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Skolforskningspodden avsnitt 9: Lärarcentrerad och 
elevcentrerad undervisning i samspel 
 
 
INFORÖST 1: Praktiknära skolforskning – vad är det?  
 
INFORÖST 2: Vad finns det för forskning inom just ditt ämne?  
 
INFORÖST 3: Undervisning på vetenskaplig grund – hur gör vi?  
 
INFORÖST 4: Välkommen till Skolforskningspodden. I dagens avsnitt pratar vi om 

lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel. En ny 
rapport i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och 
kommenterar. Översikten synliggör att undervisning nästan alltid 
är en blandning av lärar- och elevcentrering och att de inte ska 
betraktas som två ytterligheter som läraren måste välja mellan. 
Vi diskuterar olika undervisningsaspekter och när det som lärare 
kan vara lämpligt att agera mer lärarcentrerat och när det kan 
vara bättre att överlåta mer av eget ansvar till eleverna. Dagens 
gäster som är med på distans är Annika Linell, lärare och 
doktorand och Eva Bergman, projektledare vid 
Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren. 

 
ALVA:  Hej. Vi ska prata om lärarcentrerad och elevcentrerad 

undervisning. Jag tänkte Annika, du jobbar ju med en hel del 
olika saker. Skulle du kunna börja med att berätta var du jobbar 
och så? 

 
ANNIKA:  Ja, precis. Jag har ju en historik på Skolforskningsinstitutet 

faktiskt som en lärare som var med i försöksverksamheten 2016 
och det ledde faktiskt vidare till att jag blev väldigt intresserad för 
just forskning och fick ett erbjudande från kommunen om att 
göra en samverkansdoktorandtjänst. Så det har jag fortsatt med 
halvtid och sedan är jag 50 procent lärare på en högstadieskola i 
Kungsbacka kommun som heter Särö skola, och där är jag 
mattelärare för tillfället men även NO och teknik är min ämnen.  

 
ALVA:  Ja, jättekul att ha med dig. Och sedan har vi ju Eva. Du jobbar på 

Skolforskningsinstitutet. Vill du berätta om din roll och också i 
det vi ska prata om idag, den här speciella översikten? 

 
EVA:  Ja, jag jobbar då som sagt på Skolforskningsinstitutet och en del 

av min tid så jobbar jag med informationssökning i de 
systematiska forskningsöversikter som vi gör. Men det som vi ska 
fokusera på idag, det är ett annat projekt som jag har projektlett 
tillsammans med en forskare från Göteborgs universitet, Åsa 
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Hirsh, och en kollega på Skolforskningsinstitutet och som Annika 
och ytterligare en lärare har hjälpt till att läsa och komma med 
värdefulla synpunkter på, på det manuset som vi har gjort. 

 
ALVA:  Ja, välkomna. Ja, som du nämnde Eva, ni har ju jobbat med det 

här att kommentera en internationell översikt som har gjorts och 
den handlar ju om elevcentrerad och lärarcentrerad 
undervisning. Vi ska prata om resultaten från den. Det är mängd 
studier som man då har sammanställt och då har ju ni gjort en 
kommentar på det här då som blir intressant att diskutera och jag 
tror att många lärare och även verksamma då i skolan då kan 
vara intresserade av att få ta del av det här. Så jag tänkte Eva, vill 
du beskriva de här forskningsfrågorna och de huvudsakliga 
resultaten från den här översikten då som ni har kommenterat? 

 
EVA:  Ja, alltså om man säger övergripande så bidrar den här 

forskningsöversikten med kunskaper om hur lärar- och 
elevcentrerad undervisning samspelar och liksom länken mellan 
de här. Och den här forskargruppen som har gjort den här 
översikten har ju varit jätteintresserade av att få reda på mer om 
när det som lärare kan vara lämpligt att agera lite mer 
lärarcentrerat och när det kan vara lämpligt att agera lite mer 
elevcentrerat, alltså att lämna över mer av eget ansvar till 
eleverna. Och ja, det som också tycker jag är väldigt positivt med 
den här översikten, det är att de lyfter fram och poängterar också 
att undervisning generellt består av en blandning av både lärar- 
och elevcentrering och att man inte ska se det här som liksom två 
ytterligheter som man ska välja antingen eller. Och de sätter 
liksom fingret på också kanske komplexiteten mellan de här olika 
begreppen. Det kan vara lite olika innebörd beroende på vilket 
syfte undervisningen har eller ja, att man ska se det mer som en 
skala där elev- och lärarcentrering kan ja, kan variera och ha 
olika grader. Ja, det är väl lite kortfattat liksom. 

 
ALVA:  Så egentligen både lärarcentrerat och elevcentrerat. Det kan 

finnas värde i båda de här delarna, eller hur? 
 
EVA:  Ja. 
 
ALVA:  Jag tänker på att när man läser och tar till sig innehåll i en sådan 

här rapport, då är det intressant att höra då vad man upplever 
som särskilt intressant. Och jag tänker för dig Annika, var det 
någonting som du fastnade för som du tror kan vara relevant för 
lärare just från den här rapporten? 

 
ANNIKA:  Ja, det som jag känner, om man ska tänka på alla översikter 

överlag som jag har läst som har med mitt ämne att göra, så 
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känner jag att de sätter ord på någonting som jag har saknat. Jag 
har inte haft begreppen, jag har inte haft innebörden av 
begreppen fullt kanske klart för mig heller. Och det som är 
specifikt i just denna översikt känner jag är att på något sätt 
synliggöra att det kanske ha funnits en föreställning av vad vi 
menar när vi säger elevcentrerat, att det finns en föreställning om 
vad vi menar med lärarcentrerad och att det på något sätt blir en 
nyans av detta. Och därför gillar jag ju de här skalorna som finns 
med i den här rapporten, att man kan ganska snabbt synliggöra 
okej, vad symboliserar en extremt lärarcentrerad undervisning 
och vad symboliserar en extremt elevcentrerad och att man 
faktiskt då har sett att det finns tendenser att om jag låter 
eleverna sköta tempo och uppgifter och göra ett liksom friare 
arbetssätt utifrån de parametrarna så kanske det inte genererar 
ökad kunskapsinhämtning då. Och att vi lärare behövs och att det 
är vi som står för strukturen, det är vi som står för tempot men 
att vi ska se utifrån varje individ. Det kan tyckas självklart men 
det kan vara nog så svårt när man sitter i ett kollegialt lärande 
där man har båda de här ytterligheterna i diskussioner då. Så det 
har varit väldigt viktigt för mig.  

 
ALVA:  Det här är ju en översikt ursprungligen som man sedan har 

kommenterat på och tagit resultaten från översikten och satt i ett 
svenskt sammanhang. Så det här, det är intressant att höra 
litegrann från dig Eva som har jobbat mycket med den här 
översikten och också då att föra in den i den här svenska 
kontexten, hur ni har gått tillväga och vad det är för sorts 
rapport, så att man får en större förståelse av ja, men materialet 
och så där. 

 
EVA:  Ja, men vi har börjat med att läsa den här forskningsöversikten 

och försökt att sätta oss in på djupet i den. Och sedan har vi 
skrivit en sammanfattning på svenska och använt svenska 
begrepp och försökt att liksom plocka fram och göra det så 
kortfattat och lättförståeligt som möjligt. Sedan har vi också, ja, 
man kan säga att vi har tolkat resultaten så att vi diskuterade 
resultaten bland annat då utifrån den här debatten som har 
förekommit eller som förekommer. Men också utifrån lärarens 
roll och lite kopplat till svenska styrdokument och försöker 
jämföra med annan forskning och så.  

 
ALVA:  De här begreppen, alltså lärarcentrering och elevcentrering, det 

kan ju betyda olika saker nästa för olika människor eller man vill 
ju gärna höra litegrann, jag tänker ifrån din synvinkel Annika, 
förekommer det diskussioner om det här där du jobbar kring 
själva begreppen? 
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ANNIKA:  Ja, kanske inte just lärarcentrering och elevcentrering utan då är 

det kanske mer de här föreställningarna om att det ena skulle 
vara katederundervisning och att det andra skulle kunna vara att 
man låter eleverna jobba som de vill. Att det är två ytterligheter 
av någonting, så det är utifrån de begreppen tänker jag som 
debatten tyvärr pågår i skolans värld. Och därför tänker jag att 
det är extra viktigt med en sådan här översikt, att sätta andra ord 
på någonting som pågår i klassrummet. 

 
ALVA:  Ja, som jag förstår är det lite klurigt att ta reda på vad som passar 

bäst i vilken situation och så här. Och det är ju det man har 
försökt göra i den här översikten och resultaten som man 
kommer fram till om det här med studietempo och planera och 
så. Att det kan vara fördelaktigt om det var lärarcentrat, var det 
så, och med elevcentrering, det kräver ändå att man är mer 
vägledande och anpassar utifrån elevers individuella 
förutsättningar och intressen och så. Kan man gå in på de här 
resultaten mer konkret, vill du beskriva det här litegrann Eva? 

 
EVA:  Ja, man har tittat på lärar- och elevcentrering utifrån fyra olika 

undervisningsdimensioner och då har man graderat lärar- och 
elevcentreringen för de här fyra olika undervisnings-
dimensionerna. Så man har lite olika betydelser för beroende på 
hur man tittar då på forskningen och forskningsresultaten. Och 
bland annat så tittar man på lärarens vägledning eller lärarens 
roll kan man säga, när läraren organiserar och instruerar i 
klassrummet. Och där har man då utgått från det som Annika var 
inne på att en väldigt lärarcentrerad undervisning, eller 
katederundervisning då, det är den ena ytterligheten. Och sedan 
finns det olika grader där läraren liksom mer vägleder på ett 
systematiskt sätt och kanske arbetar mer som en 
samarbetspartner, tills man kommer då till en väldigt 
elevcentrerad undervisning, enligt de här forskarna då. Sedan har 
man också tittat på tempot, undervisnings- och lärandetempot. 
Och då har man också använt sig av en femgradig skala från 
väldigt lärarcentrerad, där det är läraren som styr tempot och hur 
snabbt man ska gå igenom ett undervisningsmaterial eller en 
kurs eller vad man ska säga, till ett väldigt elevcentrerat 
arbetssätt där eleverna får väldigt mycket ansvar då för att själva 
styra hur snabbt de ska jobba sig igenom en viss kurs. 

 
ALVA:  När du är inne på det här med att variera undervisningen så 

tänkte jag på det ingick ju en svensk studie i det här, eller hur, 
och som handlade om att elever kan bli mindre uttråkade och 
orkar bättre om lektionen då består av varierade moment och så 
där, där vissa moment då kan vara lärarcentrerade och andra mer 
elevcentrerade. Kan det vara så att det då är bra att blanda de här 
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olika sätten att undervisa på? Annika, har du någon tanke kring 
det? 

 
ANNIKA:  Ja, nej, men om man tänker på en mattelektion med ett visst 

antal elever så gäller det ju att eleverna får det utrymme som de 
behöver. Det gäller för mig att veta var de just nu befinner sig 
inom ett visst område och det gäller också att man instruerar på 
ett visst sätt eller vägleder då. Och då tänker jag att det visade sig, 
det var en kvalitativ studie tror jag där de hade frågat elever hur 
de uppfattade sin undervisning, och det märker man ju ganska 
klart att om man har haft en för lång pratstund med eleverna där 
jag står och är läraren i centrum eller om jag bjuder in eleverna i 
diskussionen och hur jag gör det. Att det kräver variation, att jag 
behöver variera min undervisning, jag behöver vara lyhörd för 
var de befinner sig och behöver fånga upp där de är. Och inte 
prata om saker de redan vet och förstår utan att förstå när de vet 
och så där. Så jag tror det är någonting man behöver tänka på. 

 
ALVA:  Ja, nej, men absolut. Den lyhördheten och följsamheten som du 

beskriver, det är ju jätteviktigt. 
 
INFORÖST 5:  Du lyssnar på Skolforskningspodden – där undervisning och 

forskning möts. 
 
ALVA:  När man läser den här, och också för er som har arbetat med att 

skriva rapporten, så är det ju saker som kan vara viktiga att ha i 
åtanke när man läser det för att kunna liksom sätta resultaten i 
ett sammanhang. Vill du förklara litegrann kring det här med att 
plocka ut resultaten och sedan sätta de i det sammanhang man 
själv är i? Jag tänkte Eva. 

 
EVA:  Ja, men det är jätteviktigt att du tar upp det för det här är ju, det 

finns ju mycket forskning som har intresserat sig för lärar- och 
elevcentrering och det finns andra forskningsöversikter som 
också har tittat på det och som har mätt effekter, precis som den 
här översikten. Så att man får ju se den här forskningen som 
liksom en pusselbit i den helhet som man försöker få fatt på. Men 
det vi har liksom sett då när vi har jämfört med andra översikter 
och annan forskning inom det här området, det är väl att alla de 
översikterna lyfter verkligen fram lärarens betydelse för att det 
ska gå bra för eleverna och ett elevcentrerat arbetssätt inte 
handlar om att läraren försvinner utan att det snarare är 
verkligen en aktiv undervisning och en struktur då, som Annika 
sa, att det är det som behövs. Så att det lyfter den här översikten 
och det finns även andra forskningsöversikter inom det här 
området som lyfter det. Sedan så finns det en annan typ av 
forskning där man kanske har intervjuat elever eller deltagit som 
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observatör på olika lektioner. Och där kan man ju också få andra 
svar eller annan kunskap än vad kanske just den här 
forskningsöversikten bidrar med. Men även de lyfter ju fram hur 
viktigt det är att variera undervisningen och anpassa 
undervisningen för olika elevgrupper och så. 

 
ALVA:  Jag tänkte också på vad i rapporten kan man tänka sig att man 

tar upp i sådana här kompetensutvecklingsarbete med kollegor? 
Ser du några sådana specifika saker Annika som man kan tänka 
sig att man vill diskutera med sina kollegor? 

 
ANNIKA:  Ja, då tar jag upp de här skalorna igen. Jag är väldigt förtjust i de 

skalorna. Jag tycker att de är väldigt talande och det är en enkel 
bild som man kan ta till sig och som kan ligga till underlag för en 
diskussion. Och jag tänker att det kan till och med vara så enkelt 
att man skulle kunna göra så att man kan få som uppgift att 
fundera över sin egen praktik och att man sätter sig, alltså 
kryssar i sig i de här skalorna, var befinner jag mig, innan man 
vet om vad översikten kan ge för svar. Jag tänker att det kan ge 
ganska intressanta diskussioner och att man sedan tillsammans 
tar sig an en översikt utifrån var man själv befinner sig i det. För 
att jag tror ju att lärare tenderar att tänka att man ska ändra hela 
sig själv, att man ska ändra hela sin undervisning, att man ska 
förändra så mycket utifrån vad olika forskningsresultat säger. 
Men att när man sedan tittar i detalj så märker man att det 
kanske snarare, jag brukar säga att de ska slipa på sin diamant. 
Alltså man har ju en kunskap, de har ju varit lärare i många år 
och nu börjar vi få dessutom översikter som vi kan ha som stöd. 
Och då kanske det inte handlar om att förändra hela sin 14 år 
långa läkarkarriär utan det handlar om att skruva på små skruvar 
i sin undervisning. Och jag tänker att just de skalorna kan vara 
till hjälp där hur kan jag göra då? Om det nu visar mig gynnsamt 
att strukturen är viktig, att den är lärarcentrerad, då kanske jag 
kan förändra den genom att göra så här till exempel. Om det 
betyder att jag behöver bli mer individanpassad och 
elevcentrerad i de avseendena. Ja, men vad kan jag göra för att, 
och tycker jag att de skalorna kan vara ett stort stöd till det. 

 
ALVA:  Vilken bra idé och också att börja på det viset att liksom kryssa i 

sig själv utifrån de här skalorna. Jag tycker det låter utmärkt. Jag 
tycker det är så intressant som ni diskuterar här, att de behöver 
inte motsätta varandra, de kan passa i olika sammanhang, att 
man kan använda sig av de här skalorna som är med. Så att jag 
tänkte fråga er som är väl insatta i den här rapporten, är det 
någonting som jag har glömt bort att fråga eller kanske något 
som man kan lyfta särskilt? Vad säger du Annika? 
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ANNIKA:  Nej, jag tycker att vi har belyst de flesta. Men jag tycker att det är 

ett problem överlag, jag tänker samhällsmässigt, att vi tenderar 
till att hamna i två diken och att en sådan här rapport är viktig, 
att man också från institutets sida går in och försöker nyansera 
den bild som finns i skolan. Jag tycker att de nyanserna är väldigt 
viktiga. Det är oftast ganska små detaljer som avgör det ena eller 
det andra men att man oftast tenderar till att paketera allting på 
ett sätt. Och det ena behöver som sagt inte stå i motpol till det 
andra så. Jag tycker att just nyanseringen är viktig. 

 
ALVA:  Ja, jag håller med dig. Nyanseringen är viktig och jag tänker att 

ni också har gjort ett stort arbete med att få fram det här också i 
den kommentaren på den här översikten. Har du något 
ytterligare att tillägga där Eva?  

 
EVA:  Nej, men jag håller väl med. Och det var väl ursprungsidén med 

att just sammanfatta och kommentera den här översikten låg väl 
just i den här debatten som bitvis har varit ganska hätskt och 
framförallt det är ju en medial debatt bland annat som har pågått 
och när man har diskuterat katederundervisning jämfört med 
elevcentrerad undervisning som kanske har varit lite onyanserad 
just för att begreppen inte är definierade och inte ens är kanske 
definierade i forskning. Så att jag tycker det känns jättekul att 
man kan på något vis nyansera det här. Det är liksom en mer 
komplex innebörd men att, men man måste veta vad man pratar 
om helt enkelt.  

 
ALVA:  Då bollar jag över också till Annika. 
 
ANNIKA: Nej, men där tänker jag också att det är viktigt att själva 

översikten på något sätt har mätt kunskapsinhämtning. För inom 
skolans värld kan ju katederundervisning vara den här, då lär 
man sig saker. Och sedan det fria, då har man roligt. Men att de 
här sakerna då nödvändigtvis inte heller ställs emot varandra 
utan beroende på hur jag lägger upp och strukturerar min 
undervisning så kan vi nå båda de här viktiga aspekterna. 

 
EVA:  Det är väl viktigt att komma ihåg att den här översikten, den 

baserades på 299 studier. Man har ju ett stort underlag och man 
har studerat väldigt många olika klassrumssituationer då. Och vi 
kan se att resultaten pekar åt ett visst håll. Men sedan är det ju, 
som lärare är det ju till sist så att du står med din egen elevgrupp 
och att de eleverna har sina egna förutsättningar och behov. Så 
det är där lärarens professionalitet kommer in, att man måste, ja, 
göra den undervisningen som passar den elevgruppen. Men 
sedan kan man ha de här forskningsresultaten i bakhuvudet. 
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ALVA:  Tack. Jätteviktigt att du tar upp det. Ja, men jättekul att ni har 

varit med och pratat om det här och jag tror att väldigt många 
har nytta av att gå in och läsa den här just för det som ni 
diskuterat. Använda sig av skalorna, kanske kunna reflektera mer 
kring hur ens undervisning ser ut idag och ja, många av de 
sakerna som ni har tagit upp. Tusen tack för att ni har varit med. 

 
ANNIKA:  Tack. 
 
EVA:  Tackar. 
 
INFORÖST 6:  Du har lyssnat på Skolforskningspodden, en podd där 

undervisning och forskning möts. Vi finns också på webben, 
skolforskningsportalen.se. 
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