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Abstract 

Block scheduling may mean that the schedule structure of a school is adapted to create longer 

lessons or that students have fewer subjects parallel to each other. This study examines how social 

science teachers in high school perceive that their didactic conditions change during block 

scheduling.  

 The study uses qualitative method in the form of interviews with four social science 

teachers at three different schools to find out how they adapt to block scheduling. The study 

examines the teachers’ thoughts regarding didactics with regards to block scheduling. The 

didactics refers to different educational purposes of social science, student assessment and other 

considerations that the interviewed teachers consider to be important.   

 The study highlights in what ways some schools and social science teachers have chosen 

to work with block scheduling to strengthen their pupils’ prerequisites for learning. The study 

shows that social science teachers at high schools may have positive experiences of block 

scheduling. According to the interviewed teachers, extended lesson sessions may bring benefits 

such as flexibility in working methods and arrangements, an in-depth lesson content and a stronger 

interaction between students and teacher. According to the interview teachers, block scheduling 

may also lead to an increased workload for teachers, but this workload decreases over time. 

Keywords: Block scheduling, didactics, educational purpose, social science.  
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Sammanfattning 

Koncentrationsläsning kan innebära att en skolas schemastruktur anpassas för att skapa längre 

lektionsblock eller att eleverna läser färre parallella ämnen. Denna studie undersöker hur 

samhällskunskapslärare i gymnasiet upplever att deras didaktiska förutsättningar förändras vid 

koncentrationsläsning.  

 Studien använder kvalitativ metod i form av intervjuer med fyra samhällskunskapslärare 

vid tre olika skolor för att reda på hur de arbetar med koncentrationsläsning. Studien tar del av de 

intervjuade lärarnas reflektioner kring sin didaktik i förhållande till koncentrationsläsningens 

ramfaktorer. Denna didaktik behandlar samhällskunskapsämnets olika utbildningssyften, 

elevbedömning och andra avväganden som de intervjuade lärarna anser är viktiga att tänka på.  

 Studien synliggör hur några skolor och samhällskunskapslärare har valt att arbeta med 

koncentrationsläsning för att stärka sina elevers förutsättningar till lärande. I studien framkommer 

det att samhällskunskapslärare vid gymnasieskolor med koncentrationsläsning kan ha positiva 

upplevelser av schemastrukturen. Enligt de intervjuade lärarna kan förlängda lektionspass medföra 

fördelar som flexibilitet i arbetsmetoder och upplägg, ett fördjupat lektionsinnehåll och en stärkt 

interaktion mellan elever och lärare. Enligt de intervjuade lärarna kan koncentrationsläsningen 

även medföra en utökad arbetsbörda för lärare men att denna arbetsbörda minskar över tid. 

Nyckelord: Koncentrationsläsning, blockundervisning, didaktik, utbildningssyfte, 

samhällskunskap.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Koncentrationsläsning, fokus för denna studie, är ett alternativt sätt att strukturera skolans värld. 

Koncentrationsläsning som begrepp har flera betydelser. Den strukturförändring som åsyftas kan 

innebära en schemateknisk förändring där elevernas lektion förlängs tidsmässigt, det blir färre men 

längre pass. Koncentrationsläsning kan även vara ett undervisningsmål där ämnen eller teman 

organiseras kring kontinuitet och meningsfullhet. Slutligen kan koncentrationsläsning även 

förändra hur elever läser kurser, antalet parallella ämnen minskar genom att reducera antalet 

terminer en kurs omfattar.1  

 I denna studie intervjuas samhällskunskapslärare verksamma inom svenska gymnasier med 

koncentrationsläsning med syftet att undersöka hur strukturförändringen påverkar deras didaktik 

utifrån deras upplevelser. Studiens undersökningsfokus gäller koncentrationsläsning som 

begränsar elevers parallella ämnen. Detta då koncentrationsläsning i denna form kan ses som ett 

verktyg för att bekämpa stress.   

 Denna studie har betydelse då den kan relateras till stress i en samtid med en trend av 

ökande stressnivåer, därmed aktualiseras ett behov av verktyg som kan bemöta stressens effekter. 

Människor upplever en minskad kontroll i relation till resurser och stöd. Vardagen förvandlas till 

ett oändligt avgörande kring prioriteringar. För vuxna handlar det främst om arbetsplatsens struktur 

– för många krav och för lite tid.2 Ungdomar och elever utgör inget undantag för denna trend. 

Även tonåringar upplever ökande stressnivåer, nästan en tredjedel av tonåringar rapporterar 

allvarliga stressymptom.3 Det finns idag ett behov av stressminskande åtgärder. Stress i tonåren 

har en negativ effekt på studieprestationer men utgör även en långvarig hälsorisk.4 Stressen orsakas 

av flera faktorer men ett regelbundet sömnschema och stöd av ett socialt nätverk kan minska 

ohälsan.5 Att förebygga stress blir en fråga om strukturförändringar för att hitta hållbarhet.   

  Midgårdsskolan i Umeå är ett exempel på en skola som kommer införa 

 
1 Ola Halldén, Koncentrationsläsning: Utvärdering av en idé (Stockholm: Stockholms Universitet, 1985), 220. 
2 ’’Stressrelaterad ohälsa ett ökande problem’’, Hjärnfonden, 7 december, 2017,  
https://www.hjarnfonden.se/2017/12/stressrelaterad-ohalsa-ett-vaxande-problem/. 
3 Karin Schraml, ’’Chronic stress among Adolescents: Contributing Factors and Associations with Academic 
Achievement (Dok avh., Stockholm Universitet, 2013), 53. 
4 Schraml, ’’Chronic stress among Adolescents’’, 49. 
5 Schraml, ’’Chronic stress among Adolescents’’, 50-51. 
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koncentrationsläsning där bakgrunden inkluderar att elevenkäter genomförda på gymnasieskolan 

visar att Midgårdselever känner av en ökande skolrelaterad stress. Eleverna rapporterade bland 

annat att antalet parallella kurser, och medföljande examinationer, var för många. Med många 

uppgifter samtidigt blir det svårt att prioritera och hitta en balans. En schemaövergång till 

koncentrationsläsning innebär att skolschemat struktureras enligt terminsblock. Kurser med 100 

studiepoäng kommer då läsas över en termin istället för ett helt skolår. Eleverna får därmed fem 

parallella kurser, istället för tio. Efter vinterledigheten avslutas alltså höstterminens kurser och 

eleverna påbörjar fem nya. Midgårdsskolans koncentrationsläsning medför även förlängda 

lektionspass, två block enligt för- och eftermiddag á 2,5 timmar per block. De två lektionsblocken 

separeras av en lunch som är två timmar lång för att möjliggöra välmående och återhämtning. 

Schemaförändringens mål är tydlig tidsstruktur, färre parallellkurser och en genomsnittligt kortare 

skoldag.6  

 Midgårdsskolans schemaförändring benämns Midgård2020 och ska införas läsåret 2020-

2021. Jag genomförde min verksamhetslagda utbildning (VFU) vid Midgårdsskolan hösten 2019 

och följde det planeringsarbete som inspirerat ämnet för denna uppsats. Införandet av 

koncentrationsläsning var ett stort tema för ämneslaget i samhällskunskap. Hur ska lektionerna 

struktureras, vilka metoder ska användas, hur ska eleverna examineras och hur förändras 

didaktiken när man har eleverna i pass på 150 minuter istället för traditionsenliga 50 till 100 

minuter? Ämneslagets mål blev att skapa engagerande och interaktiva lektioner samtidigt som 

mängden kunskapsstoff inte skulle bli överväldigande.   

 Midgård2020 hämtar inspiration från några andra gymnasieskolor med 

koncentrationsläsning men detta utbyte har fokuserat på elevers upplevelser av 

koncentrationsläsningen. Studier av elever i skolor med koncentrationsläsning har funnit positiva 

erfarenheter. Elevers stressnivå minskar i jämförelse till traditionell undervisning.7 Elever 

rapporterar även som positivt att interaktionsmöjligheten med lärare ökar.8   

 Den svenska skolvärlden intresserade sig för koncentrationsläsning under 1970- och 80-

 
6 Umeå kommun, ’’Förändrat schema ska minska stressen och förbättra överblicken för eleverna på 
Midgårdsskolan’’, Via TT, 30 september, 2019, https://via.tt.se/pressmeddelande/forandrat-schema-ska-minska-
stressen-och-forbattra-overblicken-for-eleverna-pa-midgardsskolan?publisherId=1422393&releaseId=3262269. 
7 Anna Bratland, Koncentrationsläsning – vägen till mindre stress? (Kand avh., Göteborg Universitet, 2012), 25-27.  
8 Anna Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap: En kvalitativ studie om elevers upplevelser (Läraravh., 
Umeå Universitet, 2018), 22. 
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talen men forskningen kring schemastrukturen har sedan dess lämnats vid sidan av. Om 

gymnasieelevers stressnivåer fortsätter öka som under 2010-talet då behövs även metoder som 

koncentrationsläsningen i syfte att motverka stressens negativa effekter. Midgård2020 är ett 

konkret exempel på detta. Samtidigt finns idag en lucka inom samhällskunskapsdidaktik gällande 

koncentrationsläsning. Om skolor i framtiden eftersträvar de positiva effekter som 

koncentrationsläsning medför, då uppstår idag ett behov av att studera samtida didaktik ur ett 

lärarperspektiv. Denna studie utforskar hur samhällskunskapslärare upplever 

koncentrationsläsningen och analyserar hur deras didaktik påverkas av schemastrukturen. Studien 

granskar samhällskunskapsämnet då Skolverkets styrdokument tydliggör att ämnets syfte är att ge 

eleverna kunskaper om människors livsvillkor och samhällsfrågor men även förmågan att kritiskt 

analysera dessa.9 Detta arbetsuppdrag innebär många avvägningar från lärarens sida gällande 

fokus på innehåll men även undervisningsmetod, denna studie undersöker därmed hur 

koncentrationsläsningen kan påverka lärarnas didaktiska val.    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare arbetar med koncentrationsläsning 

på gymnasienivå. Genom att ta del av lärarnas erfarenhet av koncentrationsläsning undersöker 

studien vilken didaktik som möjliggörs och lämpar sig vid koncentrationsläsning.  

1. Hur kan samhällskunskapsämnet struktureras inom koncentrationsläsning utifrån olika 

utbildningssyften? 

2. Hur kan elevbedömning användas inom koncentrationsläsning? 

3. Hur kan erfarna lärares förståelse utgöra en ram för samhällskunskapsdidaktik inom 

koncentrationsläsning? 

  

 
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 ( Stockholm: 
Skolverket, Fritze distributör, 2011), 143-144. 
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2. Forskningsläget 

I Sverige har inte mycket formell forskning kring koncentrationsläsning gjorts efter 1980-talet.10 

Intresset för undervisningsstrukturen verkar ha minskat. Aktuell forskning kring 

koncentrationsläsning riktar sig främst mot lärares och elevers upplevelser av fenomenet.11 Dessa 

undersökningar är uteslutande studenters examensarbeten – där samtliga kommenterar en brist på 

samtida forskning. Detta kapitel inleds med att redogöra för den svenska forskningen från 1980-

talet för att tydliggöra koncentrationsläsning som metod. Därefter redogörs undersökningarna av 

mer samtida upplevelser av koncentrationsläsning. Att dessa upplevelser överlag varit positiva 

stärker min studies utgångspunkt att undersöka didaktiken inom koncentrationsläsning och fylla 

kunskapsluckan kring dess utförande. Då det svenska forskningsfältet är begränsat lyfter jag även 

in tidigare forskning från USA, där koncentrationsläsning använts i högre utsträckning i modern 

tid jämfört med i Sverige.12 

2.1. Koncentrationsläsning som metod 

Intresset för forskning kring koncentrationsläsning inom Sverige verkar ha avtagit efter 1980-talet. 

Ola Halldén med övriga sammanställde 1985 en rapport över koncentrationsläsning som fenomen. 

Halldén anmärker att den ovanliga schemastrukturen har varierande former utifrån olika men ofta 

sammankopplade mål. Koncentrationsläsning kan utgöra en begränsning av elevernas mångläseri. 

Koncentrationsläsning kan även syfta på undervisning som utmärks av kontinuitet och 

meningsfullhet. Slutligen kan koncentrationsläsning även betyda att den lärande arbetar med att 

skapa sig sammanhängande föreställningar.13  

 Hallden kategoriserar koncentrationsläsning enligt tre begrepp för att underlätta 

diskussionen kring ett mångfacetterat fenomen. Utgångspunkten är att koncentrationsläsning 

eftersträvar att skapa sammanhang för elevers studier. Klassisk koncentration är det första 

begreppet och innebär att undervisningens fokus blir de formalbildande ämnena. Detta behöver ej 

medföra en schemateknisk förändring men en avvägning görs av vad som är essentiellt. Real 

koncentration medför schematekniska förändringar då ämnen utifrån deras innehåll och struktur 

 
10 Halldén, Koncentrationsläsning, 7-8. 
11 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 1-2. 
12 R. Stewart Mayers och Sally J. Zepeda, ‘’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, Review of Educational 
Research, nr. 76 (Mars 2006): 137-138. 
13 Halldén, Koncentrationsläsning, 220. 
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grupperas i block. Det främsta målet är att skapa sammanhängande undervisningstid. Slutligen 

innebär rationell koncentration att undervisningen centreras kring en viss frågeställning. Då blir 

schematekniska förändringar ofta en konsekvens snarare än ett mål i sig själv.14  

 I denna uppsats kommer koncentrationsläsning syfta på real koncentration som metod. Mitt 

fokus är didaktiken i scenarion av blockundervisning eller schemaförändringar likt real 

koncentrationsläsning. Då real och rationell koncentration ofta överlappar kommer Halldéns 

definitioner underlätta min egen analys av lärares didaktiska erfarenheter på olika skolor.  

 Halldén framför att den svenska skolan under 1900-talet främst intresserat sig för real 

koncentration. Intresset följde Jerome Bruners förslag att ämnen bör struktureras för att medge 

effektivitet i inlärningen.15  

 Svårigheten med real koncentration enligt Halldéns rapport är att det uppstår en avvägning 

mellan motstridiga ideal. Genom att dra samman en årskurs till en termin eftersöks effektivitet då 

eleverna har bättre förutsättningar att skapa sammanhang och använda föregående moments 

kunskaper. Intervjuade lärare lyfter att ett sammanpressat ämne inte kräver ett lika långt 

minnesspann och att det underlättar intresseväckningen – ett ämnesinnehåll presenteras inte över 

en utdragen period. Men intervjuade lärare kritiserar även real koncentration då ett långt tidsspann 

kan vara bra för att få in elever i ett ämne. Under längre tid kan klassen lära känna varandra och 

eleverna kan få återkoppling kring kunskapsmål flera gånger. Detta anmärks särskilt av lärare inom 

humanistiska-samhällskunskapsämnen då eleverna kan behöva tid ’’att smälta’’ ämnesinnehåll.16  

 Medan det svenska forskningsfältet är förhållandevis föråldrat bidrar amerikansk forskning 

med mer aktuella undersökningar. Sally Zepeda och Mayers Stewart skriver 2006 en metanalys 

om ’’block scheduling’’ som likt real koncentration fokuserar på schemamässiga förändringar.17   

 Zepeda och Stewarts sammanställning av 58 empiriska studier påvisar hur metod och 

resultat mellan skolor har påvisat en stor variation. Metoden varierar genom att 

schemaförändringen kan följa flera modeller, ex. lektioner standardiseras till 90 minuter men att 

varje läsår utgörs av tre olika block med olika kurser. Andra skolor kan använda fyratimmars 

lektioner på förmiddagen men splittra eftermiddagen i mindre lektioner.18  

 
14 Halldén, Koncentrationsläsning, 19-20. 
15 Halldén, Koncentrationsläsning, 21. 
16 Halldén, Koncentrationsläsning, 24. 
17 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 137. 
18 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 137-138. 
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Studier som undersöker elevers studieprestationer har inte producerat ett enhetligt svar. I vissa fall 

har koncentrationsläsningen stärkt resultaten, i andra har det minskat.19    

  Trots att koncentrationsläsning inte kan kopplas till studieprestationers resultat i en 

avgörande positiv eller negativ påverkan, så kan forskningen i USA ändå konstatera att både lärare 

och elever upplever koncentrationsläsning som ett positivt fenomen. Lärare upplever att eleverna 

har bättre närvaro, att eleverna har bättre studiedisciplin, att interaktionsmöjligheterna mellan 

lärare och elev ökade samt att koncentrationsläsning möjliggjorde fler undervisningsmetoder.20  

 Att amerikanska lärare framhäver koncentrationsläsning som möjliggörande av fler 

undervisningsmetoder är av intresse för denna studie som undersöker didaktik inom 

koncentrationsläsning. Zepeda och Meyers metastudie konstaterar dock att den empiriska 

forskning som finns inte ger ett belägg för att varierad didaktik automatiskt medföljer 

koncentrationsläsning. Det finns studier som påvisar att koncentrationsläsning innebär nya 

didaktiska avväganden – men det finns även studier som visar att undervisningen fortsätter med 

samma metoder, men med längre lektionspass.21  

 Utifrån deras metaundersökning av koncentrationsläsning inom USA drar Zepeda och 

Meyers slutsatsen att de positiva upplevelserna potentiellt innebär att skolstrukturen får goda 

effekter. De drar ingen definitiv slutsats gällande detta då empiriska studier påvisar att det kan ha 

goda effekter, men att sådana effekter också kan utebli. Om huvudmän för skolor i framtiden 

överväger att införa koncentrationsläsning bör ny forskning ta fram hur pedagoger inom 

koncentrationsläsning didaktiskt arbetar inom en viss schemastruktur, och på vilket sätt just 

koncentrationsläsning möjliggör denna typ av didaktik.22 

2.2. Koncentrationsläsningens effekter för elever 

Anna Bratlands examensarbete från 2012 undersöker hur elevers stressnivåer förändras vid 

införandet av koncentrationsläsning. Bratland genomför en enkätstudie mellan två skolor med 

liknande ramfaktorer – men en skola har koncentrationsläsning, den andra inte. Resultatet från 

enkäterna påvisar ett samband mellan koncentrationsläsning och minskad stress. Då eleverna 

upplever mindre parallella krav rapporterar de även in minskande stressnivåer. Undersökningen är 

 
19 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 137. 
20 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 158. 
21 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 161. 
22 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 163. 
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en jämförelse mellan två förhållandevis lika elevpopulationer där koncentrationsläsning är en 

avskiljande faktor men inte den enda. Skolan med koncentrationsläsning, vars elever rapporterar 

in lägre stressnivå, har även en schemastruktur med utökade idrottstimmar och en lektionsfri 

onsdag. Bratland reflekterar därmed att sambandet enligt hennes studie främst gäller krav och 

stress, inte nödvändigtvis koncentrationsläsning och stress.23  

 Bratland uppmanar i sin avslutande diskussion att ytterligare forskning bör göras inom 

temat för koncentrationsläsning. Då hennes studie påvisat ett möjligt samband mellan 

koncentrationsläsning och reducerad stressnivå hos elever efterfrågar hon kvalitativa 

intervjustudier med elever för att ta reda på deras upplevelser av just koncentrationsläsning, och 

inte enbart stressnivå. Vidare reflekterar Bratland att hon i sin studie funnit att 

koncentrationsläsning ofta lyfts som något positivt, av både elever och lärare, men att hennes 

undersökning inte berörde varför upplevelsen blir positiv. Bratland efterfrågar därför även vidare 

studier som kan konkretisera eventuella fördelar med koncentrationsläsningen.24  

 Anna Sundvall undersöker 2018 elevers upplevelse kring införandet av 

koncentrationsläsning. Hon genomför en kvalitativ intervjustudie med elever på en skola där 

koncentrationsläsning införts och ber eleverna berätta om sina upplevelser. Sundvall sorterar dessa 

upplevelser utifrån för- och nackdelar inom kategorierna: interaktion, förståelse, tid och personlig 

utveckling.25 

 Gällande interaktion finner Sundvall att de intervjuade eleverna är mycket nöjda med de 

möjligheter som koncentrationsläsningen medför. Med de långa lektionspassen på 2,5 timme styck 

hinner läraren både se och hjälpa alla eleverna på plats – läraren upplevs vara mer tillgänglig.26  

  Kring förståelse tar flertalet av Sundvalls intervjusvar upp att de längre lektionerna medför 

en djupare förståelse kring ämnet. Delarna kring ett tema hinner falla på plats, vissa elever nämner 

hur färre parallellämnen gör det enklare att hålla koncentrationen – man kan nu fokusera på ett 

ämnesstoff en längre tid.27   

 Många elever upplever även att koncentrationsläsningen innebär att tiden i skolan används 

mer effektivt. Eleverna hinner sätta igång med skolarbetet ordentligt och uppnår enklare ett så 

 
23 Anna Bratland, Koncentrationsläsning – vägen till mindre stress? (Kand avh., Göteborg Universitet, 2012), 25-27.  
24 Bratland, Koncentrationsläsning, 28-29. 
25 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 14. 
26 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 15. 
27 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 16-17. 
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kallat flow under lektionstid med följden att skolarbete sällan behöver genomföras hemma. De 

lyfter dock även nackdelar i något högre utsträckning. Om man som elev under 

koncentrationsläsning blir sjukskriven en vecka – då är det plötsligt väldigt mycket ämnesinnehåll 

i en kurs att ta igen då man kommer tillbaka till skolan. De långa lektionspassen medför i vissa fall 

även längre lärarledda genomgångar, och det kan enligt eleverna bli svårt att hålla uppe 

koncentrationen.28  

 Samtliga elever uttrycker i intervjuer att under koncentrationsläsning så ökar även deras 

förmåga att ta större ansvar för studierna. De längre lektionspassen möjliggör egen planering, och 

ansvarsförmåga blir avgörande för att uppgifterna lämnas in. Medan eleverna anser att 

koncentrationsläsning stärkt deras ansvarstagande så ställer sig några tvivlande till att alla elever 

har förutsättningar att klara ansvaret. De uttrycker därmed osäkerhet över att rekommendera 

koncentrationsläsning till alla.29  

  Sundvalls elevundersökning finner en nyanserad upplevelse av koncentrationsläsning från 

elevernas sida men överlag ses koncentrationsläsningen som något positivt. Sundvall reflekterar 

avslutningsvis att framtida forskning bör ta reda på lärares upplevelser av koncentrationsläsning.30 

2.3. Koncentrationsläsningens effekter för lärare 

Andreas Härgestam gör 2006 en kvalitativ undersökning av en västerbottnisk gymnasieskola som 

nyligen implementerat blockläsning. Hans studie undersöker nivån av företagsamma egenskaper 

såsom kreativitet, förmåga att ta ansvar, initiativförmåga, samarbetsförmåga och självförtroende. 

Härgestams intervjustudie riktar sig mot både elever och lärare. Gällande lärares upplevelser finner 

Härgestam att under koncentrationsläsning märker lärare i högre grad vilka elever som har det 

svårt i klassrummet. Detta då längre lektionspass synliggör de elever som känner sig vilsna.31  

 I sådana fall kan koncentrationsläsning både möjliggöra och hämma lösningar. Detta då 

lärare isåfall behöver skapa en lektionsstruktur som gör inlärningstillfällen produktiva även för 

elever som har svårt med längre lektionspass.32  

 Härgestams studie finner att koncentrationsläsning möjliggör mer elevaktiva arbetsformer. 

 
28 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 18-21. 
29 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 21-22. 
30 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 25. 
31 Andreas Härgestam, (2006.) Bara en tidsfråga? Om blockläsning och företagsamt lärande på en gymnasieskola i 
Västerbotten (Läraravh., Umeå Universitet, 2006), 35. 
32 Härgestam, Bara en tidsfråga?, 35. 
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Samtidigt blir det svårare att fylla de längre lektionspassen med ett relevant innehåll. Härgestam 

menar att en övergång till koncentrationsläsning bör medföra en tydlig strukturförändring gällande 

undervisningsmetoder, inte enbart en förändring av schemaläggningen. Lärare bör alltså ha en 

uttrycklig plan inom koncentrationsläsning kring hur lektioner ska struktureras och vilket mål 

undervisningen har.33  

 En utgångspunkt många lärare på studiens skola hade när koncentrationsläsning infördes 

var att ämnesöverskridande samarbete skulle underlättas. Enligt Härgestams intervjuer meddelar 

lärarna att detta inte förverkligats i praktiken, dels p.g.a schematekniska problem men även för att 

lärare inte har energi över till denna typ av kollegialt samarbete. Energibristen kan eventuellt 

tillskrivas att lärare har en tyngre arbetsbörda vid koncentrationsläsning.34  

 I sitt examensarbete 2012 utför Anse Eldh intervjuer med samhällskunskapslärare. De 

intervjuade lärarna på omvårdnadsprogrammet delgav sina tankar kring ämnesintegrerade kurser. 

Två av de intervjuade lärarna hade erfarenhet av koncentrationsläsning och menade att 

schemastrukturen möjliggör ämnesintegrering. Ämnesintegreringen i sin tur möjliggjorde ökad 

elevmotivation och konstruktionen av en sammanhängande helhetsbild av verkligheten.35  

 Eldhs intervjustudie fann även att de lärare med erfarenhet av koncentrationsläsning  

upplevt problem kring idétorka. Den snabba studietakten vid koncentrationsläsning innebar 

mindre tid för läraren att ägna sig åt lektionsplanering och elevuppföljning.36  

2.4. Sammanfattning av forskningsläget och mitt bidrag 

Koncentrationsläsning som metod har inom Sverige en tydligt teoretisk förankring – men den är i 

hög grad föråldrad. För aktuella empiriska studier finns det amerikanska ’’block scheduling’’ 

vilket hjälper mig att nyansera överblicken av effekterna kring koncentrationsläsning. 

Amerikanska erfarenheter är inte nödvändigtvis applicerbara i en svensk kontext och läroplan men 

även de amerikanska studierna saknar idag en fördjupning av betydelsen för lärares didaktik. 

Studierna har ett fokus på intryck och resultat, men sällan hur dessa uppnås inom ramen för 

koncentrationsläsning.   

 
33 Härgestam, Bara en tidsfråga?, 35-36. 
34 Härgestam, Bara en tidsfråga?, 36. 
35 Anse Eldh, Problem och möjligheter som samhällskunskapslärare erfar vid ämnesintegrering på 
omvårdnadsprogrammet (Läraravh., Högskolan Kristianstad, 2012), 33. 
36 Eldh, Problem och möjligheter som samhällskunskapslärare erfar vid ämnesintegrering på 
omvårdnadsprogrammet, 39. 
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 Ett ramverk finns därmed tillgängligt för huvudmän för skolor som överväger att införa 

koncentrationsläsning men forskning kring didaktiska erfarenheter saknas. Aktuella studier har 

koncentrerat sig på hur elever och lärare reagerar på koncentrationsläsning. Från ett elevperspektiv 

finns en studie, av Anna Sundvall, som kvalitativt undersöker hur eleverna motiverar sina 

upplevelser. En motsvarande studie från ett lärarperspektiv saknas idag. Min studie ämnar 

överbrygga denna brist i forskningsfältet och lyfta lärares didaktiska erfarenheter när det kommer 

till koncentrationsläsning.   

  Överlag visar forskning att koncentrationsläsningens upplevelser varit positiva för både 

elever och lärare. Från elevperspektivet rapporterar studenter en minskad stressupplevelse vilket 

kan vara en konsekvens av schemastrukturen. Elever delger även att koncentrationsläsning, särskilt 

förekomsten av långa lektionspass, kan leda till ökad interaktion i klassrummet, en effektiv 

tidsanvändning samt uppmuntrar personligt ansvar. Samtidigt är inte alla elever nöjda, det finns 

även upplevelser att längre lektionspass främst ses som enbart en tidsförlängning och inte en ny 

undervisningsarena.  

 Från lärarperspektivet finner forskningsläget att koncentrationsläsning medför möjligheter 

för elevaktiva arbetssätt, en ökande elevmotivation och goda möjligheter till kollegialt samarbete. 

Bilden från lärarna är dock betydligt mer nyanserad, koncentrationsläsning medför inte dessa 

positiva aspekter per automatik. För att uppnå dessa fördelar behöver lärare medvetet arbeta mot 

dem. Lärarintevjuer inom tidigare forskning ger även ett intryck av att koncentrationsläsning 

innebär en större arbetsbörda, främst då schemastrukturen är nyinförd. Det nuvarande 

forskningläget nämner inte hur samhällskunskapslärare reflekterar kring elevbedömning inom 

koncentrationsläsning. Denna studie undersöker därför lärares metoder för återkoppling och 

examination i förhållande till koncentrationsläsningens ramfaktorer, exempelvis förlängda 

lektionspass.  

 Att undersöka särskilt samhällskunskapslärares perspektiv är av intresse då Halldéns 

rapport från 80-talet redogjorde för humanistiska-samhällsveteneskapliga lärares oro att elever inte 

hinner ’’smälta’’ kunskapsinnehåll om kurser genomförs i en mer intensiv takt.37 Studiens 

intervjuer kan synliggöra om dagens samhällskunskapslärare upplever att koncentrationsläsningen  

särskilt påverkar samhällskunskapsämnet utifrån ämnets olika utbildningssyften.  

 Då elevers upplevelser av koncentrationsläsning i hög grad verkar vara positiva, och både 

 
37 Halldén, Koncentrationsläsning, 24. 
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lärare och elever upplever en stor potential med denna undervisningsstruktur, anser jag att det finns 

ett stöd för antagandet att koncentrationsläsning i framtiden kommer få större uppmärksamhet. För 

att koncentrationsläsningens potential kring givande upplevelser i form av studiemotivation och 

aktiva arbetssätt ska förverkligas bör vi undersöka nuvarande lärares erfarenheter. Genom att lyfta 

deras insikter kring koncentrationsläsning och analysera hur schemastrukturen påverkar 

didaktiken kan lärare i framtiden vara bättre rustade att anamma koncentrationsläsning och uppnå 

dess positiva aspekter.    
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3. Teori 

För att strukturera och analysera den beprövade erfarenheten från undersökningens 

samhällskunskapslärare använder jag en teori baserad på Gert Biestas och Jonas Aspelins 

forskning kring utbildningssyfte. Teorin blir ett analysverktyg som hjälper mig att strukturera, men 

framförallt reflektera kring de erfarenheter som de intervjuade samhällskunskapsläraren lyfter. 

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann anammar jag en intervjuroll som en ’’resande’’, en 

utforskare som tillsammans med intervjusubjekten skapar det som utforskas.38  

 Detta medför att jag använder min teori som en form av lins – de påverkar hur jag 

strukturerar mina intervjuer och stöder mitt analysarbete. Arbetet blir därmed en sammanhängande 

process. Min undersökning utgår därmed ifrån en grundtanke om att ’’kunskap skapas’’ under 

forskningsprocessen. Kunskapen finns inte där för att enbart samlas in av mig utan den är istället 

en skapad produkt till följd av interaktionen mellan mig och intervjusubjekten.39 Min teori är en 

del av denna process genom att ge mig ramar för vad jag ska analysera och vart fokus riktas.  

3.1. Utbildningssyfte 

Pedagogen Gert Biesta lyfter vikten av att vid studier och diskussioner kring undervisning, särskilt 

de som ämnar nå en rekommendation, blir det avgörande att använda en tydlig diskurs. Genom att 

Biesta identifierar vissa generella syften eller mål med utbildning och skolan som organisation 

underlättas jämförelser mellan olika skolorganisationer och lärare. Biesta menar att alltför ofta 

centreras diskussioner kring utbildning kring begrepp som ’’god undervisning’’ och lämnar det 

ofta underförstått vad detta ’’goda’’ innebär.40   

 Biestas modell för att diskutera utbildning uttrycks genom att han identifierar tre olika 

syften med utbildning: kvalificering, socialisation och subjektifiering.41 Dessa syften är kvalitativa 

i sin utformning och skiljer sig från en renodlad kvantitativ syn på utbildning som främst ’’mäter 

resultat’’ och därefter jämför utfallet från olika skolor – eller mellan olika lärare.42  Min studie har 

 
38 Svend Brinkmann och Steinar Kvale, Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, 2:a uppl. 
(Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996), 48-49. 
39 Brinkmann och Kvale, Interviews, 54. 
40 Gert Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, övers. Katarina Falk och Christian Thurban, (Stockholm: Liber, 
2011), 14-15. 
41 Jonas Aspelin, Inga prestationer utan relationer: studier för pedagogisk socialpsykologi (Malmö: Gleerup, 2015), 
36. 
42 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 19-20. 
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inte som mål att jämföra skolor, lärare eller metoder av koncentrationsläsning enligt ett 

utfallsresultat. Istället undersöker jag hur olika utbildningssyften kan påverkas av 

koncentrationsläsning som struktur – utan att ta ställning till något enskilt mål. Modellen jag skapar 

utifrån Biestas forskning blir därmed ett analysverktyg som kontextualiserar den kunskap som 

skapas i intervjuerna.  

 Biestas begrepp kvalificering innebär att elever utrustas med vissa kompetenser som gör 

dem redo för framtiden. Detta handlar om både kunskaper och färdigheter som är dem till nytta i 

framtida studier och yrkesliv. I de flesta fall åtföljs kvalificering även av ett uttalat mål om att 

vidare studier eller vissa yrken är något som kan och bör uppnås av eleverna. Om kvalificering 

som utbildningssyfte nämns i samhällsdebatten blir det ofta, men inte enbart, ett fokus på 

ekonomiska aspekter. Skolan blir en arena för att förbereda arbetskraften. Kvalificering ska dock 

ej enbart ses som förberedelser inför studie- och yrkesliv utan även det politiska livet, en form av 

medborgarfärdigheter.43 

 Det andra begreppet Biesta använder kring utbildningssyfte är socialisation. Detta syfte 

lyfter hur skolan bidrar till att vi blir en del av vissa sociala, kulturella och politiska ’’ordningar’’. 

Detta kan ske med aktiva metoder, att skolan medvetet försöker överföra normer och värderingar 

till eleverna, exempelvis kopplat till en viss religiös tradition eller demokratiska värderingar. Men 

även utan sådana aktiva metoder sker oundvikligen en viss överföring inom skolan för hur elever 

ska göra och vara. Skolan blir därmed i viss mån en kultur- och traditionsbevarande institution.44   

 Subjektifiering, Biestas tredje begrepp, innebär att eleverna även blir subjekt – eller 

individer. Subjektifiering som utbildningssyfte kan ses som motsatsen till socialisation – individen 

ska lära sig att ställa sig utanför rådande ’’ordningar’’. Biesta lyfter att subjektifiering, till skillnad 

från kvalificering och socialisation, enligt vissa inte är en inneboende del av alla utbildningar. 

Andra hävdar att all form av utbildning påverkar individen, och därmed har en individualiserande 

eller subjektifierande effekt. Biesta tar fasta på att subjektifiering handlar om att individen i något 

avseende stärks i sin autonomi och oberoende.45   

 Utöver Biestas utbildningssyften med kvalificering, socialisation och subjektifiering 

kommer jag i min studie även använda mig av ett utbildningssyfte konstruerat av Jonas Aspelin. 

 
43 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
44 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
45 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 29. 
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Aspelin utökar Biestas  modell med ett fjärde begrepp: existentialisering. Detta utbildningssyfte 

ser skolan som en plattform för socialt utbyte, en värld av samvaro. Ungdomar kan socialt 

interagera med varandra och få respons på sina aktioner. Att tillåta och uppmuntra social 

interaktion blir enligt Aspelin nödvändigt för att övriga syften ska uppnå mening. Aspelin 

tydliggör att existentialisering inte bör frånskiljas Biestas utbildningssyften utan att det snarare blir 

ett sammanbindande koncept. Enligt Aspelin berör både subjektifiering och existentialisering 

människans relationer till andra. Begreppet subjektifiering fokuserar på att kunna bryta sig ur en 

relation medan existentialisering fokuserar på det som sker i relationen när personer möts.46 Jag 

använder därmed subjektifiering främst som ett begrepp kopplat till elevers förmåga att frigöra sig 

från samhället medan existentialisering utgör elevernas sociala interaktion med varandra.  

 Biesta framhåller att hans begrepssmodell kring utbildningssyften kan användas inom 

modern utbildning utan att framhäva eller värdera de olika syftena. Enligt Biesta handlar 

utbildning snarare om en ’’mix’’ av dessa syften. Även till synes motsättningsfyllda syften, som 

socialisation och subjektifiering, kan existera sida vid sida i skolan och vara mål att eftersträva – 

detta genom att sätta in syftena i en kontext där vissa färdigheter övas med vissa metoder. Enligt 

Biesta ska dock inte syftena separeras, de är ofta sammanvävda med varandra, även om vissa 

scenarion betonar ett visst utbildningssyfte. Man kan föreställa sig olika utbildningssyften som ett 

överlappande venndiagram.47    

 Den svenska gymnasieskolan är inget undantag när det gäller förekomsten av Biestas och 

Aspelins olika utbildningssyften. Kvalificering synliggörs i Läroplanen för Gymnasiet från 2011 

med den inledande formuleringen ’’Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.’’48 

Samhällskunskapens roll i denna utveckling till ansvarskännande och deltagande människor är 

tydligt då styrdokumentet klargör att ämnets syfte bl.a. är: ’’ska undervisningen bidra till att skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet’’49   

 Svensk gymnasieskola ska även verka för socialisation: ’’Skolan ska aktivt och medvetet 

påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

 
46 Aspelin, Inga prestationer utan relationer, 47-48. 
47 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 
48 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 6.  
49 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 144. 
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dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.’’50 Ett exempel på sådana värderingar och 

hur de kan användas återfinnas i det centrala innehållet för samhällskunskap 1a/1b: ’’De mänskliga 

rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina 

individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.’’51   

 Subjektifiering inom läroplanen beaktar att Sverige är en fri demokrati bestående av 

individer och inte enbart en socialiserad struktur: ’’Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet.’’52 Detta synliggörs i kunskapskraven för samhällskunskap 1a/1b där elever inte 

enbart ska kunna redogöra för samhällsförhållanden utan även ’’analysera olika samhällens 

organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.’’53 Förmågan till kritisk 

reflektion synliggörs även i formuleringen: ’’Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter 

och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.’’54   

  Existentialisering som utbildningssyfte handlar om mänsklig interaktion och synliggörs i 

läroplanens inledning: ’’ Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar 

och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.’’55 Därmed ska skolan utgöra en 

social arena men samhällskunskapsämnets syfte gäller även att synliggöra hur ’’Politiska, sociala 

och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.’’56  

 Kvalificering, socialisation, subjektifiering och existentialisering är fyra olika 

utbildningssyften som både konkurrerar och kompletterar varandra. Samtliga fyra synliggörs i 

läroplanens mål och behövs för att en elev ska förberedas inför ett samhällsliv centrerat kring 

arbete, social samvaro, demokrati och utveckling. Utmaningen för lärare blir att hitta en balans i 

sin undervisning som beaktar alla fyra syften, ex. socialisation och subjektifiering kan i viss grad 

ses som motpoler.  

 Jag konstruerar mitt analysverktyg kring utbildningssyfte av Biestas och Aspelins 

gemensamma modell. Analysverktyget används dels för att strukturera intervjuerna genom att 

hjälpa mig kategorisera intervjusubjektens upplevelser, när en viss följd av koncentrationsläsning 

 
50 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 11. 
51 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 145. 
52 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 5. 
53 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 145. 
54 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 151. 
55 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 7. 
56 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 143 
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nämns, hur kan detta kopplas till ett visst utbildningssyfte? Framförallt möjliggör modellen kring 

utbildningssyfte reflektion kring syftet bakom min studie – vilka möjligheter skapas i en 

skolstruktur kring koncentrationsläsning?   

 Genom att ge mig en utökad förståelse kring vilka mål samhällskunskapslärare arbetar mot 

inom koncentrationsläsning kan jag därmed gå vidare till att analysera den didaktik som lärarna i 

fråga lyfter. Samhällskunskapsämnet kan medföra högre krav på läraren att reflektera kring 

utbildningssyfte då ämnet i hög grad kan anses ansvara för ex. elevers socialisation av 

demokratiska normer eller subjektifiering till att bli politiska aktörer. Dessa typer av avvägningar 

kan betonas i högre grad inom samhällskunskapsämnen jämfört med naturkunskapsämnen. Därför 

blir ett analysverktyg kring utbildningssyfte särskilt användbart i en intervjustudie med 

samhällskunskapslärare. 

3.2. Pedagogisk bedömning 

Lars Lindström reflekterar att under 2000-talet har en förskjutning skett inom svensk skolforskning 

från ett fokus på undervisning till ett fokus på lärande. Hur lärare använder begreppet bedömning 

reflekterar denna förändring. Idag handlar begreppet bedömning inte enbart om att dokumentera 

kunskap utan även att synliggöra lärande och stöda elevers utveckling. Lärare arbetar idag med 

’’bedömning för lärande’’ såväl som ’’bedömning av lärande’’, även kallat formativ respektive 

summativ bedömning.57  

 Formativ bedömning sker ofta samtidigt med undervisningen och ger läraren riktlinjer för 

hur denne ska gå vidare. Den formativa bedömningen används som ett verktyg för diagnotisering 

och berättar vart eleverna befinner sig i lärandeprocessen. Ofta sker detta i en dialog med eleven, 

inte enbart en läraranalys, och man försöker lyfta att skolarbete är en pågående process – skolarbete 

är inte enbart slutprodukten som betygsätts. Den formativa bedömningen ämnar lyfta både elevers 

starka och svaga sidor för att kunna påvisa hur vidare utveckling kan ske.58  

 Användandet av formativ bedömning innebär ofta en genomgripande omstrukturering av 

lärarens didaktik. Denna omställning kan innebära en ökad arbetsbörda med ett osäkert utfall 

gällande effekt. Formativ bedömning bör enligt Lindström ändå eftersträvas då det medför flera 

positiva effekter. Den förändring i didaktik som formativ bedömning kräver leder till en höjd 

 
57 Lars Lindström, Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, 3:e uppl. 
(Stockholm: Liber, 2011), 9-10. 
58 Lindström, Pedagogisk bedömning¸ 12-13. 
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kunskapsnivå hos eleverna. Förändringen behöver inte innebära utökat arbete, det handlar om att 

uppnå effektivitet. En didaktik centrerad kring formativ bedömning medför arbetsglädje hos 

lärarna då deras professionella värderingar ofta eftersträvar att elevernas lärande utvecklas. Den 

formativa bedömningen medför även att elever får en utökad förståelse och insikt i sin egen 

lärandeprocess och därmed värderar de uppnådda kunskaperna högre.59  

  Nyckeln till den förändring av lärarens didaktik som formativ bedömning medför ligger i 

begreppet ’’återkoppling’’. Elever behöver förvisso få redo på hur deras nuvarande kunskapsnivå 

ser ut, men de behöver även vägledning av läraren i form av återkoppling som berättar hur de ska 

ta sig framåt. Det innebär att läraren både klargör vilka kunskapsmål som finns men även hur 

eleven ska ta sig dit. Eleven, likväl som läraren, behöver förstå vad en kvalitetsmässigt väl utförd 

uppgift inehåller och få råd kring studiestrategier för att nå denna kvalitet. För att återkoppling ska 

ske behövs därmed en interaktion mellan elev och lärare med målet att över tid ska eleven bli 

självreflekterande i sitt lärande.60  

 Enligt Lindström är inte enbart tillkomsten av formativ bedömning nytt för den svenska 

skolforskningen. Även summativ bedömning, där elevernas kunskaper mäts för betygsättning, har 

genomgått förändringar sen 1990-talet. Från 1995 och framåt har svenska gymnasieskolor ett mål- 

och kunskapsrelaterat betygssystem. Då överges den gamla, normrelaterade bedömningen som 

väger elevers resultat relativt till varandra. Istället arbetar svenska skolelever nu mot vissa mål av 

förmågor och kunskaper. Denna typ av summativ bedömning medför att eleverna inte enbart får 

ett totalresultat vid betygsättning utan även en översikt av vilka mål de uppfyllt och vilka som 

saknades. Även i summativ bedömning får eleverna en översikt av sina starka och svaga sidor. 

Med ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem öppnas ett didaktiskt friutrymme för läraren att 

konstruera examinationer. Från lärarens sida behövs ofta en djupgående analys av hur en 

examination ska struktureras och vilka möjligheter eleverna får att visa de kunskaper som skolans 

styrdokument efterfrågar.61  

 Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet har även förändrat de sociala 

ramfaktorerna kring summativ bedömning i Sverige. Tidigare var examinationer, främst i form av 

prov, en individuell process där tänkandet fanns inne i elevens huvud. Idag kan summativ 

 
59 Lindström, Pedagogisk bedömning, 14. 
60 Lindström, Pedagogisk bedömning¸ 14-15. 
61 Lindström, Pedagogisk bedömning, 21-22. 
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bedömning även inkludera hjälpmedel som material men också andra personer. Det utökade 

didaktiska friutrymmet gör att uppgifter kan konstrueras med förutsättningen att eleven har tillgång 

till internet, kursböcker, kurskamrater och läraren. Det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet bryter från den gamla traditionen att elevens betyg är kopplat till att denne har fler 

rätta svar än sin kurskamrat. Istället fokuserar summativ bedömning idag på att eleven kan 

behärska vissa kunskaper och förmågor med en betoning på kvalitet. Läraren ges därmed ett stort 

friutrymme kring konstruktionen av examinationen och kan beakta både hjälpmedel och 

examinationsformer i förhållande till kunskapsmålen.62  

 Bedömning i den svenska gymnasieskolan kan därmed delas in i två kategorier: formativ 

och summativ bedömning. Den formativa bedömningen är ett verktyg som ska hjälpa både läraren 

och eleven att synliggöra elevens nuvarande kunskaper och vägen till utveckling. Den formativa 

bedömningen använder återkoppling mellan lärare och elev för att styra denna process. I denna 

studie undersöker jag hur samhällskunskapslärare använder sig av formativ bedömning och 

återkoppling inom koncentrationsläsning. Hur förändras förutsättningarna för återkoppling med 

en förändrad schemastruktur? Hur påverkas interaktionsmöjligheterna mellan lärare och elever 

under längre lektionspass? Enligt Lindström ska formativ bedömning ses som en gemensam 

process mellan pedagog och elev som resulterar i att eleven får insikt och ansvarskänsla kring sitt 

lärande – hur kan en sådan gemensam process gestaltas under koncentrationsläsning?  

 Den summativa bedömningen, det vill säga betygsunderlaget, är idag mål- och 

kunskapsrelaterad. Detta ger lärare ett stort friutrymme kring examinationsformer. I denna studie 

undersöker jag hur detta friutrymme kan utvecklas inom koncentrationsläsning. Vilka didaktiska 

avväganden görs inom koncentrationsläsning kring summativ bedömning? Hur kan en förändrad 

ramfaktor som ett omstrukturerat schema påverka examinationsformen? Hur upplever lärare sina 

möjligheter att synliggöra elevernas kunskaper?   

 Den pedagogiska bedömningsteorin ger mig en referensram kring undersökningsmaterialet 

som min intervjustudie skapar. Genom att reflektera över målen hos formativ och summativ 

bedömning kan jag analysera hur koncentrationsläsningen påverkar denna del av lärarens 

arbetsuppgift. Pedagogisk bedömning blir därmed ett verktyg för mig att kontextualisera hur 

interaktion, både i form av återkoppling och examination, sker inom koncentrationsläsning. 

 
62 Lindström, Pedagogisk bedömning¸ 22-23. 
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4. Metod  

4.1. Datainsamling - kvalitativa intervjuer och deras syfte  

Studien använde kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Erfarna 

samhällskunskapslärare på skolor med koncentrationsläsning intervjuades för att kartlägga deras 

upplevelser och didaktiska förslag. Intervjuer som metod gav mig möjligheten att undersöka 

lärarnas rationalisering, d.v.s mekanismen bakom deras didaktiska val. Ramfaktorer som skolans 

förutsättningar eller lärarens personliga preferenser kunde då synliggöras och beaktas.63 De 

intervjuade lärarnas erfarenheter sattes därmed in i ett sammanhang – vilket blev avgörande för 

mina reflektioner kring lämplig didaktik i relation till koncentrationsläsning.    

  Kvale och Brinkmann beskriver den kvalitativa intervjumetoden som en öppen process där 

intervjusubjektet inte enbart får komma till tals utan även rikta fokus för intervjun. Intervjuaren 

kan öppna diskussionen kring ett tema genom att be intervjusubjektet berätta om sina upplevelser 

eller tankar kring ett koncept eller erfarenhet. Då intervjusubjektet tillåts lyfta de aspekter hen 

anser vara viktiga får intervjuaren därmed en inblick i intervjusubjektets upplevelser. Därefter kan 

intervjuaren genom stödfrågor och uppföljning be intervjusubjektet förklara vad hen menar, eller 

be hen att motivera varför hen tar upp dessa tankar. Den kvalitativa intervjuprocessen blir en 

levande diskussion.64  

 Det finns ingen enhetlig modell kring koncentrationsläsning. Schemastrukturen och dess 

syfte kan skilja sig mellan skolor. Den semistrukturerade  och kvalitativa intervjun som metod 

tillät mig därmed att beakta variationen i koncentrationsläsningens egenskaper. Jag konstruerade 

en intervjuguide att agera som min vägledare men den utgjorde ingen begränsning för diskussion 

och uppföljning med intervjusubjekten.65 Detta innebar att intervjuguiden, se bilaga 2, hade ett 

antal teman som delades med respondenterna i förväg och att vi hade som mål att behandla 

samtliga teman under intervjun. Dessa teman behövde dock inte behandlas i samma ordning inom 

varje intervju. Sammankopplat med intervjuguidens teman var ett antal grundfrågor för att starta 

diskussionen, se bilaga 2, men under intervjun ställde jag även följdfrågor i anknytning till det 

respondenten berättade.66   

 
63 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 3:e uppl. övers. Björn Nilsson (Solna: Liber, 2002), 560-562. 
64 Brinkmann och Kvale, Interviews, 24-25. 
65 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 562-563. 
66 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 563. 
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 Då studien syftade till att undersöka olika lärares samhällskunskapsdidaktik blev det av 

vikt att de intervjuade lärarna gavs tillfälle att kommentera och motivera sina avvägningar. Därmed 

kan jag föra fram exempel på didaktik utifrån olika undervisningssyften och upplägg. Resultaten 

från min undersökning inkluderade då även en kontext, intervjusubjektens erfarenheter åtföljdes 

av förklaringar som hjälpte mig att förstå deras situationer. Denna kontextualisering av resultaten 

gör även att läsare av denna studie kan följa resonemanget bakom didaktiska förslag som 

intervjusubjekten och studiens författare gjorde. Då kan denna studies läsare göra egna 

avvägningar och reflektera över hur lärares erfarenheter av didaktik inom koncentrationsläsning 

förhåller sig till läsarens egna omständigheter.  

4.2. Induktiv metod  

Denna studie använde induktiv metod för att nå kunskap. Detta innebär att de teorier jag 

konstruerat, utbildningssyfte utifrån Biesta och Aspelins modeller, inte har prövats som hypoteser, 

men blir en del av resultatet eftersom materialet tolkas och förstås utifrån teori.67  

 Jag förhöll mig till induktion genom att likt Brymans modell först genomföra intervjuerna, 

och transkribera dessa, för att därefter använda min teori som ett analysverktyg för resultaten. 

Detta innebar att de intervjuade lärarna fick föra fram sina erfarenheter utifrån egna formuleringar 

och avväganden. Efter att vår intervjudiskussion avslutats användes mina teoretiska verktyg för att 

frambringa kunskap från det material intervjuerna skapat. Processen utgick därmed från att jag 

utifrån studiens observationer dragit slutsatser som blev det slutgiltiga resultatet av min analys.68  

 Även vid användandet av induktiv metod bör man beakta hur deduktion fortfarande kan 

vara ett inslag i processen. Deduktion innebär att forskaren sätter upp ett antal hypoteser utifrån 

teori, att man har något man vill pröva och att genom undersökningen kan forskaren härleda 

kunskap kring hypotesens giltighet.69  Denna typ av formella hypotesbildning har inte använts i 

denna induktiva studie, men inslag av deduktion fanns i mitt urval av teorierna. Utifrån tidigare 

forskning, främst den amerikanska metastudien av Zepeda och Mayers, framgick en 

rekommendation att vid undersökningar av koncentrationsläsningens meriter även reflektera över  

pedagogers konkreta mål med att arbeta inom koncentrationsläsning.70   

 
67 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 48-49. 
68 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 49. 
69 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 47. 
70 Zepeda och Mayers, ’’An Analysis of Research on Block Scheduling’’, 163. 
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 Beaktandet av denna rekommendation, med följden att min studie inkluderar teori kring 

utbildningssyfte, är ett inslag av deduktion. Denna typ av deduktiva inslag är inte ovanligt inom 

induktion enligt Bryman. Så kallad grundad teori använder ofta deduktion efter att induktiva 

slutsatser dragits från den originella datainsamlingen.71 Min teori kring utbildningssyfte har 

därmed varit med mig genom hela undersökningens process, både i intervjuernas 

kunskapsskapande och den efterföljande analysen.   

4.3.  Studiens urvalsmetod 

Studiens undersöker samhällskunskapslärare som har erfarenhet av att arbeta inom 

koncentrationsläsning. Koncentrationsläsning är en ovanlig schemastruktur i Sverige vilket 

skapade en utmaning med att hitta lärare med relevant erfarenhet. Jag använde mig av det som 

Bryman kallar för snöbollsurval där en liten grupp personer som är relevanta för undersökningen 

kontaktas kring sin tillgänglighet och därefter tillfrågas om de känner till ytterligare potentiella 

respondenter.72  

 Jag använde mina personliga kontakter vid Midgårdsskolan för att få en utgångspunkt av 

skolor som arbetade med koncentrationsläsning. Dessa skolor kontaktades via mejl, se bilaga 1, 

där jag efterfrågade om någon undervisande lärare i samhällskunskap kunde ställa upp på ett 

intervjutillfälle. I det inledande mejlet redogjorde jag kort för syftet med min uppsats, delgav 

eventuella respondenter information kring anonymitet och möjlighet att avbryta intervjutillfället 

samt enligt snöbollsurvalet efterfrågade andra kontaktmöjligheter.  

 Gällande antalet respondenter var mitt mål att intervjua lärare på fyra olika skolor med 

koncentrationsläsning. Totalt kontaktades åtta olika skolor, därefter stannade snöbollen, och jag 

fick ett jakande svar från tre av dessa skolor med två respondenter från en skola. Enligt Bryman 

varierar den lämpliga urvalsstorleken inom kvalitativa studier enligt undersökningens syfte. Ju 

bredare omfång desto fler jämförelser mellan grupper som ska göras ökar behovet av ett större 

antal intervjudeltagare.73 Denna studies syfte är att undersöka samhällskunskapsdidaktik utifrån 

lärares erfarenheter av koncentrationsläsning. Därmed är forskningsfrågorna riktade till 

intervjudeltagarnas erfarenhet och reflektioner kring didaktik utifrån sin yrkesroll utan att beakta 

socioekonomiska omständigheter. Studien eftersökte fyra olika skolor för att beakta att 

 
71 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 49. 
72 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 504-505. 
73 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 506. 
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koncentrationläsning varierar till sin struktur, mer om detta i avsnitt 4.4, och undersöka hur 

didaktik kan påverkas enligt de varierande ramfaktorerna. Enligt Bryman utgör även en liten 

urvalsstorlek ett godtagbart underlag för en kvalitativ studie, så länge forskaren beaktar detta då 

det kommer till att göra generaliseringar, mer om detta i avsnitt 4.6.74 

4.4.  Studiens material och behandling 

I denna undersökning förekommer lärarerfarenheter från tre olika gymnasieskolor. Dessa skolor 

har i denna uppsats anonymiserats enligt ’’Skola Blå’’, ’’Skola Grön’’ och ’’Skola Röd’’. 

Skolornas upplägg av koncentrationsläsning skiljer sig åt sinsemellan och detaljer kring deras 

ramfaktorer återfinns i deras respektive avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3.  

 Skola Blå använder en koncentrationsläsning som gör att eleverna enbart läser 4-5 kurser 

per termin. En 100-poängskurs innebär två lektionsblock på 2,5 – 3 timmar per vecka. Skola Grön 

använder koncentrationsläsning i mindre utrsträckning där en del kurser i hög grad genomförs 

koncentrerat medan andra behåller ett traditionellt schema. Lektionsblocken varierar därmed från 

100 minuter för koncentrerade kurser till mer traditionella tidsramar för lektion i icke-

koncentrerade kurser. Eleverna läser de koncentrerade kurserna på ett växlande schema som byts 

ut i perioder av 3-4 veckor. Eleverna på Skola Röd har likt de på Skola Blå uteslutande lektionspass 

på 3 timmar men varje vecka har enbart ett lektionsblock per kurs. Skola Röd gör inget kursbyte 

mellan terminerna. Skola Röd har även onsdagar som en schemafri dag tillägnad elevstöd.  

 Från Skola Blå har två lärare intervjuats,  lärare M som har 16 års erfarenhet av att 

undervisa inom koncentrationsläsning och lärare A som har 4 års erfarenhet av att undervisa inom 

koncentrationsläsning. Lärare P från Skola Grön har 5 års erfarenhet av att undervisa inom 

koncentrationsläsning och Lärare L från Skola Röd har 6 års erfarenhet av att undervisa inom 

koncentrationsläsning.   

  Studiens intervjuer genomfördes via distans och spelades in som ljudfiler på 45-80 minuter 

i Skype eller Zoom. Dessa ljudfiler transkriberades av mig själv till textfiler enligt en ordagrann 

metod. Brinkmann och Kvale lyfter hur den ordagranna metoden, att transkribera varje ord, fångar 

fler nyanser och möjliggör en kritisk analys av intervjumaterialet.75 En transkribering som enbart 

hade fångat intervjusvarens huvudbudskap kunde gå miste om vissa inblickar. Denna studies 

 
74 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 508. 
75 Brinkmann och Kvale, Interviews, 182-183. 
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induktiva metod har därmed stärkts genom ordagranna transkriberingar. Den semistrukturerade 

modellen möjliggjorde för intervjusubjekten att lyfta sina egna reflektioner kring 

koncentrationsläsningens effekter. De ordagranna transkriberingerna gav därefter mig möjligheten 

att analysera intervjusubjektens rekommendationer och göra jämförelser mellan intervjusubjekten. 

Kunskapen kring koncentrationsläsningens följder för didaktik blev därmed en gemensamt skapad 

produkt mellan intervjusubjekten och mig själv. Att transkribera intervjuerna ordagrant innebar 

även en start av min egen analys – arbetsprocessen tog mig tillbaka till intervjuhändelserna och 

den sociala och känslomässiga kontexten.76  

 För att underlätta analysen användes färgöverstrykning för att tydliggöra vilka delar av 

transkriberingen som berörde mina frågeställningar, se bilaga 3 för exempel. Denna 

färgöverstrykning eller kodning kopplades samman med frågeställningarna enligt följande: 

1. Hur kan samhällskunskapsämnet struktureras inom koncentrationsläsning utifrån olika 

utbildningssyften? (Överstruken som ljusblå) 

(Kvalificering = Elever ges kompetenser för samhällsliv och yrkesliv 

Socialisering = Elever leds in i sociokulturella ordningar – tar till sig vissa normer 

Subjektifiering = Eleven kan frigöra sig från sociokulturell ordning för att analysera/förbättra den 

Existentialisering = Eleven ges social interaktion, inser att världen är en samvaro) 

2. Hur kan elevbedömning användas inom koncentrationsläsning? (Överstruken som grön) 

(Formativ bedömning = Kunskapsutveckling, observera lärprocessen, synliggör den för elever 

Summativ bedömning = Formellt omdöme, kunskapstest) 

3. Hur kan erfarna lärares förståelse utgöra en ram för samhällskunskapsdidaktik inom 

koncentrationsläsning? (Överstruken som röd) 

(Styrkor, svagheter, möjligheter, fallgropar, konsekvenser) 

Begreppet utbildningssyfte operationaliserades därmed enligt begreppen kvalificering, 

socialisering, subjektifiering och existentialisering hämtade från verken av Biesta och Aspelin, se 

avsnitt 3.1. Elevbedömning operationaliserades enligt två kategorier: formativ och summativ 

bedömning där begreppens innehåll hämtades från Lindström, se avsnitt 3.2. Övriga didaktiska 

omdömen och erfarenheter från de intervjuade lärarnas sida synliggjordes i transkriberingarna 

under den tredje frågeställningen.  

 
76 Brinkmann och Kvale, Interviews, 180. 
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4.5. Studiens etik 

Intervjuerna i denna undersökning tog hänsyn till vissa etiska riktlinjer som den svenska 

myndigheten Vetenskapsrådet publicerat. Dessa riktlinjer är centrerade kring fyra olika delar: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.77  

 För att uppfylla informationskravet informerade jag intervjusubjekten om studiens syfte, 

att samla in didaktiska erfarenheter i samhällskunskapsämnet i koncentrationsläsning.78  

  För att uppfylla samtyckeskravet inhämtade jag intervjusubjektens samtyckte till att delta, 

både vid en inledande mejlkontakt och vid tillfället för intervjun. Denna process underlättades av 

att samtliga intervjusubjekt är myndiga. Jag upplyste deltagarna att intervjuerna var frivilliga och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, ingen motivation till avbrott behövdes.79   

 För att uppfylla konfidentialitetskravet har ingen sammanställning över personliga 

uppgifter lagrats. Jag valde att anonymisera samtliga intervjupersoner i denna studie genom att i 

studien benämna dem enligt enskilda bokstäver, exempelvis ’’M’’. Även intervjupersonernas 

arbetsplatser har anonymiserats genom att skolorna benämns enligt enskilda färger, exempelvis 

’’Skola Blå’’. Obehöriga kan därmed inte identifiera intervjusubjektens person.80   

 För att uppfylla nyttjandekravet, som handlar om att insamlade uppgifter enbart används 

för forskningsändamål, kommer ingenting av den inhämtade informationen användas eller utlånas 

för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften.81 

4.6. Kritiska reflektioner 

Begreppen validitet och reliabilitet utgör utgångspunkterna för att diskutera en studies tillförlitlighet. 

Validitet syftar på om undersökningens metod faktiskt mäter det som efterfrågas, alltså om metoden är 

relevant. Reliabilitet avser huruvida undersökningen är pålitlig, främst genom att den kan upprepas.82  

 Validitet kan delas in i intern validitet och extern validitet. Då det kommer till kvalitativ 

forskning innebär intern validitet en överensstämmelse mellan teoretiska idéer och forskarens 

observationer. Extern validitet berör hur pass generaliserbart undersökningens slutsatser är till andra 

 
77 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 
2002) 
78 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 7. 
79 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 9-10. 
80 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 12-13. 
81 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 14-15. 
82 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 465. 
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situationer.83 Denna undersökning använder sig av induktiv metod där teoriurvalet har växt fram i 

samband med att undersökningen fortskridit och frågeställningarnas fokus har skiftats. Detta ger en 

tydlig koppling mellan undersökningens syfte och teori då metoden har gjort att de skapats tillsammans 

– detta stärker den interna validiteten. Gällande den externa validiteten är det svårt att i en kvalitativ 

intervjustudie, särskilt med ett såpass litet urval, göra anspråk på någon typ av generalisering.  

 Reliabilitet har också en intern och extern dimension. Intern reliabilitet innebär att medlemmarna 

i ett forskningslag är överens om hur deras observationer ska tolkas, då denna undersökning är skriven 

av en person är det därmed inte applicerbart. Extern reliabilitet å andra sidan berör i vilken utsträckning 

denna undersökning kan replikeras.84 Vid kvalitativ metod utgör detta ofta en svårighet då det kan 

innebära ett behov av att rekonstruera sociala omständigheter. Att återupprepa denna studie utifrån 

teoretiska utgångspunkter och intervjuguide vore relativt enkelt, utmaningen ligger istället i att få samma 

empiriska underlag. För att tydliggöra underlaget och analysprocessen har jag varit generös i 

förekomsten av citat för att tillåta andra att ta del i mina tankegångar samt ge viss möjlighet att bilda 

egna uppfattningar. Målet var att stärka den externa reliabiliteten så mycket som en kvalitativ 

intervjustudie tillåter men med insikt att målet inte kan uppnås helt.  

 Gällande det empiriska materialet bör man även ha vissa saker i åtanke då man läser denna studie. 

Urvalet är begränsat i mängd men även till sin karaktär. Syftet med undersökningen var att undersöka 

didaktiska erfarenheter av samhällskunskapsämnet vid koncentrationsläsning, vilket dessa fyra 

intervjudeltagare kan redogöra för. Men intervjudeltagarna är även lärare som i dagsläget jobbar på 

skolor med koncentrationsläsning och som enligt undersökningens resultat är mycket nöjda med sin 

tillvaro. Respondenterna kan därmed redan ha genomgått en viss ursållning – en lärare som vantrivdes 

med koncentrationsläsning skulle troligtvis inte stanna kvar på en sådan gymnasieskola, särskilt i en tid 

med ökande efterfrågan av erfarna lärare. Detta i sig återknyter till den kvalitativa studiens brist på 

externa validitet, didaktiska insikter och preferenser i denna studie bör ej generaliseras till 

samhällskunskapslärare. Studien utgör istället en inblick i hur didaktik kan formas inom 

koncentrationsläsning, utan att stänga dörren för andra möjligheter eller upplevelser.  

 Slutligen bör studiens författare även vara ödmjuk inför att detta var hans första genomförande  

av en vetenskaplig intervjustudie och att missar och felbedömningar kan ha gjorts i intervju- och 

transkriberingsprocess, ex. att missa tillfällen till följdfrågor eller missförstånd. 

 
83 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 465-466. 
84 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 465. 
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5. Undersökning  

Undersökningsdelens rubriksättning är uppdelad enligt de olika skolor som förekommer i denna studie. 

Syftet med uppdelningen är att tydliggöra att det inte finns någon enhetlig modell för 

koncentrationsläsning. Koncentrationsläsningens schemastruktur skiljer sig åt mellan skolorna. För att 

underlätta läsarens förståelse av kontext skiljer jag därmed skolornas ramfaktorer från varandra. Om en 

lärare i ex. avsnitt 5.1.3. nämner en ramfaktor som förlängd lunch kan läsaren referera till avsnitt 5.1. 

för att kontextualisera hur Skola Blå som helhet arbetar. Avsikten är att förtydliga de intervjuade lärarnas 

arbetsförhållanden som till följd av koncentrationsläsningens mångfaldiga natur kan te sig väldigt olika.  

  I denna studie är den empiriska genomgången och analysen sammanflätad inom avsnitt 5 för att 

läsaren inte ska gå miste om kontexten av skolornas ramfaktorer. Studiens sammanfattande slutsatser 

utifrån analysen återfinns i avsnitt 6. 

5.1. Skola Blå och dess ramfaktorer 

Skola Blå öppnades 2002 och har från början varit en skola centrerad kring koncentrationsläsning. 

Skolan har 2019-2020 ungefär 550 elever fördelade på uteslutande högskoleförberedande 

program. Elevgrupperna består av 30-32 elever, kurser med individuellt val är ofta betydligt 

mindre.  

 På Skola Blå har eleverna tilldelats sina egna arbetsrum som de använder aktivt under 

skolveckan. Åtta elever delar på ett arbetsrum och arbetsrummet används främst när det inte är 

direktundervisning i klassrummet.  

 Koncentrationsläsningen på Skola Blå följer Halldéns definition real koncentration i form 

av flera schematekniska förändringar.85 Eleverna läser färre parallella kurser och har 2,5 – 3 

timmar långa lektionspass enligt för- och eftermiddagsblock. Mitt på dagen mellan 11:15 och 

13:00 finns även ett schemahål som möjliggör idrottsaktiviteter, extralektioner eller läxhjälp. En 

100-poängs kurs medför typiskt två lektionstillfällen i veckan med följden att kurser avslutas 

snabbare tidsmässigt, ofta över en period av 16 veckor vilket motsvarar ungefär en termin. Därmed 

läser eleverna 4-5 kurser per termin.  Vid övergången till vårtermin avslutar eleverna sina 

höstkurser och påbörjar nya vårkurser.   

 Skola Blå har en historisk bakgrund av att en kommunal skola i början av 2000-talet lades 

ner. På den kommunala skolan hade lärarkollegiet börjat experimentera kring att arbeta med längre 

 
85 Halldén, Koncentrationsläsning, 24. 
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lektionspass för att skapa större flexibilitet och didaktiska möjligheter. Då den kommunala skolan 

stängdes gick många av lärarna därifrån ihop för att skapa friskolan Skola Blå. Lärarkollegiet valde 

att fortsätta arbeta med längre lektionspass och koncentrationsläsning.   

5.1.1. Intervjuade lärare på Skola Blå  

På Skola Blå har jag intervjuat två lärare. Lärare ’’M’’ har 16 års erfarenhet av Skola Blå och 

koncentrationsläsning då hen har arbetat där sen skolans uppstart vilket sammanföll med M’s 

utexamination från lärarhögskolan. M är en samhällskunskapslärare och undervisar främst inom 

samhällsprogrammet.  

 Lärare ’’A’’ har 4 års erfarenhet av Skola Blå och koncentrationsläsning, hen jobbade 

tidigare på en skola med ett traditionellt schemaupplägg. A är en samhällskunskaps- och 

religionskunskapslärare som främst undervisar inom samhällsprogrammet.  

5.1.2. Samhällskunskapsämnet och utbildningssyfte på Skola Blå 

Jag diskuterar med M vilka upplevelser hen har kring koncentrationsläsningens mål. Jag ber hen 

förklara upplägget lite mer och M berättar att skoldagen blir som en arbetsdag även för eleverna. 

’’Skolan är öppen mellan åtta och fem, här ska eleverna få tid att få föreläsningar, göra uppgifter... 

då klockan är fem, då ska eleverna inte ha någonting att göra hemma.’’  

 Då jag ber M lyfta positiva upplevelser inom koncentrationsläsningen menar hen att de 

arbetsmetoder som möjliggörs resulterar i att eleverna förbereds inför högskolan. M berättar att 

’’de flesta eleverna jag haft känner att de blir väldigt väl förberedda’’. M har ett uttryckligt 

undervisningsmål om att arbeta högskoleförberedande och beskriver sig själv med ’’jag har ju 

målet att de ska vara otroligt förberedda inför universitetet’’. Denna betoning på att redogöra 

eleverna inför fortsatta studier från M’s sida gör att jag kan dra vissa kopplingar till 

utbildningssyftet kvalificering. Då kvalificering sker inom skolan utrustas eleverna med vissa 

kunskaper för att göra dem redo inför fortsatta studier. Det handlar även om att uppmuntra eleverna 

att faktiskt söka sig vidare till högskolestudier och yrkeslivet.86 M berättar att hen inom 

samhällskunskapsämnet i många år jobbat tillsammans med ett närliggande universitet ’’för att 

bebygga glappet från gymnasiet till universitet’’.  

 Den här typen av arbetsdagar, särskilt inslagen av långa och sammanhängande 

 
86 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
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lektionspass, innebär enligt M även att det sätter förväntningar på eleverna: ’’Det ställer mer krav 

på att eleverna tar ett ansvar’’. Enligt M förutsätter alla gymnasiestudier att elever kan ta ansvar, 

’’det står i gymnasieförordningen’’, men hen menar att koncentrationsläsningen för fram 

ansvarsfrågan i högre grad: ’’ansvar... en del elever har väldigt svårt med det.’’ M berättar även 

att  ’’95% av mina elever är nöjda’’, och syftar då på sina nuvarande elever vid intervjuns 

genomförande på vårterminen. Men då eleverna kommer i ettan kan det bli svårt för flera att göra 

anpassningen till koncentrationsläsning, enligt M kan det från elevernas sida uppstå en känsla av 

’’oj, det här är inget för mig, jag kan inte ta ansvaret, jag kan inte sitta ner på mitt arbetsrum och 

skriva...’’. Då blir det enligt M jobbigt för eleverna, ’’antingen så kommer de in i klicket eller så 

blir det att de söker sig till en skola med ett annat arbetssätt’’.  

 M betonar att klicket ofta kommer och att de ’’allra allra flesta sköter det ju förvånansvärt 

bra’’ när det kommer till förmågan att ta ansvar. Även lärare A reflekterar att ansvarsförmågan 

kan sammankopplas med att koncentrationsläsningen simulerar studier på universitetsnivå: 

’’eleverna liksom tar det här egna ansvaret över hur mycket tid de vill lägga ner... har möjlighet 

att göra det.’’ Detta fokus på elevers ansvarstagande, särskilt från M, innebär att utbildningssyftet 

socialisation av Biesta synliggörs. Socialisation berättar hur skolan överför vissa normer till 

eleverna, i detta fall handlar det om en typ av arbetsmoral.87 De långa lektionspassen inom 

koncentrationsläsningen ger eleverna utrymme att utveckla värderingar kring ansvarsförmåga och 

arbetsinitiativ och dessa värderingar är avgörande för att utvecklas på Skola Blå. Enligt A är det 

inte enbart värderingar kring ansvarsförmåga som uppstår inom koncentrationsläsning:  

’’Jag får intrycket att de upplever saken som skönt att de inte får så många saker samtidigt och 

sen att de får faktiskt oväntat positiva inställning till många ämnen som de kanske inte gillat 

innan... på samhällsämnet att de vill bli allmänbildade samhällsmedborgare.’’  

Då M berättar om elevernas arbetsrum och hur en stor del av deras studier sker i dessa rum 

följer jag upp med att fråga om arbetsrummens gruppsammansättning. M förklarar att ’’Vi gör 

grupperna, i ettan då bestämmer vi ganska mycket’’. M berättar att grupperna slumpas ut då 

eleverna börjar på skolan men att efter jul, då ser man att elever ’’tenderar att bara hänga med 

varandra’’. M framhåller att lärarna anser det vara ’’viktigt att dom lär känna varandra mer’’ och 

syftar då på elever som typiskt inte umgås med varandra. Då förändras arbetsgruppernas 

 
87 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
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sammansättning efter jul och M berättar att eleverna har inställningen av att ’’okej nu ska vi göra 

nya bordsgrupper så... man tänker man vill lära känna lite fler folk’’. Tidigare påvisade jag hur 

Skola Blå betonar ansvarsförmåga hos eleverna. Här vill jag även framföra att denna 

ansvarsförmåga hos eleverna på Skola Blå verkar utvecklas i gruppförhållanden. Skola Blå verkar 

aktivt uppmuntra en viss social interaktion genom förekomsten av arbetsrum med åtta elever. Den 

lärarstyrda gruppindelningen synliggör utbildningssyftet existentialisering av Aspelin där skolan 

även blir en plattform för socialt utbyte. Interaktion mellan elever gör att skolan blir meningsfylld, 

eleverna kan få respons av varandra för sina aktioner.88 Jag anser att Skola Blå möjliggör denna 

sociala meningsfulldhet genom att ge eleverna goda förutsättningar för interaktion. M berättar även 

att ’’i trean, då får eleverna bestämma mycket mer – vilka grupper vill ni sitta i’’ men först ska de 

genomgå processen av att lära känna hela sin klass. A tar upp sina examinationsmetoder för särskilt 

nytillkomna ettor för att förklara hur skolan kan vara en arena för social interaktion:  

’’När de går i ettan... många gånger känner du ju inte varandra... jag tänker att de också ska få 

testa olika sätt på den här nya nivån som gymnasiet bjuder på... muntlig examination i mindre 

grupp... få eleverna att känna sig bekväm med det.’’ 

De längre lektionspassen möjliggör därmed för A att skapa en samvaro inom klassrummet, precis 

som Skola Blå överlag uppmuntrar det genom sina arbetsrum. A betonar att en av skolans största 

styrkor är att ’’elevernas sociala liv blir bättre... alla elever på skolan har samma schema... så jag 

kan ju se mina elever hänga med någon i NA-klasserna.’’ Skolans schema möjliggör därmed 

umgänge över programgränser men enligt A så leder de gemensamma arbetsrummen till att 

’’eleverna vågar prata, de vågar diskutera, de vågar göra bort sig på en redovisning kanske.. det 

blir inte lika anonymt.’’ Enligt A är tanken ’’att visa att alla kan jobba med varandra.’’  

 Jag pratar även med M om hur elevbedömning förekommer i hens 

samhällskunskapslektioner, fler detaljer om detta avsnitt 5.1.3. M framför att elevernas 

slutsatsförmåga är avgörande. ’’Jag är helt ointresserad av vad eleverna tycker, utan vad kan vi dra 

för slutsatser...’’. M tydliggör att ’’information är intressant men varför’’ som den avgörande 

frågan då det kommer till elevuppgifter. Därmed lyfter M att eleverna ska kunna resonera och 

argumentera utifrån sitt eget ställningstagande. Eleverna ges ett friutrymme att uttrycka sig och 

föra fram sina åsikter, men det är elevernas analysförmåga som bedöms och inte deras åsikter. 

 
88 Aspelin, Inga prestationer utan relationer, 47-48. 
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Kring utbildningssyfte faller detta inom ramen för subjektifiering av Biesta. Subjektifiering enligt 

Biesta innebär att individen stärks i sin autonomi gentemot samhället.89 Att genomföra den typ av 

examinationer som betonar analysförmåga och tillåter ställningstaganden kan uppmuntra den 

typen av autonomi, eller åtminstone inte förhindra autonomin. Biesta tydliggör även att 

subjektifiering kan ses som en naturlig följd av utbildning utan att skolan explicit lyfter denna 

förmåga. M utvecklar med att ’’just såna här prov med ’när dog Gustav Vasa’, den typen av frågor 

är jag helt ointresserad av’’ vilket jag tolkar som att elever istället ges svarsutrymme att djupgående 

redogöra för sina resonemang i längre svar och därmed bli stärkt i sitt oberoende tänkande. A 

inkorporerar subjektifiering i sin undervisning genom metoder av nyhetsrapportering, där en elev 

varje lektionspass ska presentera några nyheter som därefter diskuteras i grupp och återkopplas till 

momentets kunskapsinnehåll. A tror att ’’man som samhällslärare verkligen vill att eleverna ska 

bli allmänbildade, bli samhällsintresserade’’ och förtydligar att målet är att de ska inse egenvärdet 

bakom att följa nyheterna och fortsätta göra det på sin egen tid – ’’kanske prata mer nyheter 

hemma’’.   

 Utgående från intervjuerna med M och A synliggörs samtliga utbildningssyften 

kvalificering, socialisation, subjektifiering och existentialisering. Kvalificering lyfts explicit enligt 

M: ’’mitt mål är att >eleverna< ska ta sig till universitetet.’’ A riktar snarare fokus mot 

subjektifiering: ’’delarna som samhällsämnet bjuder på är ju egentligen en lärdom för framtiden.’’ 

A reflekterar att skillnaden mellan hen själv och M kan vara elevunderlaget – A undervisar främst 

ettor medan M håller i samhällskunskap 3. Ramfaktorerna på Skola Blå med längre arbetspass och 

elevers grupprum skapar även en struktur som uppmuntrar ansvarstagande, en samhällsnorm som 

synliggör socialisation, men även social interaktion vilket stöder elevernas existentialisering och 

deras insikt i att samhället är en social tillvaro.  

5.1.3. Elevbedömning inom koncentrationsläsning på Skola Blå  

Under intervjun med M blir det tydligt att interaktion mellan lärare och elev är ett stort inslag under 

de långa lektionspassen. A beskriver lektionspassen som ’’läraren ser dig och att du får den här 

lärartiden på ett helt annat sätt.’’ M inleder med att berätta hur hen på lektionerna ’’kan gå omkring 

och faktiskt hjälpa’’ eleverna och att detta är en av koncentrationsläsningens styrkor. Jag frågar 

hen hur stödprocessen kan gå till och M utvecklar med: ’’hinner gå runt i klassrummet och hjälpa 

 
89 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 29. 
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eleverna på plats... om det är mycket frågor kan jag samla dem i slutet av lektionen, ha en 

genomgång eller FAQ.’’ Jag frågar då hur M upplever den här typen av interaktion då eleverna 

ofta sitter i sina arbetsrum och en typisk elevgrupp kan vara utspridd i tre olika rum. M menar att 

processen går väldigt smidigt: ’’väldigt lätt att gå in och säga: ’hur går det, har ni några problem, 

är det nåt ni inte förstått?’ och nästan alltid är det nåt som nån elev inte förstått’’.   

 M reflekterar att ofta har eleverna ’’inte vågat säga i klassrummet’’ om de inte förstår men 

att i de avskilda arbetsrummen är betydligt modigare. Att arbetsrummen fortfarande är grupprum 

innebär att ’’man förklarar... då är det 8 personer som hör det samtidigt, sen smiter man över till 

nästa rum’’. M anser att den här stödprocessen, då man har en stor mängd undervisningstid med 

samma elevgrupper, gör att ’’man kommer väldigt nära eleverna, på gott och ont kan man tycka’’. 

Arbetsrummen förändrar inte enbart förutsättningarna för en elev- och lärarinteraktion utan även 

ett utbyte mellan eleverna. M berättar att en stor del av arbetet sker i arbetsrummen och att 

elevernas uppgifter struktureras för att kunna dra nytta av varandra: ’’Kanske jag går igenom olika 

former av intervjuer... de får öva på det, testa genomföra intervjuer på varandra, transkribera... 

prata om hur kan jag koppla till teorier.’’ Ett långt lektionspass kan alltså medföra klassiska 

lärarinstruktioner såväl som självständigt arbete och gemensamt arbete. M poängterar även att 

arbetet ska ske på skolan: ’’Jag brukar säga till eleverna ’jag vill inte att ni ska göra saker hemma’... 

’var på skolan istället, jag finns där, ni kan fråga mig, jag kan hjälpa er’’.  

 Utifrån diskussionen med M framkommer det att koncentrationsläsningens långa 

lektionspass möjliggör en utförlig interaktion mellan elever och lärare. A anser att:  

’’jag hinner se alla elever, jag lär känna alla mina elever... elever som är framåt i klassrummet, 

man kan se de elevernas styrkor... men en elev som sitter längst bak och inte säger så mycket 

så hinner jag också se... jag hinner se eleven varje lektion på ett helt annat sätt än om jag hade 

ett vanligt system.’’  

Enligt Lindströms sammanställning av formativ bedömning är återkoppling avgörande för 

att elever ska förstå sitt lärande.90 Arbetsrummen och tidsspannet tillåter M att hinna se vart 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt och även påbörja en process tillsammans med eleverna där 

de kan börja arbeta vidare med sin egen utveckling. Enligt A handlar det även om att 

elevmängden gör det enklare att knyta olika kontakter: ’’jag har ju färre elever att fokusera på 
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under tiden... vi lärare kan ha en helt annan koll på eleverna, hur de mår, hur det är, ifall det är nåt 

som börjar gå fel.’’ Att antalet unika elever som läraren undervisar blir färre möjliggör därmed en 

enklare överblick av elevernas situationer.  

 Jag frågar M hur hen hanterar examinationsuppgifter som utgör betygsunderlag, alltså 

summativ bedömning. M berättar att hemtentor är hens främsta metod ’’jag kallar det hemtenta... 

men nästan alltid sitter >eleverna< på skolan’’. Även seminarium är ett vanligt inslag: ’’I 

normalfallet låter jag eleverna få välja – antingen gör de seminarier eller hemtentor’’. M har även 

’’ibland uppsatser och debatter... eleverna får välja den examinationsform där de känner de bäst 

kan visa sina kunskaper’’.  

 A har inte en lika tydlig preferens gällande exmainationsmetod, då hen främst undervisar i 

samhällkunskap 1b. A menar att då kursen är klar har eleverna testat samtliga examinationsformer 

som salsprov, inlämning, prov med materialunderlag, presentationer, seminarium: ’’eleverna 

brukar lyfta att de hunnit med alla examinationsformer och lärt sig av det.’’ A upplever att alla 

examinationsformer fungerar lika väl under koncentrationsläsning som med traditionell 

schemaundervisning men att särskilt seminarium stärks av längre lektionspass:  

’’Då hinner jag ju en klass på två lektionspass, alltså på en vecka... det blir inte så att jaha, då 

blir det orättvist för Pelle gjorde sitt muntliga prov för en vecka sen jämfört med andra som 

fått längre förberedelsetid’’ 

Jag ber M utveckla mer kring hemtentors konstruktion under koncentrationsläsning och 

förtydliga vad som sker när ’’eleverna sitter på skolan’’. M berättar att hen låter eleverna närma 

sig examinationsuppgifter enligt vad hen kallar för ’’flätor’’. Dessa flätor är en typ av vägledningar 

som hjälper eleverna att reflektera djupgående kring sina egna och andras reflektioner för att enligt 

M kulimnera i frågeställningen: ’’vad kan vi dra för slutsatser?’’ Instruktioner M ger till eleverna 

kan därmed följa en fläta av: ’’vi börjar med fakta, sen tar vi exempel, så tar vi styrkor och 

svagheter, sen tar vi konsekvenser.’’ Därefter får eleverna skicka in hemtentan och M tar processen 

vidare: ’’Jag rättar dom, jag markerar saker jag tycker de behöver utveckla, resonemang de behöver 

fixa, jag skickar tillbaks dom, eleverna rättar uppgifterna >enligt min feedback<, och lämnar in 

dem igen.’’ Därefter kommer M återkoppla till eleven gällande att ’’uppgiften ligger på den här 

betygsnivån’’. För att processen ska fungera kollar M alltid av i början av en kurs med frågan: 

’’vad strävar du efter för betyg’’ för att ge hen en kontext av elevernas ambitioner. ’’Eleverna får 

flera chanser... och hela tiden kan eleverna föra sig framåt... att kolla vad dom vill ha för betyg... 
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om någon mår psykiskt dåligt då kommer jag rätta mot det så att man inte pressar någon elev över 

kanten.’’  

 M etablerar därmed en form av feedbackloop även i sin summativa bedömning. Att 

inkludera detta inslag av formativ bedömning ger eleverna tillfällen att vidareutveckla sina 

kunskaper. M beskriver det som att ’’examinationen blir både ett inlärningstillfälle och ett 

examinationstillfälle’’ och att hen upplever en ’’stor skillnad mellan första examinationen och 

slutet av kursen’’ och menar då att utveckling har skett. Enligt Lindström medför det svenska mål- 

och kunskapsrelaterade betygssystemet denna typ av arbetssätt. Genom att tydliggöra vart eleverna 

ska nå blir det enklare för eleverna att få insikt om sitt lärande.91 Att återkopplingen lyfter både 

styrkor och svagheter från den första inlämningen, samt beaktar elevens aspirationer, är även ett 

sätt att göra eleven delaktig i inlärningsprocessen. M berättar att den här typen av återkoppling 

sker oavsett examinationsform: ’’Efter seminarium så förklarar jag för varje elev enskilt, hur har 

det gått... och då kan de komplettera skriftligt eller muntligt.’’  

 M menar att det är koncentrationsläsningens former som möjliggör den här typen av 

examinationsmetod med en feedbackloop. ’’Det kräver mycket av läraren... jag rättar i princip alla 

uppgifter två gånger... det skulle aldrig funka om jag hade 40 minuters lektionspass’’. M förklarar 

detta med att korta pass: ’’skulle aldrig hinna få något djup... inte heller göra större uppgifter’’. M 

medger att hen själv väldigt sällan använder salsprov, men att om det händer då sker det enligt 

ramar för en universitetstenta med: ’’kanske en skrivtid på max 4 timmar’’. M reflekterar att hen 

ogärna använder salstentor då: ’’jag tycker det mäter för mycket av dagsformen av eleverna’’. Hen 

tillägger ’’jag vet att i vissa ämnen, ex språkämnen och matte använder man >salstentor< mer’’.  

 För att den här typen av återkoppling inom examinationer ska bli effektivt säger M att ’’jag 

har ett strävansmål att sju dagar, innan det ska eleverna få tillbaka uppgifterna... jag vill ju inte att 

de ska >omarbeta< samtidigt som nästa examination kommer’’. Jag frågar om målet av att 

återlämna uppgifter inom sju dagar blir särskilt aktuellt då de inom koncentrationsläsning arbetar 

mer intensivt, M anser: ’’jag tycker att det måste den göra.’’  

 M och A berättar även hur Skola Blå arbetar för att underlätta organiseringen av 

examinationer. Då kursernas studietakt går snabbt ökar vikten av att eleverna inte hamnar efter. M 

berättar ’’vi har ju med jämna mellanrum omprov onsdagmorgnar’’ där samtliga av skolans elever 

som missat eller behöver komplettera en examination samlas i en gemensam lokal för att utföra 

 
91 Lindström, Pedagogisk bedömning¸ 22-23. 
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den. På min fråga om ’’det känns enklare för dig att samordna eller koordinera >examinationer< 

med andra lärare’’ svarar A jakande. M anser dock att även med omprovsonsdagar så behöver 

lärare inom koncentrationsläsning vara beredd på en viss flexibilitet gällande sin arbetstid. ’’Jag 

då som lärare går in... har ett extraseminarium på lunchen, så blir det ofta’’. Detta för att undvika 

att elever med frånvaro snabbt faller bakom den övriga elevgruppen.   

 A reflekterar även att schemasystemet har en viss skörhet gällande betygsättning. ’’Det blir 

ju ett större problem här när eleverna inte lämnar in i tid’’ och syftar då på schemaförändringen 

som sker varje januari. Då avslutar eleverna sina höstkurser á 100p och påbörjar nya kurser. Om 

elever under hösten sackat efter i arbetet kan det innebära en stor arbetsbörda för läraren enligt A: 

 ’’...jag måste ju ta in det även om det kommer sent. Och det blir ju ett problem då vi i januari 

byter från hösttermin till vårtermin, det betyder ju att jag sitter med efterarbetet på fyra kurser 

samtidigt som jag startar fyra nya och ska sätta betyg...’’   

A berättar att ’’då har vi en återläsningsdag som utgör glappet mellan höst- och vårtermin’’ 

som ska hjälpa eleverna att avsluta höstkurserna, därefter har läraren två veckor att sätta betyg. 

Men enligt A behöver skolan ge eftertanke till processen ’’man försöker verkligen hålla inga andra 

möten under den tiden, ingenting annat som stör läraren för då behöver man verkligen sin tid.’’  

  

5.1.4. Hur påverkar koncentrationsläsning didaktiken på Skola Blå?  

Jag ber M att i allmänna ordalag berätta om koncentrationsläsningens mål och dess effekter på 

hens undervisning. M redogör att målet är ’’det ska inte bli så snuttifierat... ämnena ska inte brytas 

upp i små små små delar... Poängen med längre arbetspass är att man ska hinna föreläsa, hinna 

arbeta, hinna hjälpa.’’ Jag ber M reflektera hur den typen av mål påverkar hens arbetsvecka och 

hur hen upplever sin arbetstakt. M svarar med ’’personligen tycker jag att jag hinner gå igenom 

mer, jag får ett mycket större ämnesdjup... samtidigt hinner eleverna ha raster’’. M reflekterar även 

att till följd av kursfördelning kan arbetstakten skilja sig under läsåret med: ’’kan ju bli så att det 

blir 50 poäng >mer att undervisa< en termin än en annan >termin<... och kan såklart påverka en 

lite’’. A lyfter liknande tankar men tillägger även kring arbetstakten:  

’’Jag har då ganska mycket planeringstid även på dagtid. Jag behöver inte sitta hemma 

varje kväll och planera utan jag har sammanhängande tider... fredag förmiddagar till 
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exempel, då kan jag sitta hela förmiddagen och bara rätta... då hinner jag det, jag kan 

sitta själv också i två timmar och förbereda.’’  

M tillägger att ’’jag trivs oerhört bra... jag har kompisar som jobbar med 40 

minuterslektioner... när vi diskuterar och när vi jämför... >jag får intrycket< att de ska börja prata 

lite med varandra och sen är lektionen slut.’’ M har en positiv ton då hen berättar att hen istället 

får ’’träffa mina elever 08:45 och lektion till 11:15.’’ Även A är positivt inställd till schemat: ’’jag 

vill ha längre lektionspass, särskilt på samhällskunskapen.’’  

 Jag ber M reflektera om hen till följd av koncentrationsläsningen känner av ett tätt 

samarbete inom ämneslaget. M menar att ’’såklart har vi samarbeten, progressionsplaner och så 

vidare’’. Gällande samhällskunskapsämnet berättar M ’’vi är skapligt överens, kanske lägger vi 

lite olika tid på olika moment... men vi delar ju material... det är fritt för läraren att använda det 

materialet’’. Då jag frågar om A’s upplevelse av lärarsamarbete berättar hen: ’’Jag tror vi har en 

lite större insikt i varandras arbete för att det är lite skört... jag blir sjuk en vecka... någon annan 

kanske kan hoppa in och rädda en lektion.’’ A menar då att dessa anpassningar från kollegiet blir 

vanligare då ett bortfall av ett lektionstillfälle blir ’’ett jättestort problem’’ inom 

koncentrationsundervisning.  

 Jag frågar M hur hen tycker att elever brukar uppleva koncentrationsläsningen. M svarar 

att: 

 ’’Dom brukar säga såhär: de känner de hinner mer, tid att göra uppgifterna på skolan, tid att 

göra examinationer, större valmöjligheter >kring examinationsformer<... dom brukar tycka 

det är väldigt skönt att inte ha så många ämnen samtidigt... det är ju en styrka och svaghet 

förstås, en kurs de älskar är ju då över på 16 veckor... samma gäller en kurs de inte tycker så 

mycket om.’’ 

I intervjun lyfter M vissa nackdelar som kan åtfölja koncentrationsläsningen, eller som M uttrycker 

att det ’’krävs också rätt mycket av en som pedagog.’’ Med detta menar M att med längre 

lektionspass åtföljer: ’’förberedelserna blir längre... >eleverna< har mer tid... uppgifterna blir ofta 

ganska långa så det blir ofta mycket rättning, det blir ju lite upp till en själv’’. M tar fasta på att 

den enskilda kursen, som går i dubbel studietakt, kräver mer omfattande förberedelser. Jag ber M 

reflektera om denna upplevelse varit ständig genom tiden på Skola Blå, M svarar att hen idag då 

hen redan:’’Skrivit väldigt mycket uppgifter, skrivit väldigt mycket material’’ är väldigt nöjd. Jag 
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frågar M om hen tror att då kursen består av långa lektionspass, hamnar eleverna då i en typ av 

flow som gör att mer material går åt i ett sammanhängande pass på 150 minuter än vad de skulle 

hinna igenom på 40+50+60 minuter över olika pass? M anser att så är fallet: ’’ja, det tror jag’’ och 

refererar åter till diskussioner hen haft med kollegor på andra skolor där hen ser materialet för 

deras längre kursmoment och själv reflekterar: ’’jag tänker oj, det här är ju jag färdig med på en 

vecka’’.   

 A reflekterar att samhällskunskapsämnet ofta upplevs positivt från elevernas sida men att 

hen observerar att andra ämnen kan ha en svårare utgångspunkt. A undervisar inte i språkämnen 

själv men berättar om diskussioner gällande ’’... att språk är en färdighet... över lång tid ska du 

träna på det... glapp mellan terminer, då kan man tappa mycket’’. A menar dock att SO-ämnena 

inte har samma problematik då de i högre grad kan ta stöd av varandra:  

’’...jag sitter i samma arbetsrum som en kille som har historia... hänt att vi har samma klass, 

jag har dem i samhälle och han har dem i historia... det bygger också på att vi lärare har en 

tydligare kontakt med varandra om vad eleverna gör – vilket möjliggör också att den här röda 

tråden ändå ska finnas.’’ 

 M berättar även att hen hos vissa elever observerar att de i början kan ha det svårt med 

koncentrationsläsningen, att ’’eleverna har en ovilja att grotta ner sig’’. Jag ber hen förklara om 

det syftar på de långa tidspassen eller att materialmängden verkar öka och M svarar: ’’det kan vara 

lite både och, det är mer på individnivå.’’ Även A uppger att i början kan eleverna behöva mer 

stöd för att komma in i arbetsvanan med längre lektionspass: 

’’I ettan är jag kanske mer tydlig att inte släppa eleverna så mycket själva, om jag släpper dem 

till sina arbetsrum då kanske jag verkligen är ute bland arbetsrummen och cirkulerar i två 

timmar... medan i trean så har jag ett annat upplägg... jag vill att >de< ska hitta sitt eget sätt att 

studera och börja ta det egna ansvaret...’’ 

 Jag ber M att redogöra för hur en lektion kan gå till. M exemplifierar morgondagen då hen 

kommer ’’föreläsa om liberalismen, gå igenom former, utveckling... jag har skrivit ett material åt 

eleverna som de får behandla på sina arbetsrum och då får dom gå igenom sina 

föreläsningsanteckningar, läsa i materialet, diskutera med sina kompisar’’. M framför att nyckeln 

till de långa lektionspassen är att ingen enskild del skärs ner eller ’’att man blir för kort.’’ A gör 

en liknande betoning av att ’’varje lektion som jag har som är tre timmar, då måste ju den lektionen 
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vara ganska fylld’’. Hen förtydligare att koncentrationsläsningen gör att allt ’’måste tillhöra en 

helhet. A anser även att ’’jag har en tydligare planering här jämfört med tidigare >på annan  

skola<.’’ 

  M fortsätter på detta tema när jag ber hen reflektera över vad framtida ämneslag som 

kanske övergår till koncentrationsläsning ska tänka på när det kommer till strukturen. ’’Fyll de 

längre passen med något vettigt’’, med detta menar M att man inte ’’går och har samma typ av 

föreläsning’’ utan att man närmar sig lektionspasset med ’’en liten plan’’. Långa lektionspass, 

precis som korta lektionspass, bör ha en sammanhängande helhet mellan genomgångar och 

uppgifter, enligt M kan lärare ’’få tänka om lite grann från hur man har tänkt tidigare’’ och avser 

då att man inte enbart kan klistra ihop kortare lektionspass till ett längre. A tar även upp hur 

koncentrationsläsningen innebär utökad flexibilitet för lärare. ’’Det öppnar mycket nya vägar och 

också mitt eget djup i undervisningen.’’ A menar därmed att ämneslag nu kan sätta sig ner och: 

’’ta på sig allting som man inte haft tid med förut’’ och menar med detta både innehåll, ex ’’grotta 

ner i olika perspektiv’’ men även flexibilitet i vardagen då man kan ’’boka in en föreläsning eller 

ta med eleverna ut.’’  

5.2. Skola Grön och dess ramfaktorer 

Skola Grön är en liten gymnasieskola med cirka 50 elever som uteslutande går 

högskolförberedande program. En typisk elevgrupp innefattar ungefär 10 elever.   

 Koncentrationsläsningen på Skola Grön följer Halldéns definition real koncentration i form 

av flera schematekniska förändringar.92 Koncentrationsläsningens omfattning och upplägg skiljer 

sig dock från tidigare Skola Blå. På Skola Grön schemaläggs vissa ämnen, främst SO- och NO-

ämnen, i lektionspass som är 100 minuter i längd. Övriga ämnen, som språk och matematik, 

organiseras i hög utsträckning i kortare lektionspass enligt traditionell modell. De långa 

lektionspassen är uppdelade i ett morgonpass och ett eftermiddagspass, då med olika ämnen. 

Mellan dessa längre lektionsblock finns de kortare lektionerna placerade. De längre lektionspassen 

är tillägnade ämnen som eleverna koncentrationsläser i perioder av tre till fyra veckor. Därefter 

byts ämnena i de längre lektionspassen ut då eleverna går in i en ny tre-till fyra veckorsperiod. 

Detta skapar perioder av koncentrerad läsning av ett ämne, men det behövs flera av dessa perioder 

 
92 Halldén, Koncentrationsläsning, 24. 
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för att avsluta en kurs. Vissa perioder studeras ämnet intensivt – i andra perioder förekommer det 

knappt alls.  

5.2.1. Intervjuade lärare på Skola Grön  

Vid Skola Grön har jag intervjuat lärare ’’P’’. P är en samhällskunskapslärare med 11 års 

yrkeserfarenhet som nu är inne på sitt femte år vid Skola Grön. Hen arbetade tidigare i en skola 

som följde ett traditionellt schemaupplägg. P undervisar även i historia och religionskunskap vid 

Skola Grön och arbetar därmed nästan uteslutande med de långa lektionspass som förekommer 

inom skolans form av koncentrationsläsning.  

5.2.2. Samhällskunskapsämnet och utbildningssyfte på Skola Grön 

P beskriver tanken med koncentrationsläsning på Skola Grön enligt att ’’...man tänker sig lite grann 

att om man läser ett ämne som en inandning och utandning... du läser det här ämnet och sen får du 

vila från det.’’ P förklarar vidare att det handlar om den pedagogiska modell som skolan är byggd 

på:  

’’Koncentrationsläsningen gör att du kan fördjupa dig och att du kan leva med ämnet under en 

koncentrerad period istället för att det blir upphackat. Och det här med att du ändå återkommer 

till ämnet kanske ett år efter du haft det – det gör nånting med utvecklingen, du kanske har 

kommit längre på olika sätt.’’ 

I detta citat utläser jag tankar kopplade till Biestas begrepp subjektifiering där eleven i viss mån 

kan frigöra sig från en viss samhällsordning eller föreställningsvärld och bli självtänkande.93 Jag 

ber P förtydliga om grundkonceptet bygger på att eleverna ska ’’få tid till eftertanke och 

bearbetning’’ och hen instämmer.   

 Att subjektifiering får friutrymme inom dessa perioder av pauser från ämnet kontrasteras 

tydligast genom att beakta koncentrationen av ämnet inom en ’’aktiv period’’. P beskriver 

treveckorsperioderna av samhällskunskap som: ’’man lever med ämnet under en period, du kan 

uppleva att du verkligen fördjupar dig’’. Vi diskuterar att koncentrationsläsningens intensivitet 

utgör en möjlighet för eleverna att hitta meningsfullhet inom ämnet. P berättar ’’för 

meningsfullhetens skull tror jag det är bra...’’ men delger även att det förenklar elevernas fokus: 

’’du känner att nu jobbar du med det här ämnet, vad skönt’’. Att P väljer uttrycket ’’leva med 

 
93 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 29. 
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ämnet’’ tolkar jag som en reflektion kring SO-ämnenas socialiserande syfte. Inom P’s ämnen 

behövs en förståelse för andra tankesätt och värderingar samtidigt som eleverna ska anamma vissa 

normer. Skola Gröns perioder av koncentrationsläsning kan innebära ett djupdyk i normer vilket 

då kan kopplas till Biestas begrepp socialisation.94 Jag tolkar förekomsten av treveckorsperioder 

med intensivläsning som att eleverna under perioden lever sig in i den sociokulturella ordningen 

som utgör ämnesinnehållet – medan eleverna därefter kan bearbeta ordningen i ’’pausperioden’’ 

och kritiskt reflektera kring dess betydelse. Subjektifiering och socialisation sker därmed i vågor.

 Utöver att socialisation kan ske när eleven ’’lever med ämnet’’ så tror P även att 

koncentrationsläsningens schema kan påverka elevens ansvarstagande. Då ett ämne undervisas 

intensivt innebär frånvaro att:  

’’Eleverna kan känna om de är borta så missar de mycket. Det kan ju också vara en sporre att 

vara där,  när det blir så. Att man inte skolkar exempelvis, börjar man med skolk så märks det 

ganska snabbt.’’ 

  Perioderna med koncentrationsläsning kan därmed uppmuntra aktivt deltagande från 

eleverna då konsekvenserna av frånvaro blir stora. Därmed fostras eleverna till att ta ett eget ansvar 

för sina studier.  

 Då jag frågar P om vad hen anser att eleverna ska ta med sig från samhällskunskapsämnet 

svarar hen följande:   

’’Det är att hålla en relation med sin omvärld – det händer en massa saker omkring dig 

i samhället som kan vara svårt att förstå... Vissa syns inte heller men de pågår och 

påverkar dig och andra iallafall. Med hjälp av samhällskunskapsämnet så kan du se de 

processerna... Med god samhällskunskapsundervising så förstår du mer och kan själv 

bli inte bara ett vallat får utan en aktör i den här världen.’’ 

P tar därmed fasta på att eleverna i framtiden blir aktiva deltagare i samhället. Biestas 

utbildningssyfte kvalificering synliggörs därmed då eleverna inom samhällskunskapen ska ges den 

förståelse och de verktyg de behöver för att bli samhällsmedborgare.95  

 I en diskussion kring förekomsten av grupparbete bland eleverna delger P att hen 

personligen varierar förekomsten av det. ’’Ibland är det organiserat samarbete, ibland är det 

 
94 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
95 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
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människor som samarbetar för att man känner för det’’, enligt P beror det på elevgrupperna och 

om hen känner att hen behöver träda in – isåfall är det förekomsten av ’’sociala spänningar’’ som 

gör att P tar en mer aktiv roll kring elevsamarbete. P reflekterar att ’’...jag kan tänka mig att 

upplägget >längre lektionspass< borde öppna för fler samarbeten mellan elever... men det är inte 

säkert att det behöver bli så.’’ Jag tolkar detta som att på Skola Grön skapar 

koncentrationsläsningen en möjlig arena för det Aspelin kallar existentialisering, elevers sociala 

interaktion ger insikter kring samvaro, men att som P säger så sker detta inte per automatik.96 P 

nyanserar att:’’risken med grupparbete... det blir en massa snack istället bara’’ och tydliggör 

därmed att även med koncentrationsläsning så behövs det didaktiska ramar för att grupparbeten 

ska bli givande.  

  

5.2.3. Elevbedömning inom koncentrationsläsning på Skola Grön 

I en diskussion kring upplevelsen av arbetsbörda i Skola Gröns periodsystem delger P att nyckeln 

ligger i lärarens förarbete inför koncentrationsperioderna. P berättar att detta förarbete underlättas 

i någon mån på Skola Grön: ’’Jag tror att den feedbacken kan du få, den feedbacken är ju lättare 

för elever att utvärdera när man nyss har haft dem, vad har vi gjort och så vidare.’’ Förekomsten 

av koncentrationsperioder och att eleverna ’’lever med ämnet’’ möjliggör därmed en 

kommunikation mellan lärare och elev där P kan reflektera över periodens effektivitet. Att det 

därefter sker ett undervisningsuppehåll i ämnet då man övergår till en ny period ger även P 

möjligheten att ta med elevernas feedback till förarbetet inför nästa sträcka.  

 Enligt Lindström är denna typ av interaktion mellan elev och lärare ett exempel på formativ 

bedömning då läraren ges möjligheten att utvärdera elevens kunskapsnivå och reflektera kring 

vägen framåt.97 Utöver koncentrationsperiodernas effekter anser P även att de längre 

lektionspassen möjliggör god uppföljning med eleverna: ’’Man får ju verkligen tid för övning med 

längre pass... sen efter det, då följer man upp det med att du har återsamling... så kanske det blir 

en ny grej nästa dag, eller fördjupning.’’ P får därmed vid varje lektionstillfälle tid att avgöra om 

klassen är redo att gå vidare – eller om ytterligare bearbetning behövs. P lyfter även att individen 

ges formativ bedömning under lektionstid: ’’jobbar man mycket lektionstid, det ger ju mig 

möjligheten att se eleven utvecklas i vad de kan.’’  

 
96 Aspelin, Inga prestationer utan relationer, 47-48. 
97 Lindström, Pedagogisk bedömning, 14. 
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 Då jag frågar P om koncentrationsläsningen påverkar hens examinationsformer 

förekommer två tankespår. Det första är att de längre lektionspassen möjliggör sammanhängande 

examinationer. P berättar:  

’’jag föredrar ju prov och seminarier... en sak som är jättebra med koncentrationsläsning... du 

kan ha ett riktigt mastodontprov utan att behöva fråga någon annan lärare om lov eller sitta på 

nån lunch... jag har ett fåtal frågor men det är ganska omfattande saker.’’ 

P synliggör därmed det didaktiska friutrymme som enligt Lindström existerar inom 

summativ bedömning i svensk gymnasieskola.98 Att P lägger ett fokus på ett fåtal men djupgående 

frågor speglar hur svenska betyg är sammankopplad med vissa kunskapsförmågor – som kanske 

bäst synliggörs i längre uppgifter. P lyfter hur koncentrationsläsningens längre lektioner ger honom 

möjligheten att organisera examinationer hen tycker är lämpliga: ’’Jag kan säga att jag fick slita 

för att få in seminarium när jag jobbade på en skola som inte hade koncentrationsläsning.’’ Utöver 

att seminarium underlättas organisationsmässigt för P så anser hen även att det stärker 

examinationens jämlikhet:  

’’Har du ett långt pass som du kan smälla in ett antal seminarier på det här passet, ja då kanske 

du kan få in större delen... och nästa pass är dagen efter, då blir det ju rättvisare förutsättningar 

och framförallt får du mer tid till att genomföra seminarierna.’’ 

 

5.2.4. Hur påverkar koncentrationsläsning samhällskunskapsdidaktik på Skola Grön? 

Jag ber P reflektera hur koncentrationsläsningen påverkar hens didaktik nu jämfört med då hen 

började undervisa på en traditionell skola. Hen berättar att ’’konstrasten när jag började med det 

här blev ganska stor i hur jag måste arbeta.’’ Då jag ber P förtydliga anser hen att kärnan är ’’om 

du ska ha en period av koncentrationsläsning... måste du vara oerhört förberedd i förhållande till 

om du har löpande timmar, alltså på gott och ont’’. P menar att koncentrationsläsningens 

intensivitet medför att du kan bli mer sårbar: ’’det kan ju vara lärarens vardag... särskilt när man 

som ny lärare hamnar i en situation där allt du gör kanske inte är planerat, för det hinner du helt 

enkelt inte.’’ P uttrycker däför lättnad över att hen: ’’inte började med blockläsning eller 

koncentrationsläsning när jag började som lärare’’. Hen utvecklar med att det handlar om tid, om 

 
98 Lindström, Pedagogisk bedömning, 21-22. 
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man ska: ’’göra de här förberedelserna så måste man disponera tiden annorlunda när du har så 

långa pass – du måste tänka annorlunda.’’  

 P reflekterar att om läraren ’’lyckas med detta , då är många vinster gjorda, du kan gå 

djupare.’’ Då vi diskuterar koncentrationsläsningens meriter anser P att dess mål kring fördjupning 

och elevers koncentration fungerar: ’’du ska kunna fördjupa dig i ämnet och eleven har inte glömt 

vad man höll på med från dagen innan.’’ P jämför detta med sin tid i ett traditionellt 

undervisningsschema: ’’När du har löpande lektioner så är repetitionen mycket viktigare... det 

behovet är inte lika stort om du läser koncentrationsläsning.’’ Då jag frågar om 

koncentrationsläsningen på något sätt vinner tid utvecklar P med att ’’det du tjänar med 

blockläsning eller koncentrationsläsning också är att uppstartstiderna... start- och stopptiderna, det 

blir mindre av dem. Slår du ut det på ett helt år på blir det ganska mycket.’’  

 Det koncentrationsläsningen satsar för att uppnå dessa mål är att lärarens förarbete blir 

essentiellt. P reflekterar att systemet har en viss skörhet:  

’’Nackdelen som sagt är förberedelsemässigt, du måste ha disponerat hela moment. Momenten 

går ju fortare, de går snabbare och då finns det ju mindre utrymme för misstag eller om det 

händer nånting, att du är sjuk eller nåt... en vikarie kan inte alltid göra allt som en lärare kan 

göra.’’ 

 P nyanserar även att: ’’det här systemet har tvingat mig att bli en bättre lärare för jag måste 

tänka mer på hur mitt upplägg ser ut’’ och syftar därmed på en ambition att motverka ovannämnda 

skörhet samt förbereda sig inför intensiva perioder.  

 Gällande samhällskunskapen specifikt reflekterar P att vissa moment fungerar utmärkt 

inom denna typ av koncentrationsläsning med intensiva perioder. Hen lyfter att det då framförallt 

gäller ’’konkreta moment som statsskick’’ och jämför även sina andra ämnen där ’’historia ofta 

fungerar bra’’, medan religionskunskapens mer abstrakta delar kan bli svårare då ’’det kan ju ta 

tid för eleverna att bearbeta och landa i’’. Även abstrakta fenomen inom samhällskunskapen 

reflekterar P kan vara svårt att behandla inom koncentrationsläsning jämfört med traditionell 

undervisning: ’’det finns liksom saker där det löpande får en fördel att eleverna liksom mognar 

och landar i saker’’.  

  Ett vanligt didaktiskt inslag för samhällskunskapslärare är förekomsten av 

nyhetsrapportering. P reflekter att med koncentrationsläsinng blir det svårare att ’’fånga upp 

nyheter kring vad som sker och händer i världen’’. Hen tydliggör att det inte på något sätt är 
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omöjligt men att följa ett aktuellt ämne försvåras då ämnesundervisningen sker periodvis.  

 Då jag frågar P om hur samhällskunskapslektionerna inom koncentrationsläsning delger 

hen följande:  

’’I och med att du har mer tid per lektion men mindre tid per mängd så måste du jobba 

annorlunda... Det går ju att föreläsa i lång tid, jag gillar ju att föreläsa men att föreläsa ett helt 

sånt pass, det är ju lite på gränsen av vad gymnasieelever klarar.’’ 

 P reflekterar att ’’mycket av det jag säger nu har ändå att göra med mig som lärare, jag 

hade nog gjort så ändå med löpande timmar, mer eller mindre.’’ En lektion enligt P ’’börja med 

en genomgång, om det går att öva... då kan det komma övningar efter genomgångar och så blir det 

nån återkoppling på det.’’ P fortsätter med att man: ’’kan varva genomgång med övning men det 

känns som en ganska ordentlig genomgång från början så eleverna har nåt att utgå från’’ och 

tydliggör därmed att läraren kan utnyttja de sammanhängande passen till att skapa 

sammanhängande övningar. Jag tolkar det som att ambitionen är att eleverna ska uppnå flow i sitt 

arbete. Vidare lyfter P att de längre passen skapar en flexibilitet: ’’långa pass möjliggör ju 

filmvisning förstås om man vill ha det. Det möjliggör ju också studiebesök på helt annat sätt utan 

att du är beroende av andra ämnen.’’  

 P anser även att koncentrationsläsningen i viss mån förändrar elevernas förutsättningar. 

’’Om du är borta i influensa en vecka, så kan du ha missat ganska stor del av en koncentrerad 

kurs... det kan vara tufft att ta igen.’’ P nyanserar dock att frånvaro inom koncentrationsläsningen 

får konsekvensen att färre antal ämnen sackar efter: ’’det kan bli lättare såhär att ta igen, eleven 

tänker ’ja men nu vet jag det är historia jag har att ta igen’ och det kan ju bli enklare.’’ Att läsa 

koncentrerat kan enligt P därmed få positiva konsekvenser:   

’’gynna en del elever som har svårt med inlärning på olika sätt... de får matas med samma en 

period istället för att det blir ’vi har så många ämnen, det blir svårt för mig att koncentrera 

mig’ från eleven’’ 

Samtidigt kan de långa lektionspassen enligt P bli svårt för denna typ av elever: ’’de känner 

de får spring i benen eller nåt sådär... men det går ju att avhjälpa med en paus på tio minuter.’’  

 Jag frågar P om det är någonting med koncentrationsläsningen på Skola Grön som hen vore 

intresserad av att förändra. P reflekterar att det ’’kan bli lite duttigt när man återkommer och så är 

det långt till nästa koncentrationsperiod’’. Hen förtydligar att ’’jag tror avbrott är bra’’ men anser 
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kanske att antalet skilda perioder för en kurs kunde minskas från fem eller sex till två eller tre.  

 Vid intervjuns avslut frågar jag P vilka råd hen skulle skicka med till ett ämneslag som 

förbereder övergång till koncentrationsläsning. P avslöjar att hen delvis gått igenom den processen 

på sin första skola, som vid ett skede planerade koncentrationsläsning. P flyttade till Skola Grön 

innan det gick igenom, men hen minns att koncentrationsläsningen ’’möttes med ganska stort 

motstånd av en relativt etablerad lärarkår’’ på den gamla skolan. I efterhand kan P reflektera att 

’’nu när jag testat på det kan jag tycka att en del farhågor inte har besannats, motståndet var lite 

väl kraftigt’’. Då jag ber P förtydligar tar hen fasta på att det finns en rädsla för att arbetsbördan 

ska öka med koncentrationsläsning. Enligt sina erfarenheter kan P berätta att det sker, men att det 

gäller övergångsfasen, ’’den ökar inte permanent’’. P utvecklar med att det gäller att  

’’du som lärare måste ändra ditt upplägg, ditt perfekt utmejslade 40 minuters eller 60 minuters 

lektion ska nu bli nånting annat. Det är egentligen det som är det kritiska – hur man som skola 

jobbar med det.’’ 

 P anser därmed att en skola och dess lärarkår bör reflektera i god tid vad 

koncentrationsläsning innebär för deras sätt att undervisa före man inför en ny schemastruktur. 

5.3. Skola Röd och dess ramfaktorer  

Skola Röd har under sin historia genomgått flera olika versioner av koncentrationsläsning. Skola 

Röd är placerad på en liten ort men har en bakgrund som internatskola – det finns ännu idag ett 

behov av att locka elever från andra orter för att behålla elevunderlaget. Koncentrationsläsningen 

introducerades under 1980-talet då Skola Röd samarbetade med en annan skola men systemet föll 

åt sidan då Skola Röd blev en självständig institution under 1990-talet med ett traditionellt, löpande 

schema. I början av 2000-talet minskade antalet elever på skolan och delar av lärarkåren 

förespråkade en återgång till koncentrationsläsning för att ge skolan en mer attraktiv profil. 

Modellen från 1980-talet var att inte splittra undervisningen över många ämnen och att i högre 

grad efterlikna högskolan – det skulle även motverka en observerad trend av ökande stressnivåer 

hos eleverna på Skola Röd.  

 Skola Röd återgick till koncentrationsläsning 2005 och hämtade då sin modell från en 

annan skola. Schemat strukturerades enligt lektionsblock på tre timmar – ett på förmiddagen och 

ett på eftermiddagen. Onsdagar blev lektionsfria dagar med eftermiddagen tillägnad elevstöd. Ett 

ämne kunde då ha två lektionsblock i veckan – läsåret delades in i fem perioder där ämnen byttes 
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ut mellan perioderna. Efter några år frångick Skola Röd denna modell, främst för att underlätta 

tjänstefördelningen, men behöll flera av grundprinciperna. Skolveckan följer fortfarande 

blockläsning på för- och eftermiddagar, med onsdag som undervisningsfri dag, men schemat ser 

nu likadant ut genom skolåret och en typisk 100-poängskurs får ett lektionsblock per vecka. På 

Skola Röd kallas detta system för blockläsning, men det rör sig fortfarande om en form av real 

koncentration som enligt Halldén tar fasta på att schemat omstruktureras för att skapa 

sammanhängande lektioner.99  

 Skola Röd har läsåret 2019-2020 ungefär 350 elever vilka är ungefär jämnt fördelade på 

högskoleförberedande och yrkesförberedande program, elevgrupperna varierar i storlek men ofta 

ordnas samundervisning mellan programmen så att en lärare undervisar 20-30 elever åt gången. 

Utvecklingen av elevunderlaget har i min kontakt med Skola Röd till stor del tillskrivits 

blockundervisningen, skolan är idag större än någonsin tidigare och har ett samarbete med ett 

flertal idrottskoncerner.  

5.3.1. Intervjuade lärare på Skola Röd  

Vid Skola Röd har jag intervjuat samhällskunskapsläraren ’’L’’. Hen har varit gymnasielärare sen 

2013 och arbetade ett år inom grundskolan innan hen fick anställning vid Skola Röd 2014. L har 

även geografi som undervisningsämne och undervisar främst på ekonomiprogrammet men även 

natur- och teknikprogrammen.  

5.3.2. Samhällskunskapsämnet och utbildningssyfte på Skola Röd 

L berättar att hen redan i ettan använder blockläsningens långa lektionspass för att forma elevernas 

vetenskapliga skrivande:  

’’...som en del av samhällskunskapen kan jag börja i ett tidigt stadium... när de börjar skriva 

kan jag börja med att de ska skriva inledning, undersökning, källitteratur med referenser. Jag 

kan börja bygga upp det tänket redan här och sen hjälpa dem på plats.’’ 

Detta är en förberedelse inför det vetenskapliga skrivande som eleverna kommer behöva på 

avancerade kurser och sitt gymnasiearbete – men det har även en koppling till högskolan. Då L 

explicit arbetar med att förbereda eleverna inför fortsatta studier rör hen sig inom utbildningssyftet 

 
99 Halldén, Koncentrationsläsning, 24. 



 

52 
 

som Biesta kallar för kvalificering, att ge eleverna verktygen de behöver inför högskolestudier.100 

L anser att blockläsningen inte enbart möjliggör för läraren att träna upp sådana verktyg, då 

lektionspassen blir sammanhängande, utan även att själva schemastrukturen simulerar högskolan:  

’’eftersom det är studieförberedande program så är det ju bra att eleverna lär sig sån här 

blockläsning för det är ju så man gör på högskola och universitet... när jag läste statskunskap 

hade vi föreläsning på förmiddagen... men då har dom ju vanan inne på nåt sätt, och det är 

något jag poängterar för eleverna också.’’ 

Jag frågar L hur Skola Röd resonerar kring onsdagens fria schemaläggning. L tydliggör att: ’’de 

här onsdagarna, de är egentligen en obligatorisk skoldag... jag poängterar det för dem som är på 

väg in här... men är du i fas... då kan du distribuera din onsdag precis hur du vill.’’ Då jag frågar 

vilket utfall det brukar ha berättar L att den kan vara positivt och negativt. Onsdagens 

eftermiddagar är tillägnad elevstöd och ’’det finns två typer som vill ha hjälp på onsdagar, de som 

inte håller på att klara kursen... och de som är jätteduktiga... hela mellanskiktet dyker inte upp.’’ L 

reflekterar att det kan ju vara både positivt och negativt med fria onsdagar men att det handlar om 

att eleverna själva ska ta ansvar för sina studier. ’’Ansvaret är mycket högre här än när man är på 

grundskolan...’’ enligt L, och menar då att schemaupplägget reflekterar detta – det är av ännu större 

vikt att eleven är närvarande. Jag kopplar detta till Biestas begrepp socialisation då eleverna på 

Skola Röd informeras av lärarkåren att onsdagen ska användas enligt deras omdöme.101 Det blir 

därmed en fråga av att fostra ansvar. L tillägger att många elever i trean brukar ha ett deltidsjobb 

på onsdagar och skämtar med: ’’det är väl bra att de jobbar, inom samhällskunskap ses ju det som 

samhällsbildning bara det va?’’  

 I en vidare diskussion kring samhällskunskapsämnets syfte berättar L hur hen ser på saken: 

’’eleverna ska förstå sig på hur vårt samhälle fungerar och hur andra samhällen fungerar.’’ L 

fortsätter med ’’de ska framförallt förstå sin roll i samhällssystemet så att säga... samhället erbjuder 

dem rättigheter... så är det ju lika många skyldigheter’’. Detta kan kopplas både till kvalificering, 

att skapa samhällsmedborgare, och socialisering, att påpeka normativa förpliktelser, men även det 

som Biesta kallar subjektifiering det vill säga att eleverna kan analysera samhället.102 Att fokus 

riktas mot jämförelser mellan det egna och andra samhället kan få eleverna att reflektera över hur 

 
100 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
101 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28. 
102 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 29. 
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Sverige är organiserat och beakta sin egen roll. L berättar att djupdyk i den internationella arenan, 

som förhållanden i USA eller England, förekommer på samhällskunskapslektionerna, särskilt då 

det kopplas samman med valtider.  

 L pratar inte explicit om existentialisering inom samhällskunskapsundervisningens ramar, 

det utbildningssyfte som enligt Aspelin handlar om att elevers sociala interaktion med varandra.103 

Skola Röds profil som idrottskola, vilket delvis motiverar undervisningsfria onsdagar för att 

möjliggöra träning, kan uppnå en aspekt av existentialisering – skolan är då strukturerad på ett sätt 

som uppmuntrar social interaktion för lagkamrater men intervjun synliggör inte detta i någon högre 

grad. Något som kan tyda på att den sociala interaktionen uppmuntras sinsemellan eleverna är att 

L i en diskussion kring grupparbeten berättar att: 

’’Jag brukar mest ha gruppdiskussioner och sånt i tvåan för då känner eleverna varandra... 

därför går jag inte in och rotar i grupper utan jag låter dem gruppera sig själva. Om de jobbar 

med dem de trivs med så ofta vågar de ta ut svängarna med.’’ 

Därmed verkar Skola Röd ha en social tillvaro med goda elevinteraktioner i någon mån, men att 

elever föredrar att jobba med dem de trivs med kan även tolkas som att den sociala tillvaron är 

begränsad i mindre grupper snarare än helklass, kanske enligt idrottslag.  

5.3.3. Elevbedömning inom koncentrationsläsning på Skola Röd?  

Då jag frågar L hur elever arbetar med uppgifter på Skola Röd berättar hen om sin egen roll i 

processen: ’’Då får dom jobba i klassrummet... eller vi har ju ett elevcafé och då får eleverna gå 

dit och jobba, sen går jag bort och tittar om de har några frågor medan en del sitter kvar i 

klassrummet.’’ L berättar även att ’’det är lätt hänt att dom efter rasten börjar snacka fotboll... då 

får man försöka gå in och försöka föra tillbaka dem till banan.’’ Utifrån detta får jag intrycket att 

L i hög grad agerar som en vägledare för eleverna, både gällande kunskapshjälp och fokus. L anser 

att det är blockläsningens sammanhängande lektioner på tre timmar som möjliggör att denna typ 

av vägledning blir jämlik för eleverna oavsett deras förutsättningar:  

’’Om det är elever som behöver stöd, då kan ju jag sätta mig ner med dem, som till exempel 

nyanländare som inte har språket med sig... hade det varit 60-80 minuter, då hade jag inte 

hunnit med det.’’ 

 
103 Aspelin, Inga prestationer utan relationer, 47-48. 
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Detta synliggör hur blockläsningen på Skola Röd möjliggör det som enligt Lindström är kärnan 

för formativ bedömning, att synliggöra eleverna och återkoppla till deras kunskapsnivå.104 Genom 

att L får tid till att närma sig eleverna som individer blir det tydligt för L som lärare vart eleverna 

ligger och hur de kan ta sig vidare. Då jag nämner elevstöd för L berättar hen vidare om onsdag 

eftermiddagar. Även om det schematekniskt är en fri dag finns lärarna då tillgängliga för eleverna 

under eftermiddagen. L förklarar att det kan handla om att ’’eleverna kommer och gör omprov, är 

det nån elev som vill ha en extralektion eller nåt sånt då får jag ta det på eftermiddagarna.’’ Onsdag 

eftermiddagar blir, likt de långa lektionspassen, en möjlighet för eleverna att få formativ 

bedömning. Att eftermiddagarna är frivilliga synliggör även att Lindström betonar att formativ 

bedömning är en interaktion mellan lärare och elev där eleverna som slutmål ska ta ansvar för sitt 

lärande och bli självständigt. Jag reflekterar att om elever tar initiativ och utnyttja dessa onsdagar 

befinner de sig på god väg inom denna process.  

 L berättar att både lektionsuppgifter och examinationer brukar bli längre sammanhängande 

uppgifter. Även om gruppseminarium och diskussioner förekommer så menar L att ’’...jag föredrar 

nog inlämningsuppgift – och då kan jag gradera dom rätt, för jag har tid med detta på 

blockläsning.’’ Jag ber L förtydliga och det klargörs att hen menar att det handlar både om att rätta 

inlämningarna men även att hen ’’har mer kontroll med att hjälpa dom om det är 

inlämningsuppgift.’’ L reflekterar att salsprov i kontrast till inlämningsuppgifter i högre grad 

påverkas av ’’provpanik’’ eller att ’’du känner dig sjuk eller hänt någonting som gjort dig låg’’. 

Här anser jag det finns kopplingar till den summativa bedömningen enligt Lindström, där 

examinationer inom det svenska skolsystemet ska beakta kvalitativa nivåer av kunskaper och 

förmågor.105 L verkar väva samman både formativ och summativ bedömning i samma process – 

de långa lektionspassen ger läraren möjlighet att ha en kontakt med samtliga elever och stöda dem 

i lärandeprocessen. L medger att hen ’’gillar egentligen inte att ha salsprov, men eftersom man har 

tentor på högskolor så vill jag ändå ha prov inledningsvis.’’ 

5.3.4. Hur påverkar koncentrationsläsning samhällskunskapsdidaktik på Skola Röd? 

Jag frågar L hur hen upplever att blockläsningen påverkar dennes arbetsroll och didaktiken kring 

samhällskunskap. L menar att blockläsningen är positivt för eleverna: ’’dom elever jag har, de 

 
104 Lindström, Pedagogisk bedömning, 14. 
105 Lindström, Pedagogisk bedömning, 21-22. 
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flesta nästan på 99% iallafall tycker att blockläsningen är undervisningen för dom. De får mer tid 

för sig och stressen sjunkar lite.’’ L menar alltså att lektionsblock på tre timmar uppskattas av 

eleverna men nyanserar det genom att dela sina observationer av skillnaden mellan för- och 

eftermiddag: ’’det kan ju sägas med blockläsning är det är alltid svårare att ha elever på 

eftermiddagar, för vid klockan tre börjar de krokna.’’ L tror att det finns en sammankoppling till 

lektionsblockets ämne – vissa ämnen som ’’matematik är för svårt... och därför har vi lagt 

matematikblocken på förmiddagarna då eleverna är mer alerta’’. Därmed påvisar L att samma 

svårighet inte verkar upplevas gällande samhällskunskapen, som i högre grad sker under 

eftermiddagen.  

 Gällande sina egen upplevelse av blockläsningen är L positiv: ’’när det gäller min 

undervisning tycker jag det är alldeles utmärkt, för det innebär en flexibilitet för mig som lärare.’’ 

L menar att det går att anpassa sig runt svagheterna kring långa lektionspass ’’man sitter ju inte i 

tre timmar och hör på mig’’ men att ’’jag brukar börja med en genomgång, jag tar dem inte i slutet, 

just därför att eleverna orkar inte lyssna.’’ Även förekomsten av raster kan enligt L hjälpa eleverna 

hålla koncentrationen. L delger att efter lektionens inledande genomgång handlar det om 

lektionsövningar, men att hen i början även ’’när jag drar igång en ny lektion, då brukar jag alltid 

börja med vad vi snackade om förra gången’’ för att täcka ’’elever som varit sjuka, för då missar 

de ju en hel del’’.  

  L nyanserar sina positiva upplevelser av blockläsning genom att berätta om sina första år 

på skolan:  

’’då jag började 2014 då räckte inte riktigt den tiden till, då hade jag 80% också med fem block 

i veckan, men ändå räckte inte planeringstiden där... man fick ta hjälp av söndagar och helger.’’ 

I början var L även orolig att blockläsning handlade om ’’hur ska jag kunna stå där i tre timmar 

och hålla låda?’’ men förklarar att det är inte det blockläsning egentligen är. Enligt L är 

blockläsning snarare ’’en flexibilitet’’ där läraren ges friutrymme att skapa lektioner. Hen tror dock 

att detta i högre grad är ’’lättare för SO-ämnen och sånt att se fördelar än för mattelärare’’ men att 

alla ändå kan vinna på blockläsning. L menar med detta att ’’blockläsningen är lite av anpassa 

undervisningen till kommande krav på utbildning... det blir någon form av anpassning’’ och knyter 

då detta till elevers olika förutsättningar.  

 Utifrån diskussionen med L får jag ett intryck att hen upplever att arbetsbördan sjunkit 

allteftersom hen kommit in i systemet. L berättar ’’Nu har jag ju ett inarbetat material... jag har en 
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bank att ta av’’ och hänvisar därmed till att planeringsfasen idag är betydligt enklare. Däremot 

utgör bedömningsfasen ett större hinder:  

’’Det största problemet som jag ser det är efterarbetet – rättning och sånt, det räcker inte till... 

Exempelvis samhällseleverna jag har på måndag med 31 elever, då har man ett efterarbete som 

heter duga.’’ 

L berättar även om förekomsten av kollegialt samarbete på Skola Röd:  

’’Då jag planerar samhällskunskapen och man börjar med demokrati och statsskick och så 

vidare... jag försöker få en röd tråd i alltihop... sen när jag med ekonomieleverna då har jag 

gjort upp med kollega T att jag fokuserar rätt mycket på nationalekonomi, för han tar ju upp 

företagsekonomi – jag lägger upp grunderna och T tar det vidare.’’ 

L tar upp ytterligare exempel men framför att ’’vi lärare ska täcka varandra’’. Med hänsyn till detta 

planerar L även in ett antal ’’extrablock’’ i sin undervisning – det behövs ungefär 30 lektionsblock 

för att uppnå den garanterade undervisningstiden men enligt L: ’’Jag lägger alltid ut istället 34 

block... säg att T ska ta eleverna nånstans, då kan det ju göras.’’ Och det ger även L möjligheten 

att korta ner pass genom att: ’’Jag kan variera och sluta vid tre till exempel, då eleverna är trötta.’’ 

Jag tolkar att flexibiliteten i L’s system bygger på den tydliga lektionsstrukturen – samma tider, 

tydliga utlägg vilket gör att lektionstid enkelt kan anpassas ’’som ett dragspel’’ enligt L. 
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6. Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samhällskunskapslärare arbetar med 

koncentrationsläsning på gymnasnienivå. Koncentrationsläsning i denna uppsats innebär 

schematekniska förändringar för elevernas studier – typiskt genom förlängda lektionspass men 

även justeringar av elevernas parallella kurser.106 Genom att ta del av lärares reflektioner kring sin 

didaktik i förhållande till koncentrationsläsningens förändrade ramfaktorer skapar studien kunskap 

om samhällskunskapsdidaktik utifrån olika utbildningssyften, elevbedömning och didaktiska 

avväganden. 

 Koncentrationsläsningen som undersökningsområde motiveras av elevstudier som tyder på 

att koncentrationsläsningen kan utgöra en stressminskande struktur.107 Samtiden upplever ökande 

stress hos ungdomar vilket får negativa effekter på studieprestation och utgör en hälsorisk.108 

Behovet av  just denna studie klargjordes  då en brist förekommer inom svensk forskning kring 

koncentrationsläsning – det saknas samtida studier som utgår från ett lärarperspektiv.109   

 Studien använde kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med fyra 

samhällskunskapslärare vid tre olika skolor. Syftet med kvalitativa intervjuer var att undersöka 

lärarnas rationalisering kring sina erfarenheter av koncentrationsläsning, d.v.s hur de motiverar 

sina didaktiska val.110 Att undersöka upplevelserna från olika skolor motiverades med att 

koncentrationsläsning saknar en enhetlig modell. Samtliga skolor i denna studie utgör inom studien 

unika ramfaktorer för den intervjuade läraren. Genom att använda induktiv metod kunde jag 

behandla skolorna och lärarnas erfarenhet utifrån deras egna förutsättningar. Därmed kunde jag 

även konstruera passande teorier, utbildningssyfte och pedagogisk bedömning, för att tolka 

intervjumaterialet.111 

 Studiens första frågeställning ’’Hur kan samhällskunskapsämnet struktureras inom 

koncentrationsläsning utifrån olika utbildningssyften?’’ behandlas utifrån Biestas och Aspelins 

modeller kring fyra utbildningssyften. Kvalificering innebär att elever utrustas med vissa 

kompetenser som gör dem redo för framtiden. Socialisation innebär att skolan överför normer och 

 
106 Halldén, Koncentrationsläsning, 220. 
107 Bratland, Koncentrationsläsning, 28-29. 
108 Schraml, ’’Chronic stress among Adolescents’’, 49. 
109 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 25. 
110 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 560-562. 
111 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 48-49. 
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värderingar till eleverna. Subjektifiering innebär att eleverna frigör sig från sociala ordningar.112 

Existentialisering innebär att eleverna upplever meningsfullhet utifrån mötet i sociala relationer.113 

Denna studie beaktar inte en särskild betydelse av något enskilt utbildningssyfte, modellen är 

konstruerad  enligt tanken att samtliga förekommer inom skolväsendet och samtliga synliggörs i 

styrdokument som explicita mål både för gymnasieskolan som helhet114 och 

samhällskunskapsämnet i synnerhet.115  

 Kvalificering inom koncentrationsläsning synliggjordes då intervjuade lärare, ex. M vid 

Blå, ansåg att förlängda lektionspass möjliggjorde examinationer och arbetsmetoder som speglade 

högskolan, främst uppgifter med längre frågeställningar av analyserande karaktär. Även P vid 

Grön synliggjorde kvalificering genom att examinationsmässigt likna högskolan med djugpående 

prov. P framhöll även att koncentrationsläsning möjliggjorde samhällskunskapsundervisning där 

eleverna utbildas till att bli aktörer i världen, en samhällsdeltagande form av kvalificering. L vid 

Röd ansåg att de förlängda lektionsblocken i sig själva kvalificerade eleverna inför högskola då 

det speglade ex. förmiddagar med föreläsningar.  

 Socialisation som utbildningssyfte berör koncentrationsläsningens mål att efterlikna 

högskolan. De långa lektionspassen och i fallet av skolorna Blå och Gröns koncentrerade 

kursutbud innebär att elevernas förväntas utveckla en större ansvarsförmåga. Dels genom att 

förlängda lektionspass inom samhällskunskap ska stimulera finnandet av självstudiemodeller, som 

lärare A vid Blå beskriver: ’’jag vill att de ska hitta sitt eget sätt att studera’’. 

Koncentrationsläsningens studietakt innebär att närvaro uppmuntras då eleven annars i högre 

utsträckning hamnar efter. Eleverna fostras in i en samhällsnorm av att ta ansvar för sina egna 

studier. Denna konsekvens ökar även behovet av en didaktisk struktur som underlättar för eleverna 

att ta igen arbete, ex. vid Röd med en eftermiddag reserverad för elevstöd.    

 Subjektifiering som utbildningssyfte verkar ges ett förhållandevis stort utrymme inom 

koncentrationsläsning. De längre examinationsformerna, möjliggjorda av långa lektionsblock, 

som efterliknar högskolans metoder tillåter eleverna att arbeta kvalitativt med analys- och 

argumentationsförmågor. Både M vid Blå och P vid Grön föredrar färre men djupgående 

frågeställningar vilket jag tolkar som att eleverna uppmuntras kritiskt reflektera över 

 
112 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, 28-29. 
113 Aspelin, Inga prestationer utan relationer, 47-48. 
114 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 5-11. 
115 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymansiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 143-151. 
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samhällsförhållanden. L vid Röd är explicit med att samhällskunskapsämnet handlar om att kunna 

förstå sitt eget och andras samhälle, vilket då är en typ av frigörelse från en rådande ordning. 

 Existentialisering förekommer naturligt inom skolvärlden då skolan utgör en social arena. 

Denna undersökning finner även att koncentrationsläsningen påverkar ramfaktorerna för denna 

sociala arena. Lärarna M och A vid Blå och P vid Grön framhäver att seminarium är betydligt 

enklare att organisera med långa lektionsblock. Då inkluderas ett socialt utbyte mellan elever även 

i examinationsformen vilket enligt existentialisering stärker ämnets meningsfullhet. 

Koncentrationsläsningens form vid Blå och Skola Röd med rigida schemastrukturer gör även att 

skolorna uppmuntrar gemensamma idrottspass, utöver lektionstid, under skoldagarna. Vid Skola 

Blå har eleverna även personliga grupprum knutna till sin undervisning och M eftersträvar därför 

att eleverna även ska utgöra läroresurser för varandra.   

 Gällande utbildningssyfte kan samtliga begrepp från Biesta och Aspelin synliggöras inom 

koncentrationsläsning. Detta innebär inte att koncentrationsläsning gör någonting bättre, eller ens 

nödvändigtvis annorlunda, från traditionella skolor, denna studies kvalitativa natur gör inget sådant 

ställningstagande. Däremot tolkar jag att koncentrationsläsningen inte utgör något hinder för 

lärarens didaktiska friutrymme – fyra olika lärare i tre olika schemastrukturer upplever att de inom 

koncentrationsläsning kan uppnå samhällskunskapsämnets syfte enligt egen preferens. De lyfter 

även att koncentrationsläsningen för dem innebär en styrka i deras varierande mål.   

 Elevbedömning inom koncentrationsläsning utgår i denna studie från en formativ och 

summativ aspekt. Formativ bedömning behandlar synliggörandet av eleven och vägen till 

utveckling – främst genom interaktion mellan elev och lärare. Summativ bedömning behandlar 

betygsgrundande examinationer och lärarens friutrymme att konstruera kunskapstest som 

reflekterar den svenska gymnasieskolans kvalitativa mål.116  

 Undersökningens koncentrationsläsningens långa lektionsblock underlättade lärar- och 

elevinteraktionen enligt de interjvuade lärarna. Lärare L vid Skola Röd reflekterar att hen under 

lektionerna nu har tid att se eleverna som tar mindre plats i klassrummet. Hen har även tid att stödja 

elever med särskilda förutsättningar, ex. språkbrister. Lärare P påpekar att interaktionen med 

återkoppling går båda vägarna till följd av Skola Gröns periodsystem. Pauserna i tid mellan 

kursinnehåll ger P tid att reflektera över elevernas nivå och undervisningens upplägg. Vid Skola 

Blå, där antalet kurser per termin är koncentrerade, uppger M att hen får tid att först formativt 

 
116 Lindström, Pedagogisk bedömning¸ 14-22. 
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bedöma inlämningsuppgifter, ge dem åter till eleverna och därefter summativt bedöma dem. A 

upplever att det blir enklare att knyta sociala band till eleverna och göra interaktionen mer givande. 

Båda A och M reflekterar att det hela möjliggörs av att koncentrerade kurser innebär färre antal 

unika elevgrupper de träffar varje vecka.   

 Gällande summativ bedömning verkar koncentrationsläsningen inte utgöra någon typ av 

hinder för lärarnas didaktiva friutrymme. Längre lektionsblock innebär att det finns tid för 

djupgående examinationsformer som essäfrågor, att förutsättningarna blir lika kring 

seminariumdeltagande och att inlämningsuppgifter i högre grad inkluderar återkoppling från 

läraren. Examinationerna speglar därmed högskolans former vilket samtliga lärare påpekar. 

Samtliga lärare har en preferens för djupgående examinationer, M och L påpekar att det även 

innebär ett rejält rättningsarbete. L uppger i högre grad än M att tiden för rättningsarbete ibland 

inte räcker till, jag reflekterar att L vid Skola Röd har dubbelt så många elevgrupper som Skola 

Blå har till följd av olikartade former av koncentrationsläsning.   

 Studiens tredje frågeställning ’’Hur kan erfarna lärares förståelse utgöra en ram för 

samhällskunskapsdidaktik inom koncentrationsläsning?’’ är av en mer allmänartad karaktär. 

Undersökningen fann i intervjuerna både gemensamma och unika reflektioner för vad 

koncentrationsläsning innebär för samhällskunskapslärare.  

 Halldéns rapport från 1980-talet uttryckte en oro bland humanistisk-

samhällskunskapslärare att deras kursinnehåll behöver längre bearbetning över tid för att eleverna 

ska ta till sig kunskaperna.117 Denna undersökning har inte  återfunnit en sådan oro hos lärarna. P 

vid Skola Grön reflekterar att hen har sådana upplevelser kring sitt andra ämne religionskunskap 

men att överlag fungerar studietakten inom samhällskunskap väl, särskilt konkreta moment som 

styrelseskick. Övriga lärare uppskattar att lektionsstrukturen medger fördjupning enligt elevers 

intressen och tror att det stärker ämnet genom att tydliggöra dess meningsfullhet.  

  Sundvall fann i sitt examensarbete med kvalitativa elevintervjuer att elever upplever att 

lärare kan se och hjälpa eleverna mer under längre lektionspass.118 Denna uppfattning speglas i 

min undersökning av lärarnas upplevelser – interaktionen verkar stärkas, särskilt då antalet 

elevgrupper blir färre. Sundvalls elevintervjuer lyfte även upplevelser av effektivitet och flow.119 

 
117 Halldén, Koncentrationsläsning, 24. 
118 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 15. 
119 Sundvall, Koncentrationsläsning i samhällskunskap, 18-21. 
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M vid Skola Blå tror också att längre lektionspass ger den typen av effektivt arbete, vilket då 

stärker samhällskunskapsämnets meningsfullhet. Samtliga lärare reflekterar dock att 

koncentrationsläsningen innebär att läraren behöver betona förarbete och att skapa material. M har 

i kollegiala diskussioner anmärkt att hen själv går igenom betydligt mer material då hen inte har 

små lektionspass. Även P som de första yrkesåren undervisande i löpande schema konstaterade att 

de första åren med koncentrationsläsning innebar mycket mer förarbete. Jag ser här ett samband 

med Sundvalls elevupplevelser av flow och effektiv materialbearbetning.  

  Samtliga lärare, särskilt A och L med samma yrkesbana som P, reflekterar att arbetsbördan 

är högre de första åren innan läraren är på banan med material och förberedelser. Samtidigt uppger 

alla lärare att arbetsbördan lättar efter några år, och att de didaktiska vinsterna i flexibilitet och 

potentiellt djup väger upp för slitet i början. Denna upplevelse av arbetsbörda noterades även av 

Härgestam då han undersökte en skola som nyligen gått över till blockläsning, men kanske ännu 

inte hunnit arbeta ut en effektiv didaktik.120 Exempel på didaktiska ramfaktorer som kan underlätta 

koncentrationsläsningens effekte för lärare är Skola Blå och Skola Röds schemalagda dagar för 

omprov och elevstöd. A, L och M uppger att detta strukturerar deras arbete – om en elev missat en 

examination finns det ett tydligt förhållningssätt. Skola Grön strukturerar även sin 

koncentrationsläsning för att vara så givande som möjligt. Skola Grön utför koncentrationsläsning 

med ämnen som anses tjäna på sammanbundenhet, främst SO och NO, medan andra ämnen som 

språk och matematik förblir korta lektioner som läses löpande istället för koncentrerat i perioder.   

 Överlag är de intervjuade lärarna i denna studie positiva till koncentrationsläsningens 

konsekvenser för deras didaktik. De uppger fördelar som flexibilitet, fördjupat lektionsinnehåll, 

stärkt interaktion med elever och att gymnasiet i högre grad förbereder eleverna för fortsatta 

studier. Konsekvenser som en inledningsvis ökad arbetsbörda men även överlag utförligare och 

sammanhängande innehållsplaneringar faller bort med tid i systemet. Lärarna reflekterar även i 

efterhand sådana konsekvenser har stärkt deras didaktik eller som P vid Skola Grön uppger: 

’’systemet har tvingat mig att bli en bättre lärare för jag måste tänka mer på mitt upplägg’’. 

 För att nyansera undersökningens resultat kunde fortsatt forskning göra kvalitativa studier 

med lärare som valt att inte längre arbeta på skolor med koncentrationsläsning. Det vore även av 

intresse att närmare undersöka skillnader över ämnesgränser, exempelvis SO-ämnen och språk. 

 
120 Härgestam, Bara en tidsfråga?, 35-36. 
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Bilaga 1 - Mejlutskick 
 
Hej xxx, 
 
jag är en ämneslärarstudent vid Umeå Universitet som skriver examensarbete. Jag spenderade 
höstens VFU3 vid Midgårdsskolan i Umeå och blev involverad i projektet Midgård2020 där 
gymnasieskolan ska anta en ny schemastruktur med koncentrationsläsning. Midgård2020 blev 
inspirationen för min examensforskning: samhällskunskapsdidaktik i koncentrationsläsning. 
 
Midgårdsskolans rektor xxxx och min f.d. handledare xxxx berättade att er skola redan arbetar 
med koncentrationsläsning eller blockundervisning. För att genomföra mitt examensarbete 
kommer samhällskunskapslärare med erfarenhet av koncentrationsläsning intervjuas. Jag vore 
mycket tacksam om du hade tillfälle att ställa upp på en intervju, kanske via Skype eller 
Zoom. Intervjun skulle genomföras vid ett tillfälle som passar dig under perioden v.6 - v.10. Du 
har möjligheten att ha både person och arbetsplats anonyma och kan avsluta intervjuprocessen 
när som helst utan frågor. 
 
Syftet med min uppsats är att fylla en kunskapslucka kring didaktik under koncentrationsläsning. 
Aktuell forskning visar att strukturen upplevs positivt - och att ni själva har inspirerat 
Midgårdsskolan talar också väl om metoden. Men det verkar saknas kunskap om hur skolor 
infört det i praktiken. Ämneslaget i samhällskunskap på Midgårdsskolan strukturerar nu om sin 
undervisning och för diskussioner kring lämpliga metoder, hur man bevarar elevaktivitet och 
vilka examinationer som kan genomföras. Jag vill undersöka hur lärare som du själv strukturerat 
sina lektioner och dina tankar kring samhällskunskapen som ämne under koncentrationsläsning. 
Jag tror schemastrukturen har många styrkor och jag vill i framtiden kunna föra vidare dina och 
andras erfarenheter. 
 
Om du är villig att ställa upp på en intervju omfattande ca. 30 minuter vore jag tacksam. Om 
inte, känner du till andra gymnasieskolor eller samhällskunskapslärare som arbetat med någon 
form av koncentrationsläsning? Det är tyvärr en ovanlig schemastruktur, och jag är glad för alla 
förslag på kontakter jag kan få. 
 
Vänliga hälsningar, 
Sebastian Svahn, 
Lärarstudent & Deltidsanställd på Midgårdsskolan. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Hej, 

tack för att du ställer upp på denna intervju om dina erfarenheter av koncentrationsläsning. Jag vill 
klargöra att du när som helst kan välja att avbryta intervjun utan att förklara dig. Du kan även 
hoppa över enskilda frågeställningar. Du kan även välja att anonymisera dig själv och din skola. 

 

Mitt arbete utgår i viss mån från forskaren Ola Halldéns definition av koncentrationsläsning. 
Definitionen togs fram på 80-talet och har någon av följande tre aspekter: 
1) Koncentrationsläsning kan utgöra en begränsning av elevernas parallella kurser. 

2) Koncentrationsläsning kan syfta på undervisning som utmärks av kontinuitet och 
meningsfullhet.  

3) Koncentrationsläsning kan även betyda att den lärande arbetar med att skapa sig 
sammanhängande föreställningar.121 

Min personliga referensram är främst projektet Midgård2020 vid Midgårdsskolan. Där ligger 
fokus på 1) att begränsa elevernas parallella kurser. Min forskning intresserar sig dock även för 3) 
att skapa sammanhängande föreställningar. Jag vill samla tips och erfarenheter från 
samhällskunskapslärare som i någon mån redan arbetat med koncentrationsläsning. 

Kort om Midgård2020’s upplägg:  
- 4 till 5 kurser per termin.  
- Två undervisningsblock per dag á 2,5 timmar  
- Målet är att minska elevernas parallella kurser och medföljande stress  
- Midgårdsskolan anammar en didaktik centrerad kring kooperativt lärande (elevaktivt lärande) 

 

A. Lärarens Bakgrund & Skolans Ramfaktorer 

1. Hur länge har du arbetat som samhällskunskapslärare? 
2. Du undervisar idag på en skola med koncentrationsläsning, hur länge har du arbetat där? 
3. Vilket gymnasieprogram undervisar du främst inom? 
4. Vet du när koncentrationsläsning infördes på din nuvarande skola? 
5. Hur många elever har skolan? 
6. Hur är fördelningen mellan olika program? 
7. Hur stor är en typisk elevgrupp? 

B. Koncentrationsläsningens Mål & Upplägg / Er pedagogiska grundtanke 

 
121 Ola Halldén, Koncentrationsläsning: Utvärdering av en idé (Stockholm: Stockholms Universitet, 1985), 220. 
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8. Vad innebär koncentrationsläsning för dig? 
9. Har din skola något särskilt mål eller motivation med sin koncentrationsläsning? 
10. På vilket sätt påverkar koncentrationsläsningen schemats struktur? 
11. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig gällande undervisningstimmar? 

C. Koncentrationsläsningens Styrkor 

12. Upplever du någon av koncentrationsläsningens eftersträvanden som positiva? 
13. Upplever du några fördelar som undervisande lärare med koncentrationsläsning? 
14. Observerar du några fördelar för elever som deltar i koncentrationsläsning? 

 

D. Koncentrationsläsningens Svagheter 

15. Upplever du någon av koncentrationsläsningens eftersträvanden som negativa? 
16. Upplever du några nackdelar som undervisande lärare med koncentrationsläsning? 
17. Observerar du några nackdelar för elever som deltar i koncentrationsläsning? 
 

E. Didaktik och Syfte i Samhällskunskapsämnet 

18. Hur brukar en lektion se ut för dig? 
19. Hur hanterar du genomgångar? 
20. Hur hanterar du lektionsövningar? 
21. Hur hanterar du grupparbete? 
22. Hur hanterar du läxor? 
23. Vad anser du är det centrala syftet med samhällskunskapsämnet? 

 
F. Elevexamination 

24. Hur brukar du vanligtvis examinera dina elever – någon särskild metod? 
25. Är koncentrationsläsningens upplägg en faktor för ditt sätt att examinera? 
26. Har du upplevt att koncentrationsläsningen stärker eller försvagar några 
examinationsmetoder? 

G. Reflektion & Rekommendation 

27. Hur tycker du att din skolas koncentrationsläsning förhåller sig till LGY11? 
28. Finns det några justerade ramfaktorer som du kan tänka dig skulle förenkla ditt arbete med 
koncentrationsläsning? 
29. Om en skola ska införa koncentrationsläsning – vilka råd skulle du vilja skicka till 
samhällskunskapslaget? 
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Bilaga 3 – Transkriberingsexempel  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare arbetar med koncentrationsläsning 

på gymnasienivå. Genom att ta del av lärarnas erfarenhet av koncentrationsläsning undersöker 

studien vilken didaktik som möjliggörs och lämpar sig vid koncentrationsläsning.  

1. Hur kan samhällskunskapsämnet struktureras inom koncentrationsläsning utifrån olika 

utbildningssyften? (Överstruken som ljusblå) 

(Kvalificering = Elever ges kompetenser för samhällsliv och yrkesliv 

Socialisering = Elever leds in i sociokulturella ordningar – tar till sig vissa normer 

Subjektifiering = Eleven kan frigöra sig från sociokulturell ordning för att analysera/förbättra den 

Existentialisering = Eleven ges social interaktion, inser att världen är en samvaro) 

2. Hur kan elevbedömning användas inom koncentrationsläsning? (Överstruken som grön) 

(Formativ bedömning = Kunskapsutveckling, observera lärprocessen, synliggör den för elever 

Summativ bedömning = Formellt omdöme, kunskapstest) 

3. Hur kan erfarna lärares förståelse utgöra en ram för samhällskunskapsdidaktik inom 

koncentrationsläsning? (Överstruken som röd) 

(Styrkor, svagheter, möjligheter, fallgropar, konsekvenser) 

Exempeltext: 

Dom brukar säga så här: de känner de hinner mer, de får tid att göra uppgifterna på skolan, de får tid att göra 

examinationer, de har större möjligheter att kunna välja seminarier eller hemtentor de skriver under skolan. Dom 

brukar tycka det är väldigt skön att inte ha så många ämnen samtidigt – det kan ju vara så, med en samhällselev till 

exempel att de inte tycker så mycket om matte. Då när det har gått 16 veckor – då har man betat av den 

100poängskursen. Det är ju styrka och svaghet förstås, är det en kurs de älskar är ju den också över efer 16 veckor. 

De brukar tycka det är bra att vi kan samarbeta över ämnena parallellt. Allra flesta elverna vi har, vi gör ju 

utvärderingar och undersökningar varje år, de brukar säga att de inte kan tänka sig att gå tillbaka 


