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1. FÖRORD 
 
Tid är något alla människor berörs av varje dag. Hur vi uppfattar tid, och vilket förhållande vi 
har till den är individuellt och kulturellt betingat. Grunden till tidsuppfattning finns när vi föds 
och den utvecklas från tidig spädbarnsålder genom erfarenheter och socialt samspel. I 
verksamheten på Barn och Ungdomshabiliteringen i Örebro län kommer vi i kontakt med 
barn/ungdomar som har svårt med tidsuppfattning i vardagliga aktiviteter. Vi kommer även i 
kontakt med barn/ungdomar från andra kulturer och ser att det finns olika sätt att förhålla sig 
till och hantera sin tid. Under våren 2011 gick vi arbetsterapeuter och specialpedagoger en 
utbildning i Kunskap om och Kartläggning av Tidsuppfattning (KaTid) och fick lära oss ett 
kartläggningsmaterial i tidshantering för barn 5-10 år samt för ungdomar 10-17 år. Materialet 
är relativt nytt inom sitt område och det har tidigare saknats material för kartläggning och 
bedömning av tidsuppfattning så vi anser att vi har god hjälp av KaTid i det kliniska arbetet, 
när vi får frågeställningar om barns och ungdomars tidsuppfattning. Utbildningen och vårt 
intresse inom området gjorde att vi valde KaTid som ämne när vi skulle skriva c-uppsats.  
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2. BAKGRUND 
 
Många barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som kommer till habiliteringen 
kan ha svårt med tidshantering i vardagen (1). Det finns ett material för Kartläggning av 
Tidsuppfattning (KaTid) för barn 5-10 år, KaTid-Barn (2), och för ungdomar 10-17 år, 
KaTid-Ung (3) som är framtaget av Gunnel Janeslätt, Med. Dr  leg arbetsterapeut och Irene 
Alderman, MSc, specialpedagog. För att få tillgång till materialet måste man gå en utbildning 
för Gunnel Janeslätt och Irene Alderman. Utbildningen är under tre dagar och riktar sig till 
legitimerade arbetsterapeuter samt specialpedagoger. För att bli certifierad KaTid bedömare 
ska man göra fem kartläggningar på barn 5-10 år med typisk utveckling, fem kartläggningar 
på ungdomar 10-17 år med typisk utveckling och fem kartläggningar på barn eller ungdomar 
med funktionsnedsättning. Alla kartläggningar sänds till och granskas av kursledare Gunnel 
Janeslätt. För att kunna jämföra resultat som fås av kartläggningar gjorda på barn med 
funktionsnedsättning är det bra om det finns normeringsvärden från kartläggningar gjorda på 
barn med typisk utveckling. Normeringsvärden finns inte i dagsläget för KaTid-Barn. Med 
typisk utveckling menas barn som inte har någon diagnostiserad funktionsnedsättning. 
Normering görs på skalpoäng som man får från råpoäng på resultatet.  
 

2.1. Begrepp 
Kognition 
Kognition är ett övergripande begrepp som beskriver de färdigheter vi använder oss av när vi 
planerar, bearbetar, organiserar, strukturerar, lagrar och hämtar information. Kognition 
innebär även att ta fram tidigare erfarenhet till aktuell situation för att resonera, planera och 
lösa problem. Det innebär även att kunna göra beräkningar, kunna göra flera saker samtidigt 
samt påbörja och avsluta aktiviteter(4) 
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa finns i en barn och ungdomsversion, ICF-CY (5). I barnversionen 
tar man hänsyn till vad som är specifikt under spädbarnstid, barndom och ungdomstid i 
förhållande till de miljöer som påverkar barnen/ungdomarna.  
I ICF-CY definieras kognition under kroppsfunktion som: 

 Grundläggande kognitiva funktioner [b163] 
”Psykiska funktioner som behövs för att förvärva kunskap om föremål, händelser och 
upplevelser samt för att organisera och använda denna kunskap i uppgifter som kräver mental 
aktivitet.” Innefattar: funktioner för kognitiv utveckling av representation, kunskap och 
resonemang” 

 Högre kognitiva funktioner [b164] 
”Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext 
målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av 
planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka 
omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner. Innefattar: funktioner att göra 
abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, 
kategorisering och kognitiv flexibilitet” 
 
samt under aktivitet och delaktighet som: 

 Att företa en enstaka uppgift [d210] 
”Att genomföra enkla eller komplicerade och koordinerade handlingar som sammanhänger 
med de psykiska och fysiska komponenterna i en enstaka uppgift såsom att påbörja en 
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uppgift, att organisera tid, rum och material till uppgiften, att planera uppgiften stegvis, 
genomföra, avsluta och upprätthålla en uppgift.” 

 Att genomföra daglig rutin [d230] 
”Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera, hantera 
och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för 
olika aktiviteter under dagen.” 
 
Tid 
För att planera sin tid krävs det att man har abstrakt tänkande då tid varken går att ta på eller 
att se på. Man måste förstå vad man kan/bör hinna på en viss tid, när man ska göra något och 
hur länge en aktivitet pågår. Tid kan upplevas olika från person till person. Tid kan också 
upplevas som olika lång beroende på vilken aktivitet som utförs (6). 
 
I ICF-CY (5) definieras begreppen tidsuppfattning och tidshantering. Tidsuppfattning 
definieras under kroppsfunktion som: 

 Upplevelse av tid [b1802]  
”Specifika psykiska funktioner av de subjektiva upplevelserna som sammanhänger med tidens 
längd och gång.”  
 

 Orientering till tid [b1140]  
”Psykiska funktioner som ger medvetenhet om idag, imorgon, igår, datum, månad och år.” 

 Tidsplanering [b1642]  
”Psykiska funktioner för att ordna händelser i kronologisk ordning, fördela tidsåtgång till 
händelser och aktiviteter.”  
 
Tidshantering definieras under aktivitet och delaktighet som:  

 Att hantera sin tid [d2305] 
”Att hantera den tid som krävs för att slutföra vanliga eller speciella aktiviteter, såsom att 
förbereda sig för att lämna hemmet, ta medicin eller använda tekniska hjälpmedel och annat 
stöd.”  
 
Ur klinisk erfarenhet kan man se att barn med kognitiva svårigheter kan ha svårt med 
tidsuppfattning och tidshantering i vardagliga aktiviteter. Det kan visa sig som exempel svårt 
att planera, kommer för sent eller för tidigt, oro som kan leda till stress och svårigheter med 
att starta upp eller avsluta en aktivitet. Detta påverkar barnens förmåga att utvecklas och bli 
självständiga i vardagliga aktiviteter. Det kan också skapa konflikter mellan barnet och 
personer i dess omgivning.  
 
Teoretisk referensram 
Kopplat till arbetsterapi kan man få in tidsuppfattning och tidshantering i vardagliga 
aktiviteter i Model of human occupation (MOHO)(7) samt även Canadian model of 
occupational performance (CMOP)(8). 

MOHO som med sina tre delar; motivation - för att utföra aktiviteten, habituation/tillvänjning 
- hur aktiviteten är organiserad i struktur och rutiner, prestationen/utförandet - personens 
fysiska och mentala förmågor som styr aktivitetsutförandet. För att dessa tre ska fungera 
måste vi förstå den fysiska och sociala omgivningen i vilket aktiviteten utförs.  
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CMOP ser den dynamiska relationen mellan personen, aktiviteten som personen utför och 
miljön där aktiviteten utförs. Alla tre är beroende av varandra och förändring i en av dem ger 
automatiskt en förändring i de andra två.  

För att en person ska klara av att hantera tidsuppfattning och tidshantering i vardagliga 
aktiviteter måste personen ha en vilja att genomföra en aktivitet, förstå hur aktiviteten är 
strukturerad och i vilken ordning de olika aktiviteterna/delaktiviteterna ska utföras, personens 
fysiska och i detta fall mentala förmåga styr hur väl aktiviteten utförs samt 
miljöns/omgivningens påverkan av hur aktiviteten kan genomföras (7). 
 

2.2 Barns utveckling av tidsuppfattning 
 
För att kunna ge rätt insatser till barn med funktionsnedsättning som har svårigheter med 
tidshantering/tidsuppfattning är det viktigt att ha kunskap om hur barn med typisk utveckling 
utvecklar sin tidsuppfattning. 
 
Utveckling av tidsuppfattning enligt en litteratur studie gjord år 1997 av Cindy Bylholt (9): 
  
8 månader – 2 år 
Utveckling av tidsuppfattning är en ständig pågående process från tidig spädbarnsålder. Det är 
i vardagssituationer med rutiner och genom samspel och interaktioner som det lilla barnet 
börjar utveckla sin tidsuppfattning. 
Spädbarn på 18 månader visar en förmåga att rekonstruera tidigare händelser, kan komma 
ihåg endast en händelse, barnet visar förmåga att känna igen det förflutna.  
 
3 – 5 år 
Vid 3-års ålder kan barnet använda tidsordning för att beskriva en sekvens av några 
återkommande vardagliga aktiviteter.  
Vid 4 och 5 års ålder börjar barn få en viss medvetenhet om tid som är kopplat till dem själva 
och aktiviteter som de själva upplevt. Kan beskriva vad de har gjort under en dag. 5-åringarna 
har en viss förmåga att bedöma hur länge en aktivitet pågått. 
 
6-7 år  
Vid 6-7 års ålder vet barnen veckans dagar och de vet också vilka dagar de är lediga från 
skolan. De kan även räkna upp månader, de vet att det finns olika årstider, vet vilken månad 
det är, vet heltimmar på en klocka och vet hur dags en återkommande och för dem viktig 
aktivitet ska ske.   
 
 
8-9 år 
Vid 8-års ålder klarar barn att ordna datum i följd och har en historisk tidslinje. Kan para ihop 
datum med speciella personer och händelser. Utvecklingen fortsätter och vid 9 års ålder kan 
man använda uttryck så som, för länge sedan, tidigare, och en gång. 
Vid denna ålder kan barnen också ordningen på dagen som morgon, förmiddag, eftermiddag, 
kväll. De kan även veckodagar, månader, årstider och årets högtider. 
Vid 8 års ålder kan barnen räkna sekunder tyst för sig själva och göra bedömning på hur 
många sekunder som har gått.  
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10-12år 
Vid denna ålder kan barnen lägga viktiga händelser i rätt ordning till ett tänkt barns liv. Detta 
visar att de kan distansera sig från begrepp och tillämpa på en person utanför deras värld av 
erfarenheter. Vid 10 års ålder inser barn att sekunder, minuter och timmar är samma överallt.  
Vid 11 års ålder kan barn behärska klockan och kalender. Förståelsen ökar även för historiska 
tidsbegrepp och barn kan ordningsföljd och ord för vissa historiska händelser.  
 
För att kunna ringa in vilka svårigheter och styrkor barnet har och vilka interventioner som 
behövs angående tidshantering kan det vara bra att det görs en kartläggning av 
tidsuppfattning. 
 

2.3 KaTid 
 
KaTid materialet består av ett testprotokoll med frågor och uppgifter som barnen ska svara på 
och utföra som rör tidsuppfattning och tidshantering i vardags aktiviteter. Materialet har 
analyserats med Rasch Models och det framkommer att KaTid har god validitet och tycks 
mäta förmågan tidsuppfattning (10). Preliminära resultat i en interventionsstudie visar att 
materialet tros kunna mäta förändringar över tid. KaTid materialet är tvärprofessionellt och 
kan användas av professionell yrkesperson som har gått utbildning i KaTid.  
I en kartläggning ska barnet dels svara verbalt på frågor, dels lägga bilder i sekvensordning, 
kunna ställa en äggklocka på en angiven tid, sätta ut siffror på en blank urtavla och kunna 
ange duration.  
 
 
Kartläggningen består av 57 uppgifter inom fyra tidsområden som här presenteras med det 
tidigaste området först: 
Tidsupplevelse – innefattar 15 uppgifter om känslan av tid. Genom att barnet får titta på bilder 
som symboliserar vardagliga aktiviteter ska de skilja på vilken aktivitet som tar lång 
respektive kort tid att utföra.   
Tidsorientering/begrepp – innefattar 14 uppgifter där barnet svarar på frågor om tidsbegrepp 
som vilken dag det är idag, vilken månad det är, att orientera sig i tid, att kunna ordna bilder i 
tids ordning.  
Tidsorientering/Objektiv tidsuppfattning – innefattar 18 uppgifter om medvetande av tid. 
Barnen ska svara på frågor om vad en analog klocka visar, veta hur många kvartar det går på 
en timme samt hur många dagar det går på en vecka.   
Tidsplanering – innefattar 10 uppgifter där barnen ska svara på frågor om vad man kan/bör 
hinna på en viss tid, när man ska göra något och hur länge en aktivitet pågår (2). 
 
Områdena både bygger på varandra och lappar över varandra. För att bli självständig i sin 
tidsplanering krävs det till viss del att man har klarat av de tidigare områdena (3).  
 
När kartläggningen är gjord får man fram råpoäng och skalpoäng som visar vilket tidsområde 
barnet/ungdomen ligger inom. Råpoäng är summan av poängen som barnen får på de 
uppgifter de svarar på och utför. På vissa uppgifter kan de få ett poäng och på vissa uppgifter 
två poäng. Klarar de inte uppgiften ges noll poäng. Skalpoäng är poäng som fås fram genom 
att materialet analyserats med Rasch Models. För KaTid-Barn innebär det att om resultatet 
från bedömningen ligger inom området; 
tidsupplevelse får barnet råpoäng 1-14 och skalpoäng 1-5.  
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tidsorientering får barnet råpoäng 16-34 och skalpoäng 7-42. 
objektiv tidsuppfattning får barnet råpoäng 35/36- 48 och skalpoäng 49-82. 
tidsplanering får barnet råpoäng 49-63 och skalpoäng 85-100 (10). 
 
En komplett kartläggning med KaTid visar barnets/ungdomens styrkor och svagheter inom 
tidsuppfattning och i tidshantering i vardagliga aktiviteter och därmed kan rätt insatser ges 
utifrån barnets/ungdomens nivå. Insatserna kan vara i form av ändrat 
bemötande/förhållningssätt från omgivningen och/eller hjälpmedel för tid, struktur eller 
planering. Materialet går att använda till barn och ungdomar med svårigheter inom 
tidshantering i sin vardag oavsett diagnos, dock bör de ha en viss kognitiv förmåga att kunna 
medverka och svara på frågor antigen verbalt eller visuellt(3). 
 

2.4 Normering 

Normering är till för att visa det mest frekventa resultatet efter att en grupp individer har gjort 
samma test för att få fram normalfördelningen i gruppen. För att kunna generalisera svaren 
bör normering göras med en normalgrupp och det är viktigt att bland annat ta hänsyn till 
ålder, genus och etnicitet. Det är också viktigt att redogöra för hur normeringen gått till. Ett 
normvärde är till hjälp när man vill veta en viss persons värde, efter ett test, i förhållande till 
värden som andra personer uppnått, för att se om personen presterat på genomsnittet, under 
eller över. Normvärden är ett relativt mått som är beroende på vilka personer som ingått i 
normgruppen (11). 

För att ta fram ett normvärde krävs det att normgruppen är normalfördelad eller tillräckligt 
stor för att inte resultatet ska bli missvisande. Om data i gruppen inte är snedfördelat räcker 
det oftast med en grupp på 20 personer. Viktigt att vara medveten om att resultatet kan vara 
missvisande om normgruppen inte är normalfördelad, oavsett hur många personer som ingår i 
normgruppen. För att undersöka om normvärdet går att generalisera till en större population är 
det viktigt att undersöka normalfördelning med medel- och medianvärde (12). 

 

2.5 Kulturella variationer i tidsuppfattning 

Vi har olika sätt att förhålla oss till tid beroende på var i världen vi har vuxit upp. Enligt olika 
studier där man jämfört upplevelse av tid med den faktiska tiden har man kommit fram till att 
det kan vara skillnader men också likheter i tidsuppfattning. I en studie har man jämfört tre 
olika kulturer och ser att det finns skillnader i hur man upplever den konkreta tiden och den 
personliga tiden men ser ingen skillnad i hur man uppfattat tidens varaktighet det vill säga hur 
länge något pågått (13). I en annan studie har man jämfört 8 olika tester, som säger sig vara 
fria från kulturella bias, på två olika kulturella grupper. Slutsatsen i den studien menar att man 
måste vara uppmärksam på kulturella skillnader i tidsuppfattning då det kan påverka 
slutresultatet beroende på vilket familjärt förhållnings sätt man har till tiden (14).  

I en annan studie där man har undersökt om instrumentet Assessment of Motor and Process 
Skills (AMPS) har möjlighet att användas tvärkulturellt, har det visat sig att det inte var några 
större signifikanta skillnader mellan olika länder. De små skillnader som visat sig var bland 4-
åringarnas prosessfärdigheter och 13- åringarnas motoriska färdigheter, men inget som var 
signifikant. I den studien tog man även upp instrumentet Pediatric Evaluation of disability 
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Inventory (PEDI) där man mätt aktivitet i dagliga livet (ADL) och hittade kulturella skillnader 
i olika åldersgrupper. Skillnaderna kan förklaras av att uppgifter i AMPS är självvalda och 
välkända för barnen medan i PEDI är det förutbestämda områden som man går igenom med 
föräldrar och barn (15). 

 

2.6 Problemformulering 
 
Då det i dagsläget saknas normeringsvärden för KaTid-Barn är det svårt att veta om resultaten 
från kartläggningar med KaTid som görs på barn med funktionsnedsättning är inom området 
för typisk utveckling eller inte, utifrån barnets biologiska ålder. 
Tillstånd har därför givits av forskaren för KaTid, att använda det insamlade materialet på 
barn med typisk utveckling, för att ta fram normeringsvärden på skalpoängen. Det insamlade 
materialet på ungdomar är i dagsläget inte tillräckligt i antal för att kunna ta fram 
normeringsvärden på. Denna uppsats görs därför på insamlade kartläggningarna gjorda på 
barn 5-10 år med typisk utveckling. Tillstånd har även givits för att ta del av insamlad KaTid 
data på portugisiska barn med typisk utveckling och därmed finns möjlighet att göra en 
jämförelse av tidsuppfattning mellan svenska och portugisiska barn, 5-10 år med typisk 
utveckling.  
 

3. SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att ta fram normeringsvärden på skalpoäng för KaTid-Barn 5-10 
år med typisk utveckling, för att kunna använda i det kliniska arbetet, samt att undersöka om 
det finns skillnader mellan svenska och portugisiska barns tidsuppfattning. 
 
Frågeställningar: 
Inom vilka nivåer av tidsuppfattning, enligt KaTid, befinner sig barn 5-10 år, med typisk 
utveckling?  
Är det skillnad i tidsuppfattning mellan svenska och portugisiska barn 5-10 år, med typisk 
utveckling? 
 

4. METOD 

4.1. Design 
Denna uppsats är en kvantitativ studie med en deskriptiv och jämförande ansats där beräkning 
har gjorts som sedan analyserats och redovisas med hjälp av tabeller och diagram.  
 

4.2. Urval 
Urvalet i denna uppsats är kartläggningar gjorda på barn 5-10 år med typisk utveckling. 
Kartläggningarna har genomförts av utbildade KaTidbedömare från hela Sverige, boende i 
tätort eller glesbygd. De har rekryterat deltagare som uppfyller urvalskriterierna och gjort ett 
bekvämlighets urval. Tillvägagångssätt vid insamling av data har varit att bedömarna efter 
genomförd kartläggning fyller i svaren från kartläggningarna i både ett pappersprotokoll och i 
en excelfil. Excelfilen består av bladen inmatning där poängen skrivs in från svaren på 
frågorna och uppgifterna, ordnad där frågorna och uppgifterna är rangordnade från lättast till 
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svårast, data där endast frågornas nummer och poäng finns med, skalpoäng där råpoäng och 
skalpoäng är samlad i en tabell. Både pappersprotokoll och excelfil har sedan sänts till 
forskaren av KaTid. Data innehåller svaren från barnen bestående av poäng för varje uppgift, 
summa och ett skalpoäng. Det framgår även datum när kartläggningen är gjord samt år och 
månad när barnet är fött, för att kunna räkna ut hur gammalt barnet är vid tidpunkten för 
kartläggningen. Vilket genus barnet har framgår också. Det går inte att härleda vare sig 
barnen eller bedömarna då allt material kodas innan det skickas till forskaren. 
 
Datainsamling i Portugal har genomförts av tre studenter från Arbetsterapiprogrammet i Porto 
som del i en C-uppsats. De har rekryterat elever i hela klasser. I materialet från Portugal finns 
inte tillgång till pappersprotokollen utan endast excelfilerna, för övrigt är det samma innehåll i 
data som i materialet på de svenska barnen. Även här är barnen och bedömarna kodade.  
 
Kartläggningar med KaTid som är gjorda på 548 svenska barn 5-10 år med typisk utveckling 
har inkluderats i uppsatsen samt kartläggningar som är gjorda på 125 portugisiska barn 5-10 
år med typisk utveckling.  
 
Kartläggningar som är gjorda på svenska barn med typisk utveckling yngre än fem år samt 
äldre än 10 år har exkluderats från uppsatsen. I materialet från Portugal har inga 
kartläggningar exkluderats.   
 

4.3. Databearbetning 
Den första bearbetning av data som gjorts av författarna har inneburit att bladet data från alla 
bedömares excelfiler på de svenska barnen har kopierats och lagts över i en separat excelfil, 
så all inmatad data är samlad i en fil. Den fortsatta bearbetningen av excelfilen har inneburit 
kontroll och justering av nödvändig information om genus, ålder och skalpoäng.  
 
Där det har varit oklarheter i bedömarnas excelfiler under fliken data, runt barnets genus och 
ålder, har uppgifterna kontrollerats både mot pappersformuläret och excelfilerna under fliken 
inmatning. Oklarheterna har då korrigerats i både bedömarens och författarnas excelfiler. 
Forskaren har även haft mejl kontakt med vissa bedömare för att klargöra genus och ålder på 
barnen, sedan vidarebefordrat informationen till författarna.  
 
Bearbetningen av data på de Portugisiska barnen har varit kontroll och justering av nödvändig 
information om genus, ålder och skalpoäng i befintlig excelfil mot bedömarnas excelfil med 
flikar. 
 

4.4. Dataanalys 
Materialet i olika excelfiler har bearbetats i statistikprogrammet SPSS1. Medel-, median-, 
max- och minsta värde samt standardavvikelse på skalpoängen har tagits fram. Signifikans 
prövning har gjorts på normeringsvärden av skalpoäng, vid jämförande av svenska och 
portugisiska barn. Signifikans prövning har gjorts med independent T-test och nivå är testat 
med 0,05. Antal barn i respektive åldersgrupp har även tagits fram. Alla värden är framtagna 

                                                 
1 Statistical Package for the Social Science och som är ett av de stora generella statistikprogrammen. 
Programmet har sitt ursprung vid University of Chicago på 60-talet och det spred sig snabbt över hela världen. 
Inom kort blev också SPSS ett kommersiellt företag och idag finns kontor på många platser, även i Sverige. 
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på de svenska barnen, på de portugisiska barnen samt på barnen tillsammans. Dessa värden 
har sedan analyserats och tolkats av författarna. 
 

5. ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
Alla föräldrar vars barn har genomgått kartläggning med KaTid har gett sitt godkännande till 
medverkan i forskningsprojektet. All datainsamling har skett enligt de forskningsetiska 
principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning som rekommenderas av 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forsknings Rådet, HSFR (www.vr.se/humsam). 
Den etiska ansökan som är gjord och godkänd i det grundläggande forskningsprojektet 
omfattar även denna studie tack vare att forskaren för KaTid även är handledare. 
 

6. RESULTAT 
Resultatet bygger på de analyser som gjorts i SPSS på kartläggningar med KaTid-Barn och de 
olika tidsnivåerna är hämtade från KaTid materialet.  
 

6.1. Antal kartläggningar på barn fördelat på åldrar 
Antal kartläggningar på barn per åldersgrupp har tagits fram för att se om respektive 
åldersgrupp har ett godtagbart antal kartläggningar för att få trovärdiga normeringsvärden på 
de svenska barnen och på alla barnen tillsammans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1   Antal kartläggningar på barnen och fördelning på åldrar 

Ålder i år Kartläggningar på 
svenska barn 

Kartläggningar på 
portugisiska barn 

Totalt 

5 78 9 87 

6 99 19 118 

7 94 23 117 
8 99 39 138 

9 105 25 130 

10 73 10 83 

Summa 548 125 673 

 
 
Kartläggningarna på de svenska barnen är 548 till antal och på de portugisiska barnen 125 till 
antal och fördelade på åldersgrupperna enligt tabell 1.  
 
Resultatet i denna uppsats visar att det är ett godtagbart antal kartläggningar i respektive 
åldersgrupp på de svenska barnen för att kunna göra normeringsvärde av skalpoängen på, då 
antalet är mellan 73 och 105 kartläggningar.   
 
När grupperna med de svenska och portugisiska barnen slås ihop får åldersgrupperna 6-9 år 
över 100 kartläggningar på barn i varje grupp och åldersgrupperna 5 respektive 10 år får över 
80 bedömningar. 8-åringarna kommer upp till antalet 138 kartläggningar vilket blir den 
största gruppen. Dessa antal kartläggningar i de olika åldersgrupperna är godtagbara för 
normering. 
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6.2. Normeringsvärden och medelvärde på skalpoängen 
 
Medelvärdet +/- standarddeviation har tagits fram på skalpoängen från kartläggningarna. Då 
antal kartläggningar på de svenska barnen samt alla barnen tillsammans i respektive 
åldersgrupp är godtagbart för normering, i denna uppsats, kan man använda medelvärdet +/- 
standarddeviationen som ett normeringsvärde. Man kan då använda sig av normeringsvärdet 
+/- standarddeviation för att avläsa i KaTid materialet inom vilken nivå av tidsuppfattning 
barnet befinner sig på. Standarddeviationen visar att barnen hamnar både över och under 
medelvärdet, vilket innebär att de antigen kan fler eller färre färdigheter inom respektive 
område eller till och med går upp i en högre eller ned i en lägre nivå av tidsuppfattning.  
  

6.2.1 Svenska barnen 
 

Tabell 2   Normeringsvärde av skalpoäng på de svenska barnen 

Ålder i år N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Median 
5 78 35 14 6 62 36 
6 99 56 17 11 93 60 
7 94 73 13 42 97 74 
8 99 86 8 57 99 87 
9 105 90 10 31 99 93 
10 73 94 6 57 99 94 

Total 548 73 23 6 99 79 
 
 
5-år 
5-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 35, vilket betyder att de befinner sig inom 
området tidsorienteringsnivå/begrepp. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst 
att fortfarande befinna sig inom området tidsorienteringsnivå/begrepp och som högst går de 
över till området objektiv tidsuppfattning. Medelvärdet visar att barnen vet vilken dag det är 
idag, vilken dag det var i går och vilken dag det är i morgon. De vet månaden de är födda i 
och vet vilka dagar de inte är i förskolan samt vet vad som kommer först, sen och sist. Det 
betyder att barnen har passerat lägsta nivån tidsupplevelse, som innebär att de vet vad man 
gör på kort och på lång tid.  
 
6-år 
6-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 56, viket betyder att de befinner sig inom 
området objektiv tidsuppfattning. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst att gå 
över i det tidigare området tidsorienterngsnivå/begrepp och som högst kommer de fortfarande 
att befinna sig inom området objektiv tidsuppfattning. Medelvärdet visar att barnen kan läsa 
av hel timme på en analog klocka och de kan ordningen på veckans dagar samt antal dagar.  
 
7-år 
7-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 73, vilket betyder att de befinner sig inom 
området objektiv tidsuppfattning men inhämtat mer kunskap än vad 6-åringarna har. Med 
standarddeviationen kommer gruppen som lägst att fortfarande befinna sig inom området 
objektiv tidsuppfattning och som högst hamnar de precis inom det högsta området 
tidsplanering. Medelvärdet visar att barnen har ett visst tidsperspektiv, de kan namn på flera 
månader men inte i ordning, de kan i efterhand tala om hur länge en aktivitet pågått, att de kan 

 16 



 

förstå att man kan använda sig av klockan för vardagliga aktiviteter samt vet vad man hinner 
på en viss tid.  
 
8-år 
8-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 86, vilket betyder att de befinner sig i början av 
det högsta området, tidsplanering. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst att 
befinna sig inom området objektiv tidsuppfattning och som högst inom området tidsplanering. 
Medelvärdet visar barnen kan läsa av hel, halv och kvart på en analog klocka. De vet hur 
många minuter det är på en kvart och hur många dagar det är på en månad.  
 
9-år 
9-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 90, vilket betyder att de ligger i området 
tidsplanering. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst att hamna inom området 
objektiv tidsuppfattning och som högst inom området tidsplanering. Medelvärdet visar att 
barnen har en viss känsla av tidsmängd ex hur många kvartar det går på en timme, de kan läsa 
av klockan, vet hur lång tid det är till en aktivitet och vet vad de hinner göra på den tiden.  
 
10-år 
10-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 94, vilket betyder att de ligger på mitten inom 
området tidsplanering. Med standarddeviationen kommer gruppen både som lägst och högst 
att befinna sig kvar inom området tidsplanering. Medelvärdet visar att barnen kan läsa av 
minuter på en analog klocka, de har förmåga till att abstrakt räkna ut tidsmängder, att läsa av 
digital tid, göra vissa tidsuträkningar och de kan även alla månader i rätt ordning. 
 
 

6.2.2 Portugisiska barnen 
 

Tabell 3   Medelvärde av skalpoäng på de portugisiska barnen 

Ålder i år N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Median 
5 9 29 20 9 57 20 
6 19 37 19 1 74 33 
7 23 54 22 9 89 54 
8 39 75 12 39 93 77 
9 25 78 12 51 98 77 
10 10 63 32 2 94 66 

Total 125 62 25 1 98 71 

 
5-år 
5-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 29, vilket betyder att de befinner sig inom 
området tidsorienteringsnivå/begrepp. Med standarddeviationen kommer gruppen att befinna 
sig inom området tidsorienteringsnivå/begrepp både som lägst och högst men med en 
spridning inom hela området. Medelvärdet visar att barnen vet vad man gör på lång och kort 
tid. De vet till viss del vad som kommer först, sen och sist. De vet vilken månad de är födda i 
och vet att det heter morgon efter att ha sovit hela natten.  
 
 
 
6-år  
6-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 37, vilket betyder att de befinner inom området 
tidsorienteringsnivå/begrepp men inhämtat mer kunskap än vad 5-åringarna har. Med 
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standarddeviationen kommer gruppen som lägst vara kvar i området 
tidsorienteringsnivå/begrepp och som högst gå över i området objektiv tidsuppfattning. 
Medelvärdet visar att barnen vet vad som kommer först, sen och sist. De vet vilken dag det är 
idag, vilken dag det var i går och vilken dag det är i morgon. De vet vilken månad de är födda 
i och vet vilka dagar de inte är i förskoleklass. Barnen kan namn på flera veckodagar men inte 
i ordning och de vet vilken årstid det är.  
 
7-år 
7-åringarna får medelvärde av skalpoäng på 54, vilket betyder att de befinner i början av 
området objektiv tidsuppfattning. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst inom 
området tidsorienteringsnivå/begrepp och som högst är de kvar inom området objektiv 
tidsuppfattning. Medelvärdet visar att barnen kan veckodagarna i ordning och hur många 
dagar det är i en vecka samt att de kan läsa av hel timme på en analog klocka.  
 
8-år 
8-åringarna får medelvärde på skalpoäng på 75, vilket betyder att de befinner sig inom 
området objektiv tidsuppfattning. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst att 
ligga kvar inom området objektiv tidsuppfattning och som högst inom området tidsplanering. 
Medelvärdet visar att barnen kan namn på flera månader, de kan läsa av vissa halv timmar på 
en analog klocka och de kan i efterhand tala om hur länge en aktivitet pågått. Barnen kan 
förstå att man kan använda sig av klockan för vardagliga aktiviteter.  
 
9-år 
9-åringarna får medelvärde på skalpoäng på 78, vilket betyder att de befinner sig inom 
området objektiv tidsuppfattning. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst vara 
kvar inom området objektiv tidsuppfattning och som högst inom området tidsplanering. 
Medelvärdet visar att barnen kan läsa av halvtimmar på en analog klocka, att de har visst 
tidsperspektiv.  
 
10-år 
10-åringarna får medelvärde på skalpoäng på 63, vilket betyder att de befinner sig på mitten 
av objektiv tidsuppfattning. Med standarddeviationen kommer gruppen som lägst inom 
området tidsorientering/begrepp och som högst inom området tidsplanering. Medelvärdet 
visar att barnen kan veckodagarna i ordning och hur många de är och att de har visst 
tidsperspektiv.  
 
Medelvärde på skalpoängen för de portugisiska barnen i åldersgrupp 8 och 9 år ligger högre 
än hos 10-åringarna. 
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6.2.3 Svenska och portugisiska barnen tillsammans 
 
Sammanslagning av skalpoäng och medelvärde 
 

Tabell 4    Normeringsvärde av skalpoäng på svenska och portugisiska barnen tillsammans 

Ålder i år N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Median 
5 87 34 15 6 62 36 
6 118 53 18 1 93 57 
7 117 69 17 9 97 71 
8 138 82 11 39 99 85 
9 130 88 11 31 99 93 
10 83 91 16 2 99 94 

Total 673 71 24 1 99 77 

 
När sammanslagning av kartläggningarna görs på alla barnen i uppsatsen visar resultatet att 
antalet kartläggningar är tillräckligt många för att kunna använda medelvärdet som 
normeringsvärde. 
 

6.3. Jämförelse av skalpoäng mellan svenska och portugisiska 
barn 

Vid en jämförelse av medelvärdet på skalpoängen mellan de svenska och de portugisiska 
barnen, framgår det att de svenska barnen får högre medelvärde på skalpoäng än de 
portugisiska barnen i alla åldersgrupper, se diagram 1. Med standarddeviationen kommer de 
portugisiska barnens högsta värden att vara i nivå med de svenska barnens medelvärde i 
respektive åldersgrupp. Den minsta spridningen av medelvärde +/- standarddeviation i de 
olika åldersgrupperna har de svenska 10-åringarna med 88 till 100 skalpoäng och den största 
spridningen av medelvärde +/- standarddeviation har de portugisiska 10-åringarna med 30 till 
95 skalpoäng. 
När en signifikans prövning görs mellan de svenska och portugisiska barnens medelvärde av 
skalpoäng framkommer det i denna studie att det är en signifikant skillnad mellan de svenska 
och portugisiska barnens resultat från kartläggningarna.  
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Diagram 1   Jämförelse av medelvärden i skalpoäng av barns tidsuppfattning i åldersgrupperna 5-10 år för 
svenska respektive portugisiska barn 
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7.  DISKUSSION 

7.1. Metod diskussion 
Då huvudsyftet i denna uppsats var att ta fram normeringsvärden var det givet att göra en 
kvantitativ studie med deskriptiv och jämförande ansats för att få fram beräkningar av 
medelvärde/normeringsvärde och standarddeviation på skalpoäng. Med hjälp av dessa 
beräkningar har även en jämförelse och signifikansprövning gjorts mellan svenska och 
portugisiska barn. Metoden som använts passar för syftet med tanke på att det var ett redan 
insamlat material.  
 
Då materialet som använts i denna uppsats är data som redan fanns insamlat har författarna 
inte haft möjlighet att kontrollera insamlingen av data eller uttagningen av barnen. Kan 
resultatet ha påverkats på grund av detta? Troligtvis inte med tanke på att alla bedömare har 
gått utbildning i KaTid innan kartläggningarna gjorts. Då det varit oklarheter runt vissa 
inmatningar i kartläggningarna har dessa kontrollerats och justerats för att få resultatet 
säkerställt.  
 
Metodproblem som har uppstått under arbetets gång har bland annat berott på bristande 
kunskaper i Excel och SPSS hos författarna. För att undvika att resultatet inte har påverkats av 
dessa bristande kunskaper har hjälp tagits av handledaren och en kollega på arbetsplatsen. 
Under arbetet med uppsatsen har nya kartläggningar tillkommit för att lägga in i excelfilen 
vilket har gjort att vissa resultat har ändrats och nya analyser har gjorts.   
 

7.2 Resultat diskussion 
I denna uppsats presenteras normeringsvärden på skalpoäng för KaTid-Barn, skillnader 
mellan svenska och portugisiska barns tidsuppfattning samt vilka nivåer av tidsuppfattning 
barn 5-10 år med typisk utveckling, befinner sig på.  
 
Enligt olika artiklar är det inte givet hur många det måste vara i en grupp för att få kalla det 
normering. Det verkar variera lite beroende på vad som ska normeras. Det är mycket viktigt 
att få ett representativt urval för att resultatet inte ska bli missvisande (11,12) 
 
I denna uppsats framgår det att medelvärdet av skalpoängen på de svenska barnen ökar ju 
äldre barnen blir i alla åldersgrupper. Ökningen kan tolkas som att barnens tidsuppfattning 
utvecklas med dess ålder. Med standarddeviationen kommer medelvärdet av resultatet i 
respektive åldersgrupp att i stort sett stämma överens med tidigare forskning om hur barns 
utveckling av tidsbegrepp går till (9). Det som till viss del utmärker sig i resultatet när man 
enbart tittar på medelvärdet är att de svenska 5-åringarna i jämförelse med referensens 5-
åringar, kan lite mer. De svenska 5-åringarna vet vilka dagar de är lediga från förskolan men 
enligt referensen är det först i åldern 6-7 år som barnen vet detta. Varför utmärker sig de 
svenska 5-åringarna? Är det några 5-åringar i resultatet som är extra duktiga? Kan de vara 
många som är födda tidigt på året? Kan de svenska bedömarna ha varit tillåtande i sina 
kartläggningar? 
 
I uppsatsen framgår också att medelvärdet av skalpoängen på de portugisiska barnen ökar ju 
äldre barnen blir i alla åldersgrupper förutom gruppen med de portugisiska 10-åringarna som 
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ligger lägre än både gruppen med 8-åringar och 9-åringar. Varför gruppen med de 
portugisiska 10-åringarna utmärker sig från de andra grupperna framgår inte av studien men i 
resultatet finns det barn i denna grupp som endast har 2 poäng. Den kunskapen som barnen 
har uppnått med endast två poäng ligger väldigt lågt i jämförelse med tidigare forskning. Kan 
barnet ha en annan ålder i verkligheten än vad som framkommer av kartläggningen?  Kan det 
ha blivit fel i inmatningen av poängen? Kan de portugisiska bedömarna ha varit stränga i 
kartläggningen?  Eller kan det vara så att barnet faktiskt inte klarade fler frågor när 
kartläggningen gjordes eller inte ville svara på alla frågor vid kartläggningstillfället? Då det 
inte har funnits möjlighet att kontrollera dessa uppgifter i materialet går det inte att få svar på 
frågorna.  
 
När en sammanslagning görs på de svenska barnens och de portugisiska barnens medelvärde 
av skalpoängen kommer resultatet att stämma överens med tidigare forskning inom 
området(9).  
 
Kartläggningarna som använts i denna uppsats är gjorda på barn som kommer från olika delar 
av Sverige, de är relativt jämnt fördelade mellan flickor och pojkar samt att varje åldersgrupp 
enbart innehåller barn i den aktuella åldern. 
 
Resultatets olika delar vad det gäller; tillräckligt många kartläggningar, att kartläggningarna 
har god spridning vad gäller kön och geografisk tillhörighet samt stämmer överens med 
tidigare forskning inom området gör att materialet anses vara tillräckligt tillförlitligt för att 
göra normering på och resultatet kan anses vara ny kunskap inom detta område. 
 
För att kunna använda resultatet av normering i denna uppsats i det kliniska arbetet är det 
viktigt att alltid ta hänsyn till standarddeviationen i alla åldrar för att få så rättvisa resultat som 
möjligt vid kartläggningar med KaTid-Barn.  
 
Vid en jämförelse framgår det att de svenska barnen får högre medelvärde på skalpoängen än 
de portugisiska barnen i alla åldersgrupper. När det görs en signifikans prövning på dessa 
värden så är det en signifikant skillnad på medelvärde av skalpoäng mellan de svenska och de 
portugisiska barnen. Det visar i denna uppsats en skillnad mellan svenska och portugisiska 
barns utveckling av tidsuppfattning. Varför får de svenska barnen högre värden än de 
portugisiska? Kan det styrkas med befintlig kunskap om skillnader och likheter i 
tidsuppfattning i olika kulturer? I artiklar (13,14) tar man upp att det finns en viss skillnad i 
hur man upplever den fysiska tiden och den personliga tiden men man ser ingen skillnad i hur 
man uppfattar tidens varaktighet, hur länge något har pågått. De tar också upp att det är viktigt 
att man tar hänsyn till vilket förhållningssätt man har till tid för det kan påverka ett resultat. 
Dessa kulturella skillnader kan vara det som slår igenom och gör skillnad i materialet i denna 
uppsats.  
 
Signifikansskillnaden i materialet, artiklar om kulturella skillnader angående tidsuppfattning 
samt författarnas erfarenheter från arbetet med barn/ungdomar från andra kulturer, kan det 
tillsammans säga, att det är skillnad i hur man förhåller sig till och hanterar vår tid? Vad kan 
dessa eventuella skillnader bero på? Får barn lära sig att hantera sin tid på olika sätt i olika 
kulturer?  
 
I en studie där man har undersökt ett instruments möjlighet att användas tvärkulturellt, har det 
visat sig att det inte var några större signifikanta skillnader mellan olika länder. I samma 
studie tog man även upp ett annat instrument där man hittade kulturella skillnader. Att det var 
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olika resultat tror man beror på att det var olika infallsvinklar på respektive instrument (15). 
Kontentan av detta kan vara att man kan använda olika kartläggnings/bedömningsinstrument i 
olika kulturer bara man är medveten om att det kan förekomma vissa skillnader i olika 
kulturer.  
 
Även om huvudsyftet inte har varit att jämföra tidsutvecklingen mellan flickor och pojkar har 
det ändå gjorts en signifikans prövning där resultatet visade att det inte är någon signifikant 
skillnad vare sig mellan svenska flickor och pojkar eller portugisiska flickor och pojkar i 
dessa åldrar. Då resultatet inte visade någon skillnad har ingen fördjupning gjorts mer i det. 
Syftet med att ändå göra denna beräkning var för att författarna av denna uppsats har kunskap 
om andra bedömningsinstrument för barn och ungdomar där resultatet är uppdelat mellan 
flickor och pojkar.  
 
Arbetet med barns tidsuppfattning kan utan tvekan kopplas till arbetsterapi med dess syn på 
aktivitet, delaktighet och miljöns påverkan i vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeutiska 
interventioner inom dessa områden leder förhoppningsvis till att barnen blir så självständiga 
som möjligt i sin förmåga av tidshantering i vardagliga aktiviteter.  
 
Vidare studier kan vara att se om det finns skillnader/likheter mellan olika 
funktionsnedsättningar angående tidshantering i vardagliga aktiviteter?  
Ytterligare studie kan vara att ta fram normeringsvärde på KaTid-Ung. 
 
 

8 SLUTSATS 
I denna uppsats har det tagits fram medelvärde av skalpoäng på gjorda kartläggningar med 
KaTid viket resulterat i att det nu finns normeringsvärden för KaTid-Barn 5-10 år med typisk 
utveckling. Dessa normeringsvärden är av vikt att ha till hands i det kliniska arbetet för att 
veta om resultaten som fås från kartläggningar med KaTid gjorda på barn med 
funktionshinder är inom normalfördelning eller inte samt framför allt att få kunskap om, inom 
vilket tidsområde interventioner ska sättas in. Detta resultat kan användas av de 
arbetsterapeuter och specialpedagoger som gått utbildning i KaTid, blivit certifierade och som 
använder sig av KaTid materialet i sitt kliniska arbete.  
Det har även gjorts en jämförelse mellan svenska och portugisiska barns medelvärde av 
skalpoäng som visar att det i denna uppsats är en signifikant skillnad mellan svenska och 
portugisiska barns utveckling av tidsuppfattning. 
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