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Rummets olika skalor kan erfaras med hjälpmedel

Saknar hjäplmedel för stora tidskalor!

Hur kan vi förstå fenomen vi inte kan erfara?



Stort – smått, långsamt – snabbt 
Geologiska processer på olika rums- och tidsskalor

Wikipedia

https://www.nps.gov/yose/learn/nature/rockfall.htm

Bergartscykeln

Wikipedia





Konventionell tid Ämneskunskap Stora tal

Tid är ett tröskelbegrepp inom geologi



Hur erfar förstaårsstudenter geologisk tid? 
Hur gestaltar förstaårsstudenter geologisk tid?

Inspelade och transkriberade  
semistrukturerade intervjuer, fri diskussion

1:  Enkät
2: Intervju – Dåtid
3: Intervju – Nutid
4: Intervju – Framtid

Grupp om 4-6 studenter, 
förstaårsstudenter på geologiprogrammet



Uppgifter – visualiseringar - association



Två teman: att erfara och modeller för 
erfarande



Tid i två dimensioner

Att erfara geologisk tid



Tid i två dimensioner

S6: Jag tänker lite så här ofta. Detta är början på tiden 
och sen blir det större och större  
/.../  
S6: Å sedan fyller man allt det här med, med liksom 
händelser och tid så det är därför man behöver, bredd, 
mer brett utrymme. Här så finns det ju inte jättemycket 
information att ha och göra med [blå markering figur 
22] 
/.../  
S6: Att man fyller det med mer information helt enkelt  

Att erfara geologisk tid



Skillnad mellan personlig/historisk och geologisk tid

Geologisk tid

Personlig och historisk tid

”...när det kommer till geologisk tid 
tänker jag på en rak linje.... men när 
det kommer till mer nära tid, då är det 
mer som en spiral eller böj bara... 

När jag tänker på något som inträffar 
brukar jag se linjerna för mig.”

Att erfara geologisk tid
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Linjär - cyklisk

"Mindre tidsskalor känns 
cykliska, medan större 
känns linjära" 

Att erfara geologisk tid



Erfarandemodeller 

Använder enkla 
påståenden om tid
”Jorden är gammal”

Har ämneskunskap
Men, ignorerar sådant 
som inte passar in och 
resonerer inte om 
processer och 
förhållanden.

Börjar röra sig 
mellan olika rums-
tidsskalor

Rör sig fritt mellan olika 
rums- tidsskalor
Kan koppla samman 
fenomen och processer 
och resonera omkring 
geologisk tid.



Slutsatser

• Studenter erfar geologisk tid med ett mänskligt perspektiv och använder 
metaforer

• Utveckling från statisk till dynamisk behandling av geologisk tid. De går från att 
använda fasta hållpunkter till att kunna röra sig mellan olika rums-tidskalor.

• Viktigt att exponera studenterna för olika typer av representationer av geologisk 
tid för att träna dem i att använda och förstå geologisk tid.

• Studenternas egna visualisering av geologisk tid kan användas i undervisning som 
ett verktyg för att träna och utveckla geologisk tidsförståelse.



Frågor

Karl.ljung@geol.lu.se

jennie.mari.lundqvist@gmail.com
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