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1. Sammanfattning 
Detta är en strukturerad litteraturstudie som baseras på tidigare forskning samt vetenskapliga 

artiklar. Vårt syfte är att genom våra fyra frågeställningar ta reda på hur utvecklingen av 

tidsuppfattning sker i de yngre åldrarna samt hur barn förstår historisk tid. Vi kommer även 

belysa varför arbetet med tidsuppfattning är viktigt och vilka arbetssätt som är mest 

gynnsamma för att utveckla barns tidsuppfattning. 

 

Resultatet visar att barn utvecklar sin tidsuppfattning främst i förskoleåldern och i de tidiga 

skolåren, men denna är egentligen inte helt utvecklad förrän i de tidiga tonåren. Resultatet 

visar även att det är viktigt att arbeta med tidsuppfattning då detta bland annat utvecklar 

elevernas identitet, självständighet samt verklighetsuppfattning. Studien visar vidare att 

undervisningen ska utgå från elevernas egna erfarenheter samt att undervisningen ska 

konkretiseras och levandegöras.  

 

Utifrån vår studie har vi dragit slutsatsen att forskningen skiljer sig på så sätt att den äldre 

forskningen fokuserar på kognitiv mognad och utveckling av tidsuppfattning i stadier. Den 

yngre forskningen lägger istället fokus på att utvecklingen av tidsuppfattning sker genom 

samspel samt lämpliga undervisningsmetoder. Vi har även uppmärksammat hur den äldre 

forskningen genomfört studier på betydligt äldre barn än vad den yngre forskningen gjort.  
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2. Inledning 
Under genomförandet av en kvalitativ studie utförd av Ekberg m.fl. (2009, s. 22), ställs 

frågan: ”Finns tid alltid?”. En elev på 6 år svarar: ”Tiden kommer alltid att finnas så länge 

den inte går sönder. Till exempel om klockan går sönder, då finns ju inte den klockan. Då kan 

man inte se tiden.” 

 

Citatet ovan beskriver hur barn i de yngre åldrarna kan se på tiden som något konkret, 

exempelvis ett fysiskt föremål. Något som stödjer denna teori är Oakdens och Sturts (i 

Hartsmar, 2001, s. 49), tolkningar som visar att yngre barn till en början använder sig av 

konkreta händelser och objekt i vardagen för att relatera till tid.  

 

Det finns många sätt att förklara begreppet tid. Westlund (1996, s. 1) menar att tid dels är 

något kulturellt, socialt och ekonomiskt där samhällets individer passar tider och planerar sin 

tid. Men begreppet tid kan också förklaras genom att tiden går olika fort. Oftast upplever man 

att tiden är en bristvara. Tidsbegrepp används i många olika vetenskapliga perspektiv, 

exempelvis i det biologiska och sociologiska. Med detta i åtanke är tid ett komplext 

forskningsområde som har behandlats inom tvärvetenskaplig forskning och i filosofiska 

debatter under flera tusentals år (a.a.). På grund av detta anser vi att ämnet fortfarande har en 

viktig roll i samhället. 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv hävdar vi att det är viktigt att utveckla en god förståelse för tid 

för att på så sätt kunna vara en aktiv medborgare i samhället, genom att passa tider inom 

arbetslivet och i olika vardagssituationer. Sjöberg & Westlund (2005, s.42) menar att klockan 

möjliggör tidspassning och ordning i samhället. Utifrån de upplevelser barn har om tid har 

Sjöberg & Westlund (2005, s. 42) delat in dessa i tre olika externa tidskrav; skolmiljön, 

hemmiljön och kollektivet. I skolmiljön handlar tidskraven om exempelvis rasttid och 

lektionstid. Under tiden som hemmiljön behandlar uppstigningstid och mattider, både för 

familjen men också för den enskilda individen. Det sista tidskravet handlar om kollektivet, 

där fritidsaktiviteter och möten har sin roll. 

 

Ett annat skäl till att tidsuppfattning har en betydelse för den enskilda individen är att det är 

nödvändigt att förstå dåtiden för att kunna leva i vår nutid och planera för sin framtid. 
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I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet med fokus på de 

samhällsorienterande ämnena för årskurs 1-3 (Skolverket, 2011) återkommer olika 

tidsbegrepp i syftesdelen, det centrala innehållet och i kunskapskraven. I syftesdelen belyses 

det att eleverna ska få möjligheten att utveckla en insikt om att det förflutna präglar vår syn på 

nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. I det centrala innehållet betonas det att 

tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid ska behandlas i undervisningen. I 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 är ett av målen att eleven i viss 

utsträckning ska kunna använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i 

tid (Skolverket, 2011, s. 188-202). 

 
Med detta i åtanke vill vi som framtida lärare undersöka och få ökad kunskap om hur 

forskning anser att barn utvecklar tidsuppfattning samt hur man bör arbeta för att främja detta. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att undersöka och tolka hur forskningen 

anser att utvecklingen av barns tidsuppfattning sker samt vilka arbetssätt som är mest 

gynnsamma i skolan. Vi kommer även behandla hur forskningen anser hur barn förstår 

historisk tid. 

 

Dessa frågeställningar ligger till grund för att uppfylla studiens syfte: 

•   Hur sker utvecklingen av barns tidsuppfattning i de yngre åldrarna enligt forskningen? 

•   Hur förstår barn historisk tid enligt forskningen?  

•   Varför är det viktigt att arbeta med tidsuppfattning i skolan enligt forskningen?  

•   Vilka arbetssätt är enligt forskningen mest gynnsamma för att utveckla barns 

tidsuppfattning? 
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4. Bakgrund  

4.1. Begreppsförklaring 
4.1.1. Tid 
Lundmark (1989, s. 9) menar att tid är en svårfångad företeelse och det är svårt att reda ut vad 

tid egentligen är. Ett försök till att förklara tidsproblematiken kan delas in i fyra olika fält; tid 

och materia, vilket innefattar tiden och den fysiska omgivningen. Här behandlas frågor 

gällande död materia, till exempel relativitetsteorin och himlakropparnas rörelse. Men detta 

fält innehåller även biologiska processer, så som människokroppen. Ett annat fält är tid och 

mänskligt psyke, där tiden exempelvis kan upplevas som snabb respektive långsam. Det tredje 

fältet kallas tidsfilosofin, där individen frågar sig vad tid egentligen är. Det fjärde och sista 

fältet beskriver tid som en samhällsföreteelse, vilket innefattar hur människor organiserar sig 

ekonomiskt, socialt och kulturellt (Lundmark, 1989, s. 10-11). Lundmark (1989, s. 72) menar 

att hos oss människor har det alltid funnits en strävan efter att ge tiden en annan innebörd än 

bara ett brukbart nu. Denna strävan har yttrat sig i försök att skapa sammanhang mellan dåtid, 

nutid och framtid i ett växelspel där tidsskedena existerar tillsammans och påverkar varandra. 

Levstik & Barton (2008, s. 61) hävdar att tid inte existerar i naturen, utan är något människor 

uppfinner. Lindqvist (2000, s. 108) poängterar att barn lär sig känna igen tiden som en symbol 

för en social institution och att de ofta kan känna ett tvång som är relaterat till skolan.  

 
4.1.2. Tidsuppfattning 
Åslund (2010, s. 8) hävdar att tidsuppfattning hänger ihop med barnets verklighetsuppfattning 

och självständighet. Därför kan det vara viktigare än vi kanske tror för barn att förstå tid. 

Alderman & Janeslätt (2004, s. 3) framhåller att tidsuppfattning är en kognitiv förmåga och 

idag har man vetskap om att minnet är nödvändigt för att bygga upp tidsuppfattning. Det finns 

en särskild minnesfunktion som är kopplat till tidsuppfattning, det så kallade referensminnet. 

Man kan säga att tidsuppfattning är ett komplext fenomen. Lindqvist (2000, s. 108) menar att 

vuxnas tidsuppfattning kan kollidera med barnens tidsuppfattning. Hon menar vidare att barn 

egentligen inte har någon möjlighet att påverka tiden, vilket gör att de är beroende av vuxnas 

beslut. Westlund (1996, s. 13) beskriver tidsuppfattning utifrån filosofen Elias perspektiv som 

innebär att tidsuppfattning anses vara ett resultat av hur människor organiserar sig 

ekonomiskt, kulturellt och socialt. Alderman & Janeslätt (2004, s. 1) hävdar att 

tidsuppfattning, så som känsla för tid och förmågan att planera sin tid, kan innebära 

svårigheter och begränsningar i vardagen för vissa individer. Exempel på detta kan vara 

personer med autism, ADHD, utvecklingsstörning eller andra neurologiska funktionshinder.  
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4.2. Teoretiska perspektiv som forskningen belyser 
4.2.1. Piaget 
Vi har valt att presentera Piagets teorier i detta avsnitt med anledningen att han har haft en 

stor roll inom forskningen kring tidsuppfattning. Den äldre forskning vi har använt oss av i 

vår studie har genomsyrats av Piagets tankar. Därför anser vi att en beskrivning av hans 

teorier är av relevans för vår studie. 

 

Jean Piaget föddes i Schweiz år 1896 och hans arbete är känt över hela världen. Piaget är en 

pedagog som har haft stort inflytande på vår nuvarande kunskap om hur barn tänker och lär, 

från födseln och upp till övre tonåren. Han skrev sin första vetenskapliga artikel redan vid 11 

års ålder, vilket betraktas som början till en mycket ovanlig vetenskaplig karriär. Piaget kom 

att skriva flera hundra artiklar och uppsatser samt fler än 60 böcker. En av Piagets viktigaste 

tankar i fråga om barns utveckling är att barnet ska stå i centrum av sitt eget lärande 

(Halpenny & Pettersen, 2015). Piaget betonar också att barns utveckling sker i olika stadier. 

Utvecklingen sker då barnet genomgår en förändring i de kognitiva strukturerna (Hartsmar, 

2001, s.55). 

 

Holmgren & Nilsson (2007, s. 14) beskriver hur Piaget ägnade sig mycket åt att forska kring 

hur barn utvecklar tidsbegreppet. Det han kom fram till var att barn börjar intressera sig för 

tid utifrån två olika aspekter. Den ena aspekten är ordningsföljder av händelser medan den 

andra är tidslängd eller intervaller mellan olika händelser. Piaget konstaterar även att 

tidsbegrepp hos de minsta barnen är nära kopplat till rörelse och hastighet. Barn uppfattar det 

som att tiden går fortare ju fler händelser som sker. Han tror inte att det är förrän vid åtta års 

ålder som barnet får ett rationellt begrepp om hastighet som ett förhållande mellan tiden och 

den genomlöpta sträckan. Piaget visar på att barns tidsuppfattning skiljer sig från vuxnas på 

det sätt att barn inte klarar av att tänka reversibelt och samtidigt inte kan relatera tid till rum 

och hastighet (Rudnert, 2010).  

 

Alderman & Janeslätt (2004, s. 2) hävdar att i stort sett all litteratur om hur tidsuppfattning 

utvecklas hos barn hänvisar till Piagets teorier om barns utveckling. 
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4.2.2. Vygotskij 
Vi har valt att även presentera filosofen Vygotskijs teorier med anledning att han 

representerar en mer modern syn på lärande jämfört med Piaget. Däremot har vi inte hittat så 

mycket forskning kring tid och tidsuppfattning som vi önskat men vi väljer ändå att presentera 

Vygotskijs tankar med tanke på att han belyser lärarens roll för barnets utveckling. 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) har haft en stor betydelse för pedagogiken samt för modern 

utvecklingspsykologi. Hans syn på språkets betydelse för tänkandet har även varit viktig för 

den kognitiva psykologin (ne.se). Vygotskij menar att leken har betydelse för barns 

utveckling. I leken förenas barnets känsla, vilja och tanke och barnet blir därmed medveten 

om sin omgivning (Alin-Åkerman, 1995, s. 40).  

 

Hartsmar (2001, s. 62-63) hävdar att Vygotskij poängterar betydelsen av kommunikation 

mellan människa och samhälle för den individuella utvecklingen. I denna utveckling talar han 

om två nivåer; den biologiska nivån som utgör fundamentet samt den vidare utvecklingen 

som sker inom en sociohistorisk ram. Denna behandlar barnets föreställningar och 

uppfattningar om hur världen tar form. Vygotskij menar att i ett sociohistoriskt perspektiv 

betonas såväl psykologiska som språkliga och fysiska redskap. Inom kategorin fysiska 

redskap avses alla de hjälpmedel vi har till hands då intellektet möter nya problem. Klockor, 

kalendrar och tidslinjer är konkreta exempel på fysiska redskap (a.a.). 

 

Vygotskij beskrivs som socialkonstruktivist, vilket betyder att han delar Piagets övertygelse 

om att barnet aktivt konstruerar sitt lärande och sin utveckling. Men i motsats till Piaget 

hävdar Vygotskij att den vuxne ingriper och förstärker detta lärande, och att det är då den 

sociala och kulturella kontexten ställs i centrum (Halpenny & Pettersen, 2015, s. 17). 
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5. Metod 
Denna studie är en strukturerad litteraturstudie som syftar till att söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom ett valt ämne. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att 

åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda studier (Barajas m.fl., 2013, s. 31). I 

nedanstående avsnitt förklarar vi närmare hur vi gått tillväga för att genomföra vår 

litteraturstudie. 

 

5.1. Avgränsningar 
I vår strukturerade litteraturstudie har vi läst och sammanställt nationell och internationell 

relevant forskning i form av studier, avhandlingar, artiklar samt andra tryckta källor. Den 

största delen av forskningen som ligger till grund för vår litteraturstudie är genomförd i 

Sverige, men vi har även tagit del av forskning från Storbritannien, Kanada, USA och 

Frankrike. Vi har använt oss av både manuella och elektroniska sökmetoder. Barajas m.fl. 

(2013, s. 31) framhåller att en litteraturstudie ska fokusera på aktuell forskning, men i vårt fall 

har detta ej varit möjligt då omfattningen av material inom ämnet tidsuppfattning är 

begränsat. På grund av detta har vi använt oss av både äldre och mer aktuell forskning, dock 

med en inställning att den äldre forskningen kan vara missvisande i vissa fall. Forskningen 

sträcker sig därför från år 1922 till år 2016. Vi har valt att fokusera på begreppen tid och 

tidsuppfattning. Trots det faktum att det funnits begränsat med material inom vårt valda ämne 

har vi ändå tillräckligt för att genomföra studien med ett tillfredsställande resultat. 

 

5.2. Sökmetoder 

Vi har använt oss av både elektroniska och manuella sökmetoder. Vid vår elektroniska 

sökning efter forskning har vi använt oss av olika databaser och dessa är Google Scholar och 

UniSearch. Vi har även tagit del av tidigare examensarbeten där vi med hjälp av referenslistor 

sökt oss vidare till andra källor, vilket enligt Barajas m.fl. (2013, s. 138) kan beskrivas som 

snöbollsurval. Barajas m.fl. (2013, s. 78) menar att ett vanligt sätt att hitta användbara sökord 

är att basera dessa utifrån ens frågeställningar. De sökord vi därför har använt oss av är 

”tidsuppfattning”, ”tidsuppfattning barn”, ”tidsuppfattning skolan”, ”tidsförståelse”, ”tidens 

värde” och ”tid skolan”. 
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5.3. Inkluderat material 
I databasen Google Scholar började vi att söka med det generella sökordet ”tidsuppfattning”. 

Detta ansåg vi gav för många resultat och ingen av de första resultatens rubriker lät relevant 

för vår studie därför lade vi till ordet ”barn” till sökordet ”tidsuppfattning”. Sökorden 

”tidsuppfattning barn” genererade i ett mindre antal träffar där vi bland annat fann ett 

examensarbete skrivet av Ekberg m.fl. (2009). I denna produktionsuppsats med titeln ”Ett år 

är en gammal jul till en ny jul” undersöker författarna barns uppfattning av tid inom 

matematiken. En annan studie vi hittade med ovanstående sökord är skriven av Åsa Larsson 

(2010) med titeln ”Ja, så man vet lite när olika saker hände”. Larssons studie har syftet att 

studera barns tidsuppfattning och gör detta med hjälp av en elevenkät i två delar. Vid denna 

sökning fann vi även en tredje studie som vi valt att använda oss av och detta var Ingrid 

Westlunds ”Skolbarn av sin tid” (1996). Denna studie har dykt upp vid ett flertal andra 

sökningar och behandlar elevers erfarenheter av objektiv och subjektiv tid. Vid vår fortsatta 

sökning i Google Scholar valde vi att kombinera sökorden ”tidsuppfattning skolan”. Vid 

denna sökning fann vi ytterligare en studie skriven av Holmgren & Nilsson (2007). Med titeln 

”Tidsbegrepp och tidsuppfattning i åk.1” syftar de till att undersöka hur verksamma lärare 

lägger en grund för förståelse av olika tidsbegrepp. 

 

I UniSearch sökte vi på sökordet ”barns tidsuppfattning”. Ett av resultaten var studien ”Time 

for time” av Gunnel Janeslätt (2009). Syftet med Janeslätts studie är att utveckla ett 

instrument för att mäta tidsuppfattning hos barn med och utan funktionshinder. Genom 

samma sökord hittade vi även här Ingrid Westlunds ”Skolbarn av sin tid” (1996). Nästa 

sökord vi använde var ”tidsförståelse” där vi hittade Nanny Hartsmars ”Historiemedvetande” 

(2001) som behandlar hur historiemedvetandet gestaltas i skolan. Vidare använde vi oss av 

sökordet ”elevers historiemedvetande”. En av dessa träffar var Kerstin Berntssons avhandling 

”Spelar släkten någon roll?” (2012). Sammanfattningsvis handlar studien om och i så fall hur 

elevers historiemedvetande påverkas av äldre släktingars livsberättelser.  

 

Övrigt inkluderat material har vi hittat med hjälp av snöbollsurval samt tips från vår 

omgivning. Detta material kommer vi nu redogöra för. Den första studien som vi hittat på 

detta sätt är skriven av Anders Albinsson (2016) med titeln ”De va svinhögt typ 250 kilo” och 

beskriver barns användning av längd, volym och tid i legoleken. Vi har även tagit del av 

Alderman & Janeslätts (2004) studie vid namn ”Tidsuppfattning hos sexåringar” som syftar 

till att utveckla ett instrument för kartläggning av tidsuppfattning. Vidare har vi använt oss av 
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Frances Blows (2011) studie som beskriver hur vi kan hjälpa barn att förstå historia. Vi har 

också tagit del av en artikel skriven av Sylvie Droit-Volet (2012) ”Time perception in 

children: A neurodevelopmental approach” som behandlar hur barn utvecklar 

tidsuppfattning. Ännu en artikel som vi använt oss av är ”Historical Thinking in the Early 

Years” skriven av Amy von Heyking (2004) vilket behandlar historiskt tänkande hos barn i de 

yngre åldrarna.  

 

Vid vår sökning om hur tidsuppfattning kan tillämpas i skolan hittade vi bland annat två 

avhandlingar som behandlar detta. Den första är skriven av Mary Ingemansson (2007) och har 

titeln ”Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna”. Denna 

behandlar hur skönlitteratur kan användas i historieundervisningen för att främja elevers 

lärande. Den andra avhandlingen är skriven av Joel Rudnert (2010) och kallas ”En översikt 

över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre”. Denna beskriver 

historieundervisningen som varit och hur undervisningen kan förbättras. 

 

Det inkluderade material vi har valt att använda har i vissa fall inte haft sidnumrering, därför 

kommer vi referera till Rudnert (2010), Larsson (2010) och Åslund (2010) med endast årtal. 

 

5.4. Exkluderat material 
Under vår sökning har många av de träffar vi fått fram innefattat studier om tidsuppfattning 

hos barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Vi har valt att exkludera dessa i vår 

litteraturstudie då vi valt att fokusera på tidsuppfattning i allmänhet och hos barn utan 

diagnoser. Vid sökningen i Google Scholar gav sökordet ”time perception children primary 

education” 1 770 000 träffar. Denna sökning gav dels träffar om barn med 

funktionsnedsättningar samt artiklar som vi inte fick tillgång till. På grund av detta valde vi att 

exkludera detta sökord. Även sökordet ”tidsuppfattning skolan barn” i Google Scholar gav 1 

640 träffar men de flesta träffar var även här relaterade till barn med funktionsnedsättningar. 

Två av de artiklar vi redan hittat (Holmgren & Nilsson (2007) och Larsson (2010)) genom 

tidigare sökord dök upp här. 

 

I det material vi har använt oss av har ett flertal av dessa nämnt Oakden & Sturt (1922). Vid 

en sökning i Google Scholar på sökordet ”Oakden & Sturt” gav detta 363 träffar. Vi har 

olyckligtvis inte fått ta del av detta material, troligtvis på grund av att artikeln är för gammal. 
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Vi kommer därför referera till Oakden & Sturt genom andrahandskällor, då deras teorier är 

betydelsefulla för barns tidsuppfattning även idag. 

Vi har använt oss av två engelska sökord, ”time perception children” och ”time perception 

primary education”. Dessa gav många träffar men de som skulle kunnat vara användbara för 

våran studie var även här otillgängliga eller behandlade studier kring barn med 

funktionsnedsättningar. Vi har dock hittat internationellt material genom snöbollsurval. 

  

Information om inkluderat material i tabellform redovisas nedan. 
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6. Material – urval av vetenskapliga texter 
Figur 1 – presentation av forskning 

 

Författare Titel År Land Sökning Sökord Metod 

Albinsson, A ”De va svinhögt typ 250 
kilo…” 

2016 Sverige   Manuell 

Alderman, I 
& Janeslätt, 
G 

”Tidsuppfattning hos 
sexåringar…” 

2004 Sverige   Manuell 

Berntsson, K ”Spelar släkten någon 
roll?...” 

2012 Sverige UniSearch Elevers 
historiemedvetande 
(27 träffar) 

Manuell 

Blow, F ”Everything flows and 
nothing stays…” 

2011 Storbritannien   Manuell 

Droit-Volet, 
Sylvie 

”Time perception in 
children…” 

2013 Frankrike UniSearch Time perception 
children (1 584 164 
träffar) 

Elektronisk 

Ekberg, S 
m.fl. 

”Ett år är en gammal jul 
till en ny jul…” 

2009 Sverige Google 
Scholar 

Tidsuppfattning 
barn (2150 träffar) 

Elektronisk 
 

Elkind, D ”Barn och unga i 
Piagets psykologi” 

1983 Sverige   Manuell 

Graninger & 
Graninger 

”Forntidsgröten: barns 
tidsuppfattning…” 

1988 Sverige   Manuell 

Hartsmar, N ”Historiemedvetande…” 2001 Sverige UniSearch Tidsförståelse (20 
träffar) 

Elektronisk 

Heyking, 
von, A 

”Historical thinking in 
the early years…” 

2004 Kanada   Manuell 

Holmgren, J, 
Nilsson, M 

”Tidsbegrepp och 
tidsuppfattning…” 

2007 Sverige Google 
Scholar 

Tidsuppfattning 
skolan (1800 
träffar) 

Elektronisk 

Ingemansson, 
M 

”Skönlitterär läsning 
och 
historiemedvetande…” 

2007 Sverige   Manuell 

Janeslätt, G ”Time for time…” 2009 Sverige UniSearch Barns 
tidsuppfattning (8 
träffar) 

Elektronisk 

Larsson, Å ”Ja, så man vet lite när 
olika saker hände…” 

2010 Sverige Google 
Scholar 

Tidsuppfattning 
barn (2150 träffar) 

Elektronisk 

Levstik, L & 
Barton, K 

”Researching history 
education…” 

2008 USA   Manuell 

Lindqvist, G ”Historia som tema och 
gestaltning…” 

2000 Sverige   Manuell 

Rudnert, J ”En översikt över 
historiedidaktik…” 

2010 Sverige   Manuell 

Westlund, I ”Skolbarn av sin tid…” 1996 Sverige Google 
Scholar 

Tidsuppfattning 
barn (2150 träffar) 

Manuell 
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7. Resultat 

7.1. Utveckling av barns tidsuppfattning 
7.1.1. 0-5 år: 
Från barnets första stund i livet påverkas denne av och blir en del av tiden. Allt de ser och gör 

involverar tid (Droit-Volet, 2013, s. 220). 

Åslund (2010) hävdar att inom denna ålderskategori sker två utvecklingsstadier. Den första 

handlar om känslan för tid och finns redan hos det nyfödda barnet. Tidsuppfattningen 

utvecklas i vardagssituationer för barnet, tillexempel vid ett blöjbyte. Vid 2-3 års ålder 

utvecklas förmågan att orientera sig i tiden, vilket är det andra stadiet. Detta kan handla om 

tid på dagen, veckan, månaden och året. Solem & Reikerås (2004, s. 236-237) framhåller att 

barn tidigt förstår att händelser sker i en förutsägbar ordningsföljd. Tid är svårt för barn för att 

de helt enkelt inte har speciellt många erfarenheter. För de små barnen är nutiden viktigast. 

De menar vidare att minuter och timmar, dagar och veckor, är svåra begrepp för barn. Ibland 

är detta en fråga om språk. Språket blir därmed ett meningsfullt redskap för barnen som gör 

att tiden och händelserna blir överblickbara (a.a.).  

 

Janeslätt (2009) beskriver utvecklingen av tidsuppfattningen med hjälp av tre byggstenar. 

Känslan för tid, den första byggstenen, finns hos det nyfödda barnet och det är barnets 

vardagsrutiner som utvecklar denna medfödda tidskänsla. När små barn ligger på skötbordet 

skaffar de sig en tidsuppfattning genom att få en känsla för hur lång tid blöjbytet tar. 

Förmågan att orientera sig i tiden, den andra byggstenen, sker när barnet är 2-3 år gammal. 

Här handlar det om att förstå tid på dagen, veckan, månaden och året. I 4-5-årsåldern börjar 

barnet oftast fråga om hur mycket klockan år. Förmågan till tidsplanering, den tredje 

byggstenen, börjar utvecklas vid 6 års ålder. Barnet får en känsla av kontroll och 

självständighet när barnet förstår vad tid är. 

 

Vidare noterar Ames (i Alin-Åkerman, 1995, s. 243) att det finns ett konsekvent mönster 

inom tidsmognad. Han hävdar att barn vid två års ålder förstår ”idag”, vid 2,5 års ålder förstår 

barn även ”imorgon” och vid tre års ålder förstår de också ”igår”. Däremot motsätter sig Alin-

Åkerman (1995, s. 163) Ames tankar och menar på att denna utveckling inte sker förrän 

barnet är 3-4 år. Det ska dock tilläggas att barn ofta tror att ”igår” innefattar allt som har hänt 

tidigare och ”imorgon” innefattar allt som kommer hända i framtiden. Vid 3-4 års ålder 

utvecklar barnet en uppfattning om begreppen då, nu och sedan (a.a.). 
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Hartsmar (2001, s. 48) menar att barn före fem års ålder förväxlar tid och rum. Kronologiskt 

ordnande och förståelsen av varaktighet är i den här åldern obetydligt utvecklade. Yngre barn 

samtalar gärna om händelser som något som hände ”igår”. Vid fem års ålder sker en viktig 

utveckling i att ordna händelser i kategorierna ”tidigare” och ”senare”. 

 

7.1.2. 5-10 år: 
Vid sex års ålder går barn ofta från ”här och nu” till ”långt bort” och ”längesedan” (Alin-

Åkerman, 1995, s. 238). Barnet börjar alltså nu intressera sig för det förflutna.  

Vidare menar hon att intresset för klockan växer vid 5-7 årsåldern. Somliga barn kan hela 

klockan, inte bara hel- och halvtimmar. Vid den här åldern har barn också en realistisk 

uppfattning av tid. Piaget (i Alin-Åkerman, 1995) hävdade att barn måste behärska tre nivåer 

innan de kan förstå tidsbegreppet konkret. Den första handlar om att kunna placera ”före” och 

”efter” i rätt ordning. Den andra handlar om att bedöma hur lång tid någonting pågår. För att 

barnet ska förstå ett tidsbegrepp krävs det att barnet behärskar tre olika kriterier; denne ska 

kunna svara på tidsordet, till exempel att barnet väntar när man säger ”snart”. Barnet måste 

också kunna använda ordet i spontant tal samt svara på frågor som har med begreppet att 

göra. Genom detta går barnets tidsbegrepp från det konkreta till det abstrakta (Alin-Åkerman, 

1995, s. 242). 

 

Enligt Alderman & Janeslätt (2004, s. 5) kan femåringar börja bedöma en varaktighet, men 

det är inte vid förrän vid sex års ålder som barn blir medvetna om att fysisk tid finns och då 

börjar bli tidsmedvetna. Det är då färdigheter relaterade till tidsuppfattning accelererar och 

barnet har här kommit så långt att det börjar kunna läsa av klockan och känna till många 

begrepp för tid, exempelvis veckodagarnas namn. Vid sex års ålder har barn oftast en god 

uppfattning om hur länge olika vardagliga situationer håller på. De har då en rik 

erfarenhetsbas i sitt referensminne, även om de inte kan ange tidsmängder i minuter och 

sekunder (a.a.) 

 

Hartsmar (2001, s. 49) menar att vid sex års ålder kan barn redogöra för sin ålder. Men det är 

dock inte ännu förenat med förmågan att avgöra relationen mellan ”yngre” och ”äldre”, då de 

ofta kan förväxla höjd respektive längd med ålder. Vid sju års ålder börjar barn däremot 

kunna hantera grundläggande begrepp som har med objektiv tid att göra, som exempelvis år, 

årstider, månader, veckor, dagar samt klocktid.  
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I en studie visar Albinsson (2016, s. 136) hur äldre förskolebarn kan mäta tid trots att de inte 

behärskar tidsbegrepp som år, veckor, dagar eller klockan. Han menar att barn istället mäter 

och uttrycker tiden utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Barnens mätande av tid var 

särskilt framträdande, enligt Albinsson, när de lekte och byggde med legofordon. Det barnet 

hade byggt av lego sattes in i ett tidsmässigt sammanhang, eller inspirerade barnen till tankar 

och reflektioner kring tid som sedan användes i leken. Tiden kunde även användas till att 

ordna händelser i en viss bestämt tidsordning, vilket visade sig gav en struktur åt och 

möjlighet att genomföra legoleken. Barnen mätte också tid för att uppskatta hur mycket tid 

som går åt för att utföra olika handlingar i legoleken (a.a.). 

 

7.1.3. 10 år-tonåren: 
Då vi valt att fokusera vår studie på de yngre barnens utveckling av tidsuppfattning vill vi 

endast kortfattat belysa hur utvecklingen sker i de äldre åldrarna, från 10 år och upp till 

tonåren. 

Hartsmar (2001) hävdar att barnet först vid 13-års ålder kan föra logiska resonemang om tid, 

utan konkreta material samt förstå att tid är en abstraktion. Hon poängterar även att det är vid 

elva års åldern som barns tidsuppfattning utvecklas med ett plötsligt språng. Oakden & Sturt 

(i Klingberg m.fl., 1955) motsätter sig Hartsmars resonemang och menar istället att mellan 10 

och 11 år sker en snabb tillväxt inom barns tidsuppfattning. Dock menar Elkind (1983) att 

denna utveckling sker redan vid 7-8 års ålder.   
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7.2. Barns förståelse av historisk tid 
Lindqvist (2000, s. 107) hävdar att när barn upplever saker som hänt för länge sedan, 

uppfattar de det som om de befinner sig i ett annat tidrum. Barn skiljer inte på förfluten tid 

och framtid, utan upplever allt i ett ”utvidgat presens”. Detta visas på ett tydligt sätt när man 

betraktar hur barn leker. I leken skapar barn oftast ett tidrum i förfluten tid, eftersom den är 

förutsättningen för lekhandlingen. Själva handlingen utspelar sig då i presens. Leken är 

barnets sätt att berätta en historia samtidigt som det går in i ett dramatiskt gestaltande och på 

det sättet tillägnar sig barnet erfarenheter, eftersom handlingen i leken kan varieras och 

upprepas.  

 

Enligt Graninger & Graninger (1988, s. 5-10) tycks elever inte ha någon historisk tidtabell. 

Beskrivningar av förhållanden förr blandas med historiska fakta i en osorterad röra, vilket 

resulterar i en ”forntidsgröt” som innehåller allt från livet på en stenåldersboplats till 

nazismens raslära. För att förstå ämnet historia måste man dels förstå tidens utsträckning samt 

dels kunna använda relationstänkande i fråga om tidsbegrepp. Därför anser de att 

historieundervisningen bör introduceras först i årskurs 3 och 4. Man bör då välja ut ett stoff 

som hjälper barnen att i efterhand förstå dessa komplicerade företeelser, exempelvis genom 

att utgå från elevernas egna erfarenheter. 

 

Lindqvist (2000, s. 27) poängterar att barns tidsuppfattning är diskontinuerlig. Detta innebär 

att barn inte upplever tiden som varken lineär eller homogeniserad, det vill säga att de har 

svårt att uppfatta tid som dagar, månader och år. Detta medför att barn har svårt att jämföra 

olika tidsepokrar och förstå hur dessa skiljer sig åt. Ett exempel på detta är att ett barn kan 

fråga om deras farfar kände Gustav Vasa. 

Oakden & Sturt (i Levstik & Barton, 2008, s. 73) upptäckte i sin studie att två tredjedelar av 

femåringar och hälften av fyraåringar visste att deras mamma inte levde samtidigt som Robin 

Hood, det vill säga på 1100-talet. Här menar Hartsmar (2001, s. 51) att genom att lyssna på 

barnens kommentarer till frågan, verkade det sannolikt att barnen kopplade namnet Robin 

Hood till sådant som hänt förr i världen. Det var med hjälp av detta, snarare än årtalet i sig, 

som eleverna fann ledtrådar till rätt svar. Man kom då fram till att barns tidsperspektiv är 

mycket ytliga före nio års ålder och därför kan betecknas som dunkla om man rör sig med 

tidsperspektiv utöver en eller två generationer. 
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Kroppsspråket hos barn kan ge ledtrådar när elevsvar ska försöka tolkas. Ett exempel är en 

elev i årskurs 3 som, under Hartsmars studie, vid upprepade tillfällen såg på och vidrörde sitt 

armbandsur när frågor om historisk tid skulle besvaras. Eleven tycktes på det viset försöka 

manifestera den abstrakta tiden i det konkreta objektet klockan. Hartsmar (2001, s. 52) 

beskriver vidare att det faktum att barn vet vilket årtal det är när de tillfrågas innebär inte att 

de har någon uppfattning om ett vidsträckt kronologiskt system. Med hjälp av ett test har 

Oakden & Sturt undersökt detta, där man satte upp fem historiska namn på tavlan. Elevernas 

uppgift blev att ordna namnen kronologiskt med start från den som levt längst tillbaka i tiden. 

Resultatet visade att endast 20% av de tio år gamla barnen avgav korrekta svar. 

 

Levstik & Bartons (2008, s. 71-97) studie om barns förståelse av historisk tid visar att barn 

redan i förskoleålder har en viss förståelse för historisk tid. De menar att barn ofta ser 

historisk tid som en linje av händelser, istället för att förstå att händelser hänger samman och 

tillsammans bildar en helhet. De hävdar dock att forskning om barns förståelse av historisk tid 

är väldigt begränsad och att det som finns är ofta inte är fullständigt. Vidare menar de att barn 

ofta kan samtala om vad som hänt i historien, men har svårt att precisera när det hänt. Dock 

visar det sig att historieundervisningen i skolan ofta tenderar att börja med när och arbeta mot 

vad. 

 

Berntsson (2012, s. 161) beskriver att genom användandet av släkthistoria tillsammans med 

läroböcker samt andra källor kan eleverna bli mer medvetna om att historien kan ses ur flera 

perspektiv. På detta sätt får eleverna en annan, mer vardaglig och konkret bild av historien, 

som upplevs mer verklig än läroböckernas framställning. Genom att låta eleverna basera sina 

tolkningar på sina släktingars vardagliga detaljer och situationer kan de lättare göra 

jämförelser med sina egna erfarenheter och på det sättet knyta historien till sin egen livsvärld.  
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7.3. Tidsuppfattning i skolan – varför är det viktigt? 
Tidsuppfattning är en viktig grund för ett barns självständighet och hänger nära samman med 

deras verklighetsuppfattning. På grund av detta är det mer betydelsefullt än vi tror för barn att 

ha koll på tiden (Åslund, 2010). 

 
Sjöberg och Westlund (2005, s. 56-63) hävdar att en del elever ser ett samband mellan att 

kunna planera sin tid och lyckas på både kort och lång sikt. Att planera sin tid är positivt 

enligt eleverna för att man på det sättet vet vad man ska göra i förväg, man har bättre kontroll, 

man slipper stress samt att skolarbetet blir mer effektivt. De poängterar även att de elever som 

ser och använder tiden som ett verktyg för långsiktig planering är de som har ett försprång i 

skolan. 

 

Vidare menar Sjöberg och Westlund (2005, s. 51) att tankar om tid lockar fram existentiella 

frågor. Det är inga enkla frågor och dessa är frågor som filosofer ställts sig i flera hundra år, 

som är svåra att finna ett svar på. Westlund (1996, s. 156) visar på att barn har en förmåga att 

reflektera över abstrakta och filosofiska problem om de bara ges tillfälle. Genom att ställas 

inför tidsproblematiken, kan de också stimuleras till att uttrycka egna ställningsantaganden, 

vilket är en förutsättning för kritiskt tänkande. Reflektioner ger även eleverna möjlighet att 

bearbeta sina tidsupplevelser (Westlund, 1996, s. 65). 

 

Berntsson (2012, s. 152-153) poängterar att det är viktigt för barn att få reda på var de 

kommer ifrån. Historien är därför viktig för att förstå och skapa sin egen identitet. Genom att 

lyssna på släktingars historier om deras tid kan eleverna uppleva en större samhörighet och 

närhet till sina släktingar. Genom att se och höra en verklig person berätta om en upplevelse 

skapar det en förståelse för eleverna för att ”det har hänt på riktigt”, vilket i sin tur främjar 

historieintresset. Elever vill gärna arbeta med sin familjs historia i skolan och dessa 

livsberättelser främjar elevernas identitetsskapande och medkänsla (Berntsson, 2012, s. 28). 

 

Även Hartsmar (2001, s. 38-39) menar att det är viktigt att förstå tid eftersom det förflutna har 

en huvudroll på grund av att nutiden ofta tolkas som ett resultat av tidigare händelser. Med 

hjälp av detta blir det förflutna kvalitativt närvarande i det samtida. Detta förhållande kan i sin 

tur ge en känsla av kontinuitet och tillhörighet samt en förståelse för ”självklara” ordningar. 
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7.4. Gynnsamma arbetssätt i skolan 
7.4.1. Utgå från elevernas erfarenheter 
Berntsson (2012, s. 26-27, 161) anser att arbete kring ”den lilla historien” och ”den stora 

historien” gynnar utvecklingen av elevers tidsuppfattning, men också historiemedvetande. 

Detta arbetssätt handlar om att arbeta med ”den lilla historien”, alltså elevens egna 

erfarenheter eller erfarenheter upplevda av personer i dennes närhet. Dessa historier kopplas 

sedan till ”den stora historien” som avser de offentliga berättelser, som exempelvis förmedlas 

i historieböcker. Elevernas egna erfarenheter av arbete kring släkthistoria, tillsammans med 

läroböcker, ger en mer konkret och verklig bild av historien. Oakden & Sturt (i Hartsmar, 

2001) poängterar även dem att om barn får relatera till personliga händelser, till exempel 

födelsedagar, eller med kopplingar till dennes familj underlättar detta deras utveckling av 

tidsuppfattning.  

 

Det är viktigt att historieundervisningen engagerar barnen känslomässigt och är konkret. Det 

är fördelaktigt om undervisningen är upplevelsebaserad och utgår från barnens närmiljö. 

Kopplingen mellan den ”lilla” och ”stora” historien ska finnas och undervisningen kan med 

fördel vara tematiskt upplagd. En sådan slags undervisning utvecklar barnens förståelse av tid 

och verkar även stödjande i deras identitetsutveckling (Rudnert, 2010). Enligt Westlund 

(1996, s. 65) tänker barn på och har förmågan att skriva fritt om och reflektera över teman av 

filosofisk och existentiell karaktär. En skrivsituation ger möjlighet till en viss reflektion och 

bearbetning av barnets tidsupplevelser.  

 

Historien ska enligt Heyking (2004, s. 23) vara meningsfull för yngre barn. Men en viktig del 

i detta är att undervisningen bör vara lämplig och personifierad. Det ska inbegripa frågor som 

är av relevans för elevernas liv samt involvera ämnen som eleverna om möjligt har egna 

erfarenheter av. Eleverna bör ges möjlighet att utveckla egna frågor. 

Graninger & Graninger (1988) diskuterar lämpligheten i att låta elevernas första kontakt med 

historiskt skeende vara studier av förändringar över mycket långa tidsperioder, exempelvis 

från forntid till nutid. Detta grundar de på att läroplanen samt läroböcker ofta leder in 

undervisningen på frågor som barnen ännu inte är mogna för. Barn i nio-tio års åldern kan 

nämligen ha svårt för att förstå tidens utsträckning och att använda relationstänkande i fråga 

om tidsbegrepp. De menar därför att undervisningen bör utgå utifrån elevernas berättelser om 

egna upplevelser och erfarenheter. Det bör vara barnens intresse för ”hur det var förr” som är 
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utgångspunkten för en begynnande orientering om hur människor levde och verkade i 

hembygden under äldre tider. 

 
7.4.2. Att levandegöra historien 
Genom att låta barn och ungdomar använda sig av rollspel samt exempelvis datorspel, hävdar 

Lindqvist (2000, s. 106-115) att de blir mer vana vid att förflytta sig till olika historiska 

världar. Detta arbetssätt förstärker deras känsla för tidsrummet. När man dramatiserar 

historiska förlopp, får eleverna en chans att leva sig in i det historiska skeendet. Det gäller i 

synnerhet när eleverna själva får spela roller eller hitta på lekar, där de exempelvis hanterar 

historiska föremål. Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att knyta barns lek till ett 

gestaltande arbetssätt, genom att utveckla berättelsen i dramatiseringen och att eleverna får 

spela riktiga roller. På det sättet skapas det en värld med handlingar och karaktärer. Genom att 

levandegöra historien med gestaltande arbetssätt kopplas tidsuppfattning ihop med mänskliga 

handlingar (Lindqvist 2000, s. 28). 

 

Rudnert (2010) beskriver hur lågstadielärare länge har haft som tradition att göra utflykter i 

landskapet och besöka muséer i sin undervisning. Under dessa besök finns det ofta 

möjligheter att utföra tidsresor tillsammans med eleverna. Tidsresor går ut på att barnen får 

klä sig i tidstrogna kläder och i tanken flyttas tillbaka i tiden. På det sättet får de uppleva en 

historisk period i en tidstypisk miljö. De utklädda museipedagogerna leder aktiviteterna 

antingen som lek eller rollspel, beroende på barnens ålder. Tidsresorna har potential att på 

kort sikt skapa mening och självförståelse samt på längre sikt hjälpa barnen att förstå sin 

samtid och sig själva. För att detta ska kunna ske krävs det dock att barn och vuxna möts på 

lika villkor och visar nyfikenhet inför varandras tankar och frågor. Efter dessa besök är det 

vanligt att eleverna gör jämförelser mellan då och nu och de flesta har upplevt sig förflyttade i 

tiden, exempelvis med hjälp av de kläder de fick bära under besöket. Levstik & Barton (2008, 

s. 67) poängterar hur användningen av historiska föremål kan vara en fördel när eleverna ska 

lära sig om något nytt.  

 

Även Larsson (2010) menar att tidsuppfattning kan främjas genom att eleverna ser film och 

genomför rollspel som ett möjligt instrument för att verkliggöra historien. För att barn och 

ungdomar ska kunna utveckla en god tidsuppfattning krävs det att pedagogerna i skolan 

arbetar efter de normer som främjar elevernas lärande och utvecklande av nya kunskaper. 

  



 24 

7.4.3. Samtal om tid 
För att stimulera barns tidsuppfattning bör man ha tydliga rutiner, då det är genom rutiner som 

barnet lär sig hur lång tid olika aktiviteter tar. Det är även viktigt att ge barnet tidsreferenser, 

detta kan ske genom att ge exempel på en annan aktivitet som barnet känner till när barnet 

frågar hur lång tid något tar. När barnet blir äldre är det också viktigt att prata om tid, genom 

att exempelvis regelbundet berätta vilken årstid, månad och veckodag det är (Janeslätt, 2009). 

 

Åslund (2010) delar med sig av flera förslag på arbetssätt för att främja barns tidsuppfattning. 

Dels menar hon att man kan skapa en slags ”årshörna” med veckohjul och årshjul med 

månadsburkar, almanacka och bilder. Man kan även arbeta med inplastade bilder som 

beskriver de olika moment som utförs under dagen. Barnen kan då använda bilderna för att 

beskriva sin dag på förskolan/skolan från början till slut. Ett annat gynnsamt arbetssätt för att 

främja barns tidsuppfattning är att arbeta med klockan och diskutera med barnen varför det är 

viktigt att kunna klockan. Hon menar att man även kan be barnen att uppskatta hur lång till 

exempel en minut är och varför man upplever att tiden ibland går kortare respektive snabbare. 

Dessa arbetssätt kan ge goda resultat för utvecklingen av barns tidsuppfattning (a.a.). 

 

Rubinstein Reich & Wesén (1986, s.47-48) ger som förslag att arbeta med intervjuer och 

samtal för att samla in kunskaper om och utveckla barns tidsuppfattning. Exempel på frågor 

man kan ställa till eleverna är exempelvis; Vad hinner du göra på en timme? Hur många 

timmar tror du att det är kvar till rast/lunch/fritids? Hur många år är man när man är gammal? 

Furness (1998, s.46-53) påpekar även han att man kan samtala med barn om tid. Att den 

vuxne är aktiv i samtalen och förberedd inför de möjligheter som samtalen kan ge är viktigt. 

De frågor man exempelvis kan diskutera utifrån är om; det finns olika tider? Är tiden lika för 

alla? Kan tiden gå bakåt?  

 

Vidare ger Furness (1998, s.97) exempel på arbetsområden för att progression inom 

tidsuppfattning ska ske. Han anser att vissa områden inte ska bearbetas vid vissa åldrar utan 

att man ska se till den individuella mognaden och erfarenheten, de är dock tänkta för åldern 5-

7 år. Ett exempel på en planering att arbeta utifrån är att börja med återkommande händelser 

och rytmer i barnens vardagliga liv. Efter detta kan man övergå till att arbeta med barnens dag 

och vecka men också att tillverka vattenklockor, sandklockor och pendlar. Med hjälp av dessa 

kan barnen jämföra ”korta tider” av hur lång tid det tar att springa ett varv runt skolan eller 

jämföra hur lång tid det tar att springa upp för ett visst antal trappsteg.  
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En ytterligare progression kan vara att arbeta med vanliga klockor. Här uppmärksammar man 

timmar, minuter och sekunder och man kan även använda tidtagarur. Barnens uppmärksamhet 

kommer troligtvis ligga vid visarnas rörelser och detta kan ge upphov till olika intressanta 

samtal. Vid detta arbetsområde kan man även uppmärksamma datum och almanackan (a.a.).  

 

I Holmgren & Nilssons (2007) studie har en intervju av fyra yrkesverksamma lärare ägt rum. 

Alla fyra av dessa lärare använder sig av ett dagligt samtal med eleverna om almanacka, 

datum och veckodag. Furness (1998, s. 72) menar dock att detta kan bli en daglig ritual för 

eleverna och att de inte förstår innebörden av aktiviteten. Inget visar egentligen på att elever 

lär sig något av denna ”ritual”. Man ska dock självklart ta upp och arbeta med veckodagar och 

datum, men på ett sätt som engagerar barnen. Ett sätt kan vara att barnen individuellt eller i 

par får tillverka egna almanackor under en månad. Att klistra upp datumlappar kan vara ett 

sätt att se talen i en sekvens. Hartsmar (2001) poängterar att barn ofta memorerar kunskap 

inom historia istället för att få en förståelse och kunskap. Därför anser hon att det är viktigt att 

arbeta med att skapa diskussioner och reflektioner med eleverna.  

 

Blow (2011, s. 47)  menar att vi inte kan hjälpa barn att göra framsteg inom historia utan att 

ägna stor uppmärksamhet åt hur de föreställer sig den historia som vi ber dom att lära sig. 

Genom en systematisk diskussion visar Blow att barns behärskning av begrepp så som 

förändring, kontinuitet och utveckling är grundläggande för barnens förmåga att göra de 

historier vi berättar för dem meningsfulla. Hon visar även att man bör lista händelser i 

kronologisk ordning, exempelvis genom en tidslinje. Det är också viktigt att dessa händelser 

bearbetas både utifrån vad som hänt, men också varför. Hartsmar (2001) hävdar dock att 

tidslinjer måste används på ett genomtänkt sätt, annars finns risken att eleverna inte förstår 

kopplingar och konsekvenser mellan olika händelser. Ett sätt att introducera tidslinjer är enligt 

Rudnert (2010) att låta elever i de yngre åldrarna trä pärlor på snören där varje pärla 

representerar en månad och antalet pärlor ska motsvara barnets ålder. Genom att sedan 

jämföra längden på lärarnas pärlband och elevernas egna väcks deras intresse för ålder och 

tid. 
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7.4.4. Skönlitteratur i undervisningen 
Rudnert (2010) poängterar användningen av skönlitteratur i historieundervisningen. Enligt 

många forskare är detta ett bra arbetssätt, eftersom skönlitteraturen ger en möjlighet till 

känslomässiga upplevelser vilket är viktigt för yngre barns lärande. Genom att använda sig av 

skönlitterära verk i historieundervisningen förmedlas känslor och upplevelser som tvingar 

läsaren att leva sig in i texten.  

 

Även Ingemansson (2007) menar att skönlitteraturen har visat sig ha positiva effekter på 

barns utveckling och förståelsen av historia. Hon poängterar att den skönlitterära läsningen, i 

samband med samtal, startar ett tänkande hos elever som inte kan komma igång på samma 

sätt genom läsning av läroböcker. Skönlitteratur innehåller ofta spännande händelser och 

upplevande subjekt som läroböcker saknar. Läsning utan samtal om texter i mellanåldrarna 

verkar ge mycket liten effekt, därför är det viktigt att samtala om det man läst. Ingemansson 

(2007) rekommenderar också tematiskt arbete i historia för de yngre och då främst som ett 

slags samarbete mellan historia och svenska. 

 

Karlegärd (i Rudnert, 2010) hävdar dock att de skönlitterära berättelser man använder sig av 

med yngre barn måste vara relativt lätta och kräver tydlighet, då barn kan ha svårt att förstå 

sambandet mellan människors intentioner och handlingar. Därför kan berättelser för yngre 

barn exempelvis behandla teman om mod och feghet. 
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8. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna strukturerade litteraturstudie har varit att ta reda på vad forskningen anser 

om hur barn uppfattar tid, men också hur de ser på historisk tid samt hur detta kan tillämpas i 

skolan. Alderman & Janeslätt beskriver begreppet tidsuppfattning som känslan för tid och 

förmågan att planera sin tid. 

 

I det material vi använt oss av har forskarna behandlat liknande utvecklingsfaser, men har i 

vissa fall delade meningar om när dessa utvecklingar sker. Detta är förståeligt med tanke på 

att barns utveckling sker individuellt. Nedan kommer vi jämföra och dra slutsatser kring 

forskarnas resultat inom detta ämne. 

 

De flesta av de forskare som ligger till grund för denna studie beskriver utvecklingen av barns 

tidsuppfattning genom att kategorisera utvecklingen efter åldrar. Vissa av dessa, exempelvis 

Åslund och Janeslätt, menar att utvecklingen sker genom utvecklingsstadier i bestämda åldrar. 

Vi ser ett samband mellan dessa forskares tankar och Piagets teorier då Piaget utgår från att 

utveckling sker genom kognitiv mognad och stadieutveckling. Vi ser dock att några forskare 

inte har tydliggjort om de anser att utvecklingen sker i stadier eller om de endast vill 

underlätta för läsaren genom att kronologiskt beskriva utvecklingen av tidsuppfattning utifrån 

ålder.  

 

Två av forskarna, Albinsson och Solem Reikerås, belyser vikten av att arbeta med 

sammanhang och språk för att utveckling inom tidsuppfattning ska ske. Dessa tankar kopplar 

vi ihop Vygotskijs teorier som utgår från att elevens lärande bör utvecklas med hjälp av en 

mer kunnig person, vilket i skolan oftast blir läraren. Dessa teorier fokuserar inte på att 

utveckling sker genom stadier utan poängterar att utveckling kan ske i tidiga åldrar med hjälp 

av lämplig kontext och sammanhang. 

 

Nedan kommer vi visa en figur som behandlar vår uppfattning om forskarnas 

ställningstagande kring ålderns relevans för utveckling av barns tidsuppfattning. Vi har valt 

att välja ut några av forskarna där vi tydligt kan se vilka som anser att åldern har stor 

respektive liten relevans för tidsuppfattning. 
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Figur 2 – ålderns relevans för utvecklingen av tidsuppfattning 
 

 

 

 

 

 

 

  

Egen konstruktion 

 

Figuren visar att det finns en stor spännvidd och att Piaget och Vygotskij står som 

utgångspunkter för respektive riktning. Vi kan se att forskarna befinner sig någonstans mellan 

Piaget och Vygotskij. Det är intressant att se hur vissa forskare ser på åldern som en stor 

faktor för att utveckling inom tidsuppfattning ska se, under tiden som vissa andra forskare inte 

lägger någon vikt vid detta. Vi drar även slutsatsen att studierna i den äldre forskningen 

tenderar att studera äldre barns tidsuppfattning under tiden som den yngre forskningen 

fokuserar mer och mer på tidsuppfattning i de yngre åldrarna. Detta visar att den yngre 

forskningen förstår och ser möjligheten att tidigt arbete kring tidsuppfattning är gynnsamt.  

 

Enligt forskningen har barn generellt svårt att förstå att historiska händelser har ett samband 

och att de bygger på varandra. Detta är vad Graninger & Graninger beskriver som en 

”forntidsgröt” där historisk fakta blir till en osorterad röra. Vi kopplar detta till 

frågeställningen om varför det är viktigt att arbeta med tidsuppfattning i skolan. Forskningen 

visar på att förståelse av tid är nödvändig för att förstå att vår nutid präglats av vår historia 

samt att en god tidsuppfattning resulterar i självständighet och identitetsskapande.  

 

Nedan visas en tabell där vi placerat in fyra forskare som ligger till grund för vår studie med 

fokus på varför arbete kring tidsuppfattning är viktigt. Vi har valt att fokusera på tre olika 

perspektiv; individperspektiv, samhällsperspektiv samt skolperspektiv.  

 

 

Stor relevans Liten relevans 

Piaget 

Hartsmar 

Alin-
Åkerman 

Janeslätt 

Graninger 
& 

Graninger 

Albinsson 

Solem & 
Reikerås 

Vygotskij 
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Figur 3 - redovisning av olika perspektiv 
 
Forskare Individperspektiv Samhällsperspektiv Skolperspektiv 

Åslund (2010) X   

Sjöberg & 

Westlund (2005) 
X  X 

Hartsmar (2001) X X  

Berntsson (2012) X  X 

Egen konstruktion 

 

Utifrån tabellen kan vi dra slutsatsen att de flesta forskare anser att individperspektivet är det 

viktigaste perspektivet att utgå ifrån. Forskarna belyser att tidsuppfattning utvecklar 

individens självständighet, planeringsförmåga och är identitetsskapande. Vidare visar tabellen 

att även skolperspektivet är viktigt enligt flera av forskarna. Skolperspektivet hör samman 

med att långsiktigt kunna planera sin tid vilket i sig kan ge ett försprång i skolan. Enligt vår 

tolkning är det endast en forskare som belyser samhällsperspektivet. Detta perspektiv 

innefattar elevens förmåga att förstå hur samhället förändrats och hur dåtiden hör ihop med 

nutiden. 

 

De arbetssätt forskningen belyser som kan vara gynnsamma för utvecklingen av 

tidsuppfattning och förståelsen för historisk tid är att koppla undervisningen till elevernas 

egna erfarenheter samt att levandegöra historien. Forskningen visar också på att samtal om tid 

och att använda sig av skönlitteratur i undervisningen kan ge en ökad förståelse. Genom den 

erfarenhet vi har av undervisning i historieämnet drar vi slutsatsen att undervisningen inte 

alltid ser ut på detta sätt. Med detta i åtanke kan vi se ett samband mellan bristerna i 

historieundervisningen och elevers oförmåga att förstå historisk tid. 

 

Modellen nedan redovisar fyra arbetssätt som forskningen belyser som gynnsamma för barns 

tidsuppfattning. Modellen har som syfte att förtydliga vilka arbetssätt som kan användas för 

att främja utvecklingen av barns tidsuppfattning. 
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Figur 4 - arbetssätt 

Egen konstruktion 

 

Modellen visar att arbetssätt 3, samtal om tid, är det arbetssätt som de flesta av forskarna 

belyser. Vi drar slutsatsen att detta kan bero på barnets ålder och huruvida barnet kan läsa och 

skriva. I de yngre åldrarna tror vi att det kan vara lättare att arbeta med tidsuppfattning genom 

samtal. Med anledning av detta kan vi även dra en slutsats om att skönlitteratur kan användas 

på ett mer gynnsamt sätt i de äldre åldrarna. Med detta menar vi att eleverna då kan läsa själva 

men att skönlitteratur även kan användas genom högläsning för de yngre barnen. Arbetssätt 1 

och 2 är generella arbetssätt i historieämnet men visar sig även ha en positiv effekt på 

utvecklingen av barns tidsuppfattning. 

 

Vi vill även belysa att forskningen vi tagit del av inte har åskådliggjort några skillnader 

mellan pojkar och flickors utveckling av tidsuppfattning. Vi vill också påpeka att forskningen 

kring barns förståelse av historisk tid varit begränsad vilket vi ser som en möjlig utgångspunkt 

för vårt andra examensarbete, vilket är ett produktionsarbete. Ytterligare en punkt som kan 

tilläggas är att forskningen inom området har förändrats under tid. Vid en jämförelse av äldre 

och yngre forskning har vi upptäckt att det relevanta för utvecklingen av barns tidsuppfattning 

har gått från att fokusera på utvecklingsstadier till att mer och mer belysa vikten av 

undervisningens kontext och metod.  

1) Utgå från elevernas erfarenheter: 
Berntsson (2012) 

Rudnert (2010) 

Westlund (1996) 

Graninger & Graninger (1988) 

2) Att levandegöra historien: 
Lindqvist (2000) 

Rudnert (2010) 

Larsson (2010) 

 

3) Samtal om tid: 
Janeslätt (2009) 

Åslund (2010) 

Rubinstein Reich & Wesén (1986) 

Furness (1998) 

Blow (2011) 

Hartsmar (2001) 

Rudnert (2010) 

4) Skönlitteratur i undervisningen: 
Rudnert (2010) 

Ingemansson (2007) 
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Som avslutning för denna kvalitativa litteraturstudie vill vi återkomma till citatet i vår 

inledning. Citatet visar ett barns tankar om tid och beskriver hur barn kan se tiden i konkreta 

objekt. Arbete med tidsuppfattning utvecklar förmågor som är viktiga för barns utveckling 

och för att få en förståelse av det som varit men också det som komma skall. En undervisning 

som genomsyras av gynnsamma arbetssätt har stor betydelse för barnets utveckling av 

tidsuppfattning. Med den kunskap vi nu erhållit om tidsuppfattning anser vi oss ha fler 

verktyg som kan vara effektiva i vår framtida SO-undervisning. 

 

”Tiden kommer alltid att finnas så länge den inte går sönder. Till exempel om klockan går 

sönder, då finns ju inte den klockan. Då kan man inte se tiden.” 

Elev, 6 år 
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