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Sammendrag 

Bakgrunn og problemområde: Temaet for denne oppgaven er selvregulert læring (SRL), 

som generelt innebærer et sett av ferdigheter som benyttes for å kontrollere ulike aspekter ved 

egen læring (Zimmerman, 2011). I de siste 30 årene har SRL vært i fokus særlig i 

internasjonal utdanningsforskning på grunn av den viktige rollen den spiller for elevers 

skoleprestasjon. Fenomenet anses også som en relevant tverrfaglig kompetanse som bidrar til 

å gi elevene verktøy for å takle utfordringene i et kunnskapssamfunn som er i konstant 

endring. I Norge har temaet blitt adressert som et betydningsfullt satsingsområde som må 

vektlegges i opplæringen på tvers av ulike fag på alle utdanningsnivå (Norges offentlige 

utredninger, 2015). Dette pålegger lærere et ansvar, da de naturligvis blir ansett som den 

viktigste kilden for å støtte utviklingen av SRL hos sine elever. Men forskning viser at det er 

et gap mellom teori og lærerens klasseromspraksis, særlig når det gjelder å utvikle SRL hos 

yngre elever (Vandevelde et al., 2012; Dignath et al., 2008; Hopfenbeck, 2011). Denne 

oppgaven har som mål å undersøke eksisterende nasjonal og internasjonal litteratur for å 

belyse hvordan lærere kan støtte utviklingen av SRL hos elever på barneskolenivå, med fokus 

på lærerens rolle og klasseromspraksis. 

Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan kan lærere støtte utviklingen av 

selvregulert læring hos barneskoleelever?  

Metode: Denne masteroppgaven bygger på en teoretisk og empirisk litteraturstudie. 

Oppgavens problemstilling blir dermed besvart ved å samle inn og vurdere relevant forskning 

på det aktuelle temaet. Det har blitt foretatt søk i anerkjente databaser, der resulterende 

litteratur blir anvendt for å belyse hvordan lærere kan støtte utviklingen av SRL hos elever på 

barneskolenivå. 

Hovedfunn og implikasjon: Resultatet viser at å støtte utviklingen av selvregulert læring 

tidlig i skoleårene har en positiv virkning på barneskoleelevers prestasjon, strategibruk og 

motivasjon. Resultatet viser også at utviklingen av SRL er sterkt påvirket av lærerens praksis 

og tilrettelegging av klasse- og læringsmiljø. Studiene belyser følgende elementer som 

læreren bør vektlegge for å støtte utviklingen av SRL hos elever, særlig i de første skoleårene: 

• Kvalitet i lærerens interaksjon og dialog med elevene som sikter på å synliggjøre 

prosesser i selvregulert læring. 
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• Organisere undervisning og læringsaktiviteter som gir anledning til høy grad av 

elevinvolvering gjennom å gi elevene muligheten til å kontrollere og foreta valg om 

sin egen læringsprosess og prestasjon, være med på å planlegge læringsaktiviteter, 

øve seg på å sette opp mål for læring og evaluere eget og andres arbeid. 

• Under læringsaktiviteter bør lærere vektlegge kombinasjoner av ulike type strategier 

for å øke elevenes repertoar av disse. Lærere bør også fokusere på dialog som 

fremmer metakognitiv refleksjon om hvorfor, når og hvordan en anvender ulike 

strategier.  

• Gi gradert støtte gjennom stillasbygging av elevenes ferdigheter, tilpasse utfordringer 

som er innenfor den enkelte elevs proksimale utviklingssone, gi instrumentell støtte 

gjennom å oppmuntre, veilede, tilrettelegge, samt gi nyttige og konstruktive 

tilbakemeldinger, som vil fremme deres kapasitet til planlegging, oppgaveutføring, 

selvrefleksjon, kontroll og gradvis utvikling av ansvar for egen læring. 

Konklusjon: Barneskoleelever har forutsetningen for å starte prosessen med å utvikle 

selvregulert læring, men det krever en pedagogisk praksis der elevene får betydelig og 

kontinuerlig erfaring med mulighet for å observere kompetente modeller og praktisere ulike 

SRL-ferdigheter som å planlegge, sette læringsmål og evaluere seg selv. Lærerens rolle er å 

modellere, veilede, støtte, tilpasse innføring av strategier, tilrettelegge for samarbeid og felles 

utforsking, samt gi elevene mulighet og tid til refleksjon og diskusjon.  
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1 Introduksjon 

Evnen til selvregulering anses som et av menneskets viktigste egenskaper i et stadig 

utviklende kunnskapssamfunn (Zimmerman, 2000). Innenfor utdanningspsykologi handler 

selvregulert læring (SRL) om læring som reguleres, initieres, kontrolleres og styres av den 

lærende selv (Bråten, 2002). Elever som regulerer egen læring karakteriseres som aktive 

deltagere i sin egen læringsprosess, de setter seg mål, tar kontroll over egen atferd, kognisjon 

og motivasjon for å oppnå målet (Zimmerman, 2000). Disse kvalitetene ses på som viktige 

faktorer som bidrar til å bedre elevenes læringsprestasjoner på skolen (Zimmerman, 2011). 

Med tanke på dette har tidligere forskning på SRL blant annet fokusert på hvordan SRL best 

kan utvikles hos elever.  

SRL anses som en kompleks prosess som innebærer mer enn kunnskap om ferdigheter, men 

også ens kognitive og metakognitive prosesser, selvbevissthet, motivasjon og evne til å 

anvende denne kunnskapen (Zimmerman, 2002). Denne kompleksiteten har ført til at tidligere 

forskning på SRL i liten grad har fokusert på elever på barneskolenivå (Pressley, Forrest-

Pressley, Elliott-Faust, & Miller, 1985; Winne, 1997; Zimmerman, 1990; ref i Perry, 1998). 

Nyere SRL-forskning viser derimot at elever på barneskolenivå vil ha utbytte av 

læringsaktiviteter som sikter å støtte utviklingen av selvregulert læring. Dette forutsetter en 

aktiv lærerrolle som støtter, veileder og tilrettelegger for at elevene gradvis utvikler 

selvstendighet i å regulere egen læring (f.eks. De La Fuente Arias & Díaz, 2010; Dignath & 

Büttner, 2008b; Dignath, Buettner, & Langfeldt, 2008a; Perry, 1998; 'Pino-Pasternak, Basilio, 

& Whitebread, 2014; Vandevelde, Vandenbussche, & Van Keer, 2012; Williams & Atkins, 

2009). Dette åpner opp læreres mulighet for å inkludere SRL i sin undervisning, samt 

tilrettelegge læringsaktiviteter som støtter og utvikler SRL hos yngre elever enn tidligere 

antatt. På den andre siden viser noen forskning at fenomenet SRL virker som et ukjent 

konsept for mange lærere, og at de ennå mangler den praktiske kunnskapen til å støtte 

utviklingen av SRL i klasserommet (Dignath & Van der Werf, 2012; Dignath et al., 2008a). 

Yngre elever har altså forutsetningene for å starte prosessen av å utvikle SRL, men det ser ut 

til at lærere strever med å sette dette ut i praksis. Dermed kan det være relevant å tydeliggjøre 

måter lærere kan støtte elevene sine i å utvikle selvregulert læring, samt klarlegge mulige 

faktorer som kan virke hindrende for lærere i en slik prosess. 
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Før vi går videre vil det være hensiktsmessig å klargjøre begrepet «selvregulert læring» og gi 

en kort innføring i de ulike komponentene som inngår i denne prosessen. Dette er ment for å 

gi mer innsikt i begrepet, betingelsene samt en oversikt over begreper som senere vil inngå i 

redegjørelsen og videre drøfting. Deretter presenteres hvilken pedagogisk posisjon og 

aktualitet teamet «selvregulert læring» har både for elevenes læringsprosess (se kapittel 1.2). 

På grunnlag av dette vil oppgavens problemstilling og forskningsspørsmålene konstateres (se 

kapittel 1.3).  

1.1 Selvregulert læring (SRL)  

Definisjoner på selvregulert læring (SRL) varierer ofte ut ifra ulike teoretiske perspektiver. 

Definisjonen til Pintrich (2000, s. 453) synes å sammenfatte det de ulike definisjonene 

betrakter som relevant med tanke på å identifisere SRL:  

‘‘self-regulated learning is an active, constructive process whereby learners set goals 

for their learning and then monitor, regulate, and control their cognition, motivation, 

and behavior, guided and constrained by their goals and contextual features in the 

environment. These activities can mediate the relations between individuals and the 

context and their overall achievement.” 

Dette innebærer elevens ferdighet i å sette læringsmål, deretter overvåke, kontrollere og styre 

egen motivasjon og atferd, der eleven besitter kunnskap om egne strategier og metakognitive 

prosesser og er i stand til å koordinere kunnskaps- og ferdighetsbaserte faktorer i et 

læringsmiljø, for å kunne nå sine læringsmål. I definisjonen til Pintrich fremheves tre 

grunnleggende antakelser om SRL: 

• For det første ses selvregulert læring som en aktiv, konstruktiv prosess, der elevene 

anses som aktive deltagere i sin egen læring og yter betydelige bidrag gjennom å sette 

seg egne læringsmål. De aktiverer kunnskap, planlegger og iverksetter strategier med 

ønske om å skape mening med læringen og nå målet.  

• For det andre anses elevene som at de er i stand til å overvåke, regulere og kontrollere 

sider ved sin kognisjon, motivasjon og atferd under læringsaktiviteter som er tilpasset 

til den læringskonteksten de befinner seg i.  

• For det tredje antas det at selvregulerende prosesser medierer sammenhengen mellom 

den enkeltes individuelle karakteristikk, prestasjon og kontekstuelle faktorer. 
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Ut ifra dette støtter dermed selvregulert læring både individuelle og sosiale former for læring 

(Pintrich, 2000; Zimmerman, 2001). 

1.1.1  Selvregulert læring i NOU 

Norges offentlige utredninger (NOU) er statlige rapporter som har som formål å presentere og 

drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg for utvikling og iverksetting av 

offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer (Hansen, 2017). I 

NOU (2015:8, s.18) fremlegges vurdering av fire kompetanseområder som de mener bør 

vektlegges i fremtidens skole (i et perspektiv på 20–30 år) og hvordan skolens faglige innhold 

bør fornyes med tanke på denne utviklingen. Et av de fire kompetanseområdene som det 

ønskes ekstra satsing på er elevenes kompetanse i å lære. I området «kompetanse i å lære», 

understrekes hovedsakelig elevenes utvikling av selvregulert læring og metakognisjon som 

vesentlig for læring.  

Her blir SRL definert som en ferdighet elevene over tid erverver seg for å kunne ta initiativ og 

styre deler av egne læringsprosesser, mens metakognisjon mer spesifikt handler om elevenes 

kunnskap om egne kognitive prosesser, og omfatter deres evne til å reflektere, overvåke og 

justere retning i læringsprosesser. Herunder blir elevenes evne til å sette seg relevante 

læringsmål, bruke strategier for å planlegge og evaluere egne læringsprosesser, og deres 

motivasjon for innsatsen de legger i for å oppnå læringsmålet fremhevet. 

Det å utvikle SRL er en omfattende og krevende prosess som består av mange komponenter. 

Følgende gis en kort oversikt over disse komponentene. Dette gjøres også for å kaste lys over 

hvorfor fenomenet anses som en kompleks prosess både i forskningsverden og med tanke på 

praktisering i klasserommet. Fire av komponentene (strategi, kognisjon, metakognisjon og 

motivasjon) i sammenheng med SRL vil bli gjort rede for nærmere i kapittel 2.3, da disse 

anses som hovedkomponenter i selvregulert læring. Disse komponentene er også en viktig del 

av oppgavens struktur og vil gå igjen i besvarelsen av oppgavens problemstilling.  

1.1.2  Komponentene i SRL 

SRL forutsetter ofte samspill mellom ulike komponenter som elevenes kognitive, 

metakognitive, atferdsmessige, motiverende og affektive/emosjonelle aspekter ved læring, i 

samspill med konteksten som læringen foregår i (Zimmerman & Schunk, 2011).  
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Det kognitive aspektet refererer til den direkte bearbeidelsen av lært informasjon og 

innebærer type læringsstrategier (se kapittel 2.3) som elevene bruker for å bearbeide og lagre 

ny informasjon (Winne, 2011). Det metakognitive aspektet handler om elevenes tenkning om 

og deres kontroll over egen tenkning. Metakognisjon angår elevenes bevissthet om generelle 

kognitive styrker og svakheter, kognitive ressurser de kan bruke til å møte kravene til 

bestemte oppgaver, samt deres kunnskap om hvordan regulere og kontrollere bl.a. 

engasjement i oppgaver for å optimalisere læringsprosesser og resultater (Hacker, Dunlosky, 

Graesser, 2009). Motivasjonsaspektet har med elevenes vilje til å anvende lærte kunnskaper 

og ferdigheter om selvregulerte læringsprosesser. Motivasjon i SRL refererer blant annet til 

hvordan faktorer som elevenes tro om egen mestring, deres interesse for oppgaven 

(aktiviteten), samt deres målorientering påvirker SRL-prosessen (Schunk & Zimmerman, 

2012). Atferdsaspektet innebærer elevenes evne til å styre sin handlemåte for å kunne 

engasjere seg i aktiviteter knyttet til læring. Det emosjonelle/affektive aspektet innebærer 

hvordan elevene forstår og kan styre egne følelser, for å engasjere seg i aktiviteter og i 

samarbeid med andre på en vellykket måte (Boekaerts, 2011). Strategiaspektet beskriver 

måten elevene tilnærmer seg utfordrende oppgaver og problemstillinger på, gjennom å velge 

et repertoar av fremgangsmåter de mener er best egnet til situasjonen og bruke disse metodene 

hensiktsmessig (Bråten, 2002). 

Det som gjør SRL-prosesser så komplekse og krevende både å forske på og praktisere i 

klasserommet, er at disse komponentene, i form av ulike aspekter ved eleven og 

læringsmiljøet, virker inn på hverandre og ikke er lett å observere eller skille fra hverandre 

(Panadero, Klug, & Järvelä, 2016). 

1.1.3 Pedagogisk aktualitet 

Det er anerkjent at selvregulert læring (SRL) spiller en vesentlig rolle i skoleprestasjon og 

anses som en viktig tverrfaglig kompetanse som bidrar til å hjelpe elever med å takle 

utfordringene i et kunnskapssamfunn som er i konstant endring og utvikling (Boekaerts, 1999; 

Dignath et al., 2008a; Perry, 1998; Schunk & Zimmerman, 2012). Forskning som fokuserer 

på å utvikle SRL ser ut til å ha et tredelt, men sammensatt formål. Det ene er knyttet til 

individet i læringskonteksten; her er det fokus på å bidra til at elevene skal finne betydningen 

av det å lære, oppleve økt motivasjon for læring, oppnå bedre forståelse av seg selv og sitt 

læringsmiljø og føle seg som en aktiv deltager i sin egen læringsprosess og oppleve mestring. 
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Det andre er knyttet til den faglige prestasjonen i skolen: det vil si at elevene skal kunne lære 

av det faglige arbeidet (regning, lesing …), forbedre læringsresultater og øke sin akademiske 

prestasjon. Det siste er knyttet til det å optimalisere læringsprosesser og øke elevenes 

kompetanse i å lære for å håndtere komplekse oppgaver og tilpasse seg fremtidige krav som 

de vil møte på i høyere utdanning og i arbeidslivet (Boekaerts, 1999; Dignath et al., 2008a; 

2008b; NOU, 2015:8; Perry, 1998; Schunk & Zimmerman, 2012). Disse formålene er 

sammensatte og har aktualitet i dagens skole og samfunn. På grunnlag av dette har 

utdanningsforskning også hatt betydelig fokus på hvordan elever best kan utvikle selvregulert 

læring (Zimmerman & Shunk, 2011).  

I NOU (2015: 8) anses elevenes utvikling av selvregulert læring som et betydningsfullt 

satsingsområde som må vektlegges i skolen, og som skal være inkludert i alt av skolens 

faglige innhold. Grunnopplæringen skal legge et fundament for den enkelte elev, slik at de 

opparbeider seg evner til å tilegne seg nye kompetanser gjennom hele livet, og er rustet til å 

etterkomme fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet (NOU, 2015: 8).  

1.2 Problemstilling  

Til tross for at det finnes en god del forskning på at SRL er noe som kan utvikles, samt 

implikasjoner på hvordan en kan støtte utviklingen, ser det ut til at det fortsatt eksisterer et 

gap mellom teori og lærerens praksis (Dignath et al., 2008b). Ulike studier avslører at SRL 

fortsatt oppfattes som et uklart konsept og at mange lærere ennå mangler den praktiske 

kunnskapen til å implementere SRL i klasserommet (Brandmo & Berger; 2013; Dignath et al., 

2008b, Dignath et al., 2012; Hopfenbeck, 2011). 

Det kan foreligge ulike årsaker til dette. For eksempel har lærere i Norge en god del autonomi 

(Skaalvik & Skaalvik, 2013), og dette kan medføre at implementering av slike mål eventuelt 

blir avhengig av individuelle lærere som selv skal tolke og sette dette i praksis. Når konseptet 

om SRL ikke blir godt nok kommunisert til lærere, kan det føre til misforståelser eller ulike 

oppfatninger om hvordan dette skal settes i praksis (Vandevelde et al., 2012). Derfor kan det 

være behov for å legge mer fokus på hvordan lærere faktisk kan støtte utviklingen av 

selvregulert læring hos elever. Dermed er hovedhensikten med denne masteroppgaven å 

forsøke å bidra til å belyse måter lærere kan støtte utviklingen av selvregulert læring hos 

elever på barneskolenivå.  
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Hovedproblemstilling er dermed: Hvordan kan lærere støtte utviklingen av selvregulert 

læring hos elever på barneskolenivå? 

Gjennom å beskrive noen spesifikke, anvendelige, forståelige og ukompliserte pedagogisk 

praktiske implikasjoner i hvordan lærere allerede tidlig på barneskolen kan integrere 

selvregulert læring i læringsaktiviteter, vil denne oppgaven forhåpentligvis bidra til å forenkle 

tolkningen av SRL-prosesser og minke gapet mellom teori og lærerens praksis på 

barneskolenivå. 

1.3 Avgrensning 

Oppgaven har tre fokusområder som danner grunnlag for besvarelse av problemstillingen. 

For det første vil det være fokus rettet mot elever på barneskolenivå. Dignath et al., (2008a) 

viser til ulike studier som demonstrerer at det å støtte elevenes selvregulerte læring tidlig i 

skoleårene har positiv effekt for deres læring (f.eks. Biemiller, Shany, Inglis, & 

Meichenbaum, 1998; Bronson, 2000; Perry et al., 2004; Perry, VandeKamp, Mercer, & 

Nordby, 2002; Whitebread, 1999). Fordelen med å støtte elever i å utvikle SRL i de første 

skoleårene er at elevene i løpet av disse første kritiske skoleårene blant annet har større 

motivasjon for læring, samt utvikler mestringsforventning (Whitebread, 2000; ref i Dignath et 

al., 2008a) som er enklere å støtte og endre enn når elevene allerede har utviklet uheldige 

læringsstrategier (Hattie et al., 1996: ref i Dignath et al., 2008a). Dermed vil oppgaven 

gjennomgående fokusere på hvordan lærere kan støtte selvregulert læring hos 

barneskoleelever, i betraktning av at tidlig støtte for å utvikle selvregulert læring trolig vil ha 

betydning for deres videre læring i skolen og utvikling av SRL-ferdigheter i fremtiden.  

For det andre vil det være fokus rettet mot lærerens rolle og klasseromspraksis i forhold til å 

støtte selvregulert læring hos elevene. I forskning på SRL har det foreligget fokus på ulike 

retninger med ulike formål. Det har tidligere vært fokus på elevenes rolle i å regulere egen 

læring og begrenset orientering mot lærerens rolle i hvordan de kan hjelpe elevene i denne 

prosessen (Dignath et al., 2008a). Dermed vil jeg i denne oppgaven ha fokus på hvordan 

lærere kan jobbe mer bevisst med å utvikle og støtte elevenes selvregulerte læring i 

klasserommet. 
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For det tredje vil det være fokus på et sosial-kognitivt perspektiv på SRL. Selvregulert læring 

er et omfangsrikt tema som innbefatter mange ulike aspekter og faktorer, som elevens atferd, 

motivasjon, kognisjon, emosjon og sosiale og kontekstuelle forhold. Dermed finnes det ulike 

teorier, metoder, modeller og strategier som tar sikte på å belyse prosesser innenfor 

selvregulert læring (Zimmerman & Schunk, 2001; Zimmerman & Schunk, 2011). Det sosial-

kognitive perspektivet på SRL sies å utgjør det viktigste teoretiske grunnlaget innenfor temaet 

(Bråten, 2002; Zimmerman, 2000).  

Noen presiseringer: Når oppgaven forsøker å belyse hvordan lærere kan støtte utviklingen av 

selvregulert læring hos elever på barneskolenivå, er det ikke med hensikt og mål om å få 

elevene til å bli ferdig utlært i hvordan de skal regulere egen læring. Hensikten er vise 

muligheten for å starte denne prosessen med mål om å kultivere gode vaner og tenkemåter om 

«det å regulere læring» tidlig i skoleårene. Pressley (1995) karakteriserer utvikling av 

selvregulert læring som "...complex, long-term and thoroughly social". Man må være seg 

bevisst på at selv om det vil være forskjeller mellom yngre og eldre elever i å erverve de 

forskjellige komponentene av selvregulert læring, er det viktig å ta i betraktning at SRL er en 

langsiktig prosess som kan støttes tidlig og må tilpasses i forhold til hver enkelt elevs 

utgangspunkt alene, samt hva det antas at eleven kan mestre med støtte fra læreren. 

1.4 Oversikt over kapittelinndeling 

Oppgaven består av syv kapitler. 

Kapittel 1: Introduksjon. Her vil definisjonen av begrepet SRL klargjøres og hvilken 

pedagogisk aktualitet SRL har blir avklart. Deretter vil oppgavens problemstilling og 

avgrensninger blir gitt.  

Kapittel 2: Teori. Dette kapittelet gir det teoretiske grunnlaget for den videre utformingen av 

oppgaven. Her vil det bli gjort rede for begrepet SRL, sosial-kognitiv tilnærming til SRL samt 

komponenter i SRL (strategi, kognisjon, metakognisjon og motivasjon). Kapittelet gir også en 

beskrivelse av SRL-prosesser gjennom Zimmermans sykliske faser i selvregulert læring 

(2000), og til slutt presenteres Zimmermans Developmental Levels of Regulatory Skills model 

(2000) for å beskrive nivåer i utviklingen av SRL. Kapitlet vil også kort belyse betydningen 

av det sosiale miljøet for utviklingen av SRL, individuelle forskjeller i utviklingen av SRL og 
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mulige faktorer som påvirker lærere å integrere SRL i læringsaktiviteter i prosessen av å støtte 

dens utvikling hos sine elever.  

Kapittel 3: Metode. Dette kapittelet har som formål å beskrive valgt metode og 

søkeprosessen i forbindelse med å finne relevant litteratur for å belyse oppgavens 

problemstilling. Kapittelet vil også ta for seg noe av metodikken som er anvendt i artiklene 

som utgjør litteraturgrunnlaget for denne oppgaven, samt viktige metodologiske aspekter ved 

vurdering av validiteten til disse studiene. 

Kapittel 4: Funn fra litteratursøk. Dette kapittelet presenterer de utvalgte studiene som har 

blitt inkludert for å besvare oppgavens problemstilling. Ved å gjennomgå disse studiene, skal 

dette kapittelet identifisere faktorer og klasseromskontekster som kan støtte utviklingen av 

SRL.  

Kapittel 5: Diskusjon. Her blir oppgavens problemstilling besvart på grunnlag av funn fra 

kapittel 4. Deretter diskuteres funnene opp mot de teoretiske perspektivene som tidligere ble 

presentert. 

Kapittel 6: Implikasjoner. Dette kapittelet gir praktiske implikasjon for hvordan lærere kan 

støtte utviklingen av SRL hos sine elever med utgangspunkt i studiene som ble presentert i 

kapittel 4 og Zimmermans Cyclical phases model. På slutten nevenes noen mulige 

begrensinger med denne oppgaven.  

Kapittel 7: Oppsummering og konklusjon. Her vil oppgaven og problemstillingen 

oppsummeres, og det vil bli gitt forslag for videre forskning på feltet.  
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2 Teori 

Generelt sett kan teori sies å være viktig da det kan gi oss ulike innsikter i et og samme 

fenomen, og være en systematisk måte å forstå atferd, hendelser og/eller situasjoner på 

(Ladyman, 2002). Formålet med dette kapittelet er å gi innsikt i SRLs teoretiske grunnlag. 

Dette blir gjort i denne rekkefølgen:  

2.1) Kort beskrivelse av historisk bakgrunn for SRL-forskning.  

2.2) Redegjørelse for det sosial-kognitive perspektivet på SRL, basert på Zimmermans 

Triadic SRL-modell (1998).  

2.3) Nærmere utdypelse av komponentene i SRL (kognisjon, metakognisjon og motivasjon 

og strategi).  

2.4) Beskrivelse av fasene i SRL-prosesser gjennom Zimmermans (2000) Cyclical phases 

model. 

2.5) Beskrivelse av utviklingen av SRL gjennom Zimmermans (2000) Developmental 

levels of regulatory skills model. Beskrivelse av individuelle forskjeller i SRL og 

faktorer som kan påvirke lærerens praksis for å støtte utviklingen av SRL. 

Definisjonen på SRL har allerede vært klargjort innledningsvis (se kapittel 1.1) dermed blir 

ikke denne definert her. 

2.1 Historisk bakgrunn 

På 1960-70-tallet begynte forskere å interessere seg for hvilken rolle selvreguleringsprosesser 

spilte for menneskets læring (Zimmerman & Schunk, 2011). Zimmermann & Schunk (2011, 

s. 2-4) deler den historiske bakgrunnen for SRL-forskning i fire hoveddeler, som her blir kort 

presentert for overblikkets skyld.  

En av de første forskningsgruppene som interesserte seg i selvreguleringsprosesser fokuserte 

på metakognitive og kognitive aspekter, som direkte trening i læringsstrategier, overvåkning 

og vurdering av strategier (f.eks. Pressly, Heisel, McCormick, & Nakamura, 1982). De andre 

forskningsgruppene fokuserte på motivasjon og sosiale aspekter ved SRL-prosesser. Her ble 

fokuset rettet mot hvordan bruken av læringsstrategier ble påvirket av klasseromsvenner, 

lærere, familien og andre modeller. I tillegg ble andre faktorer som mestringsforventning sett 

på som en viktig faktor i SRL (f.eks. Bandura & Schunk, 1981; Bandura, 1986). De tredje 
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forskningsgruppene fokuserte på atferdsmessige vansker og deres påvirkning på 

læringsprestasjon og hvordan trening i selvreguleringsprosesser kunne forbedre dette (f.eks. 

Meichenbaum, 1977). De fjerde forskningsgruppene fokuserte på utviklingsmessige aspekter 

ved SRL (f.eks. Gallimore & Tharp, 1990). Dette aspektet var i fokus fordi selvregulering 

hadde en tendens til å øke med alderen og utviklingsforskere ønsket å undersøke hvilke 

faktorer som spilte inn. Vygotskys sosiokulturelle teori og hans hypotese om språkets 

funksjon som et nøkkelverktøy ble relevant. Barn internaliserer språk gjennom sitt sosiale 

miljø (f.eks lærere og foreldrene). Etter hvert blir dette til et indre språk som de kan benytte 

seg av for å kontrollere sine tanker og atferd, samt rettlede seg selv. For å styrke barns 

selvregulering har utviklingsforskere gitt trening i «self-verbalizing» som et stillas innenfor 

barnets proksimale utviklingssone (Zimmermann & Schunk, 2011, s.4).  

Slik sett kan denne oppgaven sies å legge vekt på dette utviklingsaspektet ved SRL og 

hvordan det sosiale miljøet kan støtte utviklingen. 

Grunnleggende teorier på SRL kom først på midten av 1980-tallet, i forbindelse med 

spørsmålet om «… how students become masters of their own learning process» 

(Zimmerman, & Schunk, 2001. s.1). SRL har gitt et stort bidrag til pedagogisk psykologi og 

publikasjoner innen SRL-forskning har økt, samt feltet har utviklet seg betydelig de siste ti 

årene (Zimmerman & Schunk, 2011). Dette har ført til at det er nå blitt utviklet flere SRL-

modeller, i forsøk på å forklare hvordan man best kan forstå og støtte prosessene i selvregulert 

læring. Det sosial-kognitive perspektivet på SRL sies å utgjør det viktigste teoretiske 

grunnlaget på SRL (Bråten, 2002; Zimmerman, 2000). Zimmerman, som en tilhenger av det 

sosial-kognitive perspektivet, er en av de første og mest kjente teoretikerne som videreutviklet 

ideen om SRL. Han har utviklet tre forskjellige SRL-modeller i forsøk på å forklare 

samspillet som inngår. Disse modellene bygger på hverandre og vil bli brukt til å belyse SRL-

prosesser og utgjør et rammeverk i teoridelen av denne oppgaven. 

Triadic forms of self-regulation ble utviklet i 1989 (Zimmerman, 1989), og representerer den 

gjensidige påvirkningen mellom personlige, atferdsmessige og miljømessige faktorer i 

prosessen av SRL. Gjennom modellen beskriver Zimmerman hvordan SRL kan tenkes i 

samsvar med Banduras triadiske modell for sosialkognisjon (se kapittel 2.2).  
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Cyclical phases model representerer tre sykliske faser av SRL prosesser, som er henholdsvis 

forethought phase (planleggingsfase), performance phase (gjennomføringsfase) og self-

reflection phase (selvrefleksjonsfase) (Zimmerman, 2000) (se kapittel 2.3). 

Developmental levels of regulatory skills model representerer fire stadier som belyser 

hvordan elever utvikler SRL, gjennom å observere og imitere, deretter via selvkontroll og til 

slutt å regulere egen læring (Zimmerman, 2000). Denne modellen skal vi komme tilbake til 

når vi tar for oss utviklingen av SRL (se kapittel 2.5). 

2.2 Selvregulert læring i sosial-kognitivt perspektiv 

I følge Zimmerman (2000, s.34) skiller det sosial-kognitive perspektivet seg betydelig fra 

andre teoretiske tradisjoner ved istedenfor å forsøke å definere selvregulering som «... a 

singular internal state, trait, or stage that is genetically endowed or personally discovered.», 

fokuserer på en definisjon som «…is defined in terms of context-specific processes that are 

used cyclically to achieve personal goals.»  I dette perspektivet spiller altså den sosiale 

konteksten og miljøet en sentral og gjensidig rolle i utviklingen av SRL. I sosial-kognitiv teori 

anses menneskers aktivitet som et resultat av gjensidig påvirkning mellom personlige 

faktorer, atferd og hendelser i omgivelsen (Bandura, 1986, ref. i Bråten, 2002). Zimmermans 

Triadic analysis of SRL-model ble utviklet i 1989. Denne modellen har en sosial-kognitiv 

oppfatning av selvregulert læring og representerer den gjensidige påvirkningen mellom 

personlige (kognisjon, affekt og biologiske forhold), atferdsmessige og miljømessige faktorer 

i prosessen av SRL. 

 

Figur 1 Triadic forms of self-regulation. fra "A social cognitive view of self-regulated academic learning," (Zimmerman, 

1989, s.330) 
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Disse personlige, atferdsmessige og miljømessige faktorene betraktes som atskilte men 

samtidig avhengige faktorer som påvirker, eller er årsaken, til den enkelte elevs selvregulerte 

læring. De personlige (covert self-regulation) innebærer elevens tenkning, overvåking og 

justering av kognitive og affektive tilstander og er uobserverbare. De atferdsmessige 

(behavioral self-regulation) kan betraktes som produktet av både personlige og miljømessige 

faktorene og referer til de mer synlige handlinger eleven foretar seg under læringsprosessen. 

De miljømessige (environmental self-regulation) innebærer elevenes evner til å observere, 

innstille og justere forhold ved miljøet som læringen forgår i (Zimmerman, 1989). Denne 

gjensidigheten betyr ikke at det er et symmetrisk styrkeforhold av innflytelse. Miljøfaktorer 

kan for eksempel være sterkere enn atferdsmessige eller personlige faktorer i noen 

sammenhenger. I følge Zimmerman (1989, s.331) impliserer «This triadic view of functioning 

... that researchers seeking to understand students' self-regulated learning must be sensitive 

to the impact of variations in context and personal experience.»  

2.3 Komponenter ved selvregulert læring 

Generelt kan selvregulert læring forstås som et sett av «ferdigheter/kunnskap» pluss «vilje», 

der ferdighetsdelen innebærer elevenes bruk av ulike kognitive og metakognitive strategiske 

ressurser for å lære, mens viljen referer til elevenes motivasjonsorientering som igjen spiller 

en viktig rolle i bruken av de kognitive og metakognitive ferdighetene (Boekaerts, 1999). 

Derfor kan kognisjon, metakognisjon og motivasjon ses på som hovedkomponenter som igjen 

inneholder flere underkomponenter. I de følgende avsnittene skal det gjøres rede for disse 

komponentene: strategi, kognisjon, metakognisjon og motivasjon, og hvordan disse er 

relevant i selvregulert læring. Deretter skal kapittel 2.4 belyse hvordan disse komponentene 

aktiveres i SRLs sykliske faser av Zimmermans modell (2000). 

2.3.1 Strategier 

Kunnskap om ulike strategier og effektiv strategibruk er viktige komponenter i selvregulert 

læring. Et typisk trekk ved selvregulerte elever er at de bruker læringsstrategier med den 

hensikt å redusere misforholdet mellom det de ønsker å oppnå i læringssituasjonen (dvs. målet 

for læringsaktiviteten) og egenkompetanse eller forståelse (Throndsen, 2005, s.9). Altså er 

læringsstrategier metoder elevene anvender når de står overfor nye utfordringer eller mer 

krevende oppgaver, og ferdighetene de disponerer ikke strekker til for å imøtekomme 
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utfordringene. Strategier kan også brukes for å lette læringsprosessen og spare tid på en ellers 

anstrengende og tidkrevende læringsaktivitet. Bruk av læringsstrategier i SRL anses som en 

mer bevisst, intensjonell og viljestyrt handling, som krever både kunnskap og motivasjon for 

å anvendes til et læringsformål (Pressley & Harris, 2009). Selvregulerte elever vet hvordan, 

når og hvor de skal anvende ulike strategier. I SRL kan læringsstrategier deles grovt i tre 

deler: kognitiv strategi, metakognitiv strategi og motivasjonsstrategi. Disse blir belyst i de 

følgende avsnittene, som en del av SRLs komponenter (kognisjon, metakognisjon og 

motivasjon) som oppgaven fokuserer på. 

2.3.2 Kognisjon 

Et av de viktige aspektene som forskere inkluderer i sin konseptualisering av selvregulert 

læring er de faktiske kognitive strategiene som elevene anvender for å lære, huske og forstå 

materialet. Dette innebærer elevenes tenkning og hukommelse, og referer direkte til 

bearbeidelsen av lært informasjon, som for eksempel hvordan elevene innhenter, bearbeider 

og anvender informasjon (Williams et al., 2009). Typiske kognitive strategier som elevene 

lærer å bruke kan deles i fire grupper: repetisjon, organisering, utdypning og problemløsning 

(Dignath et al., 2008a; 2008b). 

Repetisjon er en ofte brukt strategi for å sikre at det man gjør blir husket eller memorert og 

bevart i korttidsminnet eller arbeidsminnet for gjenbruk. På barneskolen kan det for eksempel 

være pugging av gangetabellen, skrive og lese alfabetet igjen og igjen for å lære seg bokstaver 

eller lese en bok gjentatte ganger for å huske innholdet. Organisering er en type strategi som 

brukes for å lære krevende oppgaver eller samhandle med informasjon på en mest effektiv 

eller hensiktsmessig måte. Det kan f.eks. være ulike tilnærminger til å organisere informasjon 

som prioritering, gruppering og kategorisering. Utdyping eller elaboreringsstrategi innebærer 

bearbeiding og utviding av kunnskap, f.eks. å bygge på eller koble inn tidligere erfaringer 

eller kjennskap om et tema for en dypere og mer helhetlig forståelse. Problemløsningsstrategi 

innebærer å identifisere mulige problemer og finne hensiktsmessige måter å løse dem på. 

Alle disse strategiene innebærer bevisst manipulering av informasjon for å forbedre læringen, 

og kan anvendes på ulike fag med varierende tilnærming ettersom hva oppgaven krever, og 

kan innebære bruk av både enkle prinsipper og mer avanserte strategier (Pressley & Harris, 

2009). 
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2.3.3 Metakognisjon 

Metakognisjon i selvregulert læring har å gjøre med elevenes (a) kunnskap og tro om egen 

kognisjon, (b) overvåking av kognisjon, og (c) regulering av kognisjon. Metakognisjon kan 

dermed ses på som en type strategi elevene anvender for å kunne kontrollere, overvåke og 

regulere egen læring med mål om å få bedre utbytte av de kognitive strategiene de anvender. 

Flavell, Miller & Miller (1985, s.104) definerte metakognisjon som «…any knowledge or 

cognitive activity that takes as its object or regulates any aspect of any cognitive enterprise 

... its core meaning is ‘cognition about cognition’». Det vil si at metakognisjon på den ene 

siden muliggjør refleksjon om egen læringsprosess (metakognitiv kunnskap), og på den andre 

siden bruken og reguleringen av strategiske aktiviteter (metakognitive evner) (Winne, 2011).  

Metakognitiv kunnskap består først og fremst av kunnskap eller oppfatninger om hvilke 

faktorer eller variabler som fungerer og interagerer på måter som kan påvirke fremgangsmåte 

og utfall av kognitive aktiviteter (Flavell, 1979; Winne, 2011). Flavell (1979) nevner tre 

variabler som spiller viktige roller i individets metakognitive kunnskap: person, oppgave og 

strategi. Personkategorien omfatter det vi tror om oss selv og andre som kognitive 

prosessorer. Denne kategorien har å gjøre med vår oppfatning og bevissthet om 

intraindividuelle forskjeller (f.eks. å forstå at man generelt lærer bedre gjennom å lese selv 

enn når læreren underviser om det i klassen), interindividuelle forskjeller (f.eks. å forstå at 

noen elever i klassen liker å delta i gruppearbeid, mens andre elever foretrekker å jobbe for 

seg selv), samt universell kognisjon som referer til oppfatningen av at det finnes ulike grader 

og former for å oppnå forståelse (f.eks. ved å delta, huske, kommunisere eller løse 

problemstillinger). Det kan for eksempel være at elevene vet at de må høre etter hva læreren 

sier for å få med seg beskjeder som blir gitt, eller at de må spørre om hjelp når det er noe de 

ikke forstår.  

Den andre variabelen i metakognitiv kunnskap som spiller en viktig rolle i følge Flavell 

(1979) er oppgave. Denne kategorien handler om informasjonen som er tilgjengelig under en 

oppgaveløsning. Informasjonen kan være godt eller dårlig organisert, lett å forstå eller for 

vanskelig, interessant eller kjedelig osv. Metakognitiv kunnskap i denne underkategorien er 

altså en forståelse av hva slike variasjoner innebærer for hvordan en skal sette i gang med å 

løse oppgaven og øke sannsynligheten for å oppnå målet på best mulig måte. Dette kan tolkes 

som elevenes tanker og forståelse om hva det er de blir spurt om i en oppgave.  
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Den tredje variabelen i metakognitiv kunnskap er strategi, som angår valg av effektive måter 

å tilnærme seg en oppgave på for å få best mulig resultat. F.eks. kan en elev tenke at en god 

måte å huske hvordan han/hun skal skrive navnet sitt er å øve på å skrive det gjentatte ganger. 

Det er tre grupper av metakognitive strategier: planlegging, overvåking og evaluering. 

Planlegging innebærer valg av hensiktsmessige strategier og tilordne resursene som er 

tilgjengelig for å påvirke prestasjon på en positiv måte. Overvåking refererer til det å 

kontrollere ens forståelse og prestasjon, samt vurdering og revurdering av strategi. Evaluering 

innebærer både vurdering av læringsutbyttet sett i forhold til oppsatte mål og kriterier, samt 

vurdering av effektiviteten til de strategiene som anvendes og produktet eller resultatet, til 

egen læring (Schraw 2001; ref. i Throndsen, 2005). 

2.3.4 Motivasjon  

Motivasjon kan defineres som en indre tilstand som forårsaker, styrer og opprettholder atferd 

(Deci, & Ryan, 2002). Motivasjon har en sentral rolle i SRL da det anses som en drivkraft 

som har betydning for elevenes læringsatferd, utholdenhet og intensitet (Schunk & 

Zimmerman, 2012). Mens komponentene kognisjon og metakognisjon generelt handler om 

elevenes ferdigheter og kunnskaper mer eller mindre knyttet til den direkte bearbeidelsen av 

ulike informasjon i en læringskontekst, handler motivasjon heller om elevens vilje til å faktisk 

anvende de kognitive og metakognitive strategiene de eventuelt har ferdigheter i (Zimmerman 

and Moylan, 2009). Motivasjonsstrategier kan sies å være metoder som man bruker f.eks. for 

å holde motet oppe når noe virker anstrengende, for å fokusere, vurdere faktorer som påvirker 

ens oppmerksomhet i faglig arbeid, opprette et selvbelønningssystem for å gjøre eller fullføre 

noe som er krevende osv. Det finnes en rekke faktorer som påvirker vår motivasjon, som 

hvilke verdier, erfaringer, selvoppfatning og forventinger en har i en læringssituasjon. Det 

som ofte går igjen i litteraturen om motivasjonsaspektet ved SRL er elevenes 

mestringsforventning, målorientering og attribusjon. Kapittelet vil derfor ta for seg disse 

variablene da de inngår i SRLs sykliske faser, som blir belyst senere i kapittel 2.4. 

Målorientering er et av de viktigste temaene som blir tatt opp i sammenheng med 

selvregulert læring og handler om hvilke mål eleven har med en aktivitet (Pintrich, 2000). 

Man skiller ofte mellom to typer mål: læringsmål og prestasjonsmål. Når en elev har 

læringsmål setter han/hun personlig utvikling og læring i fokus (f.eks. «jeg kan noe jeg ikke 

kunne før»), mens med prestasjonsmål verdsetter eleven det å være best eller bedre enn sine 
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jevnaldrende, eller imponere andre, og det handler i liten grad om selve læringen. Pintrich 

(2000) analyserte rollen som motivasjon har i SRL, og i sin diskusjon fokuserte særlig på 

hvordan målretningene (læringsmål og prestasjonsmål) er relatert til SRL. Han knyttet disse 

orienteringene i forhold til elevenes tendens til tilnærming eller unngåelsesatferd. 

Tilnærmingsorienterte elever vil ha sitt fokus på å forstå og mestre oppgaver. Disse elevene 

vil utvise positive resultater, gjennom å overvåke og kontrollere sin kognisjon under bruk av 

strategi, de har positiv og adaptiv mestringsforventning. Elever med unngåelsesorientering 

derimot, ville helst unngå å konfronteres med krevende oppgaver i frykt for å mislykkes. De 

velger for eksempel å ta de letteste oppgavene eller noe de allerede kan fra før. I følge 

Pintrich (2000) besitter mange en blanding av disse måltypene, men det avgjørende er hvilken 

som er den dominerende.  

Attribusjon: Denne kognitive forklaringen på motivasjon begynner med antakelsen om at vi 

prøver å skape mening av vår egen og andres atferd ved å lete etter forklaringer og årsaker 

(Schunk, 1994). Å attribuere dreier seg altså om hvilke årsaksforklaringer elevene tilegner 

hendelser eller resultatene de får på en læringsaktivitet, i et forsøk på å forstå hvorfor de 

lykkes eller ikke lykkes med læringsmålet. Elevenes attribusjon har igjen stor innvirkning på 

deres mestringsforventning til fremtidig læringsaktivitet. Det kan for eksempel være ulike 

årsaksforklaringer (innsats, evne, humør, egen kunnskap, flaks, interesse, urettferdighet) for 

hvorfor de lykkes eller mislykkes i å nå et læringsmål. I følge Shunk (1994) vil elever som i 

stor grad forklarer suksess som flaks, få mindre motivasjon til å gjenta atferden enn personer 

som forklarer suksess ved at de selv har lagt ned innsats. Årsaken til suksess og nederlag kan 

kategoriseres ved hjelp av disse tre dimensjonene (Weiner, 2010):  

Lokalisering: Indre faktorer som handler om hvorvidt årsaken vendes mot eleven selv (f.eks. 

«jeg er dum/flink», «jeg var trøtt», «jeg gjorde en innsats») eller ytre faktorer som er noe 

utenfor eleven (f.eks. «det var kaldt», «oppgaven var ikke forståelig», «det var for lett», «jeg 

hadde flaks»). Denne indre og ytre årsaksforklaringen ser ut til å være nær knyttet til elevens 

selvverd og påvirker deres mestringsforventning. 

Stabilitet: Handler om hvorvidt årsaken oppfattes som noe konstant eller om den kan endre 

seg. Hvis elevene mener de mislykkes av årsaker som er stabile (f. eks. at mattematikk er et 

vanskelig fag), vil de også forvente å mislykkes i fremtiden. Men hvis de knytter årsaken til 

resultatene til ustabile faktorer, kan de fortsatt ha positiv mestringsforventning neste gang.  
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Kontrollerbarhet: Handler om hvorvidt eleven tror at han/hun kan kontrollere årsaken. Denne 

dimensjonen er bundet med følelser som sinne, stolthet, medlidenhet, takknemlighet eller 

skam. Å mislykkes med en oppgave en ikke kan kontrollere kan føre til skam. Når eleven 

knytter nederlag til manglende evne, og evnen oppleves som ukontrollerbar, kan det føre til at 

eleven vegrer seg, trekker seg tilbake og dermed presterer dårligere. Når nederlag tilskrives 

mangel på innsats, som er en kontrollerbar årsak, kan eleven føle seg ansvarlig og dermed 

bedre sin innsats for å forbedre prestasjonen. 

Mestringsforventning: Banduras (1986) teori om mestringsforventning (self-efficacy), kan 

også være av stor betydning når vi snakker om faktorer for aktivering av motivasjon i 

læringssituasjoner som elevene møter. Forventning om mestring går ut på hva en tror en kan 

klare, spørsmål om ens egen evne, kompetanse og effektivitet (Schwarzer, 2014). Dette 

handler om å kunne tro på seg selv, å ha utholdenhet, å være engasjert, samt konsentrasjon og 

oppmerksomhet i situasjonen. Faktorer som kan påvirke elevenes forventning om mestring 

kan være: mestringserfaring (opplevelsen av suksess eller nederlag), fysisk og psykisk 

energinivå (oppgavetilnærming eller unngåelse), vikarierende erfaring (om man 

sammenligner sin suksess i forhold til rollemodeller) og sosiale tilbakemeldinger (troverdige 

eller usaklige) (Bandura, 1986). Hvis elever, så vel som voksne, har et differensiert syn på 

evnen, det vil si at en ser på evner som relativt stabile kvaliteter, kan det være sannsynlig at 

opplevelsen av nederlag blir knyttet til svekket mestringsforventning på flere områder. Høy 

mestringsforventning gir større innsats og utholdenhet når man opplever nederlag. Elever med 

høy mestringsforventning har ofte udifferensiert syn på evner (som noe ustabilt men 

kontrollerbart) (Schwarzer, 2014). De er klar over at man må jobbe hardt, og det klassiske at 

øvelse gjør mester. Dermed kan man også se at det foreligger en ganske nær sammenheng 

mellom mestringsforventning, hvilke mål man setter seg, og hvordan man attribuerer 

(hvordan man forklarer sitt nederlag og suksess) (Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 

1992). 

2.4 Faser i selvregulert læring 

Herunder skal Zimmermans Cyclical phases model presenteres gjennomgående for å belyse 

SRL-prosesser som finner sted under en læringssituasjon, og vise den gjensidige 

interaksjonen og avhengigheten av de ulike komponentene i SRL som ble beskrevet i kapittel 

2.3. Denne gjennomgangen lager også grunnlag for å belyse modellenes anvendbarhet for 
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lærerens klasseromspraksis i prosessen av å støtte utviklingen av SRL hos elever på 

barneskolenivå. 

2.4.1 Zimmermans Cyclical phases model 

I denne modellen beskriver Zimmerman hvordan selvregulerende prosesser foregår gjennom 

tre sykliske faser: forethought, performance og self-reflection.  

 

Figur 2. Oversatt og tilpasset fra de sykliske fasene i selvregulert læring fra Zimmerman (2000, s.16) 

Planleggingsfasen innebærer tanker eleven gjør seg samt strategiske planer eleven setter opp 

i forbindelse med oppgaveløsning. Eleven vurderer blant annet hvordan han/hun best kan gå 

frem og hvor mye innsats som kreves for å løse oppgaven. I følge Zimmerman (2000) har 

denne fasen to viktige trekk som er nært koblet sammen: oppgaveanalyse og selvmotiverende 

oppfatning. Oppgaveanalyse involverer det å sette opp læringsmål og planlegge hvordan man 

skal oppnå målene på en strategisk måte. Å sette opp læringsmål handler om å bestemme hva 

en skal kunne, lære eller gjøre på forhånd (f.eks. å kunne gangetabellen fra 1-3 i løpet av en 

uke). Strategisk planlegging innebærer å vurdere og sette opp fordelaktige metoder for å 

kunne oppnå de oppsatte målene på en mest effektiv måte. Planlegging og valg av strategier 

påvirkes av personlige, atferdsmessige og miljømessige komponenter. Dermed vil forskjellige 
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selvregulerende strategier fungere ulikt for elevene, og en og samme strategi vil ikke fungere 

optimalt på alle oppgaver eller tilfeller. Ettersom elevenes ferdigheter utvikles og 

læringsaktiviteter blir mer krevende, vil effektiviteten til de kjente strategiene avta, og det blir 

nødvendig å vurdere andre strategier. Altså må selvregulerte elever kontinuerlig tilpasse sine 

mål og valg av strategier som et resultat av varierte og skiftende personlige, 

mellommenneskelige og kontekstuelle forhold. Elevenes selvmotiverende oppfatning er en 

viktig faktor som påvirker den første fasen av selvreguleringsprosessen i stor grad. I følge 

Zimmerman (2000) vil faktorer som er knyttet til individets motivasjon som de beskrevet i 

kapittel 2.3.4 (mestringsforventning, målorientering, interesse, oppgaveverdi og oppgavens 

vanskegrad), påvirke i hvor stor grad eleven engasjerer seg i målsetting og strategisk 

planlegging. 

Gjennomføringsfasen: Denne fasen angår elevenes kognitive og metakognitive aktiviteter 

under selve oppgaveløsningen. I følge Zimmerman (2000) er det to viktige former som inngår 

under denne prosessen: elevenes selvkontroll og selvobservasjon. Selvkontroll handler om 

elevens selvinstruksjon (indre selvdialog eller å tenke høyt) som involverer måten eleven 

veileder og rettleder seg selv under utførelsen av den planlagte aktiviteten for å optimalisere 

innsats i samsvar med oppsatte mål. Dette angår f.eks. anvendelse av planlagte strategier 

under aktiv overvåking av fremgang (f.eks. «det her forsto jeg ikke», «jeg må nok lese mer 

for å besvare oppgaven»), eller det eleven foretar seg for å opprettholde oppmerksomheten 

eller skjerme seg fra distraksjoner («jeg må sitte for meg selv å jobbe, ellers begynner jeg å 

snakke for mye med andre»). Selvobservasjon referer til elevens overvåking og kontrollering 

av spesifikke aspekter av egen prestasjon, forhold som påvirker den og effekten den 

forårsaker. I følge Zimmerman finnes det en rekke funksjoner som kan påvirke 

selvobservasjon og dens effektivitet. A) Den tidsmessige nærheten til ens observasjon, f.eks. 

at eleven gir en forsinket tilbakemelding til seg selv hindrer han/hun å korrigere feil i tide. B) 

Hvor informativ tilbakemeldingen er. C) Nøyaktigheten av ens observasjon, f.eks. dersom 

eleven mistolker eller forveksler deres handling, kan han/hun ikke rette dem forsvarlig. D) 

Hva eleven overvåker ved seg selv under oppgavegjennomføringen. Hvis eleven overvåker 

negative aspekter ved hans/hennes prestasjon (f.eks. hvor mange oppgaver vedkommende 

ikke klarer å løse, eller hvor mange ord han/hun ikke klarer å stave) kan det påvirke 

motivasjonen for videre arbeid. Her vil tilbakemeldinger som eleven gir seg selv (og får fra 

læreren) spille en viktig rolle for elevens motivasjon. Zimmerman poengterer også at elever 



20 

 

kan avvike fra de opprinnelige planene og eksperimentere/undersøke om andre metoder kan 

være bedre egnet for å komme til målet. 

Selvrefleksjonsfasen innebærer elevenes refleksjon om kvaliteten på resultatene som er 

oppnådd (om det er gode eller dårlige) og elevens årsaksforklaring (attribuering) for hvorfor 

resultatene ble som de ble. Her vekkes emosjonelle reaksjoner som det ble nevnt i kapittel 

2.3.4, og opplevelsen som eleven får her har betydning for deres videre læringsmotivasjon, 

selvoppfatning og mestringsforventning.  

I følge Steinbach og Stoeger (2016) kan Zimmermans SRL-modell betraktes som en «process 

model of SRL», der den beskriver prosesser som finner sted under SRL. Modellen viser også 

den gjensidige avhengigheten av alle komponenter av SRL (Winne & Perry, 2000), noe som 

gjør modellen godt egnet til å undervise SRL i vanlige klasserom (Wirth & Leutner, 2008; ref. 

i Steinbach et al., 2016). 

2.5 Utviklingen av selvregulert læring 

Zimmerman understreket at utviklingen av SRL avhenger av kunnskap om hvordan man lærer 

og evnen til å anvende denne kunnskapen. Å tilegne seg denne kunnskapen er en prosess som 

avhenger av selvet, men også av sosiale ressurser (Zimmerman, 2000). Zimmerman presiserer 

at alle elever tilegner seg ulike ferdigheter gjennom å observere, lese og høre om ferdighetene 

fra dyktige modeller som lærere, foreldre, trenere, eller medelever med kunnskap på det 

aktuelle feltet. Zimmerman (2000, s.29) forklarer gjennom sin Developmental levels of 

regulatory skills-modell hvordan selvregulert læring, gjennom fire stadier, utvikles fra å først 

være avhengig av sosiale modeller. og deretter til å bli selv-regulert og styrt av eleven. 

Det første stadiet i utviklingen av SRL, som Zimmerman kaller for «an observational level», 

innebærer at eleven observerer en kompetent modell som utfører ferdigheten. Men suksess 

her avhenger av to ting: Om eleven er klar for å kunne observere og oppfatte det som 

observeres, og om modellen som observeres har tilstrekkelige kunnskaper og kan modellere 

disse ferdighetene tilpasset elevens utviklingsnivå. For at eleven skal bevege seg fra 

observasjon av modeller til å gjøre selv, må vedkommende imitere modellens atferd og utføre 

strategiene for å adoptere dem i sitt atferdsrepertoar. Dette skjer i det andre stadiet kalt for «an 

emulation level of self-regulatory skill». Imiteringen er ikke en eksakt kopi av modellens 

atferd eller SRL-ferdighet, men mer som en tilpasningsprosess. Elevens nøyaktighet i 
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imiteringsprosessen kan forbedres ytterligere når modellen tar på seg en lærerrolle og gir 

veiledning, tilbakemelding og tilpasser læringsmiljøet underveis i prosessen. Men samtidig vil 

elevenes oppfatning av den sosiale konsekvensen og nytten av lærte ferdigheter påvirke 

motivasjonen for å videre utvikle ferdighetene. 

Den tredje nivået, kalt «self-controlled level of self-regulatory skill», refererer til elevens 

mestring i å bruke disse ferdighetene i strukturerte læringskontekster uten tilstedeværelsen av 

modeller. På dette nivået er eleven fortsatt avhengig av minner og kognitiv visualisering av 

modellens representasjon for selvregulerte læringsstandarder (f.eks. husker eleven viktigheten 

av å sette mål og planlegge ut ifra hva læreren har modellert/snakket om tidligere). I dette 

stadiet vil elevens opplevelse av mestring påvirkes av i hvor stor grad han/hun klarte å 

etterligne ferdighetene. I løpet av denne fasen bør derfor evaluering og tilbakemelding 

fokusere på å forbedre og oppmuntre grunnleggende prosesser fremfor å sette resultat eller 

karakter for å øke mestringsopplevelsen. 

Det siste og fjerde stadiet kalt for «self-regulated level of task skill» refererer til elevens 

mestring i å systematisk tilpasse egen prestasjon til personlige og kontekstuelle forhold som 

er i endring. På dette stadiet har eleven evner til å variere bruken av ulike strategier og gjør 

justeringer basert på krav og utfall. Dermed blir den selvregulerte eleven på dette stadiet 

beskrevet slik: «…Such students personally initiate and direct their own efforts to acquire 

knowledge and skills rather than relying on teachers, parents, or other agents of instruction.» 

(Zimmermann, 1989, s.329). Men samtidig er ikke selvregulert læring en ferdighet man blir 

ferdig utlært i, og elever på dette siste nivået vil fortsette å være avhengig av sosiale ressurser, 

men på mer subjektivt valgt grunnlag (f.eks. når eleven skal lære seg noe nytt og søker en ny 

strategi som han/hun ikke har). Det som gjør disse elevene dyktige på å regulere egen læring 

er at de kan estimere egne begrensinger til ulike kontekster, og vet når og hvordan de skal 

søke nødvendig støtte for å imøtekomme disse begrensingene.  

Zimmermann (2000, s.31) presiserer at denne oppstillingen av hvordan SRL utvikles ikke 

antar at elever må gå gjennom stadiene i kronologisk rekkefølge, og det betyr heller ikke at 

når en elev er på det fjerde nivået vil de bli værende, men «… instead, like learning hierarchy 

models, it assumes that students who master each skill level in sequence will learn more 

easily and effectively.»  
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2.5.1 Sosiale aspekter ved utviklingen av SRL 

Zimmerman (2000) hevder at kilden til de to første nivåene i utviklingen av SRL primært er 

sosialt, da den lærende i høyere grad er avhengig av å observere den kompetente modellen og 

få tilbakemelding om sitt forsøk på å imitere modellens atferd i den aktuelle ferdigheten. Hos 

elever som er på mer avanserte nivåer lokaliseres derimot kilden til selvet. Altså har det 

sosiale miljøet stor betydning i utviklingen av SRL, særlig hos yngre elever som ikke besitter 

slike ferdigheter. Vygotskys (1978) antok at utviklingen av høyere mentale prosesser hos 

individer først og fremst skjer mellom mennesker (en sosialt samkonstruert prosess), deretter 

blir prosessen internalisert av barnet selv og blir en del av barnets kognitive utvikling. 

Vygotsky mente også at barn lærer og utvikler seg best i sosial interaksjon med mennesker 

som er mer utviklet og avansert i sin tenkning enn dem selv. 

Språket som et nøkkelverktøy: Språket anses som et grunnlag for selvrefleksjon og 

bevissthet som gjør det mulig for eleven å reflektere over egne handlinger og etter hvert over 

egne tanker (Vygotsky, 1978). Språket er en av de viktige sentrale betingelsene og et 

avgjørende verktøy for den kognitive utviklingen og selv-refleksjonen. Språkevnen gir eleven 

muligheten til å blant annet planlegge løsninger til problemer, oppnå forståelse og 

gjennomføre dem. Vygotsky mente at den private talen som barnet har med seg selv (f.eks. 

ved oppgaveutføring), utvikles på grunnlag av sosiale samhandlinger og er positiv for egen 

rettledning og selvstyring, og utvikles til indre tale og tenkning etter hvert som barnet vokser. 

Som Whitebread, Pino-Pasternak og Coltman (2015 s.13) også presiserer «… childrens ability 

to use language to describe and reflect upon their own mental processes is fundamental to 

developing their metacognitive and self-regulatory processes.» De konstaterer videre 

viktigheten av å bruke språket for å synliggjøre selvregulerte læringsprosesser; gi eksplisitt 

opplæring og modellering av dialog og interaksjonsformer som oppmuntrer elevene til å 

tenke; og opprette diskusjoner som involverer og oppmuntrer elever til å reflektere og 

språkliggjøre tanker ved seg selv og læringsmiljøet.  

Stillasbygging i utviklingen av SRL: Prosessen der elevene observerer en kompetent 

modell, som tilpasser hvilke ferdigheter elevene kan tilegne seg ut ifra hva de kan fra før og 

det de skal kunne, kan betegnes som «scaffolding» eller stillasbygging. Dette er en metafor 

som ofte brukes for å referere til prosessen hvor den kompetente støtter eleven i utførelsen av 

en ferdighet som ligger utenfor hans/hennes rekkevidde på egen hånd. Denne støtten fjernes 

gradvis ettersom elevens kompetanse i den spesifikke ferdigheten øker og de klarer seg på 
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egen hånd. Dette er også i samsvar med Vygotskys begrep den proksimale utviklingssonen, 

som beskriver området som ligger mellom det eleven kan klare på egenhånd og det eleven 

ikke greier, selv med hjelp. I dette området finnes sonen for det eleven kan greie med støtte 

fra en som er mer utviklet og avansert i sin tenkning. Denne sonen er bevegelig, og ettersom 

eleven får tilstrekkelig og riktig hjelp vil han/hun til slutt mestre ferdigheten på egen hånd, og 

dermed flyttes utviklingssonen. Prosessen av å utvikle SRL som Zimmerman (2000) beskriver 

i modellen for Developmental levels of regulatory skills kan dermed ses på som en prosess 

som foregår gjennom stillasbygging. Utviklingen av SRL varierer også fra elev til elev. 

Følgende skal vi se på individuelle forskjeller i utviklingen av SRL.  

2.5.2 Individuelle forskjeller i utviklingen av SRL 

I følge Zimmerman (2000) forsøker ethvert individ å regulere seg på en eller annen måte for å 

oppnå ulike mål i livet, dermed kan man ikke fremstille personer som ikke-selvregulerte eller 

i fravær av selvregulering. Zimmerman (2000) mener at det er mer hensiktsmessig å skille 

mellom effektive og ineffektive former for selvregulering, der fokuset er på kvaliteten og 

kvantiteten av ens selvregulerende prosesser. Et individs selvregulering utvikles kontinuerlig i 

løpet av livstiden. Hva det betyr å effektivt selvregulere læring varierer ettersom elevene 

utvikler seg og beveger seg oppover klassetrinnene (Winne & Perry, 2000). 

Winne og Perry (2000) presiserer også at alle elever ikke er like effektive til å utvikle 

selvregulert læring, og dette kan komme av ulike individuelle årsaker. For eksempel er noen 

elever mer impulsive enn andre, som kan begrense ens tid til å analysere krav fra deres 

læringsmiljø og vurdere hvordan de skal møte dem. Noen elever kan ha vanskeligheter med 

oppmerksomheten, eller å styre og kontrollere følelsene sine. Andre elever kan ha lav 

selvbevissthet, lav motivasjon for læring, eller utilstrekkelig kunnskap om strategier som kan 

føre til fremgang. Heckhausen (1998) lister opp ulike avgjørende faktorer elevene har med 

seg inn i enhver situasjon som påvirker både motivasjon og handling: medfødte faktorer, 

utviklingsmessige faktorer, og kulturelle faktorer som er nedfelt i elevenes sosialisering (f. 

eks. oppdragelse, barnehage og skole). I tillegg til disse nevner han andre sentrale faktorer for 

aktivering av elevenes motivasjon i den spesifikke læringssituasjonen som elevene møter på, 

som f.eks. hvordan læringsaktiviteten er lagt opp, vanskegraden på oppgaven, tidligere 

erfaring, fokus i situasjonen (holdninger, mål, viktighet), faktorer knyttet til klassekontekst og 

læringsmiljø, f.eks. i hvilken grad læringsaktiviteten dekker elevens behov og oppleves som 
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engasjerende og interessante, samt hvilke verdier eleven ser i det å lykkes, eller faren ved å 

mislykkes, i møte med aktiviteten. Dette kan anses som viktige variabler som potensielt kan 

hemme eller støtte utviklingen av SRL-prosesser (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). 

Ifølge Paris & Paris (2001) bør forskning på selvregulert læring vie mer oppmerksomhet til 

individuelle forskjeller blant elever. Det er ikke klart hvorfor noen elever har tenderer mer 

eller besitter større kapasitet enn andre til å utvikle selvregulert læring og anvende denne 

ferdigheten i sin læring. Paris & Paris (2001) nevner mulige faktorer på individuelle 

forskjeller i SRL som for eksempel elevenes alder og utviklingsnivå, ulike erfaringer og 

evner, motivasjon (selvoppfatning, attribusjon, mestringsforventning), personlighetstrekk som 

tidligere nevnte impulsivitet, aktivitetsnivå, tålmodighet og distraksjonsmotstand. Disse 

mener også at forskning bør se på intraindividuelle faktorer i selvregulert læring, der 

kapasiteten til SRL varierer hos en og samme elev i løpet av skoledagen og -året. De 

beskriver faktorer som er situasjonsbetinget, men som også kan bære et stabilt preg. For 

eksempel kan noen elever være mer oppmerksomme på morgenen enn på ettermiddagen, eller 

noen elever legger mer innsats i noen fag enn andre (altså en ulik interesse for ulike fag). 

Utviklingen av SRL påvirkes også av lærerens praksis, og det er også ulike faktorer som kan 

begrense lærere i å støtte denne utviklingen i klasserommet. Følgende bli noen av disse 

faktorene kort belyst.  

2.5.3 Faktorer som kan påvirke lærerens praksis i å støtte 

utviklingen av SRL 

Å utvikle SRL er en langsiktig prosess som er avhengig av en rekke faktorer, som individuelle 

forskjeller og utviklingsmessige begrensninger, samt sosiale og miljømessige faktorer. Lærere 

ses som den viktigste kilden i å støtte utviklingen av SRL hos elevene (Zimmerman, 2002). 

Men som nevnt innledningsvis viser forskning at flere lærere fortsatt ikke klarer å 

implementere selvregulert læring i klasseromspraksis (Vandevelde et al., 2012; Dignath et al., 

2008; Steinbach et al., 2016). For faktorer som kan virke stimulerende eller hindrende på 

lærerens praksis for å støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever, viser Lombaerts, 

Engels og Van Braak (2009) til tre nivåer: på lærernivå, på klassenivå og på skolenivå. 

Faktorer på lærernivå: På lærernivå tar forskerne opp tre elementer. Det første er lærens 

pedagogiske oppfatning og holdning. Dette omhandler hvordan læreres tradisjonalistiske 

versus progressive syn på opplæringen og utdanningens formål påvirker i hvilken grad de 
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opplever det å støtte utviklingen av elevenes SRL som hensiktsmessig. Lærere som har et 

tradisjonalistisk syn på opplæring har en preferanse for formidling av kunnskap, der de ser på 

egen rolle først og fremst som å overføre kunnskap til sine elever for eksterne formål (Imsen 

& Ramberg, 2014). Lærere som har en slik orientering antas å ha begrenset visjon og 

anerkjenner i liten grad verdien av å implementere og støtte elevenes utvikling av SRL i 

klasserommet (Steinbach et al., 2016.; Dignath et., 2012). Lærere som har en progressiv 

oppfatning av opplæring orienterer seg mer mot elevenes individuelle utvikling og verdsetter 

selve læringsprosessen (Imsen & Ramberg, 2014). Lærere med en slik oppfatning har dermed 

et mer positivt syn på å støtte elevenes utvikling av SRL, og vil være mer mottakelige for 

realiseringen av SRL i sin praksis (Vandevelde et al., 2012; Steinbach et al., 2016; Dignath et 

al., 2012). Det andre elementet som kan påvirke på lærernivå er lærerens egen kompetanse i å 

regulere egen praksis (Peeters, De Backer, Reina, Kindekens, Buffel, & Lombaerts 2014). I 

følge Peeters et al. (2014), hvis lærerne ikke er i stand til å regulere sine egne 

læringspraksiser, vil det være vanskelig å modellere, utvikle og stimulere disse evnene blant 

elevene sine. Det siste elementet som antas å ha en påvirkning på lærernes SRL-praksis er 

lærerens individuelle karakteristikk, som f.eks kjønn, alder og undervisningserfaring. 

Faktorer på skolenivå: Faktorer på skolenivå dreier seg om skolen som en organisasjon. Det 

at skolen har en klar og felles visjon om viktigheten av å støtte elevenes utvikling av SRL, 

samt å inkludere lærere i prosessen med å bestemme hvordan dette kan settes i praksis og 

implementeres i klasserommet, er en viktig faktor for at lærere skal kunne mestre å støtte 

elevene sine. Som Perry (1998) peker på, krever det å tilrettelegge klasseromspraksis med 

målet om å støtte og utvikle SRL hos elever mer enn å eksponere lærere for hva SRL er. Det 

krever at de får riktig støtte og vedvarende veiledning rettet mot å hjelpe dem til å utvikle dyp 

forståelse av hvordan deres praksis påvirker elevene og hvordan de kan bidra til å støtte sine 

elever i å utvikle SRL. Andre hindringer på skole- og samfunnsnivå er at lærere ofte føler at 

det er utilstrekkelig med tid, som en årsak av en allerede overbelastet timeplan som de må 

forholde seg til, ulike krav til lærerens daglige rutiner og mangel på tilstrekkelig støtte fra 

skoleadministrasjonen (Lombaerts et al., 2009, Perry, 1998). Skaalvik & Skaalvik (2013) 

påpeker også at det økende presset som mange lærere opplever daglig danner en begrensing 

for hvor mye nytt de kan prøve seg på, som det å implementere et nytt konsept (altså SRL) i 

klasserommet faktisk er. Som Vandevelde et al. (2012) presiserer kan implementering og 

praktisering av SRL i klasserommet betraktes som en pedagogisk innovasjon, da det krever en 

del fra både skoleeierne, lærerne, elevene og foreldrene for å endre den undervisningsmetoden 
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som de nå anvender og er vant med. Det å få til en vedvarende og vellykket implementering 

av disse innovative ideene i praksis kan ofte være en krevende oppgave. 

Faktorer på klassenivå: Faktorer på klassenivå som kan virke stimulerende eller hindrende 

på lærerens praksis i å støtte utviklingen av SRL hos elevene er rettet mot individuelle 

forskjeller blant elevene de underviser for (se kapittel 2.5.2), som ulike personlighet, 

alder/klassetrinn, om det er ulike elever med lærevansker og minoritetsspråklige elever, samt 

fysiske aspekter som størrelsen på klasserommet (Peeters, De Backer, Kindekens, Triquet & 

Lombaerts, 2016).  
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3 Metode 

Metode er en sentral del av forskningsprosessen og kan sies å være en fremgangsmåte eller et 

middel for å løse problemstillinger, samt komme frem til ny kunnskap (Dalland, 2012). Dette 

kapittelet har som formål å beskrive valgt metode og søkeprosessen i forbindelse med å finne 

relevant litteratur, for å belyse oppgavens problemstilling.  

Selv om dette er en teoretisk oppgave, vil kapittelet også ta for seg noen av metodene som er 

anvendt i artiklene som utgjør litteraturgrunnlaget for denne oppgaven, samt viktige 

metodologiske aspekter ved vurdering av validiteten til studiene som har blitt inkludert for å 

besvare oppgavens problemstilling. Dette anses som relevant for et kritisk blikk på litteraturen 

jeg vurderer og velger å anvende. 

3.1 Litteraturstudie som metode 

Denne masteroppgaven bygger på litteraturgjennomgang av ulike teorier og empiriske studier 

på feltet. En litteraturstudie tar utgangspunkt i, eller baserer seg på, eksisterende og relevant 

forskning på det aktuelle temaet som er valgt å se nærmere på (Boote & Beile, 2005). En 

viktig hensikt med forskning er at den skal være formålstjenlig og meningsfull. Boote og 

Beile (2005; s. 3) presiserer at «To be useful and meaningful, education research must be 

cumulative; it must build on and learn from prior research scholarship on the topic.» 

Litteraturgjennomgang er dermed en viktig metode i pedagogisk, som enhver annen, 

forskning.  

I følge Boote og Beile (2005), handler hensikten med å benytte litteraturgjennomgang som 

metode både om selve prosessen og sluttproduktet i en forskningskontekst. Selve prosessen 

innebærer å systematisk søke etter informasjon som er relatert til et valgt tema, med hensikt 

om at forskeren selv forstår og blir fortrolig med eksisterende og relevant forskning innenfor 

området. I denne prosessen har jeg selv identifisert nøkkelforfattere, viktige argumenter, ulike 

dilemmaer og gap i forskning på selvregulert læring. Slik har jeg fått en bred oversikt og 

dybdeforståelse for temaet. Dette har bidratt til min endelige formulering av oppgavens 

problemstilling og nødvendige avgrensinger som måtte foretas i forbindelse med oppgaven. 

Sluttproduktet i litteraturgjennomgangen innebærer det å konsekvent fremstille relevant 

litteratur på det aktuelle området (Boote & Beile, 2005). Dette har jeg gjort gjennom å 
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organisere egne funn for å lettere illustrere hva andre har forfattet, samt tolket, oversatt og fått 

frem mine refleksjoner gjennom å beskrive kontroverser, trekke de viktigste argumentene, de 

svake punktene og eventuelle begrensninger innenfor forskningen på det aktuelle teamet. 

Dette vil blant annet kunne bidra til å gjøre det lesbart og forståelig, samt gi lettere tilgang til 

forskningslitteratur på det aktuelle temaet for lesere som ønsker utfyllende informasjon 

(Green, Johnson & Adams, 2006).  

Når det anvendes litteraturstudie som metode er det viktig å være klar over at friheten som 

metoden gir potensielt kan føre til at resultatet i større grad kan påvirkes av forfatterens egen 

forforståelse, og det risikeres dermed at teksten styres i retning av empiri som bare støtter 

forfatterens egne antakelser (Green et al., 2006). I tillegg er det fare for feiltolkning og 

trekking av feilaktige konklusjoner. Dette er noe man må være seg særlig oppmerksom på, og 

det legger større ansvar på meg som forfatter av denne oppgaven, da jeg ikke benytter meg av 

systematisk analyse av tilgjengelige litteratur. I prosessen med å utarbeide denne oppgaven 

har jeg derfor vært ekstra bevisst på dette, og etterstrebet å få med et vidt spekter av 

forskningslitteratur på feltet, fokusert på at litteraturen som er benyttet i oppgaven ble grundig 

lest og forstått for å unngå feiltolkninger, samt etter beste evne forsøkt å forholde meg 

objektiv.  

3.1.1 Søkeprosessen 

For å finne relevant litteratur har jeg har brukt søkemotorene og databasene: The Education 

Resources Information Centre (ERIC), PsycINFO, Web of Science, Oria og Google Scholar. 

Jeg har foretatt litteratursøk, litteraturgjennomgang, tekstanalyse, sammenligning av 

empiriske studier (kvalitative og kvantitative) omhandlende SRL, samt studert de ulike 

teoretiske perspektivene på SRL og SRL-modeller. I søkeprosessen var jeg opptatt av at 

publiseringene var fagfellevurdert. Fagfellevurdering, såkalt «peer review», er en metode for 

å kvalitetssikre vitenskapelige publiseringer, der fagpersoner som er kompetente innenfor 

området evaluerer viktigheten og verdien av teksten/artikkelen, samt ser etter eventuelle 

metodiske, faglige eller logiske feil. Dette tester troverdigheten og nøyaktigheten av 

vitenskapen som vurderes for å avgjøre om den kan publiseres. Men peer review-metoden har 

også fått kritikk, blant annet for å ikke være objektiv nok, da evalueringen av en akademisk 

tekst også påvirkes av anmelderens vitenskapelige oppfatning, interesse og innsatsen de 

velger å investere i prosessen (Newton, 2010). Selv om det å bruke fagfellevurderte 
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publiseringer øker sikkerheten for kvalitet, er det fortsatt ikke noen kvalitetsgaranti, og dette 

er noe jeg selv må ta ansvar for ved valg av vitenskapelige publiseringer.  

I besvarelsen av problemstillingen har jeg i hovedsak benyttet meg av primærkilder fra 

elektroniske artikler hentet fra de oppgitte søkedatabasene. Men i de tilfellene jeg hadde 

begrenset tilgang til primære kilder har jeg også benyttet meg av sekundære kilder. Jeg har 

også benyttet meg av bøkene som er forfattet av hovedpersonene innen teori og forskning på 

selvregulert læring (f.eks. Zimmerman & Schunk, 2001; 2011; 2012). Disse bøkene 

presenterer en samling av de mest aktuelle og anerkjente forskerne på feltet. Med unntak av 

den teoretiske delen har jeg stort sett fokusert på litteratur av nyere tidspunkt (1998 – 2018). 

Grunnen til dette er at tidligere forskning på temaet ikke har hatt særlig fokus på selvregulert 

læring hos elever på barneskolenivå, da det har blitt antatt at elever på dette utviklingsnivået 

ikke har nok kapasitet til akademisk selvregulering på grunn av dens kompleksitet (eks. 

Pressley et al., 1985; Winne, 1997; Zimmerman, 1990; ref i Perry, 1998). De siste 20 årene 

har man derimot fått et bredere og mer nyansert fokus på akkurat dette (f.eks. De La Fuente 

Arias et al., 2010; Dignath et al., 2008a; 2008b; Perry, 1998; 'Pino-Pasternak et al., 2014; 

Vandevelde et al., 2012; Williams et al., 2009).  

Søkene ble foretatt hovedsakelig på engelsk da det ikke finnes nok forskning på selvregulert 

læring i Norge. Søketreffet på det engelske begrepet for selvregulert læring, altså «self-

regulated learning» ga ganske varierte treff ut ifra hvilken søkemotor som ble benyttet. ERIC 

ga 242 treff, PsycINFO ga 123 treff, Web of Science ga 2824 treff. Begrepet selvregulert 

læring ses ofte i sammenheng med andre begreper som «learning skills», «learning 

strategies», «learning to learn», «self-regulation of learning», «academic self-regulation» og 

flere synonyme begreper, eller begreper som brukes for å forklare selvregulert læring. For å 

avgrense søket ble kun begrepene «self-regulation of learning» og «academic self-regulation» 

inkludert i søkingen da disse ser ut til å bli brukt mest som synonymbegrep til «self-regulated 

learning». Flere av søkene ga svært mange treff, der treffene i noen grad overlappet hverandre 

(se tabell 1 for oversikt).  

Videre i søkeprosessen var det særlig viktig å avklare fokusområder ut ifra oppgavens 

problemstilling og avgrensning. Kriteriene for valg av studier som skulle inkluderes i denne 

oppgaven var følgende: De måtte ha fokus på lærerens rolle i å støtte selvregulert læring, og 

studiene måtte være knyttet til barneskoleelever (ca. 6 til 11-års alder). Studiene måtte ha 

spesifikt fokus på klasseromskontekst og lærerens praksis. Dermed ble søket avgrenset for å 
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finne relevante studier i samsvar med oppgavens problemstilling, som ønsker å se på 

selvregulert læring hos elever på barneskolenivå (primary/elementary school). Dette viste seg 

å være ganske krevende da søkeresultatet ikke ga treff på forskning og studier på selvregulert 

læring knyttet til barneskoleelever her i Norge, og også genererte lite treff på internasjonal 

som var tilfredsstillende nok for mitt formål. De fleste studiene som fantes om selvregulert 

læring var enten knyttet til selvregulering hos barn i førskolealder (kindergarten/preschool) 

eller knyttet til elever fra ungdomskolen og oppover til høyere utdanning (secondary 

school/high school/university). Klassifisering av skolebegrepet, samt hvilke aldersspenn disse 

dekker varierer mellom ulike land og det forekommer også variasjon innenfor et og samme 

land. Dette viste seg i de ulike artiklene som søket genererte. I tillegg så mange studier ut til å 

ha mest fokus på hvordan elever selvregulerer læring, og ikke direkte på hvordan lærere som 

aktører kunne støtte og utvikle denne prosessen hos elevene. Slik sett ga søketreffet i liten 

grad tilfredsstillende eller relevant praktisk kunnskap, men det viste også tydelig rom for 

forskningsbidrag, som jeg forsøker å fylle med denne oppgaven.  

Ved utvelgelse av relevante studier ble først titlene til forskningsartiklene, og deretter 

sammendragene, lest og vurdert. Videre, for å klargjøre artiklene som så ut til å ha høyest 

relevans for å besvare oppgavens problemstilling, ble de lest i fulltekst. Derfor, ut ifra 

kriteriene som ble nevnt i forrige avsnitt, ble oppgitte studier (se tabell 2) vurdert til å være 

mest relevant for å besvare oppgavens problemstilling. Gjennomgåelse av søketreffene har 

tatt mye tid, men man kan allikevel ikke se bort fra at relevante publikasjoner kan ha blitt 

utelatt. Søkeprosessen kunne ha blitt styrket av å ha en annen medleser/koder som utførte 

samme søk, slik at vi kunne diskutert funnet sammen, men på grunn av oppgavens omfang og 

det at jeg har jobbet selvstendig (ikke som en del av et prosjekt), har ikke dette blitt prioritert. 

Tabell 1 Oversikt over søketreffene 

SØKEORD RESULTATER 

ERIC PsycINFO Web of Science 

(self-regulated learning) OR (self-regulation of 

learning) AND (primary school) OR 

(elementary school)  

973 900 352 
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(self-regulated learning) AND (primary school) 

OR (elementary school) 

508 600 78 

(academic self-regulation) AND (primary 

school) OR (elementary school) 

219 606 72 

Tabell 2 Oversikt over valgte studier 

Artikkel Definisjon på SRL Faktorer som støtter 

utviklingen av SRL 

Components of fostering self-regulated 

learning among students. A meta-analysis on 

intervention studies at primary and secondary 

school level. Dignath et al. (2008b) 

self-regulated students “as metacognitively, 

motivationally, and behaviourally active 

participants in their own learning process” 

(Zimmerman, 1986; ref. i Dignath et al., 2008b) 

Fokus på SRL-strategier; 

Metakognitive, kognitive og 

motivasjonelle. 

 

How can primary school students learn self-

regulated learning strategies most effectively? 

A meta-analysis on self-regulation training 

programmes. Dignath et al. (2008a). 

Self-regulated learning is characterized as an 

interaction of cognitive, metacognitive and 

motivational processes, which work together 

during information processing (Boekaerts, 1999; 

ref. i Dignath et al., 2008a). 

Young children's self-regulated learning and 

contexts that support it. Perry, N. E. (1998). 

The term self-regulated is typically associated 

with learners who are metacognitive, 

intrinsically motivated, and strategic 

(Zimmerman, 1990; ref I Perry, 1998). 

Fokus på klasseromskontekst 

og lærerens praksis.  

 

 

Interventions and classroom contexts that 

promote self-regulated learning: Two 

intervention studies in United Kingdom 

primary classrooms. 'Pino-Pasternak et al. 

(2014) 

Goal-directed learning that is guided by 

metacognition, strategic action and mastery 

orientation (Zimmerman, 2011; ref. I 'Pino-

Pasternak et al., 2014) 

Investigating Teacher-Student interactions 

that foster Self-regulated learning. Perry et 

al., (2002) 

A descriptor for independent, academically 

effective forms of learning that involve 

metacognition, intrinsic motivation, and 

strategic action (Winne & Perry, 2000; ref. i 

Perry et al., 2002) 
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På grunn av begrenset forskning på SRL knyttet til elever på barneskolenivå her i Norge, 

kunne det ha vært et bedre alternativ å foreta en empirisk studie for å oppklare oppgavens 

problemstilling på best mulig måte. Eksempelvis kan det å gjennomføre en kvalitativ studie 

være en bedre egnet metode for å undersøke et tema eller et problemområde som en ikke er 

helt fortrolig med og/eller en ikke finner tilfredsstillende studier og empiri om. Kvalitativ 

forskning kan også være velegnet når vi ønsker å gå i dybden og få forståelse av ulike 

praksiser, eller få svar på spørsmål om handling (Bryman, 2015). Da kan en undersøke hva 

som skjer og gjøres i menneskers naturlige omgivelser, altså samhandling, interaksjon og 

dialog, i pedagogisk forskning for eksempel mellom lærer og elev. Slik kunne man undersøkt 

hvordan lærere støtter utviklingen av SRL hos elever, for eksempel på andre trinn. Fokus 

kunne ha ligget på lærerens påtatte rolle, eventuell handling og praksis for å støtte prosesser i 

selvregulert læring, og hvordan dette kommer til utrykk i undervisningssituasjoner. Dette 

kunne også eventuelt gjøre det bedre overførbar til norske forhold, gjennom å bidra til å gi 

innsikt i læreres implementering av SRL i deres klasseromspraksis på barneskolenivå her i 

Norge i samme kontekst. 

3.2 Forskning på selvregulert læring  

I denne delen vil jeg gi et innblikk i hvordan det forskes på selvregulert læring, ved å 

redegjøre for ulike forskningsmetoder og design som anvendes, samt utfordringer med å 

operasjonalisere det vi har sett som et svært komplekst fenomen. 

Winne og Perry (2000) presenterer to måter tidligere forskning har benyttet ved måling og 

undersøkelse av selvregulert læring. Det første er å vurdere selvregulert læring som en 

generell ferdighet eller evne, mens den andre er å vurdere selvregulert læring som en 

læringsprosess, der de undersøker selvreguleringsprosesser som skjer under en spesifikk 

læringskontekst. Den mest brukte metoden for å måle SRL som en evne er ved hjelp av 

kvantitative metoder, mens den kvalitative metoden ofte anvendes for å undersøke SRL som 

læringsprosess. 

3.2.1 Å undersøke selvregulert læring gjennom kvantitative metoder 

Kvantitative forskningsmetoder forholder seg til kvantifiserbare størrelser som systematiseres 

ved hjelp av ulike former for statistisk metode. Hovedformer for forskningsdesign i 
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kvantitativ forskning er: eksperimentelle studier, tversnittsundersøkelser, longitudinelle 

studier, kasusstudier og komparative studier. Datainnsamlingsmetoder som ofte anvendes når 

en undersøker selvregulert læring gjennom kvantitative metoder er blant annet 

selvrapporteringsskjemaer, strukturerte intervjuer (f.eks. open-ended spørsmål) og «teacher 

ratings» (lærervurdering). Gjennom disse metodene blir elevene ofte bedt om å vurdere egen 

bruk av spesifikke læringsstrategier, ulike typer motivasjoner og holdninger for læring, samt 

innsatsen de legger i planlegging og administrering av tid for læring (Winne & Perry, 2000). 

For å få data, er forskere dermed avhengige av elevenes eller lærerens minne av tidligere 

læringssituasjoner/hendelser, samt tolkninger av deres tidligere handlinger. Dette gir 

forskerne innsikt i elevenes generelle forklaringer på deres kognitive og metakognitive 

prosesser som forskere ikke kan observere. Her betraktes SRL som en generell ferdighet fordi 

respondentene blir stilt ulike spørsmål som bidrar til å generalisere deres handlinger på tvers 

av situasjoner, i stedet for å referere til spesifikke læringsepisoder i elevenes kontekst (Winne 

& Perry, 2000).  

Noen av svakhetene med å studere SRL som en ferdighet på denne måten er: a) at forskere 

antar at deltakerne er i stand til å forstå de utrykkene som forskere bruker ved utforming av 

spørsmålene, og b) at forskere antar at elever husker tilfeller ved læringen og kan sette ord på 

sine kognitive prosesser utenfor en spesifikk læringskontekst (Perry, 2002). Fordelen med å 

bruke kvantitative metoder er at de egner seg godt til å sammenligne og analysere store 

mengder data, samt muliggjøring av generalisering av resultatene til andre kontekster. 

3.2.2 Å undersøke selvregulert læring gjennom kvalitative metoder 

Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring 

(fenomenologi), der målet er å utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener, som å avdekke 

underliggende årsaker, tanker, opplevelser, meninger og motivasjoner, slik det oppleves for 

de involverte selv (Bryman, 2015; De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2009). Basert på 

denne forståelsen kan metoden bidra til å utvikle teorier, ideer eller hypoteser som videre kan 

undersøkes gjennom kvantitativ forskning. I andre tilfeller kan kvalitative studier brukes til å 

utdype og forklare funn fra en kvantitativ studie (Bryman, 2015). Kvalitative metoder 

omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materialer fra 

samtaler, observasjoner eller tekstanalyse (Bryman, 2015). Datainnsamlingsmetodene i 

kvalitative studier kan variere ut ifra hva forskere ønsker å få svar på. De mest brukte 
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metodene er deltagende og ikke-deltagende observasjon, strukturert eller ustrukturert intervju, 

videopptak og lydbåndinnspilling, samt dokumentanalyse (Bryman, 2015). 

Når forskere undersøker selvregulert læring som en læringsprosess, gjennom å fokusere på 

selvreguleringsprosesser som skjer under en spesifikk læringskontekst, anvender de oftest 

kvalitative metoder. Metoden kan brukes for eksempel for å få en dypere innsikt og forståelse 

i hvordan selvreguleringsprosesser kommer til uttrykk akkurat når læringen foregår. Forskere 

søker altså å måle konkrete og synlige hendelser for å få innblikk i elevenes selvregulerte 

læringsatferd og reaksjoner som oppstår i det tidspunktet. I følge Zimmerman og Schunk 

(2011) er de mest anvendte metodene blant annet tenke-høyt-protokoller (opptak av elevenes 

verbalisering av deres tanker og kognitive prosesser mens de lærer eller presterer) og direkte 

observasjonsprotokoller (innebærer registrering av elevenes handlinger og kommentarer, som 

f.eks. hvor ofte de spør om hjelp). På denne måten kan man blant annet få innsikt i 

selvreguleringsprosesser som elevene og læreren praktiserer uten å være direkte klar over det, 

samt se hvordan SRL-prosesser kan variere fra en læringskontekst til en annen. Dette kan 

være med på å gi et mer realistisk bilde av hva lærere og elevene faktisk gjør (Perry, 2002). I 

følge Perry (2002) har tidligere forskning på SRL ofte brukt kvantitative metoder, mens bruk 

av kvalitative metoder har i ettertid blitt vanligere, særlig med den hensikt å undersøke 

faktorer i klasseromskontekst som ser ut til å støtte utviklingen av SRL. 

Men det er også en del begrensninger med å anvende kvalitative metoder. For det første er det 

vanskelig å si noe om de funnene en gjør er gyldige på tvers av kontekster. Kvalitativ metode 

har med andre ord lavere overføringsverdi enn det kvantitativ metode har (Bryman, 2015). 

Det er også vanskelig å være helt sikker på om de som intervjues eller observeres ville vist 

samme atferd i forskerens fravær; dette svekker troverdigheten av dataen. Kvalitative analyser 

er mer enn å beskrive og oppsummere data, den må også tolkes og gis mening (Bryman, 

2015). Det kan derfor være svært tidkrevende å gjennomføre gode undersøkelser og analysere 

datainnsamlingen.   

3.2.3 Metaanalyse av ulike SRL-intervensjoner 

For å beskrive hvordan lærere best kan støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever, har 

oppgaven støttet seg på to metaanalyser av ulike SRL-intervensjoner. Derfor kan det være 



35 

 

hensiktsmessig å nevne hva en metaanalyse innebærer, og hvorfor det kan tenkes å være 

relevant å se på metaanalysestudier av ulike SRL-intervensjonsstudier. 

Metaanalyse er en statistisk forskningsteknikk som kombinerer og sammenligner funnene 

eller resultatene fra en rekke tidligere uavhengige empiriske studier som undersøker samme 

problemområde (Schulze, 2004). Forskningslitteratur innenfor utdanningspsykologi med ulike 

temaer vokser med ekstrem hastighet. På noen få år kan forskere produsere hundrevis av 

studier om de samme temaene. Påfølgende har utdanningsforskning også økt interessen for å 

forbedre læring og metoder som kan føre til effektiv læring, noe som resulterte i et høyt antall 

intervensjonsstudier med sikte på å fremme selvregulert læring (Digntha et.al., 2008). Men 

enkeltundersøkelser gir ofte sprikende resultater på tvers av sammenhenger, temaer og 

faktorer. Eksempelvis kan noen undersøkelser vise betydelig effekt av en intervensjon, mens 

andre undersøkelser av samme fenomen viser moderat effekt eller negativ effekt. Dette kan 

ofte skape forvirring og problemer med validitet og reliabilitet (Schulze, 2004). Derfor er det 

viktig å se sammenlignbare undersøkelser i sammenheng for å kunne trekke en mer stabil 

konklusjon. 

Dermed kan disse to metaanalysene av SRL-intervensjoner jeg har valgt å se nærmere på 

legge et mer sikkert grunnlag for hva som er pålitelige og solide forskningsresultater, enn det 

man kan få fra de enkeltstudiene som blir vurdert hver for seg. Styrken ved å velge 

metaanalysestudier av eksisterende SRL-intervensjonsstudier er at man, ved å få innblikk i de 

sammenstilte resultatene fra de ulike intervensjonene, kan finne effektstørrelser som er mer 

presise enn det man hadde fått fra de enkelte intervensjonene. Dette øker den eksterne 

validiteten, muliggjør å tillegge data fra enkeltundersøkelsene ulik tyngde, samt legger til rette 

for å studere variasjon i resultater fra de enkelte studiene og oppdage hva denne variasjonen 

eventuelt skyldes (Smedslund, 2013). Metaanalysene kan for eksempel gi innsikt i 

utviklingsmessige endringer eller forskjeller i effektiviteten av intervensjoner. Det som kan 

sies å være den største svakheten ved metaanalyser er at man oppsummerer store datamengder 

i form av ett enkelt tall, samt at resultatet angir virkningen/effekten som et gjennomsnitt av 

gjennomsnittet. Det er problematisk at resultatet av en studie bare rapporteres gjennom 

intervensjons-gjennomsnittseffekt, fordi vi da ikke får tilgang til effekten for en spesifikk 

elev. Når en metaanalyse angir resultatet av intervensjoner som et gjennomsnitt av 

gjennomsnittets effekt, blir dette problemet forsterket (Smedslund, 2013).  
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3.2.4 Validitet  

For å sikre kvaliteten og troverdigheten ved både de kvalitative og kvantitative empiriske 

studiene som har blitt inkludert i denne oppgaven er det aktuelt med en gjennomgang av 

validitetsspørsmål. I de neste avsnittene blir det redegjort for sentrale metodiske aspekter 

knyttet til de ulike validitetstypene begrepsvaliditet, statistisk validitet, indre validitet og ytre 

validitet. 

Validitet: I følge Bryman (2015, s.41) handler validitet om «the integrity of the conclusions 

that are generated from a piece of research.». I all forskning trekkes det slutninger og 

tolkninger i forsøk på å belyse forskningsspørsmålet, og validitet handler om gyldigheten av 

disse slutningene (Kleven, 2008. Når vi snakker om å vurdere validiteten av de studiene som 

inkluderes i denne oppgaven, dreier det seg om å overveie i hvor stor grad resultatene som 

fremkommer, tolkningene som gjøres og konklusjoner som foretas, er gyldige og troverdige, 

og i hvilken grad metodene som er benyttet i datainnsamlingen undersøker det den faktisk er 

ment å undersøke. God validitet innebærer dermed å ha oversikt over styrker og svakheter ved 

de utvalgte studiene, om det er mulig å generalisere resultatene og om studiene er 

sammenlignbare (Kleven, 2008). 

Vurdering av indre validitet: Indre validitet er alltid relevant i studier som forsøker å 

etablere en årsakssammenheng (Kleven, 2008). Denne oppgaven ønsker å finne ut faktorer, 

tiltak eller undervisningsmetoder som støtter utviklingen av SRL hos elever på 

barneskolenivå. Dermed er det aktuelt å undersøke om studiene som ble valgt i denne 

oppgaven, som konkluderer med bestemte faktorer og variabler som har innflytelse på 

elevenes SRL, har utelukket andre alternative årsaker eller mulige tolkninger av resultatet. 

Studier som har høy indre validitet kan bevise at den uavhengige variabelen (f.eks. 

tilbakemeldinger) forårsaker den avhengige variabelen (i hvilken grad den støtter utviklingen 

av SRL hos elever) og kan utelukke at ingen andre variabler forårsaket dette eller i det minste 

har reflektert over andre mulige årsaker som kan ha forårsaket effekten i dette tilfellet. Det er 

også viktig å presisere at selv positiv korrelasjon mellom variablene ikke nødvendigvis er et 

bevis for årsaksforhold. For at virkningen/effekten skal tilskrives en årsak er det viktig å påse 

at denne virkningen/effekten kom etter årsaken. Hvis en studie eksempelvis ønsker å 

undersøke om en type intervensjon øker SRL-ferdigheter, må de klare å bevise før- og etter-

effekt. Med andre ord må årsaken (intervensjonen) komme før effekten (øker SRL 

ferdigheter) i tid (Kleven, 2008). Det må påpekes at i en stor del av pedagogisk forskning vil 
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det ofte være usikkerhet knyttet til tolkning om årsaksforhold mellom to variabler, fordi det i 

mange tilfeller vil være umulig å eliminere andre, konfunderende variabler som også kan ha 

påvirket resultatet (Kleven, 2008).  

Ytre validitet: Ytre validitet innebærer å undersøke hvorvidt studiene er generaliserbare, eller 

vurdering av studienes overførbarhet til andre individer, situasjoner og tidspunkt (Kleven, 

2008). Fortolkning og analyse av mange ulike forskningsartikler er en viktig del av en 

litteraturgjennomgang. Meningen bak valget av de ulike studiene som blir benyttet her er for å 

belyse oppgavens problemstilling best mulig, med det formål å vurdere og anvende de 

praktiske implikasjoner studiene eventuelt kommer med. Å kunne implementere disse 

resultatene i den type praksis oppgaven tar for seg er avhengig av at den ytre validiteten av 

disse studiene vurderes for å forsikre at utvalget som benyttes er representativt for de 

argumentene som trekkes ut fra studien, og over til denne oppgaven. Som påpekt er en sterk 

ytre validitet med på å sikre at resultatene og konklusjonene som benyttes fra de ulike 

studiene er generaliserbare til andre situasjoner (Kleven, 2008). For å styrke den ytre 

validiteten av studiene har det vært nødvendig å ha oversikt over blant annet deltakere, 

kontekst, aldersgruppe, kjønnsfordeling og utvalgsstørrelsen. Her kan også 

utvelgelsesmetoden spille en viktig rolle for å si hva eller hvem studiene egentlig 

representerer (Kleven, 2008). 

Begrepsvaliditet: Begrepsvaliditet eller begrepsslutninger innebærer hvordan de teoretiske 

begrepene som skal måles er operasjonalisert, og om valgt måleinstrument og 

datainnsamlingsmetode faktisk måler det som vi ønsker måle (Kleven, 2008). SRL kan sies å 

være en omfangsrikt og sammensatt teoretisk konsept med mange underbegreper og 

komponenter. Ingen instrument er tilgjengelig for å undersøke selvregulert læring som en 

relativt stabil individuell egenskap. For å kunne måle et konsept som selvregulert læring, må 

en derfor finne ulike indikatorer som kan operasjonalisere begrepet. Å operasjonalisere et 

begrep vil si å utarbeide et måleinstrument (indikatorer, spørsmål og svarskalaer som til 

sammen tilsvarer begrepet på best mulig måte) med den hensikt å måle det teoretiske 

begrepet.  

Ved vurdering av begrepsvaliditet i de utvalgte studier har det dermed vært nødvendig å 

undersøke hvordan SRL defineres og om forfatterne legger samme betydning i begrepene de 

har brukt i studiene. Altså er det viktig å fortolke begrepene og analysere hvordan begrepene 

fremkommer i de ulike studiene. Men dette krever og forutsetter at leseren (jeg) har et godt 
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kjennskap til begrepet, de ulike definisjonene, hvilken mening som ligger bak hvert enkelt 

begrep, samt ulike underbegreper som er ment å forklare SRL. Det utfordrende med dette i 

forskning på SRL er at begrepet og dets definisjon varierer i ulik grad, også forfatternes 

teoretiske ståsted og hva de øsker å få svar på fører til ulikt fokus på de ulike variablene i 

SRL. I noen tilfeller bruker enkelte forfattere like begreper på ulike fenomener, mens i andre 

tilfeller bruker de ulike begreper på like fenomen. Dette kan være en hindring i arbeid med 

litteraturgjennomgangen av forskningsfeltet, om det er samsvar mellom den teoretiske 

definisjonen av begrepet «selvregulert læring» og de indikatorene som man har utarbeidet for 

å måle dette konseptet faktisk måler det vi ønsker å måle. Selv om det har blitt forsøkt å få en 

oversikt her, legges det begrensinger ved kapasiteten og ressursene som er til rådighet i 

forbindelse med arbeidet på en masteroppgave. 
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4 Resultat: Hva fremmer utviklingen av SRL hos 

elever på barneskolenivå? 

Dette kapittelet vil presentere de utvalgte studiene som har blitt inkludert for å besvare og gi 

innsikt til oppgavens problemstilling: Hvordan kan lærere støtte utviklingen av SRL hos 

elever på barneskolenivå? Formålet med gjennomgåelsen av disse studiene er å identifisere 

faktorer som har positiv effekt på utviklingen av SRL og SRL-strategier som er særlig 

effektive for barneskoleelever, samt å beskrive klasseromskontekster og spesifikk pedagogisk 

praksis omhandlende hvordan lærere kan støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever. 

4.1 Kontekst som støtter utviklingen av SRL hos yngre 

elever 

Perry (1998) foretok en studie hvor hun så på sammenhengen mellom klasseromskontekster 

og yngre elevers SRL. I følge Perry (1998) var det få studier som hadde studert SRL i en 

naturlig klasseromskontekst, så bakgrunnen til dette studiet var hennes ønske om å undersøke 

yngre elevers SRL i et mer naturlig miljø. I løpet av omtrent seks måneder foretok hun 

observasjon av andre- og tredjetrinns elever (7-8 åringer) i fem ulike klasserom. Spesifikke 

aktiviteter som var under observasjon var skriveaktiviteter og elevenes arbeid med oppgaver 

til mappene sine. Hun undersøkte spesielt hvordan type oppgaver (the nature of writing tasks), 

klasseromsstruktur og autoritet (authority structures) og rutiner for evaluering av elevens 

arbeid (portfolio evaluation practices in these classrooms) påvirket elevenes (a) oppfatning av 

kontroll og støtte (perceptions of control and support) (b) oppfatninger, verdier og 

mestringsforventning til skrivearbeidet (beliefs, values, and expectations concerning writing), 

og (c) regulering av skriveatferd (regulation of writing behaviors).  

Metode: Dataene ble samlet inn gjennom spørreundersøkelser av lærere og elever, samt 

observasjon og intervjuer. Datainnsamlingen foregikk i tre faser. I den første fasen ble data 

samlet inn via spørreundersøkelser av lærere fra 19 ulike andre- og tredjetrinns klasserom. 

Hensikten var å finne ut i hvilken grad lærere tilrettela skriveaktiviteter som støtter 

utviklingen av SRL. Slik tilrettelegging innebærer tilbud om aktiviteter som er komplekse nok 

og gir elevene muligheten til å ta valg, til å kontrollere utfordringer, muligheten for å 

samarbeide i grupper, samt muligheten for å evaluere sitt og andres arbeid. Lærerne hadde 

interaksjon med elevene som ligner beskrivelsen av metaforen stillasbygg med veileder 
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(Perry, 1998 s.717). Deretter ble fem klasserom valgt ut ifra flest og færrest beskrivelse av 

skriveaktiviteter som fremmet SRL. Tre høyt SRL-fremmende klasserom og to lavt SRL-

fremmende klasserom ble valgt.  

I den andre fasen av studien ble 94 elever (like mange gutter som jenter) kartlagt. Hensikten 

med kartleggingen var å undersøke elevenes oppfatning av kontroll og støtte i klasserommet, 

deres oppfatning om egne ferdigheter, og deres holdninger og forventninger til det skriftlige 

arbeidet. Deretter ble de fem lærerne fra de fem utvalgte klasserommene bedt om å gi en 

vurdering av elevenes skriftlige ferdigheter. Basert på deres vurderinger ble ti elever valgt ut 

(to elever fra hvert klasserom, en sterk og en svak), som ble observert og studert nærmere for 

å undersøke deres evne til å regulere egen læring. 

4.1.1 Resultat  

Resultat fra spørreundersøkelsen av lærere og klasseromsobservasjon: Tre av lærerne 

rapporterte at de la til rette for utviklingen av SRL i skriftlige aktiviteter. To av lærerne ga 

svar som ikke tilfredsstiller kriteriene for tilrettelegging av aktiviteter som fremmet SRL hos 

elevene. Klasseromsobservasjonen bekreftet denne forskjellen mellom lærerens arbeidsmåter 

for å stimulere utviklingen av SRL.  

Klasseromskontekst som støtter utviklingen av SRL: I følge Perry (1998 s.721) tilrettela 

lærerne i de tre klassene som hadde høy grad av støtte til utviklingen av SRL (i høyt-SRL 

støttende klasserom) aktiviteter som var engasjerende, komplekse og meningsfulle for sine 

elever. Elevene var aktive i prosessen med å sette opp egne kriterier for vurdering av 

arbeidene de hadde gjort, og de var med på prosessen med å endre og forbedre 

skriveoppgavene. I skriveøkten hadde de en felles oppstart der planlagte aktiviteter og nye 

temaer ble presentert av læreren. I denne planleggingsfasen hadde lærerne satt av 10-15 

minutter til klassemøte med den hensikt å involvere elevene i planleggingen av 

skriveaktiviteten. Deretter hadde den enkelte elev eget ansvar for å bruke tiden slik at 

oppgaven de hadde fått ble ferdig og de nådde målet sitt. Arbeidsøkten ble delt inn i ulike 

aktiviteter. I denne fasen ga lærere elevene muligheten til å bestemme hva de skulle skrive, 

hvor og med hvem, de kontrollerte utfordringen ved å bestemme hvor mye de skulle skrive og 

hvilket tempo og nivå av støtte de trengte fra læreren og medelever. De var involvert i å sette 

evalueringskriterier, redigere og bearbeide sitt arbeid.  
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Støtte fra lærere og jevnaldrende i disse klasserommene inkluderte diskusjoner, samarbeid og 

deling av ideer, ressurser og strategier. Gjennom klassediskusjoner ga lærerne elevene 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å utføre komplekse skrive- og porteføljeoppgaver 

og jobbe konstruktivt med jevnaldrende. Lærerne varierte støttenivået til de individuelle 

elevene og klassen som helhet, samt justerte sin støtte og evaluerende tilbakemelding i 

henhold til vurderinger om individuelle forskjeller blant elevene og hvor mye støtte den 

enkelte hadde behov for. 

Klasseromskontekst som ikke støtter utviklingen av SRL: Til kontrast, i de to andre 

klasseromskontekstene der det var lav grad av SRL, fikk elevene utdelt skriveaktiviteter som 

var korte (10 minutter av gangen) og som fokuserte på spesifikke ferdigheter eller på den 

formelle siden av skrivingen som feilskriving, tegnsetting eller bokstavforming. Aktiviteten 

var for det meste styrt av læreren, uten mulighet for rom og tid for elevenes involvering i 

læringsprosessen. Lærerens rolle i å støtte elevene under skriveprosessen gikk ut på å rette 

enkle feil og gi hint om rettskriving. Læreren hadde ikke konkret dialog med elevene om 

skriveprosessen og de ulike fasene som inngår i dette. Valg av oppgave og 

evalueringskriterier ble satt opp av læreren på forhånd. De fikk for det meste samme 

utfordring og deltok ikke i selvevaluering eller vurdering av egne eller andres skriftlige 

arbeid. Elevene gjorde stort sett det de fikk beskjed om, og de så ut til å være lite engasjerte i 

skriveprosessen. Når de var ferdige, leverte de skriveoppgaven/mappene, der læreren i fravær 

av elevene skulle vurdere arbeidet. Når elevene fikk tilbake oppgavene sine som var vurdert 

og rettet av læreren, var det få konstruktive tilbakemeldinger. Det var mest fokus på hva som 

ble gjort rett og korrigering av feil, i stedet for å konstruere dypere mening med skrivearbeidet 

og åpne for strategisk læring. Ved de få anledningene elevene fikk muligheten til å søke hjelp 

hos medelever, oppfordret læreren elevene til å klare seg mest mulig på egenhånd og helst 

holde sine gode ideer for seg selv (Perry, 1998).  

I følge Perry kommenterte alle fem av de utvalgte lærerne at en av de viktigste faktorene som 

påvirket deres praksis i å forsøke å implementere SRL-støttende aktivitet var å finne tid til å 

ha dialog med de enkelte elevene om deres arbeid. Men de tre lærere som var fra høy-SRL 

klasserom mente at de alltid prøvde å finne måter å implementere SRL-fremmende aktiviteter 

gjennomgående i læringsaktivitetene. 

Elevenes oppfatning av kontroll og støtte: Perry (1998) undersøkte også om det var 

samsvar mellom lærerens tilrettelegging av læringsaktivitet og elevenes oppfatning av å ha 



42 

 

kontroll og valgmulighet over egen læring og deres opplevelse om grad av lærerstøtte. Perry 

(1998) fant ut at elevene som var fra de tre klassene som tilrettela aktiviteter som forventes å 

støtte utviklingen av SRL hos elevene (høyt-SRL støttende klasserom), hadde signifikant 

høyere oppfatning av at de var med på å kontrollere sin egen læring (.94), mer frihet til å 

velge hva de ville skrive (.84), hvor de ville arbeide (.51), hva de ville ha med i mappen sin 

(.75), fikk bestemme hvor mange utkast de kunne lage (.71) og mulighet for å evaluere sin 

egen skriving (.42). 

Elevene i høyt-SRL støttende klasserom opplevde også signifikant høyere nivåer av støtte fra 

lærer og medelever enn elever i lavt-SRL støttende klasserom (.48). Men på noen områder 

opplevde elevene i høyt-SRL støttende klasserom mindre støtte fra lærerne til 

porteføljeaktivitetene enn elevene i lavt-SRL støttende klasserom (-0.39), men derimot hadde 

de flere muligheter til å kritisere (.44) og redigere (.83) hverandres arbeid. I følge Perry var 

dette funnet ikke i samsvar med elevenes vurderinger av lærerstøtte til porteføljeaktiviteter, 

lærernes vurderinger eller hennes klasseromsobservasjoner, men påpeker at årsaken til dette 

avvikende resultatet kunne være at elever i høyt-SRL støttende klasserom var uvitende om 

hvor mye hjelp læreren ga ettersom de fikk tilpasset lærerstøtte etter behov, og at graden av 

hjelp minsket proporsjonalt med at elevene tok mer ansvar over eget arbeid og styrte deler av 

læringen i større grad enn elevene fra lavt-SRL støttende klasserom. 

Elevenes oppfatning om egne ferdigheter, holdninger og forventninger: Resultatene på 

dette punktet tydet på at elever i både høyt-SRL støttende og lavt-SRL støttende klasserom 

var like. Altså hadde elevene generelt positiv oppfatning av sine egne evner, hadde 

målorientering rettet mot læring og høy mestringsforventning. Men Perry fant at det var en 

del motivasjonsforskjeller blant de ti utvalgte elevene som hun valgte å se nærmere på. De 

seks utvalgte elevene fra høyt-SRL støttende klasserom hadde betydelig orientering mot 

lærings-/mestringsmål, hadde høyere mestringsforventning, viste mer interesse for sin egen 

læringsprosess og var bedre bevisst på sin egen læring. Dette gjaldt også tre av de seks 

elevene fra høyt-SRL støttende klasserom som var ansett som «svake skrivere».  De fire 

utvalgte elevene fra lavt-SRL støttende klasserom hadde mer prestasjonsmålorientering, lav 

mestringsforventning og viste mindre interesse og engasjement for det de lærte. 

4.1.2 Konklusjon 
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Perrys (1998) studie kan sies å være basert på en sosiokognitiv tilnærming til SRL, der det 

legges vekt på både læringsmiljøet som må tilpasses og elevene som må være aktivt 

involverte i læringsprosessen. Studien gir innsikt i hvordan man kan studere SRL i en mer 

naturlig kontekst mens læringen foregår der og da. Resultatet i denne studien viser 

sammenhengen mellom det lærerne sier de gjør, det de faktisk gjør og hvordan deres praksis 

oppfattes av elevene. Denne studien gir først og fremt god evidens for at også elever ned til 7 

års alder kan utvikle SRL-ferdigheter, så fremt læringsmiljøet tilpasser og støtter en slik 

utvikling. Studien har også sin styrke i å beskrive konkret atferd hos yngre elever som kan gi 

en karakteristikk av hvordan de faktisk kan være med på å regulere egen læring. Samtidig gir 

studiet også kunnskap om at yngre elever ikke nødvendigvis er klar over hva det er de gjør 

som kan karakteriseres som en måte å være selvregulert på. Dermed, når de blir spurt om 

deres SRL-prosesser, og særlig hendelser som ikke er direkte kontekstrelatert, kan de ha 

utfordringer med å besvare presist og formulere realistiske vurderinger om deres selvregulerte 

læringsatferd, for eksempel hva det vil si å ta kontroll over eget arbeid eller hvordan de 

oppfatter det å få muligheten for å evaluere eget arbeid. Perry (1998) poengterer at det må 

utarbeides bedre måleinstrumenter som kan brukes for å vurdere yngre elevers SRL i en 

klasseromskontekst. 

Studien til Perry gir også et tilfredsstillende detaljert bilde av en klasseromskontekst som kan 

sies å støtte utviklingen av SRL, samt gir karakteristikk av hvordan lærere faktisk kan 

tilrettelegge for å støtte utviklingen av SRL hos elever på barneskolenivå. Dette betyr også at 

lærere må revurdere oppfatningen av egen rolle. I følge Perry (1998) vil SRL sannsynlig 

fremmes bedre når lærere inntar rollen som en veileder, tilrettelegger eller trener enn når de 

inntar rollen som en dirigent, kommandør eller leder i denne prosessen. Lærerens rolle her er 

å gi instrumentell støtte til elevene gjennom å organisere opplæring som sikrer at elevene 

erverver seg kunnskap om ulike strategier, hjelpe dem å ta passelige valg og sette opp mål, 

oppfordre elevene til å prøve seg på oppgaver som utvider deres kapasitet og evne, og ved å 

skape et læringsmiljø som tolker feil som en mulighet for å lære, og inneha en 

evalueringspraksis som oppfordrer elevene til å fokusere på personlig fremgang fremfor å bli 

bedre enn andre. For å utvikle effektive former for SRL må lærere involvere elever i en 

kompleks og meningsfull oppgave, gi elevene muligheten til å foreta valg om 

læringsprosessen og læringsresultatet, sette opp mål og få muligheten til å evaluere sitt arbeid 

som kan oppmuntre elevene til å aktivere ferdigheter og holdninger knyttet til SRL tidlig i 

skoleårene. 
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Perry (1998) mener at det bør settes i gang flere lignende undersøkelser som hennes egen, og 

de bør utvides til å følge elevene gjennom et helt skoleår. Dermed kan man dokumentere 

viktige grunnleggende aktiviteter og lærerpraksis, for å utdype forståelse om hva slags støtte 

og hvor mye støtte læreren bør gi for å imøtekomme det barneskoleelevene vil ha behov for 

og trenger, for å utvikle SRL-atferd slik som elevene gjorde i det høyt-SRL støttende 

klasserommet. 

4.2 Lærer-elev-interaksjon som støtter utviklingen av SRL 

Dette studiet av Perry, VandeKamp, Mercer, & Nordby (2002) bygger på Perrys (1998) nylig 

omtalte studie, og fokuserer på å studere lærer-elev-interaksjoner som støtter utviklingen av 

SRL hos yngre elever. Forfatterne i denne studien kritiserer undersøkelsesmetodene (f.eks. 

selvrapportering, eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle metoder) som tidligere SRL-

forskning har basert seg på. De hevder at selv om disse undersøkelsene har identifisert mange 

deler av SRL, kommer deres forhold og sammenhenger til kort når dette skal anvendes i 

klasseromspraksis, da de ikke gir en detaljert karakteristikk av SRL i virkelige sammenhenger 

og i sanntid. Dermed argumenterer de for at kvalitative metoder vil gi et bedre grunnlag for å 

studere SRL hos yngre barn, og lettere identifisere interaksjoner som støtter utviklingen av 

det.  

Som en videreføring av Perrys tidligere forskning (1998) ønsket de å studere hvordan 

interaksjonen foregår i et høyt-SRL støttende klasserom, og undersøke hva det er læreren sier 

og gjør som kan engasjere yngre elever i selvregulert læring.  

Metode: Perry et al. (2002) førsøkte å identifisere forekomster av læreres tale og handlinger i 

løpet av observasjonen, som ble antatt å fremme SRL (f.eks. å gi valg, engasjere elevene i 

ulike former for selvevaluering). I denne studien har de blant annet fokusert på å sette 

sammen en gruppe av barneskolelærere på fem, som var spesielt interesserte i å lære seg å 

strukturere sin undervisning og ha samspill med sine elever på måter som fremmer SRL. 

Forfatterne sørget dermed for at de involverte lærerne fikk delta på et gruppemøte hver måned 

i 2-3 timer i hele ni måneder (fra september 1998 til juni 1999) der lærerne kunne få mulighet 

til å samarbeide med forskergruppen og de andre lærerne, for å dele ideer, tanker og 

praksiskunnskap som de kunne prøve ut i klasserommet. Eksemplene som er beskrevet her er 

tatt fra noen av klasseromobservasjonene som beskrives i studien.  
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Forfatterne valgte ut to representative opptak av de fem klasserommene som de hadde 

observert i løpet av skoleåret 1998-99. Det ene var opptak av interaksjon mellom elever og 

lærer (som ble referert til som PM), av en førskoleklasse og en førsteklasse (N=17). Det var 

blanding av elever fra lav, middels og høy SØS bakgrunn, og 8% av elevene hadde 

minoritetsspråklig bakgrunn. Det andre opptaket var av en interaksjon mellom lærer (som ble 

referert til som MH) og første- og andreklasseselever (N=24). Her var det en blanding av 

elever fra lav og middels SØS bakgrunn, og 30% av elevene hadde minoritetsspråklig 

bakgrunn. 

Forskerne kategoriserte seks klasseromspraksiser som de antyder å være støttende faktorer i 

utviklingen av SRL hos elevene: Organisering av oppgaven; muligheten for å velge; 

muligheten for å kontrollere utfordringer; muligheten til å vurdere sine egne og andres 

læring; instrumental støtte, tilbakemelding og evaluering som er mestringsorientert. Det er i 

hovedsak disse kategoriene som gav en konseptuell ramme for deres observasjon i 

klasserommene og som de deretter kodet. De observerte lærere som skulle fokusere på disse 

kategoriene i sin klasseromspraksis og i utformingen av oppgaver og undervisning for å 

hjelpe elevene til å bli mer oppmerksomme og selvregulerte lesere og skrivere. Under følger 

noen eksempler gjengitt fra MHs klasserom for å markere hva læreren sier og gjør som kan 

plasseres under hver av disse kategoriene. 

4.2.1 Resultat  

Fra observasjonen i klasserommet 

Læreren gir elevene valgmuligheter:  

• Læreren ga elevene valg om hva og hvordan de ønsket å jobbe med aktiviteten. «Hva 

kan du skrive om?» De fikk selv velge tema til sitt prosjekt, samt hvilke materialer 

som kunne hjelpe dem å gjøre forskningen sin. De fikk også velge hva slags 

informasjon de trengte å samle inn om temaet. De fikk velge hvor og med hvem de 

ville jobbe. 

Læreren gir elevene mulighet til å kontrollere utfordringer: 

• Gjennom å gi valg gir læreren også en del muligheter til at elevene selv kan 

kontrollere utfordringer knyttet til aktivitetene. Læreren fra MH-klassen utfordret 
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elevene for eksempel til å prøve å skrive noe nytt eller prøve å skrive fakta om det de 

kunne mye om allerede. Læreren ga også forslag til at elevene først kunne tegne det de 

ville skrive om og deretter begynne å skrive, om det var lettere. I følge Perry et al. 

(2002) gjorde dette det mulig for elevene å kontrollere oppgavekravene og tilpasse det 

til sin skriftlige kompetanse. Samtidig var læreren oppmerksom på når elevene var 

klare for mer utfordring og oppmuntret elevene til å bevege seg mot nye mål. F.eks: «I 

notice you are more interested in writing than pictures. I think we should put some 

lines on your page.» (Perry et al. 2002, s.10). 

• Læreren i MH-klassen skapte også mer komplekse diskusjoner rundt typer tekster. For 

eksempel «What’s the difference between factual and fictional text? What’s an index? 

How do you use it? Are you an expert at anything?» (Perry et al. 2002 s.10). Samtidig 

som læreren ga den støtten som elevene trengte for å lykkes i slike utfordrende 

aktiviteter. På denne måten skapte læreren et optimalt utfordrende læringsmiljø 

gjennom å fremme dialog om læring og utvide elevenes evne til å være delaktige i 

læringsprosessen. 

Læreren gir elevene muligheter til å vurdere sin egen og andres læring: 

• Når læreren i MH-klassen introduserte en bok om pattedyr, oppmuntret hun elevene til 

å tenke over hvordan denne boken hun leser er forskjellig fra de andre bøkene hun 

hadde lest tidligere. Dermed utfordret læreren elevene til å tenke over hva de hadde 

lest tidligere og til å predikere hva de skal lese om nå og sammenligne forskjellen. 

(Perry et al. 2002 s.10). 

• Under en individuell evaluering av skriftlig arbeid som elevene hadde gjort, ba 

læreren dem å fortelle om det de skrev var fakta eller fiksjon. Når elevene fra andre 

trinn skulle velge tema til sitt prosjektarbeid, ba hun dem om å vurdere om de var 

interessert i temaet, om de kunne finne bøker om det, og om de kunne klare å lese den 

selv eller om de trengte hjelp fra andre (medelever, lærer eller foreldre). Slike 

spørsmål som stilles, krever ifølge Perry et al. (2002) at elevene vurderer «… 

characteristics of themselves as learners, the demands of the task they were 

undertaking, and the strategies available to them if they experienced some difficulty.» 

(Perry et al., 2002 s.11).  
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• I slutten av lese- og skriveaktiviteter tok en lærer initiativ til å lage en «sharing circle», 

der elevene lagde en ring med læreren og svarte på to spørsmål, (som jeg har oversatt 

til norsk som følgende): «What did you learn about yourself as a reader/writer today?» 

What did you learn that you can do again and again?» (Perry et al., 2002 s.7). Over tid 

produserte klassen i felleskap en liste over strategier de fant nyttige for skrivearbeidet 

og lesing (f.eks. det å lage en plan, les det du har skrevet på nytt hvis det ikke gir 

mening: rediger, bruk avanserte ord) (Perry et al., 2002 s.7). 

• I et klasserom observerte de en lærer som forsøkte å hjelpe elevene til å tilegne seg 

repertoar av «self-help strategies» for å identifisere og håndtere utfordringer som noen 

av elevene opplevde med lesing (make predictions, sound out a word, read to the end 

of the sentence, choose another book— «maybe the book is too hard.») (Perry et al., 

2002, s.7). 

Læreren gir instrumentell støtte (instrumental vs. procedural): 

• Læreren valgte ofte å stille spørsmål som ville hjelpe elevene til å selv løse problemer 

eller utvikle en forståelse heller enn å korrigere feil. Læreren var ikke ute etter rette 

eller gale svar, men å forme mer bevissthet om deres kognitive og metakognitive 

ferdigheter. Når en elev eksempelvis hadde vansker med å uttale og tyde et ord, 

istedenfor å rette ordet spurte læreren hva en kan gjøre for å forstå ordet. Gjennom 

dette fikk læreren elevene til å være engasjerte og bruke strategier de hadde lært for å 

løse problemet i fellesskap.  

• Læreren tok ofte i bruk selvprat/høyttenkning for å modellere sine tankeprosesser for 

elevene. Læreren brukte ofte å svare med oppfølgingsspørsmål til elevenes svar på 

spørsmålene de blir spurt om, så de ble utfordret til å tenke dypere på det de tenker på 

og svarer. («Tell me more about that? What was it that you did today?») (Perry et.al 

2002 s.11). I følge Perry et al. (2002) viser disse eksemplene at yngre barn, med denne 

type instrumentell støtte, kan utvikle seg metakognitivt og handle strategisk. 

• Dette krever at lærere er bevisste på og vet hva de vil utrette og realisere, og har 

kunnskap om hvordan de kan gjøre det. De må også ha høye forventinger til hva 

elevene på dette utviklingsnivået kan og gjør, men samtidig tilpasse avansert ordbruk 

og former for dialog. 
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Læreren gir tilbakemelding og evaluering som er mestringsorientert og «nonthreatening»: 

• Et kjennetegn på høyt-SRL fremmende læringskontekst er at elevene blir utfordret 

uten at det har negativt påvirkning på deres mestringsforventning. Vurdering og 

evaluering går hånd i hånd i de daglige læringsaktivitetene, der det er fokus på 

elevenes personlige utvikling og fremgang, samt på å øke elevenes oppfatning om at 

feil gir mulighet for å lære.  

• Læreren fortalte om feilene hun hadde gjort, ting som hun ofte glemmer, eller om ting 

som hun fortsatt lærer om. 

• Selv om læreren ofte ga elevene kontroll og ansvar for å regulere egen læring, sørget 

hun først for at de hadde tilstrekkelig kunnskap og støtte for å lykkes med det. For å ta 

ansvar er det ikke nok med frihet og motivasjon, det forutsetter også kunnskap, støtte 

og veiledning. 

Elevresultat: Før og etter lærerne satte i gang med å tilrettelegge og implementere 

intervensjonen i sin undervisning og klasseromspraksis, ble disse elevene intervjuet. Før 

prosjektet var det 64% av elevene som indikerte at det å gjøre feil gjorde dem triste, og 47% 

av elevene indikerte at de trodde det å gjøre feil gjorde læreren trist. Etter prosjektet ble 

innført og på slutten av skoleåret var det betydelig lavere andel av elever (37%) som 

rapporterte negativ affekt på det å gjøre feil, og 22% som følte at læreren deres opplevde 

negativ affekt når de gjorde feil. I tillegg ble andelen elever som indikerte en preferanse for 

enkle oppgaver redusert fra 50% til 26%. Elevene ga også en liste over strategier de hadde 

tilegnet seg i løpet av året som de kunne bruke når de hadde utfordringer under lese- og 

skriveaktiviteter (denne listen ble dessverre ikke presentert i artikkelen som jeg hadde tilgang 

til, og blir dermed ikke tatt med her). I følge Perry et al. (2002) er disse strategiene ikke så 

sofistikerte som det som rapporteres av mer modne elever, men listen presenterer både «... 

general executive and domain specific tactics that reflect the broader categories of strategies 

that self-regulated learners use.» (Perry et al., 2002, s.13). 

Under intervjuer reflekterte lærerne også over at elevene deres ble mer interesserte, motiverte 

og engasjerte seg i læringsaktivitetene i lengre perioder og på høyere nivå enn de gjorde 

tidligere. De hadde en mestringsorientert tilnærming til læringen og fokuserte på personlig 
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fremgang. De var fokuserte og mer bevisst på hvordan de tenkte og lærte, og ikke bare på hva 

de lærte. 

4.2.2 Konklusjon 

I følge Perry et al. (2002) gir observasjonene og intervjuene bevis på at barn i barnehagealder 

til og med tredje trinn kan engasjere seg i selvregulerende atferd som planlegging, 

overvåkning, problemløsing og evaluering under komplekse lese- og skriveoppgaver, noe som 

utfordrer tidligere oppfatninger om at barn under 10 år har vansker med å koordinere 

komplekse kognitive og metakognitive prosesser involvert i SRL. Dette forutsetter at lærere 

inviterer og tilrettelegger til et slikt engasjement gjennom en tilpasset dialog og 

interaksjonsform. Perry et al. (2002) mener også at det er viktig å vektlegge lærersamarbeid 

og praksisfelleskap blant lærerne. Lærerfelleskapet kan karakteriseres som intellektuelle 

grupper med felles mål og formål, som er engasjert i samarbeid og planlegging, der kunnskap 

er sosialt konstruert og tillit skapes gjennom et klima der alle synspunkter er verdsatt og med 

aksept for feiltakelser (Lave og Wenger,1991; ref. i Perry et al., 2002). For at lærere skal 

kunne sett seg inn i en ny måte å undervise på krever det at de har anledning til å reflektere 

over sin praksis, samt får muligheten til å benytte seg av lærerfelleskapet, som kan støtte og 

veilede hverandre. Denne undersøkelsen, gjennom observasjon og intervju, avslører hvordan 

funksjonene i leseferdighetsoppgaver, autoritetsstrukturer og evalueringspraksis påvirker 

yngre elevers holdninger, verdier, forventninger og handlinger som angår lesing og skriving, 

og hva lærere gjør og sier i klasserommet som kan fremme (eller begrense) utviklingen av 

SRL hos yngre barn. Studien gir dermed viktig innsikt i karakteren og graden av støtte som 

yngre elever behøver for å lykkes med å regulere egen læring. 

I følge Perry et al. (2002) har en sosial-kognitiv og sosiokulturell tilnærming til SRL godt 

potensiale til blant annet å: undersøke SRL i naturlige og virkelige sammenhenger, studere 

interaksjoner mellom miljømessige kontekster og eleven, samt ville bidra til å gi mer praktisk 

innsikt og forståelse om hvordan lærere kan støtte utviklingen av SRL hos yngre elever. Ulike 

kvalitative metoder muliggjør en slik undersøkelse. Perry et al. (2002 s.5) presiserer  

«…observations, in the form of running records, can reflect what learners actually do versus 

what they recall or believe they do. Also, they allow us to link behaviours of teachers and 

students to contexts and conditions.» Gjennom diskursanalyse får en eksempelvis mulighet til 

å foreta en dypere analyse av «… what teachers say to support or curtail students’ SRL and 
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how students respond.» Likeså kan intervjuer, som en del av observasjon, belyse aspekter ved 

studentenes adferd som ikke er lett observerbare (f.eks. metakognitive prosesser).  

4.3 Komponenter som støtter utviklingen av SRL 

Dignath og Büttner (2008) utførte to separate metaanalyser av 84 intervensjonsstudier i SRL, 

publisert mellom 1992 og 2006. 49 studier gjennomført på barneskolenivå og 35 studier 

gjennomført på ungdomskolenivå, på tilsammen 8619 elever. Formålet var å undersøke 

virkningen av ulike intervensjonsprogrammer basert på ulike SRL-komponenter (kognitive, 

metakognitive og motivasjonsstrategier) på elevenes akademiske prestasjon, strategibruk og 

motivasjon. Metaanalysen kan betraktes som en slags oppfølging av Hatties et al. (1996) 

metaanalyse som blant annet konkluderte med at det var forskjeller mellom barneskoleelever 

og ungdomsskoleelever i tilegnelsen av SRL-prosesser. Dermed ønsket Dignath et al. (2008b) 

å se nærmere på denne forskjellen i sin metaanalyse for å sammenligne effektiviteten av 

intervensjon mellom barneskoleelever og ungdomsskoleelever.  

Kriterier: Det var ulike kriterier til intervensjonsstudiene som skulle inkluderes i denne 

metaanalysen. Intervensjonene skulle fokusere på å fremme SRL i en naturlig skolekontekst, 

de måtte være publisert mellom 1992 til 2006, de måtte omhandle mest mulig eksplisitte 

strategier for kognisjon, metakognisjon og/eller motivasjon i undervisningen, intervensjonen 

måtte være utført på barne- og/eller ungdomsskoleelever mellom 5 og 16 år, intervensjonene 

måtte ha med pre-post kontroll-gruppe for å kontrollere systematisk forskjeller før 

intervensjonen, og intervensjonenes varighet måtte være på minst en uke.  

Intervensjonenes karakteristikk: De fleste av studiene la sitt teoretiske fokus på 

metakognisjon (39 studier) eller sosialkognitive læringsteorier (35 studier), mens bare ni av 

studiene var basert på en motivasjonsteoretisk bakgrunn. 55 intervensjoner inneholdt 

opplæring på kognitive strategier, 49 fokuserte på metakognitive strategier, og 43 fokuserte på 

metakognitiv refleksjon. Bare 27 studier inkluderte opplæring på motivasjonsstrategier. 33 

studier brukte gruppearbeid som opplæringsmetode. Nesten halvparten av intervensjonene ble 

utført av forskere (39), og halvparten av skolelærere (35). 28 intervensjoner ble foretatt i 

matematiske fag, 26 intervensjoner ble utført i en lese- og skrivekontekst, og 20 

intervensjoner ble utført i andre skolefaglige sammenhenger. Antall økter varierte mellom 2 

og 90 økter per intervensjon, med gjennomsnitt på ca. 20 økter. 
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4.3.1 Resultat 

Metaanalysen tar for seg ulike spørsmål og variabler, men på grunnlag av denne oppgavens 

problemstilling, har kun noen av resultatene blitt valgt ut ettersom disse anses som spesielt 

relevante. Disse presenteres påfølgende sammen med hovedresultatene fra metaanalysen. For 

en mer nyansert resultatanalyse, se. Dignath et al., (2008b).  

Utfall på elevenes akademiske prestasjon, kognitiv og metakognitiv strategibruk og deres 

motivasjon: Intervensjoner som tar sikte på å fremme selvregulert læring skal ha direkte 

innflytelse på akademisk prestasjon som er målbar/observerbar (Paris & Paris, 2001). Dermed 

ble intervensjonens effekt målt basert på elevenes evne til å bruke det de har lært i faglige 

prestasjoner, som deres akademiske prestasjon, forbedring i bruk av kognitive og 

metakognitive strategier, og grad av motivasjon etter intervensjonen. Intervensjoner som ble 

utført på barneskolen, resulterte i 263 effektstørrelser til sammen, dvs. at intervensjonene 

hadde signifikant positiv effekt på elevenes akademiske prestasjon (effektstørrelse på 102), 

kognitiv og metakognitiv strategibruk (effektstørrelse på 113) og på deres motivasjon 

(effektstørrelse på 48). Mens intervensjoner som var siktet mot ungdomsskoleelever resulterte 

i 94 effektstørrelser (også signifikant positiv effekt), 34 på akademisk prestasjon, 54 på 

kognitiv og metakognitiv strategibruk, og 6 effektstørrelser på motivasjonsaspektet. 

Vil barneskoleelever og ungdomsskoleelever få nytte av intervensjoner som tar sikte på å 

fremme selvregulert læring? Foreligger det forskjeller? På generell betraktning var effekten 

av intervensjonene på begge skolenivå signifikante. SRL-intervensjoner fremmer altså elevers 

selvregulerte læring på både barne- og ungdomsskolenivå. Den gjennomsnittlige 

effektstørrelsen var noe lavere for elever på barneskolenivå (0,68) enn for elever på 

ungdomsskolen (0,71), men denne forskjellen var ikke signifikant. Generelt sett er det altså 

ikke stor nok forskjell for å påstå at den ene har bedre utbytte av intervensjonene enn den 

andre. Men sett i forhold til de ulike variablene som også ble analysert i metaanalysen (som 

ulike fag), og hvilke utfall de ulike intervensjonsprogrammene hadde på elevenes akademiske 

prestasjoner og strategibruk, ga det høyere effektstørrelser hos ungdomsskoleelever enn hos 

barneskoleelever, mens barneskoleelever oppnådde høyere effekter på motivasjonsutfall enn 

ungdomsskoleelever. 

Prestasjon: Intervensjoner som ble utviklet basert på sosial-kognitive teorier om selvregulert 

læring hadde høyere effekt på barneskoleelevers lese- og skriveprestasjoner enn 
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intervensjoner som kun var basert på teorier som vektlegger kognitive og metakognitive 

aspekter. Men intervensjoner som også omfattet opplæring av metakognitive og 

motivasjonsstrategier førte til høyere effekt enn intervensjoner som ikke gjorde det. Mer 

spesifikt: effektstørrelsene for matematikkprestasjoner på barneskoleelever var høyere dersom 

intervensjonene fokuserte på opplæring av kognitive strategier i stedet for bare metakognitiv 

refleksjon. For ungdomsskoleelever var effektstørrelsen på akademisk prestasjon høyere 

dersom intervensjonene tok utgangspunkt i metakognitiv teoretisk bakgrunn sammenlignet 

med de andre teoretiske tilnærmingene. 

Strategibruk: Når forfatterne kun så på effektstørrelsene som intervensjonene hadde på 

elevenes bruk av kognitive og metakognitive strategier, fant de at effekten var høyere dersom 

intervensjonene var basert på motivasjon og sosial-kognitiv teoretisk bakgrunn sammenlignet 

med de som kun hadde fokus på metakognitiv teoretisk bakgrunn. De fant også høyere effekt 

ved intervensjoner som fokuserte på å gi opplæring i kognitive og metakognitive strategier, 

enn intervensjoner som ga opplæring i motivasjonsstrategier. Effektstørrelsen for bruk av 

strategier var også høyere når intervensjonen fokuserte på metakognitiv refleksjon, i tillegg til 

kognitive og metakognitive strategier, sammenlignet med intervensjoner som kun fokuserte 

på opplæring av metakognitive og kognitive strategier. På barneskolenivå generelt, var 

effektstørrelsen på bruk av strategier høyere ved intervensjoner som ble utført i 

matematikkfaget enn i lesing og skriving eller i andre fag. 

Motivasjon: Effektstørrelsene for motivasjonsutfallet på barneskolen var høyere hvis 

gruppearbeid ikke ble brukt som en metode for undervisning, dersom intervensjonen ble 

utført av forskere i stedet for lærere, og dersom intervensjonen besto av flere økter. Den 

høyeste effektstørrelsen ble funnet i motivasjonsaspektet under matteprestasjoner. 

4.3.2 Konklusjon 

Resultatene fra denne metaanalysen viser at SRL kan fremmes hos elever både på barne- og 

ungdomsskolenivå. Resultatene viser at intervensjoner som tar utgangspunkt i et sosial-

kognitivt teoretisk perspektiv på SRL har størst påvirkning på å fremme SRL hos 

barneskoleelever. Videre viser resultatene at det er variasjoner i hvilke SRL-strategier som 

fungerer i ulike læringskontekster. Men generelt vil tiltak som fokuserer på å støtte elevenes 

motivasjon være viktig å ta i betraktning særlig hos barneskoleelever. Hos 



53 

 

ungdomsskoleelever bør derimot tiltak fokusere på å bygge opp/bygge videre på det 

strategiske repertoaret som elevene allerede bruker. Det er også viktig at elever får god tid og 

muligheten til å øve seg på bruk av ulike strategier og hvordan de kan overføre noen strategier 

til andre læringssituasjoner, samt hvorfor og når strategier kommer til nytte. Metaanalysen 

viser også at opplæringsmetoder som gruppearbeid ikke fungerer godt for å fremme SRL hos 

barneskoleelever og at lærere ikke er like effektive til å fremme SRL hos elever som forskerne 

er, noe vi vil komme tilbake til i kapittel 5. 

4.4 SRL-strategier som er mest effektive for elever på 

barneskolenivå 

Dignath, Buettner, og Langfeldt (2008) foretok en metaanalyse av 48 ulike SRL-

intervensjonsprogrammer som ble implementert i ulike klasserom på barneskolenivå. Disse 

intervensjonene er tatt fra 30 ulike empiriske forskningsartikler som hadde som mål å utvikle 

selvregulert læring hos elever på barneskolenivå. I følge Dignath et al. (2008) er målet med å 

foreta en metaanalyse av ulike SRL-intervensjonsprogrammer å avdekke mangelen på 

metodisk sammenligning av eksisterende empiriske studier som er ment å utvikle elevenes 

SRL i skolesammenheng. De hevder videre at de fleste studiene på feltet har fokusert særlig 

på effekten av SRL-intervensjoner for elever på høyere skoletrinns. Deres formål med 

metaanalysen var derfor å finne effekten av intervensjoner som ble foretatt på 

barneskoleelever.  

Metaanalysen ønsket å få svar på to forskningsspørsmål: (Dignath et al., 2008a, s.104) 

1. Er intervensjoner som er ment å utvikle SRL hos elever på barneskolen generelt 

effektive? 

2. Hvilken type SRL-strategi og SRL-intervensjon ser ut til å ha mest effekt på elevene? 

Metaanalysen analyserte mer spesifikt effekten av SRL-intervensjoner på elevenes 

akademiske prestasjoner, motivasjon, kognisjon og bruk av metakognitive strategier. 

Metode: Studiet brukte metaanalyse som metode. Det var ulike kriterier til studiene som 

skulle inkluderes i metaanalysen. Intervensjonene skulle kun fokusere på elever fra første (5-

6-åringer) til og med sjette trinn (11-12-åringer), ha som mål å støtte utviklingen av SRL i 

naturlig klasseromssetting og bestå av eksplisitt undervisning i kognitive, metakognitive 

og/eller motivasjonsstrategier, være gjennomført av lærere eller forskere, ikke inkludere noen 
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spesialpedagogiske tiltak, ha med pre-post og kontrollgruppe samt bestå av minimum 10 

deltakere.  

4.4.1 Resultat 

Metaanalysen viste at SRL-intervensjoner generelt hadde signifikant positiv effekt på 

barneskoleelevers SRL-strategibruk, prestasjoner og motivasjon (gjennomsnittlig 

effektstørrelse på 0,69). Sammenligningene tyder på at ulike egenskaper ved 

intervensjonsprogrammene førte til større effekter avhengig av læringskonteksten. Ulike 

egenskaper ved intervensjonene kan ha ført til at noen var mer effektive enn andre. 

Intervensjoner som baserte seg på sosialkognitive læringsteorier viste høyest effektstørrelse 

på tvers av alle variablene. Mer spesifikt viste det seg at intervensjoner som kun hadde fokus 

på kognitive strategier førte til lavest effekt, mens intervensjoner som hadde kombinasjoner 

av metakognitive og motiverende strategier hadde høyest effekt, og en kombinasjon av 

metakognitiv og kognitiv strategi hadde nest størst effekt.  

I videre analyse viste det seg at under spesifikke kognitive strategier ga utdyping eller 

elaborering større effekt enn repetisjonsstrategi. Av metakognitive strategier ga 

planleggingsstrategi større effekt enn overvåkning og evaluering. Metaanalysen viser også at 

intervensjoner som også fokuserte på å øke elevenes motivasjon gjennom formativ 

feedback/tilbakemelding som en del av undervisningen også hadde positiv effekt på elevenes 

SRL (Dignath et al., 2008). Effektstørrelsen var høyere der fordelene med strategibruk også 

ble vektlagt, enn i intervensjoner som kun fokuserte på opplæring av strategier. Metaanalysen 

fant høyere effekt på matematikkprestasjoner enn på noen andre fagområder. Intervensjoner 

som la vekt på gruppearbeid hadde mindre effektstørrelse enn intervensjoner som ikke gjorde 

det. 

4.4.2 Konklusjon 

Metaanalysen viser at intervensjoner som tar sikte på å støtte utviklingen av SRL hos yngre 

elever generelt er effektive. Særlig bør intervensjoner/tiltak for å støtte utviklingen av SRL ta 

utgangspunkt i en sosial-kognitiv teoretisk tilnærming. Elever bør også få undervisning i og 

muligheten for å øve seg på å bruke varierte kognitive strategier (særlig utdypning og 

problemløsningsstrategier) og metakognitive strategier (særlig planleggingsstrategier). Elever 
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bør også få gode og konstruktive tilbakemeldinger som bidrar til å øke deres motivasjon og 

vilje til å bruke ulike strategier. Det er også av relevans at elever ikke bare får kunnskap om 

strategibruk, men også fordelen med å bruke ulike strategier. Denne metaanalysen viser også 

at gruppearbeid ikke er en undervisningsform som støtter utviklingen av SRL hos 

barneskoleelever, dessuten at intervensjoner som ble utført av lærere ikke hadde så god effekt 

som intervensjoner som ble utført av forskere. Årsaken til disse resultatene vil bli tatt opp 

senere. 

4.5 Intervensjoner og klasseromskontekster som støtter 

utviklingen av SRL  

Denne artikkelen til Pino-Pasternak et al. (2014) er basert på en litteraturstudie av teoretiske 

og empiriske studier. Forskingsartikkelens hadde to formål: Å identifisere pedagogisk praksis 

og klasseromsorganisering som støtter SRL fra tidligere forskning, og å illustrere, gjennom å 

beskrive to intervensjonsstudier, hvordan disse faktorene som sies å støtte utviklingen av SRL 

kan brukes til å utforme utdanningsintervensjoner som er tilpasset yngre elever (Pino-

Pasternak et al., 2014). Pino-Pasternak et al. (2014) påstår at til tross for at SRL anerkjennes 

som en viktig faktor for bedre læringsutbytte og akademisk prestasjon, er dens utvikling og 

hvilken rolle skolen og lærere spiller for å fremme dette hos elever på barneskolenivå, fortsatt 

for lite studert. De ønsket dermed å bidra til å identifisere spesifikk klasseromspraksis som 

kan fremme utviklingen av SRL hos yngre elever. Det som antas å ha positiv påvirkning på 

elevenes utvikling av SRL og som har fått særlig fokus i denne studien er den viktige rollen 

som språket, dialogen og interaksjon spiller. Å forbedre elevenes evne til å bruke språket 

anses som en viktig del av det å kunne regulere egen læring samt oppnå bedre forståelse for 

ulike SRL-prosesser underveis. 

Klasseromskontekster som støtter utviklingen av SRL: Den første delen av studien var 

basert på tidligere SRL-forskning, der det var samlet tre kategorier av SRL-stimulerende 

klasseromskontekster: type of activities, instructional practices, og classroom ethos and 

organisation (Pino-Pasternak et al., 2014, s.4). Hver av disse kategoriene representerer ulike 

metoder som en lærer kan bruke for å støtte utviklingen av SRL i sin klasseromspraksis. De 

har satt opp disse kategoriene og underkategoriene i en tabell (se tabell 1 i Pino-Pasternak et 

al., 2014, s.4) som jeg har forsøkt å oversette og fremstille i tabell 3, da disse anses som 

relevant i forhold til å besvare oppgavens problemstilling.  
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Tabell 3 Klasseromskontekster som støtter utviklingen av SRL hos barneskoleelever 

Aktivitetstyper Type praktiske instruksjoner  Klasseromsorganisasjon 

Komplekse og åpne 

oppgaver/problemer som engasjerer 

til diskusjon og samarbeid. Oppgaver 

som adresserer flere mål og som 

strekker seg over lengre tidsrom. 

Eksplisitt instruksjon av kognitive 

og metakognitive strategier. Eks: 

målsetting, strategi valg, 

overvåking av fremgang, og selv-

evaluering. 

Å støtte elevenes interesse under 

planlegging av læringsaktiviteter og 

organiseringen av klasseroms miljø. 

 

Oppgaver/aktiviteter som oppleves 

som meningsfulle. Oppgaver som 

kan kobles til elevenes tidligere 

erfaringer og interesser, og som har 

klare anvendelser til deres læring 

deres læringsmiljø. 

Eksplisitt instruksjon av 

dialogsformer som oppmuntrer 

elever til å dele sine tanker og 

ideer. F.eks. å spørre elevene 

spørsmål som: Hva tenker du? 

Hvorfor tenker du slik?  

Å støtte elevenes målsetting og valg 

om deres læring. F.eks. stillas 

bygge og gi muligheten for å 

kontrollere utfordringer, gi valg for 

å ta avgjørelser om vanskegraden 

av aktiviteter de påtar seg.  

Oppgaver som ikke kan lett løses av 

en enkelt elev, men som krever den 

kombinerte ekspertisen til gruppen. 

Oppgaver som er innenfor den 

proksimale utviklingssonen til den 

enkelte elev og elevgruppen. 

Eksplisitt instruksjon av gode 

samarbeids og 

kommunikasjonstekniker som 

støtter deling av tanker og 

meninger. 

Fremme akseptering og 

respektering av ulike individuelle 

synspunkter. Oppmuntre elevene til 

å søke hjelp når de står fast, til å 

hjelpe andre medelever, og drøfting 

av forskjellige ideer og meninger. 

Oppgaver som er multi-dimensjonale 

når det gjelder krav, tilby muligheter 

for at alle elever kan bidra, og 

oppgaver som har tilstrekkelig 

struktur som oppfordrer for felles 

bestemmelser. 

Stillasbygging/Scaffolding. 

Gradvis overgang fra ekstern 

regulering (av læreren) til selv-

regulering (av eleven) 

Utvikle positive og støttende 

læringsmiljø som fremmer 

mestringsorientering. oppmuntre 

positive følelser overfor 

utfordringer,  

Oppgaver som gir mulighet for 

læring gjennom lek.  

Tilbakemelding som oppmuntrer 

til metakognitive refleksjoner og 

fokuserer på personligfremgang 

enn sosial sammenligning  

Å kommunisere klare forventninger 

til elevenes læring og atferd. 

Presentasjon av de to studiene som ble undersøkt i studien til Pino-Pasternak et al. 

(2014) 
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I den andre delen av studien beskriver forfatterne to intervensjonsstudier/-prosjekter (Children 

Articulating Thinking (ChAT) og Play, Learning, and Narrative Skills (PLaNS)), og 

undersøker hvordan disse intervensjonene kan støtte utvikling av SRL og akademisk 

prestasjon hos elever på barneskolenivå (Pino-Pasternak et al., 2014, s.4). Disse to 

intervensjonene, metoden og resultatene blir kort gjennomgått her. 

Children Articulating Thinking (ChAT): Målet med prosjektet ChAT var å utforske i 

hvilken grad elever tidlig i skoleårene kunne regulere egen læring, og om kvaliteten på den 

samtalebaserte interaksjonen kunne forbedres ved å introdusere spesifikke elementer av 

klasseromspedagogisk praksis som inkluderer bruk av en ramme kalt for ‘rules for talk’. Dette 

gikk ut på å lage noen rammer for ord og begreper som kunne benyttes under dialoger og 

diskusjoner. Dette skulle brukes generelt på læringsaktiviteter på daglig basis og var spesifikt 

rettet mot aktiviteter som gruppearbeid for å oppmuntre til problemløsning og felles 

resonnering (Whitebread, Pino-Pasternak & Coltman, 2015, s.204). 

Metode: Studien var basert på kvasieksperimentell, pre- og post-test-design som besto av en 

intervensjonsgruppe (seks klasser, n = 57) og en sammenligningsgruppe (tre klasser, n = 23) 

med førsteklassinger i Storbritannia (mellom 2009 og 2010) (Pino-Pasternak et al., 2014, s.5). 

Denne studien ble utført av klasselærerne, og besto av åtte problemløsende gruppebaserte 

aktiviteter: Tre i naturvitenskap, tre i kunst og to aktiviteter som fokuserte på dialogisk 

praksis (samtalevirksomhet). Gruppene ble delt inn etter i hvor stor grad de kunne regulere 

egen læring. Aktivitetene i intervensjonen hadde fokus på å utvikle kommunikasjons-

/dialogformer blant gruppemedlemmene, som skulle bidra til at tenkning og problemløsing 

ble eksplisitt og delt med andre. Disse aktivitetene varte i gjennomsnitt i 45 minutter og ble 

utført med tre ukers mellomrom over en periode på seks måneder. Elevenes prestasjoner 

under individuelle vurderinger ble tatt opp på video og ble kodet i kategorier som adresserte 

SRL (for eksempel bevis på metakognitiv kunnskap og refleksjon, som planlegging, 

overvåking og kontroll). Elevenes interaksjon under felles problemløsningsaktiviteter ble også 

filmet, og gikk gjennom en grundig kvalitativ analyse med sikte på å identifisere koblinger 

mellom former for dialog og reguleringsnivå av kognitive aktiviteter og oppgaveprestasjon 

innenfor gruppen. 

Resultat: I denne studien ble ikke funnene fra prosjektet rapportert grundig, og de henviser til 

Pino-Pasternak & Whitebread (2013) dersom man ønsker dette. Denne artikkelen hadde jeg 

ikke tilgang til. Dermed rapporterer denne studien kun sammendrag av funnene som fokuserte 
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på effekten av intervensjonen på elevenes individuelle kognisjon, metakognisjon (formulering 

eller verbalisering av kunnskap om oppgavens egenskap/form), selvovervåkning (kontinuerlig 

vurdering av kvalitet på egen prestasjon) og kontroll (regulering av strategibruk). Resultatet 

viser at elevene hadde signifikant positiv effekt av intervensjonen over tid, mens de i 

sammenligningsgruppen ikke viste noen endringer (Pino-Pasternak et al., 2014, s.6). Elevene i 

intervensjonsgruppen fikk en økt evne til å kommunisere og verbalisere kunnskap om formen 

til oppgaven de jobbet med, og de forbedret sine ferdigheter i å overvåke egen atferd under 

oppgaveløsning, gjennom konstant vurdering av kvaliteten på egen prestasjon i forhold til hva 

oppgaven krevde. Ved analyse av de differensielle effektene intervensjonen hadde på de 

enkelte elevene, fant de ut at barn med lavere SRL ved pre-test, hadde betydelig effekt av 

intervensjonen på post-test. Elever som hadde høyere nivå av SRL i utgangspunktet viste 

derimot ingen signifikant endring over tid. Det kommer ikke frem hva årsaken til dette kunne 

være, men en plausibel forklaring kan tenke seg å være at intervensjonen ikke var tilpasset til 

å møte disse elevene der de er, og samtidig utfordrende og komplekse nok til å utvide deres 

ferdigheter i SRL til et høyere nivå. I så fall vil dette være også en viktig praktisk implikasjon 

for lærere. De må være bevisst på individuelle elevers proksimale utviklingssone for SRL-

ferdigheter, og blant annet tilpasse oppgaver og aktiviteter som krever mer selvregulert 

læring, så disse får noe å strekke seg etter og har muligheten til å utvide sin kunnskap om 

egne læringsprosesser. 

Play, Learning, and Narrative Skills (PLaNS) Project: Dette prosjektets formål var å 

benytte lek, veiledet av lærere, for å utvikle skolebarns motivasjon, kognitive prosesser, og 

metakognitive kunnskaper og refleksjon knyttet til skriftlige aktiviteter i klasserommet 

(Whitebread & Basilio, 2015). Utvalget var ni barneskoleklasser: tre førsteklasser, tre 

tredjeklasser og tre femteklasser (n=108). Intervensjonen varte i ett skoleår, og det ble foretatt 

tester før og etter intervensjonen for å måle dens effekt. 

Metode: Intervensjonen bestod av tolv episoder med lek- og konstruksjonsspill ved bruk av 

LEGO, som skulle stimulere elevenes skriveferdigheter i ulike fiktive og ikke-fiktive 

sjangere. Denne aktiviteten hadde to faser. Først kom en planleggingsfase der elevene i 

samarbeid presenterte ideer i 3D-format ved bruk av LEGO, strukturerte det de skulle skrive 

og øvde på å verbalisere ideene. I den andre fasen gikk de videre med den skriftlige delen på 

grunnlag av de planlagte ideene. Elevene og lærerne ble observert i klasserommet i løpet av 

skoleåret da de implementerte dette i pedagogisk praksis. De ble også intervjuet av 
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forskerteamet for å klargjøre deres perspektiver på å bruke slike metoder i undervisning og 

læring av skriveferdigheter. 

Resultat: Forfatterne fant signifikant forbedring blant annet på kvaliteten i elevenes skriftlige 

arbeider, og generell forbedring i skriveferdigheter, som økt kreativitet og metakognitive 

ferdigheter. Elevene var også mer engasjerte, interesserte og motiverte i disse aktivitetene 

gjennom hele året. De lærte å samarbeide bedre med medelever, sette ord på tankene sine, 

planlegge aktiviteter, og overvåke og kontrollere det skriftlige arbeidet underveis. Dette ga 

elever som i utgangspunktet ikke var så interesserte eller var svake skriftlig sjansen til å 

benytte den lekne og kreative siden sin, og dermed fikk de økt motivasjon til å skrive. I 

PLANS-prosjektet hadde elevene dermed muligheten til å praktisere skriveferdighetene sine i 

en lekende og ikke-truende kontekst som igjen bidro til å forbedre barnas holdning til skriftlig 

arbeid og deres motivasjon til å øve seg på å bli bedre skrivere (Pino-Pasternak et al., 2014; 

Whitebread og Basilio, 2015) 

Det kan antas begrensinger ved å benytte den omtalte studien av Pino-Pasternak et al. (2014) 

da det ikke var mulig å få tak i de originale forskningsartiklene omhandlende ChAT og 

PLaNS. Dermed var det mindre mulighet til å få et mer detaljert bilde av utvalgsprosessen, 

metodikk og måleinstrumenter som ble benyttet, samt detaljer over resultatet fra disse to 

intervensjonene. På den andre siden var det mulig å få se på det som ble gjort i studiene, samt 

få en oversikt over resultatene. Temaene som ble tatt opp her vurderes også som ganske 

aktuelle, da de viser konkrete klasseromspraksiser om hvordan lærere kan støtte utviklingen 

av SRL hos barneskoleelever. 
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5 Diskusjon  

Formålet med dette kapittelet er å besvare oppgavens problemstilling i lys av resultatene fra 

kapittel 4, og deretter drøfte funnene i lys av oppgavens problemstilling og oppimot 

teorigrunnlaget i kapittel 2. Studiene som ble presentert retter seg mot å avdekke hvordan 

lærere kan støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever. Resultatene i disse studiene 

styrker påstanden om at barneskoleelever har forutsetninger for å starte prosessen med å 

utvikle SRL, men påminner oss at det fordrer god pedagogisk praksis med siktemål å fremme 

dette hos elevene. Studiene beskriver blant annet hvilke faktorer som kan sies å være gode 

tiltak og hvordan opplæring og undervisning bør tilrettelegges for å støtte denne utviklingen. 

Det er dette denne oppgaven forsøker å finne svar på gjennom å sammenfatte de ulike 

pedagogiske implikasjonene som disse studiene viser til. 

I det følgende skal jeg først besvare hvordan lærere kan støtte utviklingen av SRL gjennom å 

sammenstille de mest sentrale pedagogiske implikasjonene som fremkommer i de utnevnte 

studiene. Dette er også ment for å gi oversikt over sentrale faktorer som støtter utviklingen av 

SRL, med utgangspunkt i studiene som ble presentert i kapittel 4. Deretter vil de ulike 

aspektene ved funnene drøftes opp mot teoriene om tidligere ble omtalt i kapittel 2. Funnene 

blir utdypet i detaljert form for å fremstille praktiske implikasjoner i kapittel 6. 

5.1 Hvordan kan lærere støtte utviklingen av SRL hos 

barneskoleelever? 

Som studiene viser, er SRL sterkt påvirket av klasseromspraksis. Dermed anses lærere som en 

viktig kilde til å støtte elevene i prosessen av å utvikle selvregulert læring gjennom å skape 

læringsmiljøer som fremmer denne. Lærerens rolle i å støtte elevene sine i denne prosessen 

kan være utfordrende, og det er viktig å forstå at det krever tid og god praksis for å utvikle 

effektive vaner i å implementere selvregulert læring. Særlig når det gjelder elever på 

barneskolenivå ser det ut til at det er viktig å ha gode, enkle og klare rutiner med mange 

øvelser. 

Studiene til Perry (1998), Perry et al. (2002), Pino-Pasternak et al. (2014) og (Dignath et al., 

2008a; 2008b) gir innblikk i hva læreren bør vektlegge for å støtte utviklingen av SRL hos 

elever, særlig i de første skoleårene. Deres viktigste poeng i dette henseende er:   
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• Lærere bør ha kunnskap og forståelse for betydningen av å ha kvalitet i deres 

interaksjon, dialog og kommunikasjon med elevene som sikter på å synliggjøre 

selvregulerte læringsprosesser (Pino-Pasternak et al., 2014). 

• Lærere bør organisere undervisning og læringsaktivitet som gir anledning til høy grad 

av elevinvolvering og som gir elevene muligheten til å kontrollere og foreta valg 

omhandlende sin egen læringsprosess og prestasjon. Lærere bør gi elevene sine 

muligheten til å være med på å planlegge læringsaktiviteter, øve på å sette opp 

læringsmål og gi elevene muligheten til å evaluere eget arbeid. Lærere bør utforme 

komplekse og meningsfulle oppgaver som bidrar til at elevene kan strekke seg til nye 

høyder og som oppmuntrer elevene til å utvikle ferdigheter og holdninger som 

karakteriser SRL (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014). 

• Pino-Pasternak et al. (2014) gir også innsikt i tre hovedkategorier av 

klasseromskontekst som kan påvirke utviklingen av SRL. De nevner faktorer relatert 

til type oppgaver, eller hvordan læreren utformer læringsaktivitetene, hvordan 

instruksjoner bør utformes og gis, og hvordan klasserommet og læringsmiljøet bør 

organiseres. Her vektlegges også hvordan læring bør synliggjøres gjennom språk, lek, 

dialog og samhandling for å fremme selvregulert læring. Disse faktorene kan være 

gode pedagogiske implikasjoner for læreres klasseromspraksis for å støtte utviklingen 

av SRL.  

• Lærerens rolle i denne prosessen er å gi gradert støtte gjennom stillasbygging av 

elevenes ferdigheter. De kan tilpasse utfordringer som er innenfor den individuelle 

elevs proksimale utviklingssone og gi instrumentell støtte gjennom å oppmuntre, 

veilede og tilrettelegge læringsaktiviteter. Lærere bør gi gode, nyttige og konstruktive 

tilbakemeldinger til elevene undervis, noe som igjen er med på å fremme deres 

kapasitet til planlegging, oppgaveutføring, selvrefleksjon, kontroll og gradvis økt 

ansvar for egen læring (Perry, 1998).  

• Under læringsaktiviteter bør lærere vektlegge kombinasjoner av ulike type strategier 

fremfor å undervise kun i enkle strategier, for å øke elevenes repertoar av disse. 

Utdyping eller elaborering, problemløsning, planlegging, og formative 

tilbakemeldinger er strategier som har vist seg å fungere godt å undervise i for 

barneskoleelever. Lærere bør også fokusere på å ha dialog som fremmer metakognitiv 
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refleksjon om hvorfor, når og hvordan en anvender ulike strategier (Dignath et al., 

2008a; 2008b)  

Studienes pedagogisk praktiske implikasjon vil bli tatt opp nærmere i kapittel 6, gjennom å 

flette de inn i Zimmermans modell (2000), for å vise hvordan lærere kan støtte 

utviklingsprosessen av SRL gjennom sykliske faser. 

5.1.1 Sosial-kognitiv tilnærming til SRL 

Studiene som ble presentert har et sosial-kognitivt perspektiv på SRL, der utviklingen av SRL 

ses på som en prosess som finner sted i interaksjonen mellom elevenes personlige og 

atferdsmessige faktorer samt læringsmiljøet. For at eleven skal tilegne seg SRL-ferdigheter og 

bruke disse ferdighetene, er det altså først og fremst avgjørende hvordan elevens 

karakteristikk er, hans/hennes tanker og tro på egen mestring og hvordan vedkommende 

oppfatter sitt læringsmiljø. Samtidig hvordan læringsmiljøet er organisert og lærerens rolle en 

sentral faktor. Dette antyder at for at SRL skal utvikles må det foreligge en interaksjon 

mellom elevens forutsetninger og læringsmiljøet. Perry et als. (2002) studie viser for 

eksempel potensialene som til og med barn i førskolealder har til å engasjere seg i 

selvregulerende atferd, som planlegging, overvåkning, problemløsing og evaluering. Dette 

forutsetter at lærere tilpasser læringsaktiviteter til et slik engasjement. Metastudiene viser 

også at intervensjoner som ble utviklet basert på sosial-kognitive teorier om selvregulert 

læring hadde bedre effekt på utviklingen av SRL hos barneskoleelever, sammenlignet med 

intervensjoner som kun var basert på kognitive/metakognitive teorier eller motivasjonsteorier. 

Selv om et sosial-kognitivt perspektiv på SRL blir oppfattet som en teori med balansert syn på 

de sosiale faktorene og de kognitive faktorene hos individer og i hvilken grad de spiller en 

rolle, har perspektivet også blitt kritisert for at de sosiale aspektene ikke bevilges en 

likeverdig og vesentlig status som de personlige kognitive faktorer (Jackson, MacKenzie & 

Hobfoll, 2000). Kritikere mener at teorien ser ut til å være opptatt av hva som skjer på det 

mentale planet hos enkelte individer og at det er betydelig fokus på elevenes ferdigheter i å 

observere, innstille og selv regulere forholder knyttet til deres læringsmiljø, mens det er 

begrenset fokus på hvordan miljøet kan støtte eller hemme denne prosessen. Til eksempel 

definerer Zimmerman (1989: s.329) den selvregulerte eleven slik «…such students personally 

initiate and direct their own efforts to acquire knowledge and skills rather than relying on 

teachers, parents, or other agents of instruction.» Til tross for at Zimmerman antas å være en 
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tilhenger av sosial-kognitiv tilnærming i sin utforming av SRL, ved en direkte tolkning, kan 

denne beskrivelsen illustrere et noe idealistisk bilde av den autonome eleven, som er preget av 

egenmotivasjon, initiativ og utholdenhet.  

En slik definisjon understrekker ikke individuelle forutsetninger og forskjeller, eller 

miljømessige muligheter og begrensninger. Min oppfatning er at dette ved første øyekast, uten 

å virkelig ha satt seg inn i hva fenomenet SRL innebærer, kan føre til en feilvurdering som 

kan være et hinder i læreres klasseromspraksis for å støtte SRL hos elever, da særlig på 

barneskolenivå. Selv om begrepet «selv» i selvregulert læring henviser til den lærende/eleven 

(Winne & Perry, 2000), er det viktig å presisere at det ikke betyr at dette er en «soloaktivitet». 

Særlig i tidligfasen av SRL-utvikling vil elever trenge mye sosial støtte for å utvikle SRL-

ferdigheter (Zimmerman, 2000). Studiene (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et 

al., 2014, Dignath et al., 2008a; 2008b) konstaterer at utviklingen av SRL er en kompleks 

prosess som krever tid, mye praksis, samt bevisst lærerstøtte. Særlig Perry (1998) og Perry et 

al. (2002) beskriver i sine studier lærerens måte å støtte utviklingen av SRL hos elevene som 

en klassekultur og en del av læringsaktivitetene. 

5.1.2 Utviklingen av SRL krever tid 

Ut ifra metaanalysene ser vi at jo lengre intervensjonen varte, jo høyere var effektstørrelsen. 

Dette indikerer at det å utvikle SRL krever tid, og at utviklingen av selvregulert læring ikke 

bare er relatert til alder, men også grad av erfaring. Ettersom elever får mer erfaring i hvordan 

de kan regulere egen læring, for eksempel ved å anvende ulike strategier og øve på 

metakognitiv refleksjon, er det mer sannsynlig at dette blir automatisert og sofistikert med 

tiden. Dette samsvarer med Zimmermans teori om utviklingen av SRL (2000). Siden yngre 

elever foreløpig ikke har et tilstrekkelig strategirepertoar, kan de også ha særlig behov for 

oppmuntring og motivasjonsstøtte for å lære seg SRL-strategier. Det bør dermed gis 

langsiktig og kontinuerlig opplæring med tilstrekkelige muligheter til å øve seg og 

automatisere bruk av ulike strategier, samt få hjelp til å oppdage hvordan de kan overføre 

lærte strategier til andre læringssituasjoner. 

5.1.3 Gradert støtte i å utvikle SRL-ferdigheter  
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Elever på dette utviklingsnivået (under 10-11 år) er fortsatt under kognitiv og metakognitiv 

utvikling, mye gjenstår å læres og de trenger fortsatt en del hjelp, veiledning og støtte for å 

utvikle ulike ferdigheter (Paris & Paris, 2002; Flavell et al., 1985). Akkurat som alt annet, 

trenger de også gradert støtte for å utvikle ferdigheter i å regulere egen læring. For å utvikle 

selvregulert læring må elevene gjennom ulike nivåer av selvregulering til de oppnår et nivå 

for effektiv SRL på en adaptiv måte og i vekslende forhold (Zimmerman 2002). Ved 

gjennomgåelse og analyse av disse studiene, ble det mer og mer klart at lærerens rolle og 

deres organisering av læringsmiljøet har mye å si for elevenes utvikling av SRL. Ut ifra disse 

studiene ser det derfor ut til at unge elever som ennå utvikler sin kognitive og metakognitive 

kunnskap og strategi fortsatt vil være avhengige av ulike former for ekstern påvirkning og 

tilbakemelding fra læreren. Elever lærer seg SRL-ferdigheter fra modeller, gjennom å imitere 

og reprodusere det de observerer og får erfaring i. Derfor kan de ha særlig behov for en 

direkte og spesifisert undervisning av både kognitive og metakognitive strategier for å utvide 

sitt strategirepertoar. Mens eldre elever derimot får bedre nytte av andre former for støtte som 

gir dem mulighet til å utvide og videre utvikle SRL-prosesser som de allerede disponerer for å 

nå et nivå av mer sofistikert strategibruk (Dignath & Büttner, 2008). I følge Zimmerman 

(2002) er det bare på de høyere utviklingsnivåene elever kan kontrollere og regulere sin egen 

læringsprosess uavhengig av andre, mens elever på tidligere utviklingsnivåer fortsatt vil 

trenge mer støtte. 

5.1.4 Å støtte utviklingen av SRL krever varierte strategier 

Metaanalysene gir for eksempel bevis på at selvregulert læring kan utvikles allerede på 

barneskolenivå, og gir en generell innsikt i hvilke SRL-komponenter som ser ut til å gi god 

effekt på utviklingen av SRL i ulike kontekster. Metaanalysene gir også innblikk i hvor 

omfattende SRL-prosesser er, og fordrer forståelsen av at elever vil trenge ulike tilnærminger 

og ulik vektlegging av SRL-strategiske former i ulike kontekster og fag. Dette støtter også 

faktumet at SRL ikke bare vil variere med alderstrinn, men også innenfor samme 

aldersgruppe, og må tilpasses i ulike sammenhenger (Zimmerman, 2002; Winne & Perry, 

2000). Det vil si at lærere bør ha varierte tilnærminger når de skal støtte utviklingen av 

selvregulert læring hos barneskoleelever. For eksempel bør det i matematikkfaget være 

vektlegging av å innføre et repertoar av problemløsningsstrategier som elevene kan anvende, 

og at man i tillegg fokuserer på å øke elevenes metakognitive refleksjoner på strategiene de 

bruker, og samtidig jobbe med hvordan de kan holde motivasjonen oppe for å tilegne seg og 
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bruke disse strategiene. Intervensjonsprogrammer som baserer seg på å bygge 

strategirepertoar og søker å støtte elevenes motivasjon ser ut til å være mest effektive for 

barneskoleelever (Dignath & Büttner, 2008). 

Metaanalysene viser også at det er viktig å anerkjenne innflytelsen av metakognitiv 

refleksjon. Det er ikke nok å lære elevene spesifikke kognitive og metakognitive strategier, 

men læreren må også kunne forklare hvorfor de er nyttige, når disse strategiene kan og bør 

anvendes, og hvordan de bør gjøre dette. En kan altså ikke påstå at en konkret aktivitet vil 

fungere. For å faktisk kunne støtte selvregulert læring i sin helhet må alle SRL-komponentene 

forstås og tas hensyn til, men det må også varieres og vurderes etter hva som er 

hensiktsmessig fra en kontekst til en annen. Faktorene som støtter utviklingen av SRL i 

lesing, er ikke nødvendigvis de samme i skriftlige aktiviteter eller i matematiske fag. Dette 

gjelder spesielt når man henviser til spesifikke strategier i SRL-prosesser. 

5.1.5 Å utvikle SRL krever lærere som har god SRL-kunnskap 

Ut ifra metaanalysene ser vi at effektstørrelsen var høyere der intervensjonen ble utført av 

forskerne sammenlignet med lærerne. Dette indikerer blant annet at det er behov for grundig 

forskning som sikter på å forbedre lærerens rolle i å gjennomføre SRL i klasserommet 

(Dignath et al., 2008b). Tre av studiene (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 

2014) har særlig fokusert på hvordan lærerens støtte spiller en avgjørende rolle i utviklingen 

av SRL hos barneskoleelever. Dette krever lærere som har både faglig og praktisk kunnskap 

om hva SRL er og hvordan kunne implementere dette i læringsaktivitet. 

Dette gir også gode grunner til å argumentere for at lærere både trenger et godt faglig 

grunnlag, fleksibilitet og muligheten til å utvikle sin kunnskap om SRL og anvendelsen av det 

i praksis. Som Perry (1998) presiserer: Selv om skolene implementerer mange pedagogiske 

innovasjoner i den hensikt å effektivisere læring, gir det fortsatt ingen garanti for at lærere kan 

støtte elevenes utvikling av selvregulert læring. Praksis som har formål å fremme SRL krever 

mer enn å presentere lærere for moderne tilnærminger, vurderinger og pedagogiske 

instruksjoner. Det er mer sannsynlig at lærere har behov for vedvarende og detaljert 

veiledning som tar sikte på å hjelpe dem til å utvikle dyp forståelse for hvordan deres 

klasseromspraksis har innflytelse på elevene. I tillegg bør skolen støtte lærere og gi dem 
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muligheten til å implementere og eksperimentere med alternative undervisnings- og 

vurderingsmetoder, og praktisere ulike måter å støtte elevers SRL i læringsaktiviteter. 

Det som blir påpekt i implementering av intervensjoner og dens intenderte effekt er at denne 

viser seg å være svakere når intervensjonen blir implementert av lærere enn når den blir utført 

av forskerne (Dignith et al. 2008). Det kan være flere grunner til dette. Det kan for eksempel 

være et tilfelle av «the observers paradox» (Gordon, 2013), altså at elevene oppfører seg 

annerledes når forskerne er til stede enn ellers. En annen plausibel forklaring er at lærerne 

eventuelt ikke har fått god nok opplæring i den aktuelle intervensjonen og hvordan den kan 

realiseres i praksis. Selv med god læreropplæring vil det være kunnskapsforkjeller mellom 

forskeren, som selv har utviklet intervensjonen og kjenner godt til hvordan den kan realiseres 

i praksis, og læreren som en sekundærkilde til intervensjonen, som det forventes skal ha 

tilsvarende kunnskap om intervensjonen som forskerne har, noe som sannsynligvis er 

urealistisk. Et godt tiltak i slike intervensjoner kan være som Perry et al., (2002) utførte i sin 

studie, der læreren i høy grad ble involvert og hadde en med-forskerrolle både i forkant av og 

underveis i intervensjonsprosessen. Perry og medforfatterne argumenterer for at dette 

vedvarende samarbeidet bidro til en vellykket implementering av intervensjonen, blant annet 

gjennom å gi lærerne muligheten til å reflektere over egen praksis. Ved å dele ideer og tanker 

med kollegaer og forskerne utviklet de dypere kompetanse og forståelse for prosessen, og 

kunne bidra til positive endringer underveis.  

5.1.6 Betydningen av gruppearbeid for barneskoleelever 

I studiene til Perry (1998), Perry et al. (2002) og Pino-Pasternak et al. (2014) blir betydningen 

av lærerens tilrettelegging for gruppesamarbeid demonstrert som en sentral faktor for 

elevenes læring, motivasjon, og som en læringsaktivitet som støtter elevenes SRL, gjennom å 

oppmuntre elevene til å dele tanker, ideer og strategier, samt skape metakognitive refleksjoner 

i felleskap. Dette samsvarer ikke med resultatene fra metaanalysene (Dignath et al. 2008a; 

2008b). Disse viser til at intervensjoner som la vekt på gruppearbeid hadde mindre 

effektstørrelse enn intervensjoner som ikke gjorde det. I følge Dignath et al. (2008a), ettersom 

gruppearbeid ikke var et viktig emne i deres metaanalyse, er det begrenset info om hvordan 

implementeringen av gruppesamarbeidet foregikk i læringskonteksten og hvordan lærere og 

forskere jobbet med samarbeidsgruppen. De hadde heller ikke info om hvordan elevene 

opplevende gruppearbeidet og om de fikk nok instruksjoner underveis. Årsaken til denne 
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negative effekten kan være at elevene enten ikke fikk nok instruksjon om hvordan de skulle 

samarbeide i grupper, eller at de ikke var vant til dette. Som Perry (1998), Perry et al. (2002) 

og Pino-Pasternak et al. (2014) understreker, må gruppesamarbeid være strukturert og 

veiledet av læreren i tillegg til mening og formål. Eksplisitt instruksjon av gode samarbeids- 

og kommunikasjonsteknikker er viktige for å støtte deling av tanker og meninger (Grau & 

Whitebread, 2012). For eksempel ble det i ChAT prosjektet (se kapittel 4.5) benyttet en 

ramme kalt for ‘rules for talk’, som gikk ut på å lage rammer for ord og begreper som kunne 

benyttes under dialoger og diskusjoner, og som var spesifikt rettet mot aktiviteter som 

gruppearbeid for å bevisstgjøre elevene om hvordan man kunne lede en samarbeidsgruppe i 

felleskap, og for å oppmuntre til felles problemløsing og resonnering. Dette forbedret 

elevenes ferdigheter til å samarbeide og fremmet deres metakognitive kunnskap og refleksjon 

(Pino-Pasternak et al., 2014). 

5.1.7 Muligheter og begrensninger ved studiene 

Begrensingene til metastudiene med tanke på å svare på oppgavens problemstilling er at de 

mangler innsikt i hvilke spesifikke strategier som har god effekt i hvilke læringkontekst, 

hvordan disse strategiene bør undervises i en praktisk sammenheng, og hvilke praktiske 

komponenter i klasserommet som fremmer selvregulert læring. Det som gjør Perry (1998) og 

Perry et als. (2002) studier relevante er at de fokuserer på å bevisstgjøre lærere om de 

spesifikke trekkene ved SRL og klasseromspraksisene og kontekstene som kan bidra til å 

støtte utviklingen av SRL utover det å påvise den generelle effektiviteten av SRL-

intervensjoner som Dignith et al. (2008a; 2008b) forsøker å fremstille i sine studier. Det er 

selvfølgelig meget nyttig å ha grunnleggende ideer om hvilke kategorier av strategier eller 

komponenter som ser ut til å være nyttige på generell basis, men dette gir dessverre ikke 

tilstrekkelig praktisk kunnskap som lærere kan anvende i klasserommet for å støtte 

utviklingen av SRL hos elever på barneskolenivå. Effektiv selvregulert læring er ikke bare 

betinget individuelle kognitive, metakognitive og motivasjonsfunksjoner eller -evner, men det 

kan også begrenses og fremmes av kontekstuelle faktorer i elevenes læringsmiljø. Derfor er 

det viktig at forskning kan identifisere typer av aktivitet, organisering av undervisning, 

hvordan instruksjoner blir gitt og hvilke roller læreren bør innta i denne prosessen for å 

fremme SRL hos yngre elever.  



68 

 

Individuelle forskjeller i SRL hos elevene: Som tidligere nevnt må SRL illustreres som en 

krevende prosess. Det er ikke slik at elever enten kan eller ikke kan regulere egen læring, og 

det er variasjon i hvor effektiv man er i så måte (Zimmerman, 2000). Denne individuelle 

forskjellen fører dermed også til variasjon i hvilke deler av SRL man mestrer og hvilke man 

trenger mer støtte i. For eksempel kan noen elever være gode på å planlegge hvordan de vil 

utføre en oppgave eller aktivitet, men kan fort gi opp hvis de møter på utfordringer. Andre 

kan ha gode repertoar av ulike strategier, men ikke like gode ferdigheter i selvrefleksjon og 

selvevaluering. Noen elever kan være motiverte, men uten kunnskap om ulike strategier og 

strategibruk. Dette er noe som bør reflekteres over, men som, kanskje noe overraskende, ikke 

ser ut til å være et tema i disse artiklene.  

Det må kunne hevdes at det er sentralt at lærere er bevisste over individuelle forskjeller i SRL 

hos elevene for å tilpasse hvilke støtte eleven vil ha behov for. Lærere bør være 

oppmerksomme på at karakteristikk av SRL ikke bare varierer med alder og utviklingsstadier, 

men også innenfor elevgruppen på samme utviklingsnivå, samt innenfor en individuell men 

på tvers av situasjoner. Imidlertid er det som kan sies å være felles for elever i alle aldre at de 

kontinuerlig må tilpasse seg ulike og skiftende krav som inngår i en læringsprosess og i de 

multiple kontekstene læring finner sted i, på en fleksibel måte, med god støtte fra sine lærere. 

Lærere kan skape et læringsmiljø som støtter og gir muligheten til at elever kan søke 

utfordringer, ved å engasjere dem i komplekse og åpne aktiviteter, modellere hvordan de skal 

ta ansvar og reflektere over deres læringsprosess. Det er midlertid viktig å være klar over at 

dette ofte kan være utilstrekkelig, spesielt for lavtpresterende elever og elever som har 

lærevansker (Paris & Paris, 2001). I slike tilfeller kan det foreligge et spesielt behov for at 

læreren ikke bare modellerer, men også gir spesifikke eksplisitte instruksjon av ulike 

strategier.  

Begrepet motivasjon i metaanalysene til Dignith et al. (2008a; 2008b): Motivasjon slik det 

ble gjennomgått tidligere (se 2.3.4) er en viktig komponent i SRL. Teorier om motivasjon og 

motivasjonsstrategier er ganske omfattende og består av mange ulike bestanddeler og 

faktorer. Metaanalysen beskriver ikke grundig hva disse intervensjonene legger i teorier om 

motivasjon og begrepet motivasjonsstrategi, og det kommer ikke fram hva det antas er 

forskjellen mellom dem i deres analyse. Disse variablene ser ut til å variere en del i en og 

samme kontekst. Dette kan ha å gjøre med hvilke motivasjonsteorier de ulike intervensjonene 

har fokusert på, og hva slags motivasjonsstrategi det er som blir undervist i de ulike 
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kontekstene. Ettersom metaanalysene benytter disse begrepene som en viktig del av analysen, 

bør det presiseres hva slags motivasjonsteori og motivasjonsstrategi det er snakk om, så 

resultatene ikke mistolkes.  

I metaanalysen til Dignith et al. (2008b) blir metakognitive strategier og kognitive strategier 

ansett som viktige kompneneter, men det kommer ikke frem spesifikt hvilke metakognitiv og 

kognitiv strategi dette gjelder. I den andre metaanalysen til Dignith et al. (2008a) er dette 

bedre presisert. På den andre siden, fordi en metaanalyse ofte må forholde seg til mange ulike 

variabler der alt skal kvantifiseres og fremstilles i tall, kan det være utfordrende å inkludere 

mer detaljerte underkategorier av strategier som tilleggsvariabler i analysene. Derfor har 

analysen også kategorisert typer strategiske instruksjoner i tre bredere former for strategier: 

kognitive, metakognitive og motivasjonelle. Slik vil metaanalysene kun gi en bred innføring i 

SRLs komponenter, men ikke dypere innblikk i dens ulike variabler. På så måte kunne det ha 

vært mer hensiktsmessig å sette seg inn i noen av intervensjonene selv for å få dypere 

innblikk i dette.  

Studiene som her ble presentert gir overbevisende evidens for de positive effektene av SRL-

intervensjoner på barneskoleelevers akademiske prestasjoner, læringsprosesser og motivasjon 

for læring. Allikevel er det relevant å nevne at dette ikke nødvendigvis innebærer at det 

positive utfallet kan generaliseres på tvers av kontekster og til norske barneskoleforhold.  
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6 Implikasjoner 

Dette kapittelet skal forsøke å presentere en mer systematisk praktisk anvendelig kunnskap 

gjennom å flette de pedagogiske implikasjonene som ble identifisert under den tidligere 

gjennomgangen av studiene (se. kapittel 5.1) inn i Zimmermans (2000) Cyclical phases 

model. Som det ble nevnt (se kapittel 2.4.1) beskriver denne modellen hvordan SRL-prosesser 

foregår gjennom tre sykliske faser. Modellen viser også den gjensidige avhengigheten av alle 

SRL- komponenter (kapittel 2.3) og kan hevdes å være godt egnet for implementering i 

klasserommene på barneskolen (Zimmerman, 2000). Hensikten her er å forsøke å tydeliggjøre 

hvordan lærere kan integrere SRL i sin klasseromspraksis gjennom å benytte sykliske faser, i 

prosessen av å støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever. Selv om studiene kommer 

med brukbare forslag og noen spesifikke faktorer for hvordan læreren kan støtte utviklingen 

av SRL hos sine elever, kan det å sette disse implikasjonene inn i en mer systematisk orden 

gjøre det mer oversiktlig for lærere å anvende i klasseromspraksis og i læringsaktiviteter. 

Hensikten her er også å tolke og utdype funnene slik at de kan bli mer begripelige for lærere i 

utviklingsprosessen av SRL. Derfor vil denne modellen brukes for å vise hva læreren kan 

foreta seg i de ulike fasene for å fremme selvregulert læring.  

6.1 Å støtte utviklingsprosessen av SRL gjennom sykliske 

faser hos barneskoleelever 

For det første er det viktig at læreren utformer undervisning og delegerer oppgaver som gir 

muligheter til å praktisere hver av de tre SRL-fasene. Oppgavene bør være innenfor den 

enkelte elevers proksimale utviklingssone. Altså bør oppgaver formuleres komplekst nok, 

men ikke utover det eleven kan klare med litt støtte. For det andre, ved utformingen av 

oppgavene bør det tildeles plass og mulighet for en grad av valgfrihet, med mulighet for 

refleksjon over egne valg (f.eks. hva, hvem, hvordan, hvor og når de skal jobbe med 

oppgaven). Slik kan elevene kontrollere utfordringer, ta meningsfulle beslutninger, føle at de 

er inkludert og oppleve eierskap til egen læring underveis. Læreren kan utforme oppgaver og 

aktiviteter som er komplekse, som engasjerer til felles diskusjon og som retter seg mot flere 

mål (Pino-Pasternak et al. 2014). Oppgaven bør også belyses på en måte som gir mening for 

elevene, som kan kobles til elevenes tidligere erfaringer og interesser, og som har klare formål 

og beskriver nytten til den konteksten de er i (Perry, 1998). Dette bidrar også til at de utvikler 
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mer bevissthet over hvordan de tenker rundt oppgaven og utvikler ferdigheter i å kontrollere 

ulike sider ved oppgaven. 

6.1.1 Planleggingsfasen 

Som vi har sett tidligere (kapittel. 2.4.1) har denne fasen to viktige punkter: oppgaveanalyse 

og motivasjonsoppfatning (Zimmerman, 2000). Her skal vi fokusere på hvordan læreren kan 

støtte elevene med å sette mål og analysere sider ved oppgaven. Selv om disse studiene ikke 

har hatt direkte fokus på å bevisstgjøre og trene opp elevene i å sette mål, har alle studiene 

fokusert på betydningen av planlegging. For eksempel hadde lærere i den høyt-SRL 

fremmende klasserommet i Perrys (1998) studie fokus på å sette av tid til en fellesplanlegging 

før skriveaktiviteten, og å involvere elevene i planleggingen av hva som skulle gjøres og hva 

formålet var med aktiviteten. Undervisning i planleggingsstrategi anses også som en viktig 

faktor i utviklingen av SRL (Dignath et al., 2008a). Trening i å sette mål har positiv effekt på 

elevenes motivasjon for å komme i gang med aktiviteten, har veiledende funksjon under 

utføring av oppgaven, gir innsikt i meningen med aktiviteten og har positiv effekt på 

mestringsforventning (Zimmerman et al., 1992). Dette må betraktes som en betydningsfull 

fase, da den gir viktig grunnlag for elevens videre arbeid med oppgaven eller aktiviteten, samt 

mestring av mål. Her skal elevene på grunnlag av planlegging og mål få hjelp til å visualisere 

gjennomføringen av oppgaven uten å fysisk gjøre det. God planlegging vil være en støtte for 

elevene under gjennomføringen av oppgaven, og vil kunne bidra til at de opplever mestring 

(Perry et al., 2002). 

Oppgaveanalyse: målsetting og strategiplanlegging 

I denne fasen er det viktig at læreren vurderer hvilke kompetanser eleven har eller må ha for å 

gjøre en realistisk vurdering av en oppgave og for å kunne sette seg opp mål (Zimmerman, 

2000). Elever på dette utviklingstrinnet kan ha begrensende ferdigheter til å kunne sette 

realistiske læringsmål (Zimmerman et al., 1992; Dignith et al., 2008a; 2008b). Realistiske mål 

krever kunnskap om egne ferdigheter, om oppgaven og om situasjonen. Forståelse av hva som 

er realistiske mål, og hva som må til av aktivitet for å nå målet, varierer. Det avhenger også av 

ulike forhold, som for eksempel elevenes tidligere erfaring med SRL, hvor god kjennskap de 

har til oppgaven og temaet og hvordan aktiviteten er utformet. For noen elever vil dette falle 

naturlig, mens for andre kan dette være svært krevende å forstå (Winne & Perry, 2000). 
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Dermed er ikke målet å få elevene til å sette egne læringsmål med det første, men å starte 

prosessen med å støtte utviklingen av SRL gjennom å skape bevissthet rundt det «å sette seg 

et mål», samt skape dialog med elevene om læringsmålet som læreren har strukturert på 

forhånd (Perry, 1998; Perry et al., 2002). Ettersom fokus på språkbruk, kommunikasjonsform 

og dialog sies å ha positiv effekt på elevenes evne til å artikulere eller formulere 

oppgaverelatert metakognitiv kunnskap (Pino-Pasternak et al., 2014, s.6), kan det være 

hensiktsmessig å bruke god tid i starten av en aktivitet, til å engasjere og oppmuntre elevene 

til å uttrykke seg og dele sin forståelse av oppgavens egenskaper og formål med hverandre 

(Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014). 

Å ha dialog om hva det vil si å sette seg et mål og hvilke hensikter det har: For det første 

kunne det være nyttig å øke elevenes kunnskap om begrepet «mål», og skape dialog med 

elevene om det «å sette seg mål» på en enkel måte, gjennom å knytte begrepet til eksempler i 

kontekst. Man kan invitere elevene til å fortelle åpent om sin oppfatning av begrepet, 

oppmuntre dem til å snakke om eventuelle mål de tidligere har satt seg, hvorfor de satte opp 

dette målet og hvordan de ønsket å nå det. Læreren kan bruke seg selv eller andre eksempler 

for å modellere og demonstrere alternative mål (Perry et al., 2002). Slike dialoger kan 

karakteriseres som kognitivt og metakognitivt utvidende (Perry, 1998; Perry et al. 2002; Pino-

Pasternak et al., 2014), og er med på å forme økt bevissthet rundt hvordan og hvorfor en bør 

sette seg mål. Slike samtaler om de ulike grunnleggende begrepene i selvregulert læring vil 

også bidra til å øke elevenes kjennskap til sine egne tanker og handlinger, og sammenhengen 

mellom disse (Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014). 

Oppmuntre elevene til å sette opp egne mål: Elevene kan øve seg på å sette individuelle 

mål etter egen interesse, eller klassen kan lage noen felles mål de skal oppnå. Her har læreren 

anledning til å vurdere elevenes generelle forståelse og enkeltelevenes ferdigheter i 

målsetting, samt vurdere hvilke elever som strever mer enn andre, for å kunne gi umiddelbar 

veiledning og hjelpe eleven til å reflektere over målet. Urealistiske eller upassende mål kan 

ofte påvirke motivasjonen på en uhensiktsmessig måte, derfor er det viktig at læreren 

gjennom dialog og gode tilbakemeldinger hjelper elevene å sette oppnåelige mål og bidra med 

råd om hva som skal til for å nå dette. Forutsetninger blir da at læreren bevisstgjør elevene om 

personlige, atferdsmessige og miljømessige forhold som må tas i vurdering av mål. Dermed 

kan de øve seg på å vurdere om målet de har satt seg er realistisk, vurdere hvor lang tid det vil 
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ta, hvor ofte de har muligheten for å øve seg på dette og hvordan, ved å øve seg på å lage en 

strategisk plan for å jobbe mot å oppnå målet. 

Fremme elevenes kunnskap om målsetting relatert til læringsaktiviteten: Generelt kan 

det være relevant å analysere oppgaven i felleskap for å støtte elevenes metakognitive 

refleksjon rundt oppgaven og dens formål (Perry, 1998; Perry et.al 2002; Pino-Pasternak et 

al., 2014). Læreren kan for eksempel sette av 10-15 minutter til felles klassemøte, med den 

hensikt å involvere elevene i planleggingen av aktiviteten (Perry, 1998). Her kan læreren 

avklare på forhånd hva som er ukens tema, og ha en dialog om ukens og dagens læringsmål 

for det spesifikke faget. I følge Schunk og Ertmer (2000) har spesifikke mål som oftest bedre 

effekt enn generelle mål, spesielt for elever på barneskolenivå og med tanke på deres 

motivasjon. Målutformingen må også tilpasses etter kompleksiteten i oppgaven (Schunk & 

Ertmer, 2000). Læringsmålet bør være avgrenset, realistisk, presiseres godt og være forståelig 

for elevene. Samtidig bør det gis mulighet for fleksibilitet og valgfrihet innenfor denne 

rammen, slik at elevene kan kontrollere læringsutfordringer (Perry, 1998; Perry et al., 2002; 

Pino-Pasternak et al., 2014). Ukeplanen kan for eksempel være et godt utgangspunkt for å 

konstatere læringsmålet. For å støtte prosessen med å utvikle mer bevissthet rundt dette, kan 

elevene gjerne inviteres til deltakelse så de får frem sitt synspunkt og får muligheten for å 

spørre om det er noe som virker uklart. Læreren i samarbeid med elevene kan eventuelt 

utvikle lister over ulike mål, og gjøre disse mer synlige for elevene slik at de selv kan velge ut 

det målet de vil arbeide mot (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014). 

Støtte elevenes metakognitive refleksjoner i prosessen av å sette læringsmål: I målsetting 

vil spørsmål av typen ‘hva skal jeg lære?’, ‘hva kan jeg om temaet fra før?’, ‘hvorfor er det 

viktig å lære noe om dette?’ kunne gi elevene mer innsikt i egen læringsprosess, gi dem økt 

følelse av kontroll, styrke forståelsen av nytteverdien av det de lærer, aktivere 

bakgrunnskunnskap samt gjøre det lettere å se sammenhenger mellom det faglige på skolen 

og dagligdagse situasjoner (Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014). Prosessmål om 

hva som skal gjøres trinn for trinn ser ut til å ha bedre effekt enn resultatmål alene (Schunk & 

Ertmer, 2000). På denne måten brytes målene opp for å gjøres mer overkommelige, noe som 

forenkler det å forholde seg til, se og følge planen for elevene.  

Lærere kan også støtte elevenes SRL ved å oppmuntre til å stille seg selv metakognitive 

spørsmål som utvikler deres kunnskap om forhold hos seg selv og hvordan de jobber best. 

Eksempelvis: Hvilke fag liker jeg? Hva blir jeg forstyrret av? Hvordan jobber jeg godt? Hva 
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kan jeg mye eller lite om? Hva er jeg god til? Hva har jeg lyst å lære mer om? Metakognitive 

spørsmål som utvikler elevenes bevissthet rundt oppgavens forhold kan være av typen: Hva 

handler oppgaven om? Er det noe jeg kan om dette fra før? Hvor lang tid har jeg på 

oppgaven? Hvem kan jeg spørre om hjelp? Hvilke metoder eller strategier kan jeg bruke? Når 

lærere bevisst fører en åpen daglig dialog og hjelper elevene å språkliggjøre deres tanker om 

forhold ved seg selv, ved oppgaven de møter på, og eventuelle strategier de kan anvende i den 

aktuelle oppgaven i forkant av en oppgaveløsning, vil det naturlig nok fremme metakognitiv 

bevissthet hos elevene (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014; Dignith et 

al., 2008a; 2008b). 

Valg av strategier og arbeidsmetoder: Planleggingsfasen, der eleven skal analysere 

oppgaven, sette mål og deretter velge strategier og arbeidsmåter for å oppnå målet, kan ofte 

være en krevende prosess, særlig for barneskoleelever da de ikke har tilstrekkelig kunnskap til 

å regulere læring selv (Zimmerman, 2000). Dermed kan de ha behov for ekstra støtte og 

veiledning i denne prosessen (Perrys, 1998; Perrys et al., 2002; Dignith et al., 2008a; 2008b). 

Å velge strategier og metoder for å oppnå et mål krever ulike former for kognitive og 

metakognitive ferdigheter, som kunnskap om ulike strategier, kunnskap om hvilke strategier 

som er gunstige å bruke på den aktuelle oppgaven, kunnskap om når er det er gunstig å bruke 

de ulike strategiene, og kunnskap om hvordan strategien skal utføres for å være mest effektiv. 

Dermed vil det være særlig nødvendig at læreren trener elevene eksplisitt i ulike strategier ut 

ifra hva slags oppgave eller aktiviteter det gjelder (Dignith et al., 2008a; 2008b).   

I følge Perry (1998) hadde elever positivt læringsutbytte og lærte seg ulike strategier gjennom 

å være med på diskusjoner, gruppesamarbeid og dele ideer og strategier for å finne ut hva en 

oppgave krever og for å nå det oppsatte målet. Gjennom klassediskusjoner kan elevene få 

erfaring i hvordan andre elever tenker om noe, og få innsikt i ulike tanker og løsninger om en 

og samme oppgave. Det er viktig å påpeke at for å støtte elevenes SRL er det ikke 

tilstrekkelig å bare trene elevene på strategier og hvordan disse skal anvendes. Eksempelvis 

kan læreren i en leseaktivitet be elevene sette strek under vanskelige ord som de ikke forstår, 

og ha en feilaktig oppfatning av at elevene vet hvorfor de skal gjøre det, når de i virkeligheten 

muligens bare gjør det de har fått beskjed om, uten å tenke på hvorfor. Det er derfor viktig at 

læreren eksplisitt beskriver, forklarer og synliggjør fordelen med å bruke strategiene og når 

disse kan anvendes, slik at elevene forstår og blir mer bevisste på hvorfor de gjør det de gjør 

(Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014; Dignith et al., 2008a; 2008b). 
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Å forbedre elevenes motivasjon og mestringsforventning: Som det har blitt nevnt tidligere 

i denne oppgaven anses motivasjon som en viktig komponent i SRL. Faktorer som er knyttet 

til elevenes motivasjon – som deres interesser, oppfatninger om oppgavens verdi, tro på egen 

mestring, forventninger de har om utfallet, samt deres målorientering, vil påvirke den første 

fasen av SRL-prosessen, altså målsetting og strategisk planlegging. Ames (1992) beskriver 

viktigheten av at læreren er bevisst på individuelle forskjeller hos elevenes målorientering, og 

kan se forskjellen på om det er læringsmål eller prestasjonsmål som er dominerende hos den 

enkelte elev. Elever med læringsmål som dominerende ønsker mer kompetanse for å kunne 

mestre eller forstå noe nytt. De har dermed høy kapasitet for læring, viljen til å prøve seg på 

utfordrende oppgaver og setter seg høye, men realistiske mål. For elever med prestasjonsmål 

som dominerende er det viktigere hvordan de blir oppfattet av andre, heller enn hva de faktisk 

lærer. Disse kan dermed ha en tendens til å velge altfor vanskelige mål eller for lette mål, og 

har en sterkere tendens til å ville konkurrere med de andre i klassen. I slike tilfeller bør 

læreren organisere læringsaktiviteter som er læringsmålorientert og som fremhever 

mestringsmål (Zimmerman & Campillo, 2003; Ames, 1992). 

Elevenes mestringsforventning predikerer ofte valg av oppgave, utfordringsnivå, grad av 

innsats, utholdenhet og prestasjon (Bandura, 1986). Mestringsforventning betraktes her som 

et oppgavespesifikt begrep og ikke en generell antakelse om elevenes evne (Zimmerman, 

2000), og spiller en viktig rolle i denne fasen. Altså handler dette om elevenes tro på egen 

kapasitet til å organisere og gjennomføre den påkrevde aktiviteten for å oppnå målet. Men 

elevens mestringsforventning påvirkes også av hvordan læreren organiserer aktiviteten og gir 

instruksjon, samt grad av elevenes oppgaveforståelse og målkrav. Dersom læreren har god 

innføring i planleggingsfasen om oppgaveanalyse og målsetting, som beskrevet ovenfor, vil 

det kunne ha positiv effekt på elevenes mestringsforventning for den aktuelle aktiviteten. 

6.1.2 Gjennomføringsfasen 

Støtte elevene i å ha selvkontroll og selvobservasjon: I følge de studiene som ble beskrevet 

bør lærere følge godt med på om, og hvordan, eleven anvender strategiene som ble diskutert 

under planleggingsfasen. Læreren bør støtte elevenes metakognitive overvåkning. I denne 

fasen vil det være individuelle forskjeller på hvor fokuserte og engasjerte elevene er, hvor 

godt de behersker planen, målet og oppgaveutføringen. Det vil være noen som står fast og 

trenger mer støtte, mens andre har mer kontroll over hva som skal gjøres og hvordan 
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(Zimmerman, 2000). Dersom de har utarbeidet et mål og en plan for timen/aktiviteten, vil det 

være et støttepunkt å ha det lett tilgjengelig og synlig, slik at elevene lett kan navigere og ha 

kontroll på hva det er de gjør og hvor de skal. Her bør lærere variere støttenivået til de enkelte 

elevene og klassen som helhet (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 2014), 

samt optimalisere og justere bruken av ulike strategier (Dignith et al., 2008a; 2008b). Dersom 

elevene bruker ulike strategier er det relevant å se om de har forstått ikke bare hvordan man 

bruker strategiene, men også under hvilke forhold disse strategiene kan være mest nyttige, 

samt illustrere fordelen ved å bruke dem (Dignith et al., 2008a; 2008b). Derfor vil det være 

nyttig å modellere eksplisitte kriterier for læring og strategibruk og gi mulighet for at elevene 

kan være med og diskutere og bidra med egen forståelse av disse, og i tillegg sørge for at 

enhver får nok tid til å øve og fullføre sin oppgave (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-

Pasternak et al., 2014). 

Støtte elevene i selvregistrering: Lærere må veilede elevene i å følge med på tidsbruken sin, 

og minne disse på å følge med på om de selv er på rett spor (Perry et al., 2002). Læreren kan 

be elevene se gjennom og vurdere hva de gjør underveis, og gi støttende tilbakemelding og 

hjelp på veien til problemløsning til den aktuelle oppgaven. De kan for eksempel innføre en 

«stopp og tenk»-pause der elevene blir oppmuntret til å stille seg selv spørsmål som: Hva gjør 

jeg nå? Hvor godt forstår jeg det jeg gjør nå? Nærmer jeg meg læringsmålet som ble satt? 

Fungerer planen godt? Har jeg andre ideer som funker bedre? Dette vil også kunne bidra til at 

elever som blir distrahert og er på feil spor kan hente seg inn igjen (Perry et al., 2002).  

Styrke elevenes motivasjon: Læringsaktiviteter som skal føre til forståelse og ferdigheter 

krever vanligvis hardt arbeid og konsekvensene av motivasjon blir spesielt tydelig når eleven 

møter motstand, utfordringer og problemer i gjennomføringsfasen. Det som vil ha størst 

påvirkning her er hvordan elevens interesse for oppgaven var i utgangspunktet. Lærere kan 

for eksempel gi elevene muligheter til å kontrollere utfordringer der eleven kan velge etter 

interesse og subjektiv vurdering av ferdighetsnivå (Perry, 1998; Perry et al., 2002). Samtidig 

bør læreren vurdere hvordan enkelte elever velger oppgaver, og oppmuntre elever som ofte 

velger enkle oppgaver til å utfordre seg selv mer. Det er også viktig at lærere ufarliggjør det å 

gjøre feil. Mange elever kan lett bli oppgitte eller bli bekymret for å gjøre feil når de møter på 

utfordringer, eller velger enkle oppgaver i frykt for å feile (Whitebread & Coltman, 2011). 

Det er viktig å anerkjenne elevenes opplevelse og bekrefte at det er lov å føle at oppgaven 

eller aktiviteten er vanskelig. Man kan gjerne forklare at det å lære noe nytt er utfordrende av 
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natur, og når noe er vanskelig gjør man ofte feil. Å skape et læringsmiljø der det å gjøre feil er 

en mulighet for læring er viktig for å bygge elevenes mestring (jf. Perry, 1998; Perry et al., 

2002; Pino-Pasternak et al., 2014). 

6.1.3 Selvrefleksjonsfasen 

Støtte elevenes mestringsopplevelse og gi gode tilbakemeldinger: Denne fasen handler 

generelt om i hvor stor grad målet som ble satt på forhånd ble oppnådd og hvordan elevene 

oppfatter resultatet av sitt arbeid. Som Zimmerman (2000) forklarer på det andre nivået i 

utviklingen av SRL (se kapittel 2.5), vil elevenes oppfatning av den sosiale konsekvensen og 

nytten av lærte ferdigheter bestemme motivasjonen for å videreutvikle disse ferdighetene. Her 

vil elevens opplevelse av mestring påvirkes av i hvor stor grad læreren godkjenner resultatet. 

Eleven søker altså å få den rette responsen fra den kompetente modellen som en bekreftelse 

på at han/hun klarte å etterligne ferdighetene. Som Perry (1998), Perry et al. (2002) og Pino-

Pasternak et al. (2014) presiserer, er det viktig at lærere skaper et trygt klassemiljø der 

vurderingen av elevenes arbeid og tilbakemeldinger som blir gitt fokuserer på mestring, 

selvrefleksjon og personlig fremgang. I denne fasen bør lærere derfor forsøke å øke elevenes 

mestringsopplevelse gjennom å gi tilbakemeldinger som fokuserer på å forbedre og/eller 

oppmuntre de grunnleggende SRL-prosessene fremfor å sette en bestemt karakter uten 

utdypende informasjon. Tilbakemeldingen som læreren gir bør ikke være basert på en 

generell tolkning av elevens ferdighet eller oppgaven (som for eksempel bra/flink/godt 

forsøk/feil/prøv igjen). Istedenfor å påpeke hva eleven har gjort galt eller riktig, kan læreren 

gi tilbakemeldinger som gir informasjon om hvordan eleven kan forbedre resultatet eller 

hvorfor resultatet ble vurdert som bra (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Pino-Pasternak et al., 

2014).  

Involvere elevene i selvevaluering: Andre måter å støtte utviklingen av SRL hos elevene i 

denne fasen på, er å involvere elevene i å generere evalueringskriterier og selvevaluering med 

fokus på å utvikle deres ferdigheter for å kontrollere arbeidet deres (Perry, 1998; Perry et al., 

2002; Pino-Pasternak et al., 2014). Læreren kan for eksempel stille eleven spørsmål som 

støtter utviklingen av vedkommendes refleksjon av eget arbeid (f.eks. Hvordan tenkte du her? 

Hvorfor ble det slik? Hvilken strategi brukte du for å løse dette? Er det andre måter du kunne 

ha løst oppgaven på?) 
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Selvbedømmelse og selvreaksjon: Opplevelsen av resultatet og oppfatningen om hvorfor det 

ble slik kan ofte påvirke fremtidig motivasjon og tilnærming til tilsvarende oppgaver. 

Attribusjon spiller en fundamental rolle i selvrefleksjonsfasen. Når elever som er selvregulerte 

i sin egen læring mislykkes, knytter de det oppskriftsmessig til indre og kontrollerbare 

faktorer (Holmes, Collins & Rutherford, 2017) (f.eks. «Jeg hadde ikke nok kunnskap, men jeg 

skal lese mer og gjøre det bedre neste gang»), i motsetning til elever som knytter sitt nederlag 

til stabile og ukontrollerbare årsaker. Dette kan resultere i at eleven bli umotivert og tenke 

«Jeg er bare sånn, ingen og ingenting kan hjelpe meg». Det kan være ulike grunner for 

hvordan elevene bestemmer seg hva som er årsaken til deres nederlag eller suksess. Læreren 

spiller en viktig rolle i elevenes attribusjon, da de har sin måte å årsaksforklare elevens 

nederlag og suksess på, som igjen påvirker hvordan de praktiserer i klasserommet, altså hva 

slags respons eller «feedback» de gir. Om læreren undervurderer eller overvurderer 

betydningen av både indre og ytre faktorer, er det med på å forsterke elevenes 

attribusjonsmønster. For eksempel kan en lærer anta at den spesifikke elevens nederlag er 

utenfor hans/hennes kontroll og er en stabil faktor. Dermed reagerer de med sympati, 

medlidenhet, og roser dem for «godt forsøk» eller henfaller seg til å gi umiddelbar hjelp. 

Dette sender ut uintenderte signaler som kan føre til at eleven tilskriver feilen sin noe 

ukontrollerbart og manglende evner. 

6.2 Oppgavens begrensninger  

SRL er et bredt og omfattende tema, bestående av ulike komponenter og prosesser. På slik 

måte kunne en oppgave fokusert mot en spesifikk komponent og utdypelse i spesifikke 

strategier knyttet til en spesifikk læringskontekst hatt gode forutsetninger. Eksempelvis med 

rammer som lesing eller skriving. Slik kunne det blitt identifisert mer detaljert strategier eller 

praksis knyttet til det å støtte elevene. Men samtidig er det avgjørende å kunne se helheten av 

SRL fordi det vil kunne bidra til at lærere som er ukjent med SRL vil kunne få en generell 

innføring og kunnskap om hvordan lærere kan tenke mer overordnet om hvordan 

klasseromskonteksten kan tilpasses, og hvordan SRL kan integreres i læringsaktiviteter uten 

at det går ut over mye av deres tidskjema i klasserommet. Min refleksjon er at man burde ha 

kunnskap om helheten før man spesialiserer seg. Oppgaven presenterer heller ikke elever som 

har spesialpedagogiske behov. Det kunne selvsagt vært av interesse å se på hva slags tiltak og 

intervensjoner som ville hatt effekt for denne elevgruppen. Men jeg har tro på at en slik fokus 

på å støtte utviklingen av SRL tidlig i barneskoleårene vil kunne bidra til å løfte svake elever. 
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7 Oppsummering og Konklusjon 

Som vi har sett innledningsvis betraktes temaet SRL som et betydningsfullt satsningsområde 

som må vektlegges i skoleopplæringen på tvers av fag og på alle utdanningsnivå. Utviklingen 

av SRL er også omtalt som en omfattende, kompleks og langsiktigprosess, som krever både 

elevenes kapasitet og engasjement til å lære, og lærerens optimale pedagogiskpraksis. SRL er 

ikke en ferdighet som vanligvis oppstår av seg selv. Det må læres, og for å utvikle en slik 

ferdighet trenger elever lærerstøtte. Dette har medført et nytt ansvar på lærere for å støtte 

utviklingen av SRL hos sine elever. Denne masteroppgaven har forsøkt å belyse hvordan 

lærere kan støtte utviklingen av selvregulert læring hos barneskoleelever. Oppgaven har tatt 

utgangspunkt i relevant teori og empirisk litteratur for å belyse det aktuelle temaet og besvare 

problemstillingen. 

Arbeidet med denne oppgaven har tydeliggjort at barneskoleelever fra begynnertrinnet har 

forutsetningen for å starte utviklingen av SRL. Som vi har sett ut ifra funn, det å starte 

prosessen av å støtte utviklingen av SRL hos elever allerede på barneskolenivå øker deres 

kapasitet for å lære, øker deres motivasjon og vil bidra til at de opplever læringen mer 

meningsfylt. Dette vil sannsynligvis gi dem redskaper for å tilegne seg ny kompetanse og 

evnen til å anvende det de har lært i ulike situasjoner gjennom livet. 

Oppgaven viser også at lærerens praksis og tilrettelegging av et klasse- og læringsmiljø som 

engasjerer elevene i denne utviklingsprosessen er nødvendig for at denne utviklingen skal 

realiseres. Studiene som ble valgt belyser ulike faktorer knyttet til læringskonteksten som 

lærere bør vektlegge for å kunne støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever. I denne 

utviklingsprosessen har det vært særlig fokus på lærerens interaksjon og dialog med elevene 

som sikter på å synliggjøre SRL-prosesser, hjelpe elevene å formulere sine tanker og 

engasjere dem i selvrefleksjon. Lærere bør også organisere undervisning og læringsaktivitet 

som legger til rette for elevinvolvering, gir elevene valg og kontroll over egen læringsprosess 

og prestasjon. Det er også viktig å skape en klasseroms-kultur der elevene er en del av 

planleggingen av læringsaktiviteter og får muligheten for å evaluere seg selv med støtte og 

veiledning fra læreren.  

Denne oppgaven gir en mer generell kunnskap om SRL og dens prosesser, med noen detaljert 

form for praksisimplikasjon i håp om at det vil bidra til å utvide kunnskap om hvordan 

læreren kan tenke innenfor det å starte prosessen av å utvikle SRL hos sine elever tidlig i 
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skoleårene. Men det er viktig å være klar over at det kan være mange faktorer som påvirker 

denne utviklingen (både individuelle og miljømessige faktorer) som både skolen og lærere må 

være klare over. Derfor vil det være nødvendig med kontinuerlig utarbeiding og videre 

utvikling av SRL-prosessen med hensyn til hva hver enkelt elev har forutsetninger til og 

behov for, hvilke læringskontekster det gjelder og hva den krever, og læringsmiljøets 

kapasitet til å tilrettelegge for en optimal utvikling av SRL hos sine elever. Det kan også være 

nyttig om skoleledelsen kan ha klarere rettledning og praktisk innføring i hvordan skolen og 

spesifikke faglærere kan støtte elevenes SRL, og at lærerne skaper et praksisfelleskap der de 

kan diskutere og dele ideer om måter å støtte utviklingen av SRL på tvers av fag og 

klassenivå. Dette vil kunne bidra til at lærere som ikke har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap, 

kan søke etter råd og veiledning slik at deres kompetanse styrkes.  

7.1 Videre forskning 

Det er begrenset tilgang til empirisk forskning om SRL her i Norge, og vi vet dermed heller 

ikke om de omtalte forholdene er å finne på norske skoler, eller om disse studiene kan eller 

bør generaliseres til en norsk skolekontekst. Om jeg skulle forsket videre på dette temaet 

hadde det derfor vært optimalt å kunne foreta en empirisk undersøkelse av hvordan SRL ser 

ut til å fremmes på barneskoler her til lands, hvilke faktorer ser ut til å fremme SRL spesielt 

tidlig i skoleårene, og eventuelt hvilke oppfatninger og kunnskaper norske lærere har om det å 

støtte utviklingen av SRL hos barneskoleelever. Ytterligere forskning på læreres kunnskaper 

og kompetanse om SRL vil kunne bidra til å kaste lys over hva slags tiltak lærere vil trenge 

for å tilrettelegge undervisning som støtter SRL. Det kunne også ha vært interessant å 

undersøke videre hvilke individuelle og miljømessige faktorer som påvirker utviklingen av 

SRL hos yngre elever. Det å kjenne til og forstå disse faktorene kan bidra til å identifisere 

hvilke elever som kan få størst utbytte av SRL-undervisning, samt bidra til å tilrettelegge 

læringsaktiviteter som er bedre tilpasset den enkelte. 

Det bør ikke være kontroversielt å hevde at tidlig utvikling av selvregulert læring er noe 

norske forskningsmiljøer og politikere i enda større grad burde vie sin oppmerksomhet til. Et 

ressurskrevende, men sannsynligvis fruktbart, prosjekt kunne ha vært en longitudinell studie 

som undersøkte hvilke effekter intervensjoner for å støtte utviklingen av SRL tidlig i 

barneskoleårene kunne hatt på norske elevers senere akademiske prestasjoner og deres 

motivasjon for å studere videre. 
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