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Plan for økten – (ca) tredelt:

› Hva er selvregulert læring; hvorfor er det viktig? Noen utfordringer når 
det gjelder trender over tid.

› Hvordan: Eksempler på praksis og tiltak som har hatt effekt i skolen; 
Hva er lærerens rolle i elevens selvregulering?

› Vedvarende utfordringer – hvordan tilnærme oss disse?

Blanding av foredrag, dialog, og gruppediskusjoner.
Still gjerne oppklarende spørsmål underveis!



Definisjon av selvregulert læring

› Self-regulation = A child’s ability to exercise control over their 
thoughts, feelings, and behaviors (Robson et al., 2020, s.4)

› Forskjellige definisjoner, men også delvis konsensus
› Jeg støtter meg til definisjoner som inkluderer tre dimensjoner

av selvregulert læring:
› Regulering av atferd, regulering av følelser, og regulering av 

kognisjon/ forståelsesovervåking (= metakognisjon)
(se feks Hopfenbeck, 2011, s.360; Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 240; 
Zimmerman, 1990, s.4)
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Eksempler på selvreguleringsprosesser (Schunk & Ertmer, 2000):

› Self-regulation comprises such processes as 
› setting goals for learning, attending to and concentrating on instruction, 

using effective strategies to organize, code, and rehearse information to be 
remembered, [regulering av kognisjon]

› establishing a productive work environment, using resources effectively, 
monitoring performance, managing time effectively, seeking assistance 
when needed, [regulering av atferd]

› holding positive beliefs about one's capabilities, the value of learning, the 
factors influencing learning and the anticipated outcomes of actions, and 
experiencing pride and satisfaction with one's efforts. [regulering av
følelser]
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Selvregulert læring som en aktiv prosess, fra øyeblikk til øyeblikk:

› Med selvregulert læring forstår de 
de fleste forskere en aktiv prosess
hvor elevene
› Setter seg mål for læringen
› Vurderer læringsoppgavene
› Planlegger læringsaktiviteten
› Observerer sin egen

læringsaktivitet
› Vurderer læringsresultatet og hva

det leder til
› Trekker slutninger om egen

kompetanse og om videre arbeid
(Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 240)
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Teoretisk forankring: Sosial kognitiv teori (Bandura, 1997)

› Bandura (1997) skriver om mestringsforventninger og “the 
exercise of control”

› Forankret i et positivt læringssyn: elever agenter i eget liv
› Gjensidig forhold mellom våre tanker, handlinger, og miljøet

rundt
› Vi kan påvirke de rundt oss, men også oss selv (våre

tanker/følelser og handlinger)
› Selvregulert atferd står svært sterkt i dette perspektivet
› Zimmerman hevder evnen til selvregulering er den viktigste

menneskelige egenskapen (Zimmerman, 2000)
7



Kort summing: 

› Hva kunne du fra før om selvregulert læring, og hva er nytt?

› I hvilken grad er det bevissthet rundt selvregulert læring som 
begrep på din skole?
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Hvorfor er selvregulert læring viktig? Noen eksempler: 

› Sterke sammenhenger mellom selvregulering og både motivasjon og 
mestringsforventninger (se, feks, Zimmerman, 1998)

› Selvregulering av atferd i barnehagen predikerte elev-
engasjement i skolen (Cadima et al., 2015)

› Selvregulering av atferd og kognisjon i 1.trinn predikerte 
prestasjoner i matematikk og lesing i 3.trinn (Mägi et al., 2016)

› Selvregulering i begynnelsen av ungdomsskolen predikerte både 
prestasjoner og interesse på slutten av ungdomsskolen (Helle et al., 
2013)

› Utvikling av selv-regulering i tidlig alder kan ha implikasjoner for læring/ 
prestasjoner, men også interpersonlige relasjoner, mental helse og 
livskvalitet (Robson et al., 2020):...
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Meta-studie om selvregulering (Robson et al., 2020: n= 215,212): 

› self-regulation in preschool (~age 4) was positively associated with social 
competency, school engagement, and academic performance, and 
negatively associated with internalizing problems, peer victimization, and 
externalizing problems, in early school years (~age 8) 

› Self-regulation in early school years was positively related to academic 
achievement (math and literacy), and negatively related to externalizing 
problems (aggressive and criminal behavior), depressive symptoms, obesity, 
cigarette smoking and illicit drug use, in later school years (~age 13). 

› self-regulation in early school years was negatively related to unemployment, 
aggressive and criminal behavior, depression and anxiety, obesity, cigarette 
smoking, alcohol and substance abuse, and symptoms of physical illness in 
adulthood (~age 38).  
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Læreplanverket, overordnet del: Å lære å lære

› Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, 
forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på
selvstendig vis.

› Når elevene forstår sine egne læringsprosesser og sin faglige utvikling, 
bidrar det til selvstendighet og mestringsfølelse. Opplæringen skal fremme
elevenes motivasjon, holdninger og læringsstrategier, og legge grunnlaget
for læring hele livet. Det krever at lærerne følger elevenes utvikling tett og
gir dem støtte tilpasset deres alder, modenhets- og funksjonsnivå.

› Hentet fra https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-
utvikling-og-danning/2.4-a-lare-a-lare/ (21.10.21)
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Endringer i arbeidsmarkedet (fra Hopfenbeck, 2011, s.361) 
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Utfordringer: Synkende selvregulering og motivasjon med alder

› Perceived self-regulation
decreased from the
beginning of high school to 
the beginning of the third
year; this applied to male 
students in particular

› students who are low in 
perceived self-regulation of 
learning in the beginning of 
their studies are at risk to 
be at an even lower level 2 
years later.

› (Helle et al., 2013, s. 262)

Time span of study

Up to 
1 hour xxx x

(Bernacki et al., 2015)

Student age

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

X = measurement point; single-arrowed lines represent trend / shape of change over time

18+

Across 
several
years

x x
(Caprara et al., 2011)

x x x x xx
(Caprara et al., 2008)

x x x
(Hannula et al., 2014)

x x x
(Collie et al., 2019)

Up to
1 year (Pajares & Graham, 1999)

x x

x x xx
(Bong, 2005)

(Phan, 2012)
x x xx

x x xx
(Friedel et al., 2010)

 x xxx
(Johnson et al., 
  2014)

x

x x
(Anderman & Midgley, 1997)

Note: The measurement points are indicative only, for illustrating the time-span covered in previous studies. 
The dependent variables were all slightly different e.g., Caprara et al. (2008) included self-efficacy for self-regulation, 
Johnson et al. (2014) self-efficacy for educational psychology, and Bong (2005) self-efficacy for mathematics.  

(Street et al., in review)

Oversikt over utvikling av mestringsforventninger:



Selvregulert læring i praksis

› I hvilken grad er det kunnskap om og bevissthet rundt
selvregulert læring i skolen i dag?

› I hvilken grad underviser lærere på din skole i selvregulert
læring?
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Teoretisk forankring II: Den menneskelige kognitive arkitektur 

(«Minnesystemet»; her svært forenklet)

Sensorisk minne Arbeidsminne Langtidsminne

Ubevisst, meget 
begrenset

Ubevisst, meget 
stor kapasitet

Bevisst, 
begrenset

(Tilpasset fra Bruning, Schraw and Ronning, 1999)

Repetisjon



Arbeidsminnet er svært begrenset

Viktig artikkel: «The magical number 7, plus or minus 2» (Miller, 1956)

- Utfordring: Dette er bevisstheten vår – det er her vi «er til stede», 
og jobber for å lære.

- Det er også her læringen (eventuelt) bryter sammen – ikke nok 
ressurser? For mye informasjon, for komplekst til at vi forstår?

Arbeidsminne

Begrenset med tanke på
hvor lenge vi kan holde
på informasjonen

Begrenset med tanke på
hvor mye informasjon vi 
kan behandle (tenke på)



Langtidsminnet er løsningen

Om vi ikke benytter oss av langtidsminnet bryter læringen sammen

Arbeidsminne Langtidsminne

Ubevisst, meget 
stor kapasitet

Bevisst, 
begrenset

Repetisjon

Skjema i langtidsminnet
koordinerer vår
tenkevirksomhet

Om vi knytter nytt til kjent er 
det lettere å tenke (minke 

den kognitive byrden)

Med andre ord: 
Vi bør aktivere (=hente frem

informasjon fra) 
langtidsminnet i læringen!



KATT
K

A

T T

1 enhet 4 enheter, som må behandles i spesifikk 
rekkefølge

Grad av kompleksitet avhenger ikke av informasjonen i seg selv, men 
på individet som behandler informasjonen (deres skjema i LTM)

Hvor komplisert /omfattende informasjon oppfattes er 
relativt, og vil variere fra individ til individ!



Ved strategisk læring gjør vi aktivt bruk av langtidsminnet

› Vi knytter ny kunnskap til det vi allerede kan
› Vi bruker det vi kan til å aktivt organisere og forstå ny informasjon
› Det er viktig å aktivere relevant førkunnskap (skjema)
› Når vi bygger skjema (atomatisering og «chunking») frigjør vi kognitive 

ressurser som muliggjør forståelsesovervåking (= metakognisjon)
› Tydelige koblinger mellom vår kognitive arkitektur og selvregulert læring 

(se, feks, Seufert, 2018)
› Relevant for både undervisningsstrategier og læringsstrategier (dette 

kommer vi tilbake til)
› Det er også motiverende å forstå / å lykkes, og mestring kan støtte opp 

under mestringsforventninger [regulering av motivasjon]



Spørsmål knyttet til hukommelsessystemet?

› Summing: Hva var nytt? Hva kjente du til fra før? Hva har dette å 
si for din oppfatning av selvregulering mer generelt?
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Hvordan støtte selvregulert 
læring i skolen?

Elevers selvregulering og 
lærerrollen

Karin Street
Sogndal 



Utvikling av selvregulert læring

› (…) limited attempts at instruction that focus on only one or two processes 
are unlikely to promote long-term effects. Instead, attention must be directed 
toward developing all three dimensions of self-regulated learning in students: 
metacognitive, motivational, and behavioral. (Zimmerman, 1990, s. 14)

› For å kunne opprettholde selvregulering, må elevene både bevisst overvåke 
sin egen læring, regulere sin bruk av læringsstrategier, samt regulere sin 
egen motivasjon / følelser. 

› Elever har behov for opplæring / direkte instruksjon i dette

› Til tross for kompleksiteten er det mange eksempler på intervensjoner i 
skolen som har hatt god effekt på elevenes selvregulerte læring (= det 
fremstår som mulig å lære bort) (se, feks, Hattie, 2009; Schunk & Ertmer, 2000)
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Meta-analyse av intervensjoner for å bedre selvregulering

› Review av 50 intervensjoner med 
fokus på å bedre barn/ungdoms 
selvregulering

› 23.098 deltagere i alderen 2-17 
år

› 16 av 21 skolebaserte 
intervensjoner var effektive

› The strategies used in the 
preschool and kindergarten age 
group included circle-time 
games, storytelling, book 
reading, and self-talk; 

› in older children, the curriculum 
included activities such as role 
play, cognitive modeling, and 
psychoeducational group 
therapeutic lessons. 

› (Pandey et al, 2018, s. 569)
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Effekten av egenvurdering på elevers selvregulering og 
mestringsforventninger:

› Definisjon av egenvurdering:
› self-assessment is a “... wide 

variety of mechanisms and 
techniques through which 
students describe (i.e., assess) 
and possibly assign merit or 
worth to (i.e., evaluate) the 
qualities of their own learning 
processes and products” 

› (Panadero et al, 2017, s.75)

› Meta-analyse av 19 studier 
(n=2305 elever)

› Typer egenvurdering: Overvåking 
(logg); Selvvurdering opp imot 
læringsmål (skjema); Sjekklister

› Positive effekter av egenvurdering 
for elevers selvregulering og 
mestringsforventninger

› Selvvurdering i relasjon til 
læringsmål fremsto spesielt 
effektivt
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Eksempler på effektiv praksis for å øke selvregulering:

› Kvalitative beskrivelser av to 
effektive lærere sin praksis for å 
støtte elevers selvregulering (i 
lesing): 

› (Perry et al., 2002)

› The teachers gave students 
choices,

› opportunities to control
challenge, 

› opportunities to evaluate their
own and others’ learning

› provided instrumental support 
through self and peers

› feedback and evaluation that was
nonthreatening and mastery-
oriented. 
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Eksempel på effektive tiltak for å øke selvregulering:

Positiv effekt på 13-15 sin problemløsning i matematikk, etter å ha fått undervisning i 
selvregulering og problemløsning (1.5 time; ukentlig i seks uker) (Perels et al., 2005)
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Å legge til rette for selvregulering - læringsmiljøet

› Eleven som selvstendig tenkende individ 
› Det er mulig å påvirke egne tankeprosesser

› Læreren må signalisere tillit, og motivere elevene til å utvikle 
selvforståelse
› Elevene er ikke brikker, men aktive (aktører) i egen læring

› Dweck (2008) sine “self-theories” (incremental vs entity views of 
ability) svært relevante!
› Om jeg ikke tror jeg kan bli “smartere”/påvirke egen læring, hvorfor

prøve? 
› Hva betyr det å feile? (nyttig informasjon eller “bevis på at jeg er dum”?)



Eksempler - læreren som rollemodell

› Demonstrere hvordan bruke (undervisnings)strategier for elevene
› Gjenta regelmessig, la det bli rutine
› La elevene øve seg på å bruke strategier over tid
› Be elevene fortelle hverandre/skrive hvordan de bruker strategier; 

økende bevisstgjøring!
› Snakke med elevene om hvilke strategier de bruker, og hva som er 

vanskelig/lett, endre strategi?
› Jobbe med strategier og bevisstgjøring i hvert fag
› Fokus på prosess: fra mye støtte og veiledning (lærerens

strategibruk i undervisningen) til gradvis mer elev-kontroll (aktiv og
bevisst strategibruk fra elevens side)



Selvregulert læring og lærerrollen

› Vermunt & Verloop trekker frem den nye lærerrollen som vokser frem med 
et moderne læringssyn:

› (...) “learning” is not a passive, knowledge-consuming and externally
directed process, but an active, constructive and self-directed process in 
which learners build up internal knowledge representations that are
personal interpretations of their learning experiences. 

› When learning is conceived more as self-regulated knowledge construction
than as taking in already existing external knowledge, the role of teaching
changes too, from transmission of knowledge to supporting and guiding
self-regulated knowledge construction (...)

› (Vermunt & Verloop, 1999, s.258)
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Læreres regulering av undervisning – sterk, svak eller delt?

teaching methods can be placed on a dimension ranging from very
strongly teacher-regulated to very loosely teacher-regulated
› strong teacher control: the teacher tries to take over, or substitute, 

cognitive, affective and metacognitive activities from students
› loose teacher control: the responsibility for performing the functions is 

handed over to the students. (...) the teacher assumes that students will
employ the right learning and thinking activities on their own initiative when
learning. 

› shared control: the responsibility for performing the learning functions is 
shared between teachers and students (...) teachers stimulate students to 
employ certain cognitive, affective and metacognitive activities to learn.

30
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Er det samsvar mellom lærer- og elev-regulering?
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Opplæring i selvregulert læring i skolen

› Hvilke tanker har dere om hvordan man kan jobbe effektivt for å 
støtte elevers selvregulering på skolen?

› I hvilken grad er det bevissthet rundt balansen mellom lærer- og 
elev-regulering? 
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Vedvarende utfordringer?

Elever og læreres oppfatninger om 
selvregulering

Karin Street
Sogndal 



Vedvarende utfordringer: Maladaptive oppfatninger om SRL?

› Kort oppsummert: 
› “Vi” har hatt kunnskap om SRL i

lengre tid
› De positive effektene av SRL er 

veldokumenterte og relativt velkjent
› Forskning har også vist at det er 

mulig (og nyttig) å undervise elever i
SRL

› “Recommendations for practice” har 
blitt publisert i stor grad

› Til tross for dette, er det mye
forskning som viser at elever i liten
grad får opplæring I SRL

› Hvorfor?
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Problematiske oppfatninger 
om selv-regulert læring: 
(Lawson et al., 2019)



Koblet til punkt 3:
Eksempel på «think-
aloud» protokoll av elev 
på 9.trinn som jobber 
med å løse en oppgave i 
geometri  
(type strategi til høyre)



Problematiske oppfatninger 
om selv-regulert læring: 
(Lawson et al., 2019)



Hvordan kan vi jobbe for å fremme selvregulering i skolen?

› Hvilke utfordringer kan ligge bak eventuell begrenset 
oppmerksomhet rundt selvregulert læring ved din skole?

› Hvordan kan vi tilnærme oss disse utfordringene?
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Arbeid med selv-regulert læring på hver skole og i regionen

› Hva er deres mål som ledere?
› Økt 12.november om samme tema for lærerne – hva bør den 

inneholde?
› Hva vil dere gjøre for å sørge for at dette blir jobbet med 

systematisk og over tid (ikke en «happening»)? (I hvilken 
kontekst vil det faglige innlegget 12. november stå?)

› Andre innspill/ spørsmål?

› Takk for meg!
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