
ibland konfliktfyllda, polarisering: 

Den objektiva tiden ar: 

kollektiv 
extern 
abstrakt 
kvantitativ 
del- och matbar 
oberoende av betraktaren 
homogen 
"den ratta", livsviktig 
malrationell, 
standigt i rorelse, oandlig 
en vardefull resurs 
ordningsskapande 
ett manskligt pMund 
framtidsinriktad 

Den subjektiva tiden ar: 

individuell 
intern 
kontext- och kansloladdad 
kvalitativ 
omatbar 
beroende av betraktaren 
heterogen 
en inbillning; rnisstrodd 
nyckfull och irrationell 
ibland stillastaende 
mojlig att bortse ifran 
konfliktskapande 

Det forefaller ocksa som om motsatsforhallandet speglar och skiljer 
ut hur tiden behandlats inom skilda forskningsperspektiv och tradi
tioner. Det objektiva tidsbegreppet har funnits som ett grundlaggan
de antagande inom en positivistisk och naturvetenskaplig tradition 
framst inom fysiken och biologin. Men aven inom funktionalistiskt 
och strukturalistiskt inriktade ansatser dar ett subjektivt tidsbegrepp 
inte har kunnat inrymmas inom den temporala ramen och dess 
strukturella begransningar. Ett subjektivt och mer komplext tidsbe
grepp har uteslutits pa grund av dess skiftande, dialektiska, irratio
nella och svarfilngade karaktar.82 

82 Bergson, 1912/1992; Melucci, 1992; Adam, 1993; Whipp, 1995. 
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Tidens epistemologiska dimension (3.4) 

Manga barn har aven en formaga att ge uttryck fOr pa vi/ket sat! och 
var de far kunskap om tiden. Denna dimension kan relateras till ett 
utbildningssociologiskt, utvecklingspsykologiskt och ett pedago
giskt kunskapsintresse. Skolbarn befinner sig mitt uppe i en process 
som innebar en inskolning till en social tidskompetens. De ar delak
tiga i ett kulturellt och institulionellt sammanhang som ar uppbyggt 
kring mathara, kvantitativa och separerade tidsenheter; lektioner. 

Kunskap om den objektiva tiden genom att vistas i skolan(3) 
I skolmiljon fann jag flera temporala ramfaktorer, som pa ett mark
bart satt styrde och begransade bade larare och elever. Tre "nya" 
temporala ramar; tider for datoranvandning, aIdersintegrering och 
for skolans och elevens vaC gjorde att tidsstrukturen i klassrummet 
blev annu starkare.83 Dessa tider begransade ytterligare larares och ele
vers majligheter till en egen tidsrytm i undervisningssituationen. Ytter
ligare en ramfaktor fanns pa planeringsstadiet; sprakvalet i ak 6. I 
klassen med en svagare klassificering kunde bade elever och upp
gifternas karaktar styra lektionstiderna. Det egna arbetet var till en 
del uppgiftsstyrt .84 

Rast-Ieklions- och lovtiderna fungerade som lidsmarkorer under 
dagen, veckan och aret och det var pMagligt hur den privata tiden 
skiljde sig fran skolans kollektiva tid. Uppdelningen var inte lika tydlig 
i klassen med en svagare klassificering; skolans lid och elevernas 
privata tid kunde dar integreras med varandra. 

Uttryck for arets manatliga skiftningar eller hanvisning till kalen
deraret forekom mycket sallan; det var helgloven som kvantitet som 
var hallpunkter for skolaret trots att helgerna i stort var tomda pa 
sitt ursprungliga innehall. Det cykliska skolrlret, med sina ratter i et! 
agrart samhalle, levde i barn ens medvetande sida vid sida med det admini
strativt-ekonomiska aret. 

Barnens upplevelse av hur tiden var beskaffad, tidens karaktar, 
fanns som ett antagande for ramar och modeller i skolans vardag
liga liv. En analys av det empiriska materialet visar pa vi/ket satt 
skolkontexten konstrueras kring ett objektivt och "korrekt" tids
begrepp som utesluter individuella variationer:85 

83Bernstein,1977. 
84Thompson, 1967. 
85I 6verensstiimmelse med Popkewitz (1992) "sociala epistemologi". Iwen 
Foucaults (1977) diskursbegrepp kan tilliimpas pa de antaganden som finns om 
den "ditta" tiden. 
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Tabell 8 Sadan tid, sadant skolIiv. Barnens upplevelser av vad tiden ar, i 
relation till hur skolverksamheten konstrueras och vilken funktion 
den objektiva tiden har i skolkontexten 

Antagande om Konsekvens i skolkontexten 
tidens karakHir 

extern Osynlig, men standigt narvarande 
abstrakt Skoltider overordnade inneMll, moliv, kansla 
nat. vetenskapl. Att rakna tid ar matematik; matteboken. 

kvanlitaliv Till grund fOr timplan, schema och arbetslider. 
delbar Arbetsdelning efter klockan, oftast 40-mln. lekt. 
matbar MOjliggor tim- och undervisnlngstid 

oberoende Svar att paverka. Tidsorienterlng. 

homogen Gar'lika fort fOr alla i alla situationer. 

livsviktig En trygghet att veta och kunna planera. 

den ratta Klockan besHimmer oavsett situation/elev 

fram. riktad Anvands fOr planering. 

vardefull Tiden ska utnyttjas effektivt; koncentration 

enresurs Kan aterfas gm ex. kvarsittnlng 
kollektiv Koordinerlng av elever, inneMl1. Vantan. 

malrationell Anviinds f. effektiv plan. och maluppfyllelse. 

Nar det gaIler fragan om hur barn far kunskap om den objektiva 
tiden, ar det svart att bortse fran den relation som jag skisserat. Sam
bandet far stOd i andra studier.86 Det forefaller som om skolkontexten 
iir sa genomsyrad av grundliiggande antaganden om den objektiva tiden, 
att barnen bara genom att vistas diir socialiseras in i hur de ska betrakta 
den.87 Eleverna har lart sig skolans tidsmonster; en konstruktion 
med sina rotter tangt tillbaka i 1200-talets klostervasende.88 Sche
mats upplaggning kring en bestamd sekvensering, frekvensering 
och tidpunkt garanterar en yttre och rationell ordning, och fOr den 
delen ocksa trygghet. Antagandet att fyrtio minuter matematik ar 
det samma for alla elever, och att fyrtio minuter svenska for en lara
re ar liktydigt med en annan svenskHirares lektion, ar inte ifragasatt. 
Timplanen i Lpo 94, grundad pa 60-minuters lektioner, far betraktas 

86Popkewitz, 1992: Adarn, 1993; 1995. 
87Broady, 1981; Giddens, 1984; Schonmann, 1990.; Adarn, 1993. 
88Mumford, 1984. 
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sorn en anpassning till det ovriga samhallet. "40-rninutersterrorn" ar 
dock fortfarande yid liv. 

Morgonstund har guld i mun 
Den progression sorn jag skissat i kap. 8 illustrerar hur foraldrar och 
larare pa en kollektiv niva forrnedlar bilden av den objektiva tid 
sorn kan passas, sparas, slOsas, anvandas och planeras. Una och 
Lars (sorn jag presenterat i narbild i kap. 10), har lart sig iHta ternpo
rala tidslaxor sorn underlattar skolgangen. Parsons har beskrivit en 
rnoralisk dimension sorn aven frarntrader i denna studie.89 En "god 
elev" har ett speciellt forhallningssatt infor den objektiva tiden. En 
frarngangsrik elev kan passa tideI', har sjalvdisciplin genom att avsta 
egna ideer och infall, anvander tiden effektivt, planerar sin frarntid 
och ser tiden sorn en alltfor knapp tillgang. Flera barn (rnest flickor) 
gel' uttryck for att de har internaliserat den tidskunskap sorn fanns 
uttryckt i Lgr 69, men sorn utelarnnats i Lgr 80 eller Lpo 94. StOrre 
delen av eleverna ftilfaller att ha accepterat de tidsregler och tidsfakta 
utifran vilka liirandet organiserats. Fyller tidsorganiseringen vuxnas 
adrninistrativa intressen och behov mer an elevernas? 

Nagra barn anvander anpassningsstrategier for att koordinera 
sin tid rned skolans tid. Deras egen tidsrytrn ar en sekundar forete
else, utorn i det "egna arbetet", da intensiva arbetsperioder kan var
vas rned sjalvvalda och rnindre aktiva viloperioder. Under det "egna 
arbetet" £inns utryrnrne for rnanga olika arbetsrytrner och engage
rnangsnivan kan variera. Den tiden upplevs ocksa ga fort av flertalet 
elever, vilket kan tolkas sorn att de kiinner delaktighet och engagemang 
infor denna till vissa delar sjiilvvalda aktivitet niir det giiller tidpunkt, 
sekvensJrekvens och varaktighet. 

Tidslaxorna och den rnoralinlarning sorn finns beskriven ovan in
gar i en langsarn inskolningsprocess sorn mer handlar om att liira sig 
att ga i skolan. Hos de barn, rnest flickor, sorn beskriver en hog 
acceptans av de tidsregler sorn ornger skolan finns ett forhallnings
satt sorn forrnodligen underlattar skolgangen. De har en offensiv in
stiillning sorn ocksa betyder att de anvander tiden sorn ett instru
ment for en langplanering. Aven deras fritid ar fylld rned tidsplane
rade aktiviteter.90 Det ter sig relevant att aven betrakta forrnagan att 
planera sin fritid sorn en del av en anvandbar skolkunskap. Tids
laxorna skulle aven kunna tolkas sorn om barnen langsamt liirt sig 
gliimma egna projekt och infall. 

89Parsons, 1964. 
90Ekerwald, 1983. 
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Misslyckad socialisation och motstcmdsfickor 
De barn som avvisar den objektiva tiden eller som inte har erforder
lig kunskap paminnel' om Willis grabbar, som sUindigt sokte frirum 
och darmed provocerade skolans tidsregler.91 Av vissa forskare 
skulle de betraktas som misslyckade sOcialisationsobjekt.92 Barnen 
har inte lart sig de tidslaxor som finns i skolan; utan soker temporalt 
frirum utanior den temporala ramen. De rattar sig inte efter klock
tiden, fOljer egna infall, leker, planerar inte, ser inte tiden som en 
vardefull resUl's. Trots korrigeringar, kvarsittning och dagliga till
rattavisningar, vidhaller de en egen rytm. Utifran senare sociologisk 
forskning ar de inte att betrakta som passiva mottagare, utan som 
aktiva elever som skapar "pockets of resistence" eller som omde
finierar etablerad tidskunskap.93 Flera av dessa barn gel' ocksa ut
tryck for en alternativ tidskunskap som ligger utanfor forgivet tagna reg
ler och konventioner. 

Aft fa kunskap om den subjektiva tiden (4) 

Som en schablon sags att tiden gar fort och Iangsamt, men hur far 
barnen kunskap om den subjektiva tiden? Det fOrefaller som om de 
lagger marke till den subjektiva tiden nar den inte stammer overens 
med klocktiden; det vill saga nar de upplever att de tva "klockorna" 
inte gal' med samma hastighet. Detta resultat sammanfaller med 
Fraisse studier, som visat att barnen uppmarksammar tiden nar de 
vantar eller har brattom.94 I vantan gor den subjektiva tiden sig pa
mind nar barnen i tanken Hyr en aktivitet for att kunna agna sig at 
en annan, eller nar aktiviteten ar tomd pa engagemang. Brattom
tiden ar overfylld med aktiviteter och da uppstar en kapplopning 
mellan klocktiden och den subjektiva tid som rusar fram. 

Betyder detta att de maste ha kunskap om den objektiva tiden for 
att notera den subjektiva tiden, sasom Piaget havdade?95 Eller kan 
den subjektiva tiden karaktariseras utan den objektiva som en mot
sats? Mina resultat pekar pa att manga barn ocksa kan fa kunskap 
om den tid som skiftar, utan att den stalls i relation till den objektiva 
tiden. De far ocksa kunskap om den subjektiva tiden genom sina 
egna kanslor inior en viss handelse eller tidsrymd. Den subjektiva 

91 Willis, 1981. 
92Parson, 1964. 
93Woods, 1979; Ball, 1981. 1987. 
94Praisse, 1963. 
95Piaget, 1968. 
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tiden kanns av individen och erfars med hela kroppen. Den ar hela 
tiden beroende av den person som betraktar den, och har siUedes 
sitt ursprung i den privata sfaren. Westergrens uttryck att tiden ock
sa ar en kansla tar siUedes stCid i detta arbete.96 

Manga barn kapitulerar for den objektiva tiden nar de overger 
den subjektiva. Den subjektiva tiden har irrationella inslag och 
betraktas ibland som en villfarelse. Att bortse frim den subjektiva 
tiden innebar att ocksa bortse fran egna ideer, projekt och inten
tioner. Utifran sitt perspektiv kastar barnen ljus over det "besvarliga 
problemet betraffande forMllandet mellan individ och samhalle."97 
Aft ga i skolan handlar bland annat om aft llira sig aft inte flista nagot 
avseende vid eller gliimma den egna tidsrytmen. Ar det sa att det i 
forskola och skola forekommer en avlliming, sa att barnen lar sig 
misstro eller kanske bortse fran den subjektiva tiden i ett vardagligt 
sammanhang? 

Tidens existentiella dimension (5.6.9) 

En del av det engagemang som finns i texterna galler vad och hur 
den objektiva och den subjektiva tiden borde vam (5.6). Det reflekteras 
kring tidens potentialitet; hur tiden skulle kunna vara, vilket kan 
tolkas som en onskan om ett temporalt frirum. En del barns onsk
ningar innebar ett motstand mot och ifragasattande av de tidsfakta 
som reproduceras genom tidssocialisationen. De har tatt mojlighet 
att gora sin rost hard, och de har tagit chansen att reflektera kring 
sina upplevelser, kritiskt granska och uttrycka asikter och stallnings
taganden. I texterna finns motet mellan samhallet!individen och det 
privata! offentliga och runt denna motespunkt finns socialisations
faltet som utifran resultatbilden kan betraktas som ett spanningsfalt, 
dar en kamp utkampas om ratten till tiden. En kamp me/lan skolans 
lid och e/evens lid, men ocksa me/lan objektiv tid och subjektiv tid. 

Denna kamp blir tydlig om de atta tidslaxorna stalls mot uttalade 
onskningar, projekt och visioner. Vissa barn ar i det har avseendet 
inga passiva mottagare av etablerad tidskunskap, de bearbetar den 
och tar stallning. De utnytqar det frirum som finns, men tanjer aven 
pa de temporala ramar som omger demo Barnen hlivdar rlitten till sin 
tid medan samhlillets projekt gar ut pt! aft bamen ska sllippa taget om sin 
tid. 

96Westergren, 1990. 
97Elias. 1970. Sid, 117. 
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I undervisningssituationen £inns dock mojlighet for barnen att be
haJla ratten till sin tid genom att ta mental rast eller att hiHla sig med 
en egen timplan. Under lektionen forekommer dagdrommal', icke 
pabjudna privata och kollektiva pl'Ojekt och alternativa aktivitetel'. 
Dessa kan val'a svara att styra med schematider. Den "externa" ach 
den "interna" arbetstiden ar inte samma sak.98 

Med foljande sammanstallning blir kampen mellan den privata 
och den kollektiva tiden tydlig: 

Tidslaxor (kollekliv lid) 

Lilra sig klockan 
Lara sig passa tider 
Avsta! Wrkorta egna infall/projekt. 
Ta tiden fOr given. 
Anvanda tiden som en ordnande princip. 
PunktIighet ar en dygd. 
Tid ar pengar; tidens ekon. varde 
Att vilja ha mer tid/ gora mer 

Projektlvisioner (privat lid) 

Leva utan klocka. 
Avrutinisering. 
Att kunna folja infall. 
Ifragasatta tiden. 
Ta dagen som den kommer. 
Glomma klocktider. 
Tidens existentiella varde 
Tid att leva och tanka. 

Resultatet skulle kunna tolkas som om dessa barn stravar efter 
nagon form av hedonistisk livsform eller ratten tilllattja. Min tolk 
ning ar dock att de vill bestamma over tiden och att de har formaga 
och annu inte glomt att ifragasatta den klock£ixering som i manga 
situationer styr vuxna livsformer. Barnens onskningar ar ett bejakande 
av alt det bOr jinnas utrymme jar kanslor, reflektionstid, engagemang ach 
autonomistravanden i deras vardagliga liv. 

"Den tredj e tiden" som en kommunikation mellan obj ektiv tid 
och subjektiv tid (7.8.9) 

I spanningsfaltet mellan den subjektiva tiden och den objektiva 
tiden finns andra empiriska uttryck jar dilemmat med det privata och 
det kollektiva. Motet innebar ocksa att det ar mojligt att skapa nagot 
fruktbart av den polarisering som alltmer kommit att betraktas som 
en stickspar i utforskandet av tiden. Inom flera discipliner £inns 
ambitioner att empiriskt studera iiverlappningarna mellan en objek
tiv och en subjektiv tidsdimension.99 Det ar sparsamt med empi-

98Gasparini, 1993. 
99Lundmark, 1989; Adam, 1990. 1995; Whipp, 1993; Gasparini, 1993; Slattery, 
1995. 
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riska studier, men utifn'm ett filosofiskt perspektiv finns tankernodeller 
for det kornplicerade rnotet sorn overskrider dualisrnen och sorn gor 
rnotsatsforhallanden otillrackliga.100 Ricoeur har forsokt skapa en 
kornrnunikation rnellan tiden sorn subjekt och tiden sorn objekt och 
rnenar att tudelningen ar ett dilemma av existentiellt slag. 101 Den 
objektiva tiden ar varldens, fornuftets och ordningens tid. Den ar 
oandlig, rnatbar och grundar sig pa kalendern. Den subjektiva och 
levda tiden ar individuell och andlig, men ocksa kanslans och 
viljans tid. Nar tesen och antitesen mats skapas en syntes sorn 
Ricoeur kallar den tredje miinskliga tiden. Ban tillhandahaller rned 
denna tredje tid en teoretisk/ filosofisk rnojlighet att inryrnrna den 
levda existentiella tiden i den oandliga kalendertiden rned ratter i 
ett fysikaliskt tidsbegrepp. Det "ofrivilliga" i den ternporala rarnen 
kan inryrnrna det "frivilliga" .102 

I ett antal texter synliggors den rnanskliga tiden, sorn enligt 
Ricoeur frarntrader i berattelsen. "Den berattande tiden" visar sig 
genom tva kopplingar; kalendern och generationsfoljden. Flera olika 
tidsbegrepp och disciplinara kunskapsintressen forenas i Ricoeurs 
tredje tid. Dar finns fysikaliska, biologiska, filosofiska och sociolo
giska inslag.103 Konflikten rnellan den objektiva tiden (tes) och den 
subjektiva tiden(antites) kan ses sorn en syntes i den rnanskliga 
tiden. 

Flera barn, frarnst flickor i ak 6, satter in sin levda, andliga tid i 
den kosrniska och oandliga tiden. Manniskans litenhet och biolo
giska begransning placeras och relateras till ett stone sarnrnanhang, 
da barnen reflekterar kring sin egen korta tid pa jorden. Den alltfor 
korta livstiden gar for fort, och de onskar forlanga den. Tanken pa 
att livet ar tidsbegransat och att klockan anda aldrig stannar gor att 
de undrar over sin och andras dad. Tankarna for ibland till fragor 
sorn handlar om rneningen rned livet. "Ar det rneningen att man ska 
leva och do efter klockan?" Tiden har siUedes inte bara et! ekonomiskt 
viirde, den kan oeksa ses som en existentiell resurs. En tillgang eller liin at! 
varda oeh at! leva viii. En resurs sorn ar en livstid sorn i sig ger rnanga 
rnojligheter; en tanke sorn ocksa kan te sig nog sa skrarnrnande for 
vissa barn. 

100Ett 6verskridande av dualismen som efterfragas av bla Adam, 1990; Elias, 
1992. 
101 Ricoeur, 1987; 1988. Kristensson Uggla, 1994. Jfr aven Elias (1992) som skri
ver om "manniskan i naturen". 
102Ricoeur, 1988. Ricoeur ar mindre fientligt instand till det ofrivilliga; i detta 
fan den temporala ramen. 
103Det tvarvetenskapliga angreppssattet pa tidsproblematiken i min litteratur
genomgang m6jligg6r f6rstaelsen av Ricoeurs tredje tid; temps hybride. 
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Att reflektera om tiden 

Mitt arbete har genomforts utifran ett barnperspektiv som bland 
annat inneburit att jag tagit fasta pa vad barn kan. Enligt mitt fOr
menande har en hel del barn- och ungdomsforskning fokuserat vad 
barn inte kan, och ibland har barn och ungdomar utpekats som pro
blem,104 

Denna studie visar att skolbarn, om de far mojlighet, kan reflek
tera och skriva om abstrakta och filosofiska fenomen. Om inte 
annat, sa har de mojlighet att komma fram till egna standpunkter 
eller att saga nej.105 Flera barn efterlyser tid for reflektion och upp
skattar temaskrivningen som ett satt att bearbeta upplevelser och 
tankar. Skrivuppgiften har gett upphov till olika former av reflek
tioner,106 Enligt Matthews kan denna undran och forvaning hora 
nara samman och vara borjan till filosofin och dess fragor.107 Aven 
HelIer beskriver den forundran som kan vara en del av det filoso
fiska tankande som pa ett barnsligt satt ifragasatter det sjalvklara,108 

Infor det vardagliga livets vanligaste ting, i detta fall den tid som 
det sa ofta talas om och som ofta tas for given, finns alltsa mojlighet 
att kanna forundran. Denna forvilning utmynnar i frilgor, ifrilga
sattande och ett sokande efter svar. Den kan ocksil sUi for en prov
ning av det etablerade tidsvetande som barnen mOter i sin vardag. 
Vissa barn har formilga att betrakta den klocktid som styr deras 
levande som nilgot "onaturligt". Den kritik som riktas mot det tids
styrda samhallet ar uttryck for, dels en skepticism infor en livsform, 
dels en rekommendation om en annan livsform; drommen om det 
goda livet. 

Batnens utsagor ar ofta kontextbundna, och darav fOljer att de 
kan ge vardefull kunskap om sin livs- och skolsituation. Milnga har 
ocksa riktat kritik mot, och gett jors/ag pa alternativ till sin egen sko/- och 
vardagssituation; en kunskap som utifrtm ett barnperspektiv skulle kunna 

104Westlund,1. (1996). Three dimensions of time. The perspective of children. 
Paper presented at Nordic Youth Research SymposiulIl NYRIS 5, aug. 1996 i Tans
berg, Norge. 
105Ricoeur, 1988. Sid. 14. 
1060en tilltro till barns fOrmaga att skriva om abstrakta fenomen som finns 
ultalad inom Balil-projektet, besannades aven i datainsamlingen om tiden. 
107Malthews, G.B. (1982). Barn filosoferar. Stockholm. Matthews refererar till 
Aristoteles ach till Platon. 
108Heller, A (1978) En bekiimlelse till ftlosofin. Gateborg. En gad filosaf ska stalla 
de barnsligaste av fragor, skriver HelIer, och refererar till Kant som menar att 
flera av de filosafiska fragorna kan en tio.ring farsta om de bara far rnajlighet 
till eftertanke. Sid. 24-25 
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piiverka hur liirandet kan utformas.1 09 Barnens fn'tgor har mfmga 
ganger sitt ursprung i en forvaning och undran som kan vara svar 
att tolka. Detta forMllande pekar pa att det finns mycket att upp
tacka nar det galler barns tankar om diverse fenomen. 

Tiden ar nagonting hemlighetsfullt, full av gropar och hiindel
ser. Tiden ar nagonting svarfiingat om det gar aft f1mga over 
huvudtaget. Tiden ar det n<lgot dystert over. Tiden doljer en 
stor hemlighet som vi inte tanker pa. 281 (4-5) 

Nagra reflektioner kring mitt arbete; pedagogiska 
konsekvenser 

Slutligen lagger jag fram nagra slutsatser och reflekterar omkring 
demo Min fOrhoppning ar att denna studie kan vara relevant for och 
inspirera till diskussioner i den pedagogiska praktiken. 

• Skolbarn har formiiga att ifriigasatta och uttrycka alternativ kunskap. 
De kan ge forslag till forbattringar av sin egen skolsituatian, om de 
bara filr tillfalle. 

Eleverna borde betraktas som experter pa sin egen skolsituation och 
det ar de som kan beratta hur det kanns att ga i skolan. Med sina 
ogon kan de ocksa ifragasatta det som vuxna tar for givet, och som 
de vuxna har glomt eller inte har tid att tanka. Jag vill mena att 
vardefull kunskap om hur eleverna upplever sin skolsituation kan 
ga forlorad om inte eleverna far mojIighet att gora sina roster 
hord.110 En fOrsta forutsattning for elevinflytande i skolan ar att 
lyssna pa eleverna och att ta deras synpunkter pa allvar. Barn- och 
elevperspektivet behover finnas i forgrunden for utbildningsverk
samheten. 

• Miinga elever ejterlyser reflektianstid ach tid for lugn ach ra i skolan. 

Det fOrefaller som om vissa elever har klart for sig att de behover 
bearbeta och smalta de erfarenheter som gors i skolan. Det ar popu
lart att tala om den reflekterande lararen, men hur ar det med ele
vers reflektionstid och mojIighet att tanka?111 I skolan pabjuds en 

109Lipman, 1980. 
110Hjelm, B; Green, I; Westlund, 1. ,1995. 
111Elevers ratt till reflektion diskuteras ytterligare i Hjelm. Green. Westlund, 
1995. 
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stor mangd separerade skolkunskaper, men kanske inte tillfalle och 
tid fOr att integrera och fordjupa sammanhang mellan olika amnes
kunskaper. Separationen mellan amnen, bade till form och innehall, 
skulle kunna losas med frirum for tematiska reflektionstillfallen. 
Bodil Jonsson talar om yllerligare en rall for elever, forutom rallen 
all lara sig lasa, skriva, rakna; rallen att fa lara sig att tanka. 112 

• Skalpraktiken vilar pa, styrs ach begransas av en vii! etablerad uppfatt
ning om att tiden ar abjektiv, kvantitativ, delbar, miitbar, abstrakt ach 
en viirdefull resurs. 

Den timplanediskussion som aktualiserats kring genomforandet av 
Lpo 94 har handlat om kvantiteten tid for olika skolamnen till nack
del for kvaliteten. Kanske nars denna fokusering pa tider av tanken 
all lararens tid fOr "utlarande" ar ekvivalent med elevens tid for 
"inHirande". I min studie finns manga exempel pa hur eleverna tar 
mental rast fran det pabjudna arbetet och att de sjalva doserar sill 
engagemang i studiesituationen; de kan hiHla sig med en individuell 
timplan. Den fixering yid tider som finns djupt rotad behover 
ifragasattas sa all kvalitetstiden for elevers tankande kommer i for
grunden. Det ar eleverna som till sist valjer vad, hur, nar, hur lange 
och hur ofta de lar sig. 

• Pa ett effektivt satt lar sig eleverna att anvanda, passa ach planera sin 
lid. Denna dalda tidskunskap ar en del av den elevkampetens sarn be
hOvs for att kunna ga i skalan. 

De tidsforstiindiga eleverna bartser fran egna prajekt ach infall, ach be
traktas darmed sam duktiga pa att ga i skalan. 

Det ar viktigt all passa tider, lara sig vanta, avsta egna infall, plane
ra och anvanda sin lid val i skolan. Det hor till det som brukar kallas 
dold Iaroplan. Och delta trots all de senaste tva laroplanerna inte ut
trycker nagot om tidskunskaper. Dessa temporala skolkunskaper 
bor goras tydliga och mojliga att diskutera sa all foraldrar, elever 
och larare blir medvetna om deras stora betydelse. De elever som 
inte praktiserar konventionella tidskunskaper har inte samma rnoj
lighet all tillgodogora sig undervisningen som de barn sorn sedan 
smabarnsben lart sig alt val utnyttja sin tid, se den som ell medel till 
framgang och prestation. 

112J6nsson, B. (1995). Lilramas roll ar att paverka framtiden. I Skolviirldel1, I1r 

20/94. 
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• Eleverna gor en tydlig skillnad mellan skolans rytm och tid och elevens 
rytm och tid; mellan det privata och det kollektiva. 

Elevernas tid i och utanfor skolan forefaller att vara tva olika 
varldar. Skolans tider strukturerar och ordnar det dagliga, vecko
och arsbundna livet. I Lpo 94 uttalas ett behov av att narrna skolan 
till det ovriga sarnhallets ornvarldforandringar; att integrera skol
och fritidskunskapen. Elevernas upplevelse av tva kontrara tider 
forsvarar forrnodligen den integration sorn Lpo 94 foresprakar, och 
fryser uppfattningen att det ar i skolan man ska lara. Det kan vara 
sa att den uppfattningen forhindrar elevens rnojlighet att ta korn
rnandot over sitt eget larande. Flextid aven for eleverna kan vara en 
rnojlighet att skapa en rnurbracka i den ternporala ram sorn ornger 
dagens skolbarn. 

• Resultaten pekar pi! alt fi;rtiominutsterrorn Jorhindrar elt problem ba
serat och temainriktat arbetssiilt. 

Min overtygelse efter denna studie ar att tidskonventionerna i sko
lan star i vagen for ett mer elevcentrerat arbetssatt. Nar eleverna 
arbetade rned det egna arbetet, suddades traditionella lektionstider 
ut. Eleverna kunde lagga in ett storre engagernang, da de gays ut
ryrnrne for vissa val och kunde gora fardigt i sarnklang rned sin 
egen arbetsrytrn. Under dessa langre ternatiska arbetsperioder var
vades intensitet och vila pa ett for arbetet och eleven relevant satt 
och vantetiderna blev rnindre rnarkbara. Den uppdelning sorn fore
kommer efter tidpunkt, dag, ar, arnne eller stadium tjanar av tradi
tion adrninistrativa och organisatoriska vuxenintressen, mer an skol
barns. Utifrfm ett barnperspektiv kan vi idag se ett visst ifraga
sattande av de avgransningar sorn vuxna skapat och sorn flera barn 
i denna studie undrar over. 

Forslag till fortsatt forskning 

Att inta ett barnperspektiv ar ett kunskapsintresse sorn ar vart att 
fokusera ytterligare. Det finns idag skal att gora elevernas rost hord 
inorn det ornfattande ornradet skolforskning genom att inte betrakta 
eleverna sorn forskningsobjekt, utan sorn inforrnanter vars upp
levelser ska tas pa allvar. Den unga rnanniska sorn inte far redskap 
att uttrycka egna stallningstaganden, har svart att paverka sin egen 
skolsituation. Inneborden i honnorsord som "kritiskt granska" och "de
mokratifostran" star och Jal/er med alt skolpersonal och barnJorskare 
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stammer in i och farstarker den kor av barnraster som hitintills haft svilrt 
aft gora sig hard. Det ar inte i alla sammanhang sjalvklart att skolper
sonal och en stor del av skolforskningen ar till for eleverna. Eleverna 
kan, dol de iinnu inte stelnat i skolans temporala konventioner, vara 
de innovatorer som gal' fOrst nar det galler skolans utvecklingsarbe
te; ett forandringsarbete som forefaller vara viiI relaterat till under
visningens temporala kontext. 

Jag vill ocksa lyfta fram ett metodologiskt forskningsornrade dar 
kunskapen behover fordjupas. Det beror tidpunkten for insamlande av 
data, nar det giiller skolforskning. I denna studie har det cykliska 
skolaret gjort sig gallande pa ett kraftfullt satt. Elevernas, men tro
ligtvis ocksa skolpersonalens, upplevelser kan variera beroende pa 
nar pa aret data samlas in. Upplevelsernas innehall kan saledes rela
teras till en temporal kontext, vilken rimligtvis bor vagas in nar re
sultaten ska tolkas. I manga skolstudier finns ingen validitetsdiskus
sion som en konsekvens av det cykliska skolaret. Ett angelaget 
forskningspl'Ojekt skulle kunna vara att medvetet valja olika cykler 
under skolaret for insamlande av material kring elevers och larares 
upplevelser. Sad ana kritiska tidpunkter skulle kunna vara skol
starten, den hektiska julmanaden, februari och marsperioden som 
oftast upplevs som lugn. Att samla in empiriskt material under maj 
manad med alla foraldraaktiviteter, utflykter, betygsdiskussioner, 
utvecklingssamtal och tjanstefordelningsbestyr kan vara ett vansk
ligt iiventyr. Tidpunkten behover saledes vagas in i en validitetsdis
kussion. 

Som en fOljd av detta resonemang kan aven elevernas larande 
viigas mot den temporalitet som finns i skolan. Ar det dags att upp
marksamma och explicitgora en didaktisk niir-fraga nar det galler 
undervisningslaran? 

Ytterligare ett forskningsomrade som behover lyftas fram hand
lar om Ricoeurs miinskliga och tredje tid. Den kommunikation som han 
astadkommit mellan ett naturvetenskapligt och ett fenomenologiskt 
tidsbegrepp, forefaller vara ett svar pa den kritik som riktats mot 
tidens dualism.113 Denna kommunikation kan emellertid ocksa ses 
som ett fOrsok att forena forklaringen och forstaelsen.114 Ett natur
vetenskapligt tidsbegrepp som kan forklaras av fysiker och biologer 
kan relateras till ett fenomenologiskt tidsbegrepp som humanveten
skapen forsoker forsta. Kommunikationen kan ocksa vara ett funda
ment for ett tvarvetenskapligt forhallningssatt infor tiden. Flera 

113Adam, 1990. 1995; Elias, 1992. 
114Elias (1992) efterlyser studier av "manniskan i naturen" och skriver om 
"tiden som subjekt och objekt". 
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olika kunskapsintressen och disciplinara forhaJlningssatt kan kom
municera med och befrukta varandra nar det galler tidsproblema
tiken. Till synes disparata forskningsintressen kan, med Ricoeur 
som inspirator och kommunikatOr, befrukta varandra. 
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Summary 

Children of their time 
A study of schoolchildren's experiences of time 

Basic assumptions and research-perspective 

Research that can question what adults seem to take for granted can 
be one of many ways of looking through the temporal framing sur
rounding high-industrialised non-stop-societies. I suggest that 
adults find it difficult to, have forgotten or have not got the time to 
recognise and wonder about the non-stop-society. They have come 
to accept what children can question and be astonished about) 
Children can from an early age put straightforward questions to and 
challenge phenomena, that adults take for granted. This basic 
assumption concerns a children's perspective which means that the 
informants in this study are considered subjects rather than 
research-objects. This approach can be a potential to discover and 
articulate new findings to broaden previous more cognitive studies. 

A second and essential assumption in this study is the distinction 
between "time-conception" and "time-experience". Most studies of 
time and children have focused a cognitive aspect of "time-percep
tion", and the findings of Pia get are very dominant.2 In this study, 
my ambition is to conclude research which is based on "experiences" 
of time which also include context, emotions, intentions and wishes 
(Erlebnis und Einfiihlung). 

My perspective of research is embedded in a hermeneutive tradi
tion. This hermeneutive perspective involves an understanding and 
interpretative approach inspired by, among others, the French 
philosopher Paul Ricoeur.3 I also claim methodical support from 
Elias and von Wright trying to understand rather than explain what 
children write about their experience of the temporal context.4 The 
hermeneutive perspective can also be characterised as an open and 
generous research attitude to informants. I will attempt to listen, learn 
and articulate pupils' experiences of time without being governed 

1Lipman, 1980; 
2Piaget, 1968; Jahoda, 1988; Westergren, 1990. 
3Ricoeur, 1988. 
4Elias, 1992; von Wright, 1971. 
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by grand theories. This does not, however, exclude a theoretical 
framework. 

Children's experiences of time are embedded in a cultural con
text permeated by many different disciplinary time concepts. 

A multidiscipIinary approach 

Time can be studied within many disciplines and on different levels. 
In previous research about time you often find overlaps between 
different interests of knowledge, but it also seems, as if a philosoph
ical perspective is present in most disciplines' research about time. 
In philosophy of time there are three basic issues that are also 
reflected in other disciplines.S One question is if time is an extern 
object or if time can be experienced only by the subject. The other 
two deal with the problem whether time is homogenous and mea
surable, or not. It can be noticed that physicists, biologists, anthro
pologists, psychologists and sociologists relate their work to these 
basic philosophical issues of time.6 

In this study I have used a multidisciplinary approach to be able to 
understand various expressions of schoolchildren's experiences of 
time. Initially I examine different disciplinary concepts of time in 
order to create a frame of interpretation. These assumptions form a 
connection between the theoretical and empirical part of this study. 
Most of my empirical work deals with the way schoolchildren 
describe their every day experiences of time and a minor part 
focuses time expressions in school practice. 

Multidisciplinary concepts of time 
In a classification of sciences, Bunge identifies a difference between 
formal and factual sciences? In his classification he also distinguishes 
different ontological levels within science. In formal sciences like 
mathematics and logic (philosophy) facts that can't be tested in the 
real world are dealt with. Factual sciences can be divided into 
sciences of nature and cultural disciplines. Sciences of nature like 
physics, biology and individual psychology usually focus an onto
logical time-dimension; what time is and can be. The cultural sciences 
of sociology- (of education), social psychology and anthropology 

SBlyton, 1989. 
6Westlund,199S. 
7Bunge, 1967. 
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usually focus an epistemological dimension; how time is and has been 
experienced and conceptualised by human beings. 

My theoretical assumptions are based on different disciplinary 
time concepts and interests of knowledge. These time concepts con
tain both an ontological and an epistemological dimension consider
ing objective and subjective time. I consider philosophy a discipline 
that keeps these dimensions and disciplinary interests of research 
together. 

Figure 1 

Objective time 

Subjective time 

Ontological 
dimension 

What time is 

Physics 
Biology 

Epistemological 
dimension 

To learn about 
time 

Sociology, History 
Dev. psychology 
Soc. of Education 

Interdi ciplinary 
field of research: --' 
philosophy 

What time is To learn about 
time 

Soc. psychology Dev. psychology 
Sociology Soc. psychology 

Some disciplinary interests of knowledge concerning ontological and epis
temological dimension of time 

Frame of interpretation 

I present my frame of interpretation in three parts. These parts 
include different interests of knowledge and are also a definition of 
certain basic concepts of this work. By doing that, I open up for a 
multidisciplinary approach, and give way for overlaps between 
different time-concepts and aspects of time. Initially I present a 
frame of interpretation about experiences of objective time, and 
secondly one about experiences of subjective time. The reason for 
departing these two is that they can usually be seen and understood 
as opposites. This dualism can be unfortunate and therefore I relate 
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these two disparate time experiences to each other in a third frame 
of reference. 

Objective time; frame of interpretation 
Objective time outside the individual can be measured mathemati
cally and is linear. This concept of time, with its roots in a 
Newtonian concept, determines the organisation of Western soci
eties on a cultural and economical level. 8 Time can be planned, sold, 
co-ordinated and valued. This concept of time is very dominating 
today and is often taken for granted. It determines sequence, dura
tion, temporal location and rate of recurrence.9 Objective time is 
used for controlling, structuring and ordering human beings. 

In many ways objective time also determines school-life. 
Teachers' and pupils' work is structured by the school-clock.10 The 
sequencing of learning, the pace of studies and other temporal 
choices are usually out of their control. 

The following definition of objective time will be used in my 
study. In the empirical parts of this work, this frame of interpreta
tion is called frame of temporality. 

Objective time is homogenous, uniform and can be devided into 
small measurable units (hours, minutes etc.). It has its origin in a 
concept of physics. 

Objective time is abstract and irreversible. 

Objective time is used for a cultural, social and economic organi
sation on a collective level and is culturally determined. 

Objective time can be used, planned, timed and co-ordinated as 
a resource and a quantity. 

Subjective time has an economic value and can include power 
and control. 

Objective time is emptied on affections and context. 

8Adam, 1990; Lundmark, 1989. 
9Zerubavel, 1981. 
10Ben-Peretz & Bromme, 1990. 
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Subjective time; frame of interpretation 
A concept of the objective and only time has been challenged within 
many disciplines, including physics.ll It is also questioned by youth 
cultures in favour of a subjective time experience which is filled 
with affections and context.12 These various and alternative time 
experiences can only exist within the subject and is deeply pel'
sonal.13 It can't be measured and involves intensity.14 It can also be 
determined by the frequency of activities in a certain period of 
time.15 This experience is difficult to grasp at and is sometimes 
looked upon as an illusion. The following definition of subjective 
time is used in my study; it forms a temporal free space. 

Subjective time is heterogeneous, unmeasurable and shifting. 

Subjective time is dependent on context and also includes affec
tions and emotions. 

Subjective time is reversible, concrete and can stand still. 

Subjective time varies between and within individuals and 
groups. 

Subjective time is loaded with intentions on a personal level. 

Subjective time can be dependent on the frequency of activities in 
a certain time-span. 

Tensions and overlaps between objective and subjective time; frame of 
interpretation 
Objective and subjective time are often seen as each other's oppo
sites. Today there seem to be many reasons for leaving this classical 
conflict and try to study the relation between the two. The meeting 
point is complicated and has been ignored in theoretical and empir-

llKleppe, 1991; Adarn, 1990. 
12Ziehe, 1989; 1993. 
13Bergson, 1903/1992; Melucci, 1992; kristensson Uggla, 1994. 
14Westergren, 1990. 
150rnstein, 1975; Fraisse, 1963. 
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ical research.16 Ricoeur has philosophical views on this dilemma 
between the time of the world and the time of phenomenology.17 

The tension can, according to Ricoeur, be described as a "third and 
human time". This "third time" can form a communication between 
an objective and a subjective aspect of time. Also Elias discusses this 
relationship between "time as object and time as subject".18 

The overlaps are considered methodically difficult to study. 
Adam asks for empirical work about the overlaps between objective 
and subjective time when it comes to both adults and children.19 In 
this study the relationship is defined as: 

There is a complicated relation between objective and subjective 
time. There are reasons for doing research about that relation. 

The relationship can be formulated as a meeting, tension or 
conflict. 

There are overlaps between objective and subjective time that 
form complicated patterns. 

Within this relation a "third and human time" can be formulated. 

The relationship can be the arena where the meeting between 
individual and collective time appears. 

Previous research about time in school practice 

Research about time in school has mainly been done within two 
traditions. A macro sociological tradition has focused how schooling 
with its time structure prepares and fosters pupils to a loyal work
force.20 The ideal worker should be co-ordinated to the machine and 
the clock. One essential concept is socialisation and hidden curricu
lum.21 Parson discusses a "moral education" that aims at disciplining 

160ne essential conclusion at ASSET (Association for the Social Study of Time) 
Dartington, july 1993, 1995, England. 
17Ricoeur, 1977. 1988. 
18Elias, 1992. 
19 Adam, 1995. 
20Poucault, 1974; Dale, 1981; Negt, 1986. 
21Gesser, 1985. 
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pupils to be punctual, effective and hungry for achievement.22 
Another concept in this tradition is disciplination. Giddens calls 
school a "power container" where pupils are controlled by tight 
schedules and timetables.23 

Steven Ball and Peter Woods are representatives of another socio
logical tradition "the new sociology of education".24 They study the 
complexity which is school with classical sociological concepts like 
power, negotiation and conflict. They find functionalist studies too 
abstract to analyse concrete school practice. Ball has in his ethno
graphical studies shown fights and resistance at school and rejects a 
"cool rational process at school",25 There are always pockets of resis
tance concerning time, work time and punctuality. 

Willis also draws the conclusion that pupils form a culture of 
resistance by forming a time-culture of their own within the walls of 
the school. 26 

Questions at issue of the thesis 
The aim of this study is to understand, describe and interpret 
pupils' experiences of time. The work will be guided by the follow
ing questions: 

• How do pupils experience objective time and how can these 
experiences be related to the frame of temporality on a collective 
level? 

• Do the pupils express experiences of subjective time and how 
can these experiences be characterised? 

• Are there experiences which indicate and articulate the meet
ing/tension/conflict between objective and subjective time? 

• Are there expressions for a meeting between time of school and 
time of pupils? How can that meeting be characterised? 

• How can pupils' time experiences be related to a didactic con
text? 

22Parson, 1964. 
23Giddens, 1984. 
24BalI, 1980. 1981. 1987; Woods, 1979. 
25BalI, 1987. 
26WilIis, 1981. 
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Procedures 

Collecting data 
My empirical work has been carried out in two phases, and I have 
used various methods to understand pupils' experiences of time. In 
the main study I collected 211 essays written by pupils aged 
between eight and twelve. The theme "What I think about time" was 
introduced during lesson time in a setting that is well documented 
to be time-loaded. The essays were content-analysed, but I also used 
surveys about these children's interests, attitudes to school and 
family situation in order to get a good picture of their every day life. 
The informants in my study have also, in a time-span of three years, 
written essays about other themes within the research project where 
I collected my data.27 I interpreted no less than fifteen different 
materials from three children to get the possibility to write close, 
consistent and thorough descriptions. Some drawings from the 
informants' essays were used in order to "decrease the cultural dis
tance" and to complete other materials.28 

The second study is ethnographicat.29 During the two initial 
weeks of an autumn term I collected ethnographical material from 
two secondary classes. I have used data from group and individual 
interviews, field notes, evaluation data and recordings to find out 
how time is present in rhetoric. But simultaneously I tried to find 
forms of temporal experience beyond words in the classroom; 
"body-practice".30 During my fieldwork I also had the opportunity 
to enrich categories that were created in my first study. 

The research process; contents analyses and interpretations 
Ricoeurs methodical works have influenced my research process.31 
The process can be characterised as an interaction between my intu
itive understanding of different research materials, contents analy
ses, the act of interpretation and strong and emotional emphasis in 
the texts. "The text calls for reading".32 This process was due to my 
ambition to create a hermeneutic entirety. 

Contents analyses were made to find patterns, similarities and 
differences that could form a base for my table of categories. The 

27 Green & Hartman, 1992. 
28Ricoeur, 1988. 
29Hammersly & Atkinson, 1983. 
30Hastrup & Hervik, 1994. 
31Ricoeur, 1988. 
32Ricoeur, 1988. 
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aim of the interpretation was to understand the meaning of the 
pupils' experiences of time. Consistent intentions in the data mate
rials were found and articulated. 

In order to make my research process visible and explicit I have 
used a model after Constas.33 He claims that the researcher with a 
"documentational table" can open up for criticism and also shows 
where and how categories were initiated. After all categories are the 
researcher's own construction. In the process of analysing data I 
initially distinguished between analyses of objective and subjective 
time, to find that this dualistic relationship was too simple. The 
essence of my empirical material was to be found by confronting 
objective and subjective time. 

Findings; three dimensions of time 

When reflecting about time, the informants describe three dimen
sions of time. They write about the characteristics of both subjective 
and objective time; an ontological dimension of time. But also an epis
temological dimension can be found; there are various expressions of 
how and where children come to learn about objective time, which 
also involves a de-learning of subjective time. A third dimension 
contains existential texts about how both subjective and objective 
time should be or could be in every day life; the potentiality of time. 
The three dimensions can be described in a figure: 

Objective 
time 

Third and 
human time 

Subjective 
time 

Onological 
dimension 

I What time is 

\.. 1 , 
What time is 

;. 
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Figure 2 Three dimensions of time that can be found in the essays 

33Constas, 1992. 
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Most of the results focus the field where childrens' experience, the 
meeting/ conflict, tension between subjective and objective time. In 
this meeting point they reflect about how they are disciplined into a 
non-stop-society, and they ask for "time-out". They have to abandon 
a "task-oriented" time orientation in favour of a "time-oriented" 
one.34 The character of the task doesn't have an impact on how long 
you work; the clock tells you when, how long, how often, how 
quickly and in what order you do things. This can especially be 
noticed in school where most learning activities are scheduled by 
the school clock. 

The ontological dimension of time; a conflicting picture of the character of 
time 
This conflicting picture can be a useful point of departure to under
stand why the children experience a problematic tension between a 
subjective and an objective aspect of time. The following characteris
tics of time can be found in the children's essays. They make a clear dis
tinction between the ontological status of subjective and objective 
time. 

Objective time 

collective 
external! everywhere 
abstract 
quantitative 
can be divided and measured 
independent 
homogenous 
never ending/ always moving 
valuable/ a resource 
created by humans 

Subjective time 

individual 
internal 
context dependent/ feelings 
qualitative 
shifting 
dependent 
heterogeneous 
can stand still/ disappear 

Subjective time is shifting and is dependent on feelings and quality, 
and is opposed to an independent and quantitative objective time. 
The children look upon this conflict with, sometimes strong, em
phasis. 

An epistemological dimension of time; to learn about time 
The children frequently write how they feel about being pushed to 
observe, receive, learn, accept, use, integrate, reshape existing and 
well-established time-competence. By looking at the process of time-

34Thompson, 1967. 
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socialization with their own eyes, they can reveal what adults look 
upon as "natural" and take for granted. Their thoughts are filled 
with an engagement that focuses the core of the socialization-pro
cess. In the essays I've found patterns which form a progression in 
which you can trace the process of becoming a time-adult. Not all 
children follow the "ideal way", which includes adapting correct 
attitudes of time. Girls do more than boys and I have found tenden
cies that the oldest girls already are time-adults at the age of twelve. 
Initially clock time is imposed upon them by external demands to 
learn how to read the clock, and ends up by time-obsession and 
everyday authority of time. In between children have to do many 
time-lessons. The aim of these lessons is to internalise time so that 
no extern time-pressure is needed. Most children are diSciplined at 
school, others get their time-exercise after school through time-fixed 
leisure activities. 

It's quite a struggle to gain clock literacy if you listen to what these 
children have to say. There is a great deal of work to be done at 
school, in spite of the fact that Swedish curriculum doesn't contain 
any recommendations concerning time since 1962, except from 
telling the time. The remaining time-lessons are implicit, but obvi
ously experienced distinctly by the pupils. All the lessons are based 
on the assumption that time is abstract, uniform and possible to 
divide and measure.35 

Gaining a social time-competence involves a normative process in 
which the child learns about both formal and informal time-rules 
and conventions. There are many things you have to know to be 
considered a time-adult. Some children have come far in their pro
cess and describe strategies they use for managing demands from 
society. They can tell what it means to be a time-adult. Others are 
fighting back a non-stop society by questioning social time-facts, 
and they threaten the smooth timetables of school by creating 
"pockets of resistance".36 The clock is the very symbol of this social
ization-process. 

In my material I have found expressions for both external and 
internal demands. The external time-constraint is formulated and felt 
from three arenas. This external constraint seems to be imposed by 
force (symbolic violence) and by an everyday "telling off"-principle. 
Most children can recognise and describe discipline-signals from: 

35Which is the definition of a newtonian timeconcept. 
36Ball, 1990; Willis, 1981. 
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school family the collective 

starting time 
playtime 

waking-up time 
dinner time 

bus-and train time 
leisure-activity times 
meeting time lesson time 

lunch time 
going home time 

bed time 
TV -time 

These external constraints mean that children have to give up their 
own projects; they have to be punctual and change their original 
plans by doing "something shorter". Doing things quickly is making 
a non-stop society possible. By giving up their own projects pupils 
may stop playing, ignore feelings of hunger, stay inside and let 
time-rules and conventions invade their subjective time flow. The 
external demands prepare children for a life in a non-stop-society. 

We are given so much homework that I have to stay inside 
more than I want to. ( Boy, 12) 

The external time-demands also mean to be time-conscious. Time
lesson one means to learn how to read the clock. You have to consult 
your wristwatch all the time, have time in mind and keep the time. 
To be in time is the contents of time-lesson number two. 

A traditional way of putting more pressure on children at school, 
is to let those pupils who come too late stay behind. The teacher, as 
a time-controller, can use a well established instrument for correct
ing bad time-behaviour. These two pupils describe this phe
nomenon from two different points of view: 

I think time is important. One pupil in our class is always late 
for school. Our teacher tells him off every day, but the next day 
he is late again. I call that to be busy ( ... ) I'm never late for 
school. (Girl, 11) 

Time means nothing to me. For example, when I wake up and 
see what time it is I have to hurry, because the later I am for 
school, the longer I have to stay there in the afternoon. (BOY, 11) 

Next lesson means to give up their own projects and postpone pleasure. 
Some children describe that they have to do "shorter things" or that 
they are forced to stop playing because of time-fixed activities. 
Lesson four can be to take time for granted. Clock time is then consid
ered a law of nature. Without time we wouldn't survive. 

For keeping things in order you need to know lesson number five. 
Without clock time there would be a chaos; people would come and 
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leave as they like and no synchronisation would be possible. Social 
life wouldn't work without the knowledge of lesson five. To under
stand that time as an ordering principle is important. Lesson number 
six is to take for granted that punctuality is a virtue. When you've 
learnt this lesson you have internalised that being too late is some
thing to be ashamed of. 

Time is very important. Time is important to adults and to chil
dren. How would it be if people didn't care about time? It 
would be a disaster. Time, you have to catch it! (Boy, 10) 

The seventh lesson is about the value of time. Some children know 
that time can be treated as money and that time is a resource that 
must be taken care of. The words of Weber "to lose time is a sin", 
seems relevant here.37 Time that hasn't been used properly is 
looked upon as wasted. Time is also valuable because of the fact that 
haste can be connected with status. 

Time flies and you know that! Take care of it, please do! (Girl, 
12) 

Below I present the "ideal way" of time socialization that is experi
enced and described by schoolchildren in my study. One last lesson, 
that is noticeable in some girls' essays, is about wanting more time to 
be able to do more. 

I think about what I ought to do, but not have the time to do. I 
complain about it to other people. But if I hadn't complained so 
much, then I would have had time to do much more. (Girl, 11) 

External time-constraint Lesson 1: Learn to tell the time 
Lesson 2: Learn to be punctual 

Internal time-constraint Lesson 3: Give up projects of your 
own/postpone pleasure 

Lesson 4: Take time for granted 
Lesson 5: Want time for order 
Lesson 6: Know that punctuality is a 

virtue 
Lesson 7: Treat time as money/time 

is valuable 
Constraint to make a career? Lesson 8: Long for more time to be 

able to achieve more. 

37Weber, 1978. 
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To learn about time, just by spending your time at school 
Several temporal frame factors strictly determined school practice. 
Three new temporal frame factors were disguised in my ethno
graphical study. They were due to recently implemented reforms. 
The temporal context in the two classes were different. One had a 
stronger classification than the other which meant that the pupils' 
own rhythms were ignored and that there were few overlaps 
between different lessons, subjects and breaks. School time and les
son time were considered separated from "free time" and private 
time and the collective time of the school. 

In the class with a weak temporal framing pupils' lessons were 
longer and more integrated. They planned their own work and 
could sometimes choose sequence, frequency, duration and rate of 
recurrence of certain tasks. 

Certain assumptions about time were fundamental to the organi
sation of schoolwork. Analyses show that schoolwork is organised 
on an objective and "correct" time concept which excludes individ
ual variations and rhythms. 

Table 1 Such time, such school practice. The relation between certain 
assumptions about time and school practice 

Assumptions about time Consequences at school 

extern Invisible, but always present 

abstract Time orientation 

nature science Time is mathematics 

divided Work in 40-min units after the clock 

measured Makes timetables possible 

independent Difficult to influence 

homogenous The same speed all the time 

essential to life Security about planning 

the "right time" The clock always decides 

looking ahead An instrument for planning 

valuable Time should be used efficiently 

a resource Time can be changed 

collective Time co-ordinates pupils 

rational Used for efficient planning 

quantitative Measure work-lecture and subject time 
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It seems as if pupils just by spending their time at school are 
socialised to a time concept with its origin in a Newtonian time con
cept. The schedule is built on an extern and rational order about 
sequence, frequency and duration. 40 minutes of mathematics for 
one pupil is worth 40 minutes for another pupil or the teacher. 

The existential dimension of time; how and what time ought to be 

You may wonder that your small children can raise such big 
issues. Yes, it is wonderful that they do. But equally remarkable 
is the fact that you probably used to do so yourself at one time, 
and virtually forgotten how. (Lipman, 1980, p 36). 

The children have ideas about how subjective time ought to be. 
They want it to pass slowly when life is pleasant, and quickly when 
they are bored. Unfortunately it behaves the opposite, which the 
children think is unfair. They ask for task-orientation and an increase 
of their own private time. Is this an expression for a hedonistic way 
of life? My interpretation is that these children want to create a 
space for feelings, engagement and autonomy. 

In the essays I also find "pockets of resistance" .38 Many time
anarchistic children fight for keeping the autonomy of their own 
time. I'll try to give voice to resistance and alternatives against 
everyday authority of time. 

When we are having our summer holiday it's so nice to forget 
about time. Sometimes I wish that there were no watches to be 
in time for. (Girl, 10) 

There are several reasons for children to protest against time. Their 
texts demonstrate a movement from temporal framing to what I call 
a temporal free space. In these movements there is intentionality and 
usually a temporal dimension. The children verbalise their projects, 
visions and desires concerning time. Most of them seem quite possi
b le to fulfil. 

Grown-ups are often in a hurry, because they have so many 
things to do. I can't tell you all the things they have to do. But I 
know that they are often in a hurry. Humanity wouldn't man
age without time to depend on. (Boy, 10) 

Everything passes so quickly that I can't keep up. (Girl, 11) 

I feel that when you think, you need time. (Girl, 9) 

38Ball, 1990. 
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What we see here is a movement away from temporal framing to 
temporal autonomy, or perhaps a temporal exile. Several children 
criticise adults for not having time for their children, and being 
trapped in non-stop-society. Within this criticism you also find 
aggression against our modern and stress-loaded civilisation. There is also 
a tendency that our time-burdened society doesn't give time for 
reflection. Non-stop-society has no room for thinking. Some children 
even formulate what it means not to have time to think. They can't 
notice and take care of what passes by in an extraordinary tempo. 
They can't integrate what they notice and learn at school. There is a 
great search for time for reflection in school and elsewhere in soci
ety. 

When you listen to children's temporal projects, visions and 
potentialities you can construct and formulate - what might be 
regarded as - a picture of a temporal exile. There is an existential 
dimension in the texts that involves how everyday life could or 
should be without everyday authority of time. Below I have con
structed the optimal temporal autonomy as children express it. 

Time to: think and reflect 

follow projects of your own 

take the day as it comes 

learn 

be child 

have fun 

be outside 

Time for: parents 

holiday 

meals 

myself 
peace and calm 

These children have alternative visions and still have the ability to 
question what adults take for granted, have forgotten to ask for or 
don't have time to think about. 

Within this existential dimension of time there are empirical find
ings about Ricoeurs "third and human time" where time of the world 
communicates with lived time of the subjective. The children write, 
on one hand, about an objective, endless time of the calendar. On 
the other hand, they have experienced a lived, ending time of the 
individual. Ricoeurs third and human time can also be seen as a 
meeting between a physical, biological, philosophical and sociologi
cal time concept. According to Ricoeur, human time can only be 
visible in the narrative, and it appears in three couplings; the calen
dar, the generations and the trace. 

Several children, most of them girls at the age of twelve, can 
relate their own life span to an endless and immortal time of the 
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calendar. Thoughts about the biological restrictions of humans' 
lived time make them wonder about the meaning of life. They have 
realised that humans are small compared to the cosmological beats 
of "Horologium Dei". Cosmic time doesn't even notice when some
body dies. 23 % of the girls formulate existential reflections when 
writing about time. 

Is the meaning of life to live and die after the clock? (Girl, 11) 

I have been thinking about, if time is the master of my life! 
(Girl,12) 

Some concluding reflections for school practice 

• Pupils are very well capable to express and suggest alternatives 
to their school situation, if they would only get the opportunity. 
They can also question what adults take for granted about 
schooling. 

• Pupils learn very efficiently how to use and plan time as a 
scarce resource. This hidden time-knowledge is part of a compe
tence that is needed to be a proper schoolchild. Most of the time
educated pupils disregard plans and projects of their own. 

• Pupils make a clear distinction between the time/rhythms of 
school and their own private time/rhythm. 

• The terror of the 40-minutes lessons is an obstacle to a problem 
based, self directed and thematic learning. 

• Many pupils ask for reflection- and thinking time at school in 
order to be able to reflect on and integrate experiences. 

• School practice is based on, determined and framed by a well
established assumption that time is objective, quantitative, mea
surable, abstract and a valuable resource. 
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Bilaga 1 

TEMA 7 Sa tanker jag om tiden 

Den hal' gangen har dom hittat pa ett knepigt amne at oss. De vill 
att ni ska skriva om hur ni tanker om tiden. Det ar ju sa att: 

Somliga sager att de har gott om tid, andra sager att de har 
ont om tid. 
Man talar om framtiden och om hur det var forr i tiden. 
Vi kommer ihag hur det var for nagra dagar sedan och vi ser 
hur det ar just nu. 
Overallt finns tiden. Men vad menas egentligen med tid? 

Skriv ntlgonting om hur du tiinker om tiden. 

Upplever du alt den kommer tillbaka eller forsvinner? 

Niir har tid betyde/se fOr dig? 

Om nagon bad dig rita hur man kan tiinka sig tiden, hllr skulle du 
da rita? 

Skriv rubriken Sa tanker jag om tiden, och rita garna nagot till. 

Kom ihag attnar du skriver eller ritar fOr BALlL sa finns inget som 
ar ratt eller fel. Vi fragar ju alltid hur just du ser pa saker och ting, 
och da kan ju inget vara fel, eller hur? 

Lycka till med uppgiften! 
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