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”...if you give a man a fish he is hungry again in an hour.  

If you teach him to catch a fish you do him a good turn.” 
- Thackeray Ritchie (1885) 

 



 

Den reglerande läraren  
En aktionsstudie om hur en lärare kan arbete med självreglerat arbete 
Sammanfattning 

Ett självreglerat lärande (SRL) handlar om att kontrollera sitt eget lärande genom att sätta upp 
realistiska mål, aktivt använda och välja strategier för att upp nå mål samt reflektera över sin 
process. Forskning visar att användandet av SRL leder till effektivt lärande men har även visat 
att lärare känner en osäkerhet i hur de ska använda sig av självreglering i undervisningen. Givet 
detta är det av intresse att beskriva och öka förståelsen för en process när en lärare arbetar med 
SRL i undervisning. I avsikt att kunna undervisa om SRL utvecklades och dokumenterades den 
egna kunskapen om självreglering under ett år genom en loggbok. För att arbeta med elevers 
SRL genomfördes en aktionsstudie där aktionen bestod av matematiklektioner som innefattade 
olika verktyg vars syfte var att utveckla elevers självregleringsförmåga. Resultaten 
analyserades utifrån teorier om självreglering och lärande vilket visar hur SRL-processen kan 
förstås på ett mer djupgående sätt.    
 

Nyckelord: självreglerat lärande, aktionsforskning, erfarenhetslärande, matematik 

 

 

 

 

 

The regulating teacher  
An action based study about how a teacher can work with self-regulated learning  
Abstract 

Self-regulated learning (SRL) is about controlling your own learning by setting up realistic 
goals, actively using and selecting strategies to achieve goals and reflecting on the processes. 
Research has shown that the use of SRL leads to effective learning, but also that teachers feel 
uncertain about how to use self-regulation when teaching. It is therefore interesting to describe 
and increase the understanding of the process when a teacher works with SRL in teaching. In 
order to teach about SRL the own knowledge of self-regulation was developed and documented 
for the period of one year through a logbook. In order to work with student’s SRL, an action 
study was conducted where the action consisted of math lessons which included different tools, 
each of which was aimed at developing student’s self-regulatory ability. The results were 
analyzed based on theories of self-regulation and learning, which shows how the SRL process 
can be understood in a profound way. 
 

Keywords: self-regulated learning, action research, experience-based learning, mathematics 
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Inledning och bakgrund 
Känslan av att förstå något kan nog alla relatera till. Ögonblicket när den sista pusselbiten faller 

på plats och problemet löser sig. Många lärare har uttryckt att det är just det ögonblicket av 

förståelse hos en elev som är det bästa med jobbet och en anledningen att stanna kvar i yrket, 

trots att många väljer att arbeta utanför skolan (Lärarförbundet, 2017). Personligen håller jag 

med om att det är en fantastisk känsla att lära sig något men också att hjälpa någon annan att 

lära sig. Det finns dock en skillnad mellan att lära sig och att lära sig lära sig. Om en elev frågar 

en lärare vilket berg som är Sveriges högsta och denne berättar om Kebnekaise så har eleven 

lärt sig detta. Om läraren däremot visar eleven hur sådan kunskap kan införskaffas (t.ex. via en 

sökning på internet) kan eleven förse sig själv med kunskap och är inte längre beroende av 

lärarens närvaro i samma utsträckning. Eleven har lärt sig att lära sig själv på ett självständigt 

sätt. Nästa steg i lärandet är att eleven formulerar en fråga eller ett mål och på egen hand 

använder strategier (t.ex. strategin att söka kunskap via en dator) för att uppnå lärande. Kunskap 

om hur lärande sker är en central del av skolans uppdrag och något som ska ingå i lärares 

undervisning. I grundskolans läroplan (Skolverket, 2017) framgår det att skolan ska främja en 

”livslång lust att lära”(ibid. och att eleverna ska ”kunna orientera sig och agera i en komplex 

verklighet, med [...] en snabb förändringstakt” (ibid., s. 9). Med andra ord ska elever motiveras 

att efter färdig skolgång utveckla sitt eget lärande i ett ständigt föränderligt samhälle. Lärare 

har därigenom ett uppdrag att inte bara förse eleverna med kunskap utan även strategier för 

kunskapsintag på egen hand.  

 

Skolprestation hos elever är viktigare idag än någonsin. Förutom att i framtiden möjliggöra 

högre yrkeskarriärer och löneanspråk så framhåller Wiliam (2013) att individer med en högre 

utbildning även tenderar att ha en bättre hälsa. Detta leder i sin tur till en positiv effekt på 

samhällsnivå då det reducerar kostnaden för sjukvård och ökar samhällets ekonomiska tillväxt. 

Korrelationen mellan en populations utbildningsnivå och dess samhällsekonomiska fördelar har 

länge varit känt för samhällsekonomer och förklarar efterfrågan på studier i ”skoleffektivitet” 

(Wiliam, 2013, s. 30) och undersökningar om vad som utmärker högpresterande elever. Enligt 

Butler och Winne (1995) är ”de mest effektiva eleverna självreglerande” (ibid., s. 245), något 

som många andra forskare håller med om (Cho & Heron, 2015; De Smul, Heirweg, Van Keer, 

Devos, & Vandevelde, 2018; Dignath, Buettner, & Langfeldt, 2008; Mega, Ronconi, & De 

Beni, 2014; Wiliam & Leahy, 2015; Zimmerman, 2002). Med självreglering menar Butler och 
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Winne förmåga att planera, genomföra och reflektera kring sitt tillvägagångssätt och sina 

beteenden.  

 

Ett självreglerat lärande (SRL) menar både Boekaerts (2006) och Wiliam (2013) är förmågan 

att samordna sina kognitiva resurser, känslor och handlingar till hjälp för sitt lärandemål. Med 

detta menar de att en elev själv måste inse och acceptera att hen kan kontrollera måluppfyllelsen 

av en uppgift genom att använda sig av exempelvis målsättningar, metoder och förändrade 

beteenden. Denna insikt är vad som gör att eleven går från att vara beroende av en lärare vid 

kunskapsutveckling till att kontrollera sitt eget kunskapsintag. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2017) ger kunskaper i matematik ”människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivet” (ibid., s. 56) vilket kan sägas vara en nödvändighet om elever ska anpassas för en 

”komplex verklighet” (ibid., s. 9). Vidare framgick av en större studie med över tusen elever 

att SRL i samband med matematikinlärning är en speciellt framgångsrik strategi för att 

undersöka och utveckla elevers förmåga att lösa problem (Fadlelemula, Cakiroglu, & Sungur, 

2015).  

 

SRL är ett begrepp som är hämtat från utbildningspsykologin och kan sägas vara en 

komplicerad process med kopplingar till metakognition, dvs medvetenheten om den egna 

kunskapen. Trots detta argumenterar De Smul, Heirweg, Van Keer, Devos och Vandevelde 

(2018) för att SRL bör införas redan i grundskolans undervisning och att det är ”det nya sättet 

att undervisa” (ibid., s. 222). Detta eftersom vissa barn i de yngre åldrarna har visat sig kunna 

lära sig strategin att självreglera på egen hand. Forskning om SRL och hur den kan 

implementeras i undervisning har blivit mycket efterfrågat på senare år menar Dignath, 

Buettner och Langfeldt (2008). I författarnas metaanalys av 48 olika studier rörande hur SRL 

kan förbättras bland grundskoleelever visar samtliga undersökningar positiva effekter på 

akademiska prestationer för yngre elever som använder självreglerande strategier. Vidare 

beskriver majoriteten av undersökningarna positiva effekter på motivationsvariabler och 

förändrade strategiska färdigheter för elever med ett självreglerat lärande.  

 

Trots att forskning visat hur elevers SRL bidrar till att effektivisera deras lärande framhåller 

Zimmerman (2002) att de flesta lärare inte låter elever utveckla deras förmåga att reglera sitt 

lärande. Orsaken till detta visar De Smul et al. (2018) i en studie med över 300 lärare är att det 

finns en osäkerhet vid introduktion och användning av SRL i undervisning jämförelsevis med 

traditionell klassrumspraktik. Detta menar författarna är inte förvånande med tanke på att 
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införandet av SRL i undervisning innebär en omfördelning av ansvar och kontroll från lärare 

till elev. Vingsle (2017) beskriver hur elevers främsta stöd för att för SRL utveckling ligger hos 

läraren vilket motiverar Peeters et al.  (2014) argument för relevansen av att lärare har en 

förståelse för och aktivt använder sig av självreglering i sin egen lärandeprocess. Författarna 

pekar även på att lärare som använder sig av SRL troligtvis har en djupare förståelse för 

processen och är mer benägna att använda den i undervisningen. Forskningen kring lärares 

självregleringsprocess är dock begränsad och trots att området med elevers självreglering givit 

goda forskningsresultat är studier kring hur lärare kan implementera SRL i sin undervisning 

fortfarande limiterad (Peeters et al., 2014). Elevers självreglering har blivit alltmer intressant 

för forskare med anledning av de stora akademiska fördelar som elever med SRL uppvisar 

(Sabourin, Shores, Mott, & Lester, 2013). Peeters et al. framhåller att lärare kan genom egen 

förståelse för självreglering få insikt i elevernas SRL-process i syfte att stötta och utveckla den.  

 

Det kan alltså sammanfattningsvis fastställas att SRL verkar gynnsamt på elevers 

skolprestationer och att strategin är speciellt bra i kombination med matematikundervisning 

(Fadlelemula et al., 2015). Det problematiska kan sägas vara att få lärare verkligen 

implementerar SRL i undervisningen och att detta troligtvis beror på lärares osäkerhet av 

självregleringsprocessen. Vidare kan sägas att läraren är det främsta stödet för elevers 

utveckling av SRL och att denna utveckling bäst sker om läraren har en förståelse för sin egne 

och elevernas SRL. Givet detta är det av vikt att genomföra en studie i hur undervisning av 

SRL kan planeras, genomföras och förstås. Dels för att fördjupa den egna förståelsen av 

självreglerat lärande för kommande yrkesliv men också som en introduktion till verksamma 

lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom SRL genom att förstå hur den kan implementeras 

i undervisning samt hur processen kan förstås för både elever och läraren.  
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Syfte  
Studien syftar till att beskriva och öka förståelsen för en process när en lärare arbetar med 

självreglerande lärande (SRL) på både praktisk och teoretisk nivå. 

 

Frågeställningar 
Utifrån det valda syftet har tre frågeställningar formulerats:  

 

F.1 Hur kan en lärare planera och genomföra matematikundervisning i arbetet med 

elevernas självreglerande lärande? 

 

F.2 Hur kan elevers SRL-process beskrivas och förstås? 

 

F.3 Hur kan en lärares SRL-process beskrivas och förstås? 

 

Den första frågeställningen handlar om de praktiska aspekterna av syftet och de resterande två 

handlar om de teoretiska aspekterna av syftet, d.v.s. förståelsen av SRL-processen för elever 

och läraren. Tabell 1 tydliggör frågeställningarnas koppling till syftets två nivåer.   

 
Tabell 1 Relationen mellan frågeställningarna och syftets två nivåer 

   

 
 
Praktisk nivå Planering och genomförande 

Teoretisk nivå Beskrivning och förståelse 

F.1 

F.3 F.2 
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Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkter: självreglerat lärande (SRL) och några 

lärandeteorier, däribland Clarke och Hollingsworths lärandeperspektiv och Kolbs teori om 

erfarenhetslärande. Dessa utgångspunkter används för att kunna besvara studiens andra och 

tredje frågeställning som handlar om beskrivning och förståelsen av lärarens och elevernas 

SRL-process. 

 

Självreglerat lärande  
Den amerikanska utbildningsforskaren Zimmerman (2002) definierar självreglerat lärande 

(SRL) som en ”process där individen använder sina mentala förmågor till förmån för sitt 

lärande” (ibid., s. 65). Vidare beskriver han SRL som att aktivt sätta mål och välja strategier 

utifrån insikter om egna beteenden. Ett sätt att förstå detta i en skolkontext är att eleverna tar 

en aktiv roll i sitt egna lärande. Inom området SRL finns det olika definitioner men gemensamt 

för alla är att de handlar om att aktivera eleverna till att äga sitt lärande (Wiliam, 2013). Enligt 

Boekaerts (2006) handlar detta ägande i grunden om att kontrollera sina handlingar, känslor 

och kognitiva resurser för att på bästa sätt gynna sitt eget lärande. Vidare menar hon att det 

även handlar om att aktivt välja och använda strategier för att främja sitt eget lärande, något 

som även Wiliam (2013; 2015) stämmer in i. För att lärandet ska vara självreglerat och inte 

lärarreglerat framhåller Schunk och Zimmerman (2003) att elever behöver få chansen att 

påverka lärandeprocessen. Detta utrymme kan exempelvis ges genom att elever får formulera 

egna mål och planeringar samt reflektera kring dessa. 

 

Denna studie utgår ifrån Zimmermans (2002) modell över SRL som han presenterar som en 

process i tre faser (se figur 1): företänksamhet, genomförande och självreflektion.  

 

Företänksamhetsfasen ...är den första delen och innebär att göra en planering och sätta upp 

mål för den kommande uppgiften. Hur ska arbetet läggas upp, vilka 

mål ska nås och inom vilken tidsram? I denna fas är de personliga 

förväntningarna och förtroendet på uppgiftens överkomlighet av 

stor vikt. När sedan arbetet börjar tillämpas nästa fas. 

 



 6 

Genomförandefasen  ...innebär att övervaka den egna arbetsprocessen och kontrollera att 

delmålen uppfylls. Gör jag det jag har tänkt göra? Här bör även 

finnas reflektion över huruvida hjälp utifrån ska användas. När 

arbetet avslutats påbörjas den tredje fasen.  

 

Självreflektionsfasen  ...syftar till att reflektera över arbetets gång samt varför målet 

uppfylldes eller inte uppfylldes. Här spelar utfallsorsaker en stor roll 

eftersom dessa avgör hur företänksamhetsfasen kommer formas till 

nästa arbete. Efter denna fas kan processen fortsätta med den första 

fasen igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självreglering kräver en insikt i personliga beteenden och handlingssätt, vilket gör att begreppet 

självreglering gränsar till metakognition, dvs medvetenheten eller förståelsen av den egna 

kunskapen. Denna självinsikt är viktig för att kunna reglera sitt lärande framhåller både 

Boekaerts (2006) och Wiliam (2013), eftersom det är dessa personliga handlingssätt som ska 

regleras för att effektivisera lärandet. Självreglering handlar alltså om aktiv reglering av den 

personliga lärandeprocessen men för att kunna använda processen på ett djupare plan måste 

begreppet lärande förstås.  

 

Genomförandefasen 

Övervakande av arbetet 

Behövs hjälp utifrån? 

Företänksamhetsfasen 

Planering av mål 

Uppgiftsförväntan 

 

Figur 1 Förenklad version av Zimmermans (2002) modell över självreglerat lärande 

Självreflektionsfasen 

Reflektion av arbetet 

Orsak till utfall? 
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Lärandeteorier 
Lärande är något som sker automatiskt och oundvikligt (D. Clarke & H. Hollingsworth, 2002; 

Runesson & Lendahls, 1995; Øksnes & Sundsdal, 2017). Genom hela livet tar människor in 

intryck och tolkar dessa för att utveckla sin kunskap om sig själv och omvärlden. Wiliam (2013) 

framhåller att autonomi spelar en betydande roll i hur en individ lär sig. Han argumenterar för 

att ju mer kontroll eleven har över sitt eget lärande desto bättre lär de sig. Begreppet lärande 

har dock ingen självklar definition och Säljö (2015) påpekar att det finns många förutfattade 

antaganden om lärande. Ett sådant antagande är att lärandet endast sker i vissa sammanhang 

(t.ex. så som skolan eller andra utbildningssystem), vilket han motsätter sig: ”…som om vi 

skulle kunna bestämma när, var och hur människor tar intryck av sina erfarenheter” (Säljö, 

2015, s. 13).  

 

Lärande hänger samman med ”människans grundläggande motivation att utforska den sociala 

och fysiska världen” (Sommer, 2017, s. 129). Kunskaper bildas och utvecklas genom aktiviteter 

förutsatt att individen mår bra och trivs. Sommer framhäver dock att begreppet har vad han 

kallar bred omfångslogik, vilket innebär att samma begrepp har flera definitioner beroende på 

kontext. Clarke och Hollingsworth (2002) jämställer professionell utveckling (eng. professional 

growth) med lärares lärandeprocess men anser i likhet med Sommers (2017) att begreppet 

lärande går att definiera på många olika sätt. De tre författarna framhåller dock likheten mellan 

lärande och utveckling och Sommers menar även att de båda begreppen egentligen endas har 

lexikaliska skillnader. Clarke och Hollingsworth (2002) menar att lärare förändras genom sin 

yrkesutövning och identifierar sex olika perspektiv på lärande i form av ”lärarens förändring” 

(ibid., s. 948, egen översättning):  

 

1. Förändring som träning 

2. Förändring som anpassning 

3. Förändring som personlig professionell utveckling 

4. Förändring som lokal reform 

5. Förändring som systematisk omstrukturering  

6. Förändring som tillväxt eller lärande  

 

Bland dessa perspektiv finns det tre som har läraren som förändringspunkt, dvs där 

förändringen sker: förändring som träning, förändring som personlig professionell utveckling 
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och förändring som tillväxt eller lärande, vilka presenteras mer ingående nedan. Genom denna 

studie kommer dessa perspektiven användas eftersom studiens syfte innefattar en 

utvecklingsprocess för lärare och inte för styrdokument eller miljö. Undantaget är perspektivet 

förändring som tillväxt eller lärande. Med anledning av att studiens primära fokus är den egna 

personliga utvecklingen utesluts detta perspektiv med tanke på att den riktar sig mot lärare med 

längre yrkeserfarenhet. Perspektivet är dock aktuellt för läsare som har denna yrkeserfarenhet 

och därför presenteras även detta perspektiv.  

 

Förändring som träning  Detta perspektiv ser utveckling som något som görs för 

lärare i syfte att utveckla dem. Lärarutbildning vid högskola 

eller universitet samt professionella utvecklingsprogram 

vars syfte är att utveckla lärarnas kunskaper är tydliga 

exempel för detta perspektiv.  

 

Förändring som personlig  Genom sin yrkesutövning upptäcker lärare oundvikligt 

professionell utveckling  situationer och områden där de kan förbättra sina strategier  

 och färdigheter. Medvetenheten om behovet av 

färdighetsutveckling och känslan av professionell 

skyldighet till detta är karaktäristiska drag som förknippas 

med den ”reflektiva praktiserande läraren” (eng. reflective 

practitioner) (Clarke & Hollingsworth, 1994, s. 156) 

 

Förändring som tillväxt  På  en  skola  kan  lärare  uppfattas som en grupp  förknippad 

eller lärande  med kunskap och kunskapsutveckling. Individerna i en 

sådan grupp kan sägas vara en del av ett professionellt 

lärande som karaktäriseras av dess målmedvetna natur. 

Detta eftersom det handlar om en kontinuerlig förbättring 

av lärares handlingar i förhållande till klassrummets mål 

och som svar på de problematiska situationer som uppstår 

dagligen under lärarens yrkesverksamhet.  

 

Clarke och Hollingsworth (2002) påpekar att dessa alternativ till perspektiv inte utesluter 

varandra och att några av dem överlappar varandra i vissa avseenden. Tabell 2 tydliggör 

författarnas förändringsperspektiv och visar var förändringsinitiativet (internt: hos läraren eller 
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externt: utanför läraren) ligger. Tabellen tydliggör även lärarens roll i de olika perspektiven och 

var förändringspunkten finns.  

 
Tabell 2 Clarke och Hollingsworths (2002) tabell för förändringsperspektiv 

Förändringsperspektiv Förändringsinitiativ Lärarroll Förändringspunkt 

Träning Extern Subjekt Lärare 

Adaption Extern Respondent Miljö 

Personlig  

professionell utveckling 
Intern Reflektiv praktiker Lärare 

Lokal reform Intern Reformskapande Miljö 

Systematisk 

omstrukturering 
Extern Förändringsverkställande Styrdokument 

Tillväxt eller lärande Intern Lärande Lärare 

 

Det finns ingen klar och tydlig bild över vad lärande är och det kan argumenteras att detta inte 

heller är nödvändigt. Sommer (2017) framhåller att genom en tydlig definition av begreppet 

måste andra definitioner uteslutas, något som han menar inte kan eller bör göras. Trots att det 

inte finns någon definitiv definition av lärande behöver den dock klargöras för kontexten av  

studie. Ovan finns redogjort för begreppets rika tolkningsbarhet men genom denna studie 

kommer begreppet definieras utifrån Clarke och Hollingsworth (2002) och Sommer (2017) 

genom att lärande är ett av människans fundamentala företeelser och hör samman med en 

grundläggande motivation om att förstå, tolka och utforska den fysiska och sociala världen. 

Vidare är lärande även en personlig förändring där syftet, orsak och följder kan variera. 
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Erfarenhetslärande 
Inom området erfarenhetslärande grundar sig många teorier på Kolbs erfarenhetslärandeteori, 

förkortat ELT (Bek, 2012). Teorin bygger dock vidare på teorier av bl.a. socialpsykologen 

Lewin och kunskapsteoretikern Piaget. Bek (2012) beskriver ELT som en sammansättning och 

strukturering av Lewin och Piagets tankar medan Börjesson (2004) menar att det rör sig om en 

utveckling av dessa. Både Börjeson och Bek framhåller dock teorins betydelse och stora bidrag 

till området. Kolb (1984) argumenterar för att ELT är den övergripande processen för Lewins 

(1946) aktionsforskningsprocess i det att lärandet sker i handling och upplevelser som följs av 

reflektion och modifikation. Givet detta kan lärande enligt Kolb förstås som en cirkulär process 

(se figur 2) med fyra steg som Börjeson (2004) har översatt till svenska och benämnt efter Kolbs 

namn: 

 

1. Konkret upplevelse genom sinnesintryck och upplevelse 

2. Observation och reflektion av det upplevda  

3. Lärande genom formulering av teori kring det upplevda utifrån reflektioner 

4. Bruka, tillämpning och experimenterande i nya upplevelser utifrån egna teorier  

 

 

I en mer komplex modell går Kolb (1984) in på spänningen mellan den yttre 

kunskapsinhämtande dimensionen och den transformerande kunskapsbearbetande dimensionen 

men i denna studie utgår analysen endast från Kolbs grundläggande lärandecykel.  

Konkreta 

upplevelser 

Observerande 

reflektion 

Lärande genom 

abstraherande 

Bruka och 

tillämpa 

Figur 2 Förenklad version av  Kolbs (1984) cykel för erfarenhetslärandet 



 11 

Metod  
För att beskriva en process när en lärare planerar och genomför matematikundervisning i arbetet 

med självreglerande lärande används den kvalitativa metoden aktionsforskning, vars tanke 

enligt Denscombe (2016) bland annat är att ta itu med problem och utveckla metoder inom en 

verksamhet. Verksamheten här blir skolan och problemet utgörs av att lärare känner sig osäkra 

vid användning av SRL i undervisningen (se inledning). Aktionsforskning innebär att forskare 

och deltagare arbetar tillsammans för att lösa problem eller förbättra den verksamhet som de 

befinner sig i. Detta innebär för denna studie att författaren av studien även äger rollen som 

lärare i verksamheten. Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskning som ”en relation mellan 

tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken” (ibid., s. 21) vilket motiverar valet av 

metod i det att studien syftar till att beskriva och öka förståelsen för en process när en lärare 

arbetar med SRL på både praktisk (handlandet i praktiken) och teoretisk nivå (tänkandet om 

praktiken). Lärarens SRL-process är ett fokusområden för denna studie vilket innebär att rollen 

som lärare genom undersökningen ligger hos författaren. Denne har även rollen som forskare i 

den bemärkelsen att en studie och en undersökning genomförs. Fortsättningsvis kommer 

författaren att refereras som aktör och SRL-processen som den egna processen. Detta med 

anledning av att författarens roll både är att vara en del av och att utföra undersökningen. 

Genom detta arbete kommer begreppet studie representera studieperioden från hösten -16 till 

våren -18, medan begreppet undersökning kommer att stå för undersökningsperioden om fem 

veckor under hösten -17. Nedan beskrivs först urvalet och därefter datainsamlingsmetoderna. 

Vidare beskrivs hur insamlad data bearbetats och analyseras. Avslutningsvis skildras studiens 

etiska överväganden samt dess validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

Urval  
Studien genomförs under den tredje och sista verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i 

grundlärarprogrammet för årskurserna 4-6 vid Umeå universitet och begränsar därför urvalet 

av skola. Detta eftersom studenter tilldelas skolor att utföra sin VFU på. Skolan i 

undersökningen har årskurserna F-9 och är belägen i en mellanstor stad i norra Sverige. 

Undersökningen genomförs i två klasser varav båda tillhör årskurs 6. Vid urval av elever till 

intervjuerna användes subjektivt urval vilket innebär att forskaren redan har kännedom om 

informanterna och väljer ut dessa medvetet eftersom det anses troligt att dessa ger mest 

värdefull data (Denscombe, 2016).  
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Datainsamlingsmetoder 
För att besvara studiens frågeställningar används en aktion, loggbok, observation och intervju. 

Metodtriangulering används för att få en mer fullständig bild. Stukát (2011) beskriver 

metodtriangulering som att kombinera olika metoder för att få en mer komplett bild, något även 

Denscombe (2016) instämmer i men benämner som ”metodologisk triangulering” (ibid., s. 

222). Denscombe menar dessutom att en viktig faktor är att välja tillvägagångsätt som är 

markant olika varandra för att perspektiven ska komplettera varandra.  

 

Aktionen 
Aktionen syftar till att ge eleverna förutsättning att reglera sitt lärande och i denna undersökning 

är den inriktad mot ett verksamhetsproblem i form av ett rekommenderat lösningsförslag. Med 

detta menas att studien istället för att hantera ett konkret problem i verksamheten väljer att 

presentera en strategi (SRL) som genom forskning visat sig vara gynnsam för den individuella 

inlärningsprocessen (Cho & Heron, 2015; De Smul et al., 2018; Dignath et al., 2008; Mega et 

al., 2014; Wiliam & Leahy, 2015; Zimmerman, 2002). Aktionen utgörs av lektioner i helklass 

där aktören i egenskap av lärare introducerar verktyg som används för att hjälpa elever till ett 

självreglerat lärande (SRL). Verktyg som används i undersökningen är: fingerfemman, 

signalsystemet och elevloggbok och presenteras mer ingående nedan. Fokus är riktat mot 

elevernas SRL-process och mot aktörens SRL-process av hur dessa verktyg kan presenteras 

och sedan implementeras i övrig matematisk undervisning. Dessa verktyg valdes efter 

rekommendationer av lärare och forskare inom området självreglerat lärande (Carlsson, Dalsjö, 

Ingelshed, & Larsson, 2014; Olsson, 2008; Rönnerman, 2012; Wiliam, 2013) men modifieras 

för att bättre passa studien.  

 

Fingerfemman är ett verktyg framtaget av matematikdidaktiker i syfte till att utveckla elevers 

förmåga att strukturera upp och reflektera kring matematisk problemlösning (Olsson, 2008). 

Verktyget kopplas i denna studie till genomförandefasen eftersom det utgör en strategi för hur 

elever kan hantera problemlösning utan yttre hjälp (t.ex. från lärare eller klasskamrater). Innan 

eleven frågar om hjälp går denne igenom fingerfemmans olika steg för att reflektera kring vilket 

steg (vilket finger) som elever har problem med. När eleven senare ber om hjälp kan läraren få 

en uppfattning (fingervisning) om var i problemlösningsprocessen eleven har problem. 

Eleverna får under en lektion en genomgång av hur de ska använda metoden och i klassrummet 

ska det sitta en stor bild med metodens fem steg. Nedan följer metodens delar. 
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1. Läs uppgiften   Att läsa texter i matematik kräver förståelse för matematiska begrepp 

och termer för att inte feltolka uppgiften. Många problem kan lösas 

genom att läsa uppgiften en eller två gånger till.  

2. Förstå frågan   För att lösa uppgifter behöver elever förstå vad det är som frågas 

efter. Vidare behöver elever få insikt i vilken information som texten 

ger. 

3. Rita enkelt   För att underlätta arbetsminnet kan eleven rita eller skissa upp 

problemet. Detta kan ge en översiktsbild och eventuella 

lösningsförslag. 

4. Skriv på mattespråk  Med mattespråk menas uträkningar och uppställningar. Här är det 

viktigt att eleven inser och kan presentera det bästa lösningsförslaget 

(även om det finns flera). 

5. Är svaret rimligt  Slutligen ska elever uppskatta om svaret verkar rimligt. Det här 

steget handlar om överslagsräkning, snabba kalkyler, men också om 

logiskt tänkande.  

 

 

 
Figur 3 Visualisering av Olssons (2008) verktyg: fingerfemman 
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Signalsystemet syftar till att låta elever reflektera kring sitt eget lärande och kopplas i denna 

studie till reflektionsfasen. Wiliam (2013) poängterar att reflektioner kan underlättas om 

eleverna får en konkret mall över hur de kan tänka kring sitt eget lärande. Han använder dock 

systemet på olika sätt, däribland under, innan eller efter en lektion. Genom denna undersökning 

användes systemet i samband med reflektion i loggbok. Signalsystemet består av tre färger med 

var sin betydelse. Beskrivningarna anpassades dock för att passa eleverna bättre (se bilaga 1): 

 

Grön  Eleven känner sig kompetent att klara av uppgiften utan att behöva 

anstränga sig. Utan motstånd riskerar lärandet dock att bli ineffektivt.  

 

Gul  Uppgiften presenterar ett visst motstånd men eleven anser sig klarar av 

uppgiften. Lärandet är effektivt.  

 

Röd  Svårighetsgraden är för hög och inlärningen hämmas av att eleven inte 

förstår uppgiften och inte klarar av att lösa den på egen hand. 

 

Ett signalsystem är en metod som går att applicera på många olika sätt i en klass. Läraren kan 

till exempel låta de elever som anser sig vara på en grön nivå förklara uppgifter eller 

matematiska metoder (t.ex. ekvationer, algoritmer m.m.) för de elever som anser sig vara på 

röd nivå. De elever som ligger på en gul nivå får arbeta vidare (Wiliam, 2013).  

 

Loggboksförande inom matematik har visat sig bidra positivt till elevers begreppsanvändning 

och kommunicerande av sitt matematiska tänkande (Kostos & Shin, 2010). Wiliam (2013) 

menar att loggboksförande är ett bra verktyg för att uppmuntra målkonstruktion och reflektion 

hos elever. Vidare framhåller han att elever även kan utveckla sin förmåga att reflektera kring 

sitt eget lärande bättre om de skriver ner sina reflektioner. Wiliam beskriver att lärare kan 

underlätta detta reflekterande genom att låta elever avsluta redan förberedda meningar, t.ex.: 

 
- Idag lärde jag mig… 
- Jag blev intresserad av… 
- Det jag vill veta mer om är… 

 

Dessa meningar är en uppdaterad variant av att föra elevloggbok. Tidigare modeller går ut på 

att elever svarar på självbedömningsfrågor. Genom att låta elever avsluta meningar istället för 

att skapa egna menar Wiliam (2013) att eleverna ”...bli[r] uppmuntrade att mer aktivt gripa sig 
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an processen att reflektera över sitt eget lärande” (ibid., s. 171). I en studie av Kostos och Shin 

(2010) visar resultaten att loggboksförande styrker elevers förmåga att reflektera och 

kommunicera sitt matematiska tänkande. Vidare visar studien att en loggbok kan användas som 

kommunikation mellan elever och lärare samt utgöra ett bedömningsverktyg. I denna studie 

används elevernas loggböcker för målkonstruktion och reflektion vilket gör att verktyget kan 

kopplas till både företänksamhetsfasen och reflektionsfasen.  

 

Loggbok 
Genom studien förs loggbok av både läraren (tillika aktör) och eleverna. För att inte blanda 

ihop dessa används begreppen lärarloggbok och elevloggbok. Att föra loggbok innebär att 

kontinuerligt skriva ner (logga) den egna progressionen i dagboksliknande form i syfte att få en 

djupare förståelse (Bjørndal, 2005). Rönnerman (2012) framhåller att en central del av 

aktionsforskning är att följa sin egen process och utveckling, vilket enklast görs med loggbok. 

Lärarloggboken syftar till att dokumentera aktörens och elevernas SRL-process genom studien 

i form av observationer och reflektioner för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Metoden loggbok används även för att systematiskt reflektera kring den egna processen. 

Bjørndal (2005) anser att loggboksförande bör ske i strukturerad form för att underlätta 

analysen av den. Med detta i åtanke konstrueras en loggboksmall för både lärare och elev (se 

bilaga 2 och 3). Mallen utgår från Zimmermans (2002) tre faser för självreglerat lärande.  

 

Observation 
Observationer kan enligt Denscombe (2016) delas in i olika typer och en av dessa är deltagande 

observation vilket innebär att forskaren är en del av den grupp som ska observeras. Fördelarna 

med denna typ av observation är att forskaren kan vara en del av situationen, ett 

”inifrånperspektiv” (Denscombe, 2016, s. 305). Bryman (2011) framhåller att metoden tillåter 

forskaren att komma nära informanterna och därigenom minska risken att dra felaktiga 

slutsatser. Eftersom aktionsforskning handlar om att arbeta med och utveckla metoder i en 

verksamhet är det viktigt att vara en del av denna verksamhet (Rönnerman, 2012), vilket 

motiverar valet av metod. Tidsaspekten är en central faktor i deltagande observationer då syftet 

är att forskaren ska lära sig genom att vara en del av sammanhanget. Därför tar dessa 

observationer oftast längre tid (Denscombe, 2016). Både Bryman (2011) och Denscombe 

(2016) anser att deltagande observationer kan kopplas till kvalitativ forskning. Genom denna 

studie används deltagande observation med anledning av fördelarna med att lära känna miljön 
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och eleverna samt med tanke på Denscombes ”inifrånperspektiv”. Syftet är att undersöka 

elevernas lärandemiljö och deras kunskapsnivå för att bättre kunna planera undervisningen av 

verktygen, vilket kan kopplas till den första av studiens frågeställningar. 

 

Intervju  
Till skillnad från observationer som tittar på vad individer gör så tittar en intervju på vad 

individen berättar. Det är individens föreställning som framgår och som analyseras, något som 

Denscombe (2016) benämner som självrapportering. En intervju kan vara strukturerad på olika 

sätt men det sätt som är mest förknippat med kvalitativ forskning menar Denscombe är 

semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervju innebär att forskaren har ett begränsat 

inflytande över samtalet och att informanten har möjlighet att utveckla sina svar mer. Frågorna 

behöver heller inte komma i en viss ordning utan kan kastas om beroende på hur forskaren 

bedömer att samtalet går och om informanten kan utveckla sina svar för att ge en tydligare bild 

av dennes synpunkt. För denna studie används en semistrukturerad intervjuform för att 

informanterna (tillika eleverna) ska kunna utveckla sina svar om så behövdes. Syftet med 

metoden är att få en inblick i elevernas förståelse av SRL vilket är den andra av studiens 

frågeställningar.  
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Procedur  
Här presenteras hur de olika metoderna har använts i denna studie. Inledningsvis beskrivs 

lärarloggbokens procedur eftersom den förts under hela studieperioden. Därefter beskrivs ett 

förarbete till undersökningen och sedan undersökningens genomförande med: observation, 

aktionen och intervju.  

 

Loggbok 
Syftet med lärarens loggbok var att dokumentera den egna processen med reglering, 

undervisningsprocessen med verktygen och elevernas process med SRL. Lärarloggboken 

fördes under hela studieperioden och innefattade det egna handlandet och reflektioner kring 

dessa. Innan undersökningen skrevs minst en logg per vecka där fokus låg på hur den egna 

regleringen utvecklades samt hur undersökningen planerades. Genom hela undersökningen 

gjordes minst en logg varje dag med fokus på den egna regleringen, elevernas reglering och 

undervisningsprocessen. Efter undersökningen återgick frekvensen av loggande till minst en 

gång per vecka och fokuserade då på reflektion kring undersökningsprocessen. Loggboken 

avslutades tre veckor efter undersökningens slut. 

 

Förarbete till undersökningen 
Självreglerat lärande (SRL) handlar om elevers aktiva reglering av sina tankar, känslor och 

beteende. Det handlar även om hur de ser på och upplever sina mål, i vilken mån de kan följa 

sina planeringar samt på vilket sätt de reflekterar kring sin måluppfyllnad. För elever i 

mellanåren kan detta vara relativt svårt att uppnå utan stöd och hjälp utifrån (Zimmerman, 

1990). Därför är det viktigt att eleverna i studien får vänja sig vid tänkandet om sitt eget lärande 

gradvis genom enkla uppgifter till en början. För att skapa sådana förutsättningar för eleverna 

fick de jobba med enklare former av SRL två veckor innan undersökningens början. 

Övningarna behövde därför inte kopplas till ett skolämne utan kunde vara något fristående, 

exempelvis: Hur många gånger kan jag pricka basketbollkorgen på 2 minuter? Här fick 

eleverna göra en enkel planering (se bilaga 4) för hur de skulle uppnå ett bättre resultat över en 

veckas tid. I mitten av deras planering (onsdag) fick eleverna fundera kring övervakning av sin 

planering, d.v.s. om planeringen följs eller den måste förändras. Nedan följer en 

sammanfattning av övningens fyra steg samt tänkbara exempelsvar i kursiv stil. 
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(1) Eleverna får uttrycka ett mål som kan vara mer eller mindre specifikt. 

Jag vill träffa basketkorgen 12 ggr på 2 min./ Jag vill träffa fler ggr på fredag jämfört med måndag. 

 

(2) Eleverna får planera genomförandet, dvs. hur de ska uppnå målet. 

Jag ska träna på att pricka korgen i 20 min varje kväll. 

 

(3) Eleverna får reflektera kring genomförandet. 

Jag har inte tränat varje kväll, därför kanske jag borde träna mer resterande kvällar. 
 

(4) Eleverna får reflektera kring hur deras planering gick och vad de kan förändra till nästa gång. 

Jag lyckades med min planering men jag följde inte min planering, kanske jag borde göra om 

planeringen till nästa vecka. Då vill jag träffa korgen 18 ggr på 2 min. 

 

Undersökningen 
Observation 

Under den inledande delen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) observeras 

matematiklektioner utifrån Denscombes (2016) mall för deltagande observation, vilket innebar 

att lära känna klassen och parallellt även vara en del av undervisningen. Detta görs för att 

urskilja vilken erfarenhet eleverna har av planering och reflektion. Detta tydliggör vilken nivå 

studiens verktyg bör presenteras på.  

 

Aktionen 

I samband med de matematiklektioner som inträffade under undersökningsperioden 

presenterades verktygen: elevloggbok, fingerfemman och signalsystemet. Syftet med 

aktionerna var att introducera eleverna till SRL kopplat till ämnet matematik och genom 

elevloggböckerna dokumentera den process som eleverna går igenom under tiden. 

Elevloggböckerna användes i början och slutet av varje matematiklektion under hela 

undersökningstiden. Undervisningen av verktyget var uppdelat i tre avsnitt: introduktion, 

formulering och avgränsning. Inledningsvis presenterades hur eleverna formulerar ett 

lektionsmål och reflekterar kring detta. Därefter presenterades hur eleverna formulerar ett 

lärandemål (till skillnad från ett görandemål/prestationsmål) och reflekterar utifrån 

signalsystemet. Som hjälp i målkonstruktionen fick eleverna målformuleringsförslag kallade 

målnivåer och som hjälp i reflektionen fick eleverna ofullständiga meningar, kallade 

reflektionsmeningar (se bilaga 1). Till sist presenterades hur eleverna kunde avgränsa sina mål 

för att göra dem realistiska i förhållande till lektionstiden. Fingerfemman presenterades i 



 19 

helklass och användes efter dess introduktion som inslag i undervisningen under den 

återstående tiden av undersökningen.  

 

Intervju 

I slutskedet av studien fördes två gruppintervjuer med ett urval av eleverna angående deras syn 

på planering, genomförande och reflektion (SRL) samt deras syn på de verktyg som studien 

innefattat. Totalt åtta elever deltog i intervjuerna (fyra i varje elevgrupp). Intervjuerna syftade 

till att få en inblick i huruvida eleverna hade förstått undervisningen och hur de kunde använda 

ett självreglerat lärande, dvs. planering, genomförande och reflektion, i skolan och på fritiden. 

För att strukturera upp intervjun skapades en intervjuguide (se bilaga 5) med frågor rörande 

Zimmermans tre faser. Företänksamhetsfasen handlade om målsättning och planering. 

Genomförandefasen tog upp elevernas uppfattning om hur en planering kan följas och strategier 

för hjälpsökande. Reflektionsfasen handlade om självvärdering, elevernas bild av vad lärare 

tycker är viktigt i lärandemiljöer och elevernas tankar kring loggböckerna.  
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Databearbetning och analysmetod 
Den insamlade empirin bearbetades och strukturerades efter Fejes och Thornbergs (2015) 

rekommendationer med utgångspunkt i Zimmermans (2002) tre faser. Därefter diskuterades 

och analyserades empirin med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna för att besvara studiens 

andra och tredje frågeställning som handlar om att beskriva och förstå SRL-processen. 

 

Bearbetning 
Elevernas loggböcker och intervjuerna transkriberades i sin helhet efter Brymans (2011) 

rekommendationer och omvandlades från talspråk till skriftspråk för att enklare kunna läsas. 

Lärarloggboken fördes via en dator och behövde därför inte transkriberas. Observationerna 

bearbetades inte eftersom dessa syftade till att lära känna klassen för att undersöka på vilken 

kunskapsnivå verktygen skulle komma att presenteras på. Denscombe (2016) förespråkar 

strukturering av transkriberad data eftersom det underlättar för forskaren vid den analytiska 

delen av studieprocessen. Fejes och Thornberg (2015) har samma rekommendation men 

beskriver denna strukturering på ett mer utförligt sätt. De väljer att dela upp bearbetningen i 

fyra steg: (1) mötet med texten, (2) identifikation av tema, (3) överordnade teman och (4) 

översiktstabell. Med inspiration av dessa författare kategoriserades resultatet in i 

överordnade/underordnande teman efter Zimmermans (2002) tre faser och lades in i en 

översiktstabell (Tabell 3). Underordnade teman valdes för att strukturera upp innehållet under 

varje överordnad rubrik. I företänksamhetsfasen delades resultatet in i: observationer och 

elevernas förarbete. Rubriken genomförande delades upp i elevloggbokens 

undervisningsavsnitt (se aktion, s. 18) och fingerfemman. Avslutningsvis kategoriserades 

resultatet under reflektion in i: elevernas lärande, signalsystemet, intervju och lärarens lärande. 

Översiktstabellen användes även som mall för resultatpresentationen. 

 
Tabell 3 Översiktstabell över bearbetning tillika resultatpresentation 

Företänksamhet 

Observationer Elevernas förarbete 

 
Genomförande 

Introduktion Formulering Angränsningar Fingerfemman 

 
Reflektion 

Elevernas lärande Signalsystemet Intervju Lärarens lärande 

Elevloggbok 
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Analysmetod 
En del i studiens syfte handlar om ökad förståelse för en process när en lärare arbetar med SRL. 

För att uppnå denna förståelse kommer det insamlade resultatet att diskuteras mot forskning (se 

inledning) och analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Detta kommer att 

presenteras under rubriken ’Diskussion och analys’ och tabellen nedan ger en översikt över hur 

avsnittets rubriksättning förhåller sig mot studiens frågeställningar och de teoretiska 

utgångpunkterna. Under tabellen beskrivs analysmetoden mer ingående för varje rubrik. 

 
Tabell 4 Översiktstabell över relationen mellan frågeställningar och teorier tillika rubriksättning i ’Diskussion och analys’ 

Rubrik Frågeställning Nivå Teoretisk utgångpunkt 

Aktionen F.1 Praktisk SRL-faser 

Elevers SRL-process F.2 Teoretisk SRL-faser, ELT 

Lärares SRL-process F.3 Teoretisk ELT, Lärandeperspektiv 

 

 

Aktionen 

De olika delarna i aktionen delas in i Zimmermans (2002) tre faser av självreglerat lärande 

utifrån metodernas syfte. För att få ökad förståelse beskrivs och tolkas undervisningens 

planering och genomförande utifrån faserna.  

 

Elevers SRL-process 

Elevernas SRL-process analyserades utifrån Zimmermans faser och Kolbs (1984) 

erfarenhetslärandeteori (ELT) som innefattar: konkreta upplevelser, observerande reflektioner, 

lärande via abstraherande och brukande genom tillämpning. Genom dessa två modeller kunde 

elevernas självreglering förstås på ett djupare sätt.  

 

Lärarens SRL-process 

Den egna självregleringsprocessen analyserades utifrån ELT och Clarke och Hollingsworth 

(2002) perspektiv på lärande: förändring som träning och förändring som personlig 

professionell utveckling. Med hjälp av dessa teorier kunde det egna lärandet granskas och 

jämföras mot Kolbs (1984) ELT faser och de valda lärandeperspektiv. 
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Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra grundläggande individskyddskrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som har legat till grund för 

studiens etiska överväganden. Här följer en beskrivning av hur studien förhållit sig till dessa 

krav. 

 

Både eleverna i klasserna samt deras lärare informerades om studiens syfte innan 

undersökningen påbörjades. Vidare informerades de elever som deltog i gruppintervjun om 

deras rätt att avbryta när som helst. Den information som eleverna uppgav var inte av etisk 

känslig karaktär vilket gör att samtycke kunde hämtas från elevernas företrädare, i detta fall 

deras lärare. Trots detta skickades information angående studien ut till vårdnadshavare (för 

elever som deltog i intervjuerna) med uppgifter som tillät dessa att ta kontakt om de hade frågor 

rörande studien eller om de inte ville att deras barn skulle delta i intervjuerna (se bilaga 6). Vad 

som anses vara känslig etisk karaktär varierar såklart beroende på samhälle men 

vetenskapsrådet  definierar begreppet på följande sätt: 

...vad man kan anta att de berörda (således ej forskaren) 
och deras efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller 
kränkande. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) 

 

Elevcitaten i resultatpresentationen kom från olika elever men är refererade som elev med tanke 

på konfidentialitetskravet. Vidare nämns aldrig kommun, stad och skola där studien utfördes 

vid namn. Insamlad data i form av ljudfiler lagrades på min telefon under och kort efter 

intervjun varpå de flyttades till en lösenordskyddad mapp på en dator som också den skyddas 

av lösenord. Eleverna ansvarade själva för att förvara den personliga loggboken under 

undersökning och när dessa samlades in (efter undersökningen) förvarades de i en låst 

skrivbordslåda. När studien är opponerad och godkänd kommer all data att förstöras. Detta 

innebär att inga data kommer att kunna utlånas eller doneras. Vidare används den information 

som informanterna delgav endast till studien. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
I kvantitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet vanlig förekommande och trots att 

denna studie har en kvalitativ inriktning kan det argumenteras att begreppen ändå behöver 

behandlas. Detta eftersom aktionsforskning innebär att författaren är en del i verksamheten som 

granskas vilket gör att objektiviteten kan ifrågasättas. Vidare bör dessa områden behandlas 

eftersom denna studie undersöker den egna processen vilket utmanat objektiviteten ytterligare. 

Nedan finns beskrivet hur validiteten och reliabiliteten försökt styrkas.  

 

Validitet innebär att aktören verkligen undersöker det som var tänkt att undersökas (Bryman, 

2011). För att styrka studiens validitet användes metodtriangulering som Denscombe (2016) 

beskriver möjliggör ”att jämföra fynden från en metod med fynden från en annan” (ibid., s. 

222). Ett exempel på en sådan kombination av metoder är hur lärarloggboken och 

elevloggböckerna ger två perspektiv på målformuleringsprocessen. För att öka validiteten hos 

intervjuerna fick informanterna läsa igenom de transkriberade intervjuerna och avgöra om 

texten beskrev deras perspektiv på ett korrekt sätt. Detta benämner Denscombe som 

”respondentvalidering” (ibid., s. 411). Validiteten i resultatpresentationen styrktes genom att 

lägga in citat från lärarloggboken, elevloggböckerna och intervjuerna. 

 

Reliabiliteten innebär att resultatet förblir desamma vid upprepade mätningar av samma eller 

andra forskare (Bryman, 2011). För att öka reliabiliteten har studiens metod beskrivits så 

omfattande som möjligt men eftersom fokus är på den egna utvecklingen så är det inte rimligt 

att samma resultat skulle kunna uppnås av någon annan om undersökningen upprepades 

(generaliserbarhet). Tanken med aktionsforskning är att forskaren undersöker en verksamhet 

som denne är en del av och därför går det inte att dra generaliserbara slutsatser av en sådan 

studie, ”Ingen praktik är heller den andra lik, vilket medför att de resultat som uppnås i en 

praktik inte heller är överförbara till en annan” (Rönnerman, 2012, s. 24). Däremot skulle 

resultaten från en återupprepning av metod i en annan studie dock kunna jämföras med 

resultatet från denna studie. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin. Med tanke på studiens syfte att beskriva och 

öka förståelsen för en process när en lärare arbetar med SRL kommer resultatpresentationen 

delas in i tre delar enligt Zimmermans (2002) tre faser för självreglerat lärande; företänksamhet, 

genomförande och reflektion. Studiens första frågeställning som handlar om hur en lärare kan 

planera och genomföra matematikundervisning i arbetet med elevers SRL kommer att besvaras 

genom resultatpresentationen som skildrar det praktiska arbetet med planering och 

genomförandet av aktionen. Resultatets rubriker följer översiktstabellen över databearbetning 

(s. 20).  

 

Den egna SRL-processen och elevernas SRL-process inverkar på varandra vilket leder till att 

resultatpresentationen under rubrikerna ’genomförande’ och ’reflektion’ överlappar varandra. 

Detta eftersom elevernas agerande och reflektionsprocess under lektionerna påverkar lärarens 

genomförande och planering av kommande undervisning. Nedan följer en sammanfattning över 

vad varje rubrik innehåller. 

 

Företänksamhet 

Här presenteras resultatet av de deltagande observationerna som beskriver den lärandemiljö 

som undersökningen utfördes i. Därefter skildras elevernas förarbete inför undersökningen med 

en övning i enklare former av självreglering.  

 

Genomförande 

Här presenteras resultatet från elevloggböckerna och fingerfemman. Elevloggböckerna 

presenteras utifrån dess undervisningsavsnitt (se aktion s.18 eller översiktstabell s. 20):: 

introduktion, formulering och avgränsning.  

 

Reflektion 

Avslutningsvis beskrivs resultatet från elevernas lärande (d.v.s. elevernas lärandeprocess av 

reflektion), signalsystemet, intervjuerna och lärarens lärande. Elevernas lärande och 

signalsystemet överlappar varandra då signalsystemet användes som ett verktyg i elevernas 

reflektionsprocess.  
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Företänksamhet 
Här presenteras resultatet av de deltagande observationerna och elevernas förarbete inför 

undersökning. 

 

Observationer 
Eleverna i åk 6 har fyra matematiklektioner à 60 minuter i veckan. Lektionerna innefattade 

oftast en introduktion med målbeskrivning eller en genomgång. Oftast arbetade eleverna med 

läromedlet Matte Direkt Borgen 6A (S. Carlsson, Falck, Liljegren, & Picetti, 2012) och följde 

ett veckoschema som matematiklärarna för åk 6 gjort tillsammans. Ibland avrundades 

lektionerna med en genomgång men de flesta gångerna avslutades lektionerna när lektionstiden 

var slut. En timme i veckan (en lektion) avsattes till problemlösning där klassen arbetade med 

en handfull problemlösningsuppgifter efter EPA-modellen (först enskilt, sen i par och slutligen 

alla). I slutet på problemlösningslektionerna diskuterade lärare och elever om vilka strategier 

som kunde användas för att nå fram till svaret. För varje problemlösningsuppgift lottades ett 

par elever fram som fick berätta om deras lösningsförslag.   

 

Elevernas förarbete 
Elevernas förarbete till studien beskrevs i lärarloggboken som en uppvärmning i SRL. Med 

tanke på Sommers (2017) argument om att kunskaper bildas och utvecklas under aktiviteter  

var det viktigt att låta eleverna känna en viss kompetens innan undersökningen påbörjades. 

Övningen presenterades under en matematiklektion men utfördes utanför den schemalagda 

undervisningen. För att tydliggöra SRL användes begreppen före, under och efter som skulle 

tydliggöra Zimmermans (2002) tre faser av självreglering. Eleverna fick själva välja aktiviteter 

att reglera sitt lärande inom och dessa aktiviteter varierade mycket mellan eleverna. De bestod 

exempelvis av: hur många multiplikationsuppgifter som kunde utföras under två minuter eller 

hur länge en fidget spinner (vilket är en liten roterande leksak) kunde hållas i rotation med ett 

slag, detta för att bara nämna några aktiviteter. Mellan lektioner berättade eleverna hur de 

övade/tränande för att kunna nå sitt mål. Det gjordes inte något övervakat test för att avgöra om 

eleverna hade nått sina mål eller inte utan istället diskuterades huruvida elevernas planering och 

övning hade något inflytande över resultatet. Eleverna kom fram till att de måste öva för att 

klara av sina mål men att det fanns undantag. Ett sådant exempelvis togs upp av de elever som 

skulle uppnå en viss tid av rotation på en spinner. En elev hade övat så mycket att han hade fått 

ont i sina fingrar vilket enligt honom var orsaken till att målet inte uppfyllts. 
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”Jag har tränat varje kväll efter maten och när jag ser på 
TV. Jag tränade typ när jag sov. Haha. Men idag har jag 
så jä*** ont i fingrarna så jag klarar inte spinna den så 
länge. Jag kommer säkert kunna spinna den imorgon men 
man måste ju tänka på vila också annars klarar man det 
aldrig.” (Elev) 

 

Därav var övning och planering något positivt enligt eleven så länge som planeringen beaktade 

andra faktorer (som vila, i detta fall). Många elever menade även att planeringen måste anpassas 

efter träning, måltider, läxor och sömn för att realistiskt sett kunna verkställas.  

”...man måste ju kunna leva också. Jag menar jag vill ju 
inte pausa allt annat bara för att göra läxan. Jag menar 
man måste ju träna, äta, sova och så ger [namn på lärare] 
oss läxor också.” (Elev) 
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Genomförande 
Här beskrivs lärarens undervisningsprocess och elevernas målformuleringsprocess genom tre 

underrubriker: introduktion, formulering och avgränsningar. Här beskrivs även hur verktyget 

fingerfemman presenterades och konkretiserades för att anpassas till elevernas förutsättningar.  

 

Introduktion 
Målformulering bedömdes bli ett potentiellt problem för eleverna på grund av egna tidigare 

erfarenheter och därför planerades introduktionen av undersökningen noggrant.  

”måndag - 25 Sep - Företänksamhet: Eftersom jag själv 
hade problem med målformulering behöver jag 
tydliggöra den processen för eleverna.” (Loggbok,  
25/9-17)  

Inledningsvis i planeringen skulle eleverna få bestämda mål som var konstruerade av läraren 

att välja från. Dessa mål var noga formulerade som lärandemål med tydliga avgränsningar. Med 

tanke på Boekaerts (2006) tankar kring elevers ägande av lärande var det dock viktigt att 

undervisningen planerades så att eleverna fick en förståelse för att de kunde kontrollera sin egen 

måluppfyllelse. Därför beslöts det att eleverna själva skulle få formulera sina mål och att läraren 

skulle anpassa undervisningen efter elevernas målformuleringsprocess.  

”måndag - 25 Sep - Reflektion: Om eleverna får färdiga 
mål utvecklas de förmodligen inte lika mycket som om 
de får jobba med sina egna mål. Dessutom kan jag 
anpassa undervisningen bättre om jag vet vad eleverna 
har problem med (vilket jag inte får om målen är 
formulerade av mig)” (Loggbok, 25/9-17) 

 

Undersökningen inleddes med en presentation av skillnaden mellan lärandemål och 

prestationsmål för att underlätta elevernas målformulering. Skillnaderna mellan dessa beskrevs 

genom exempelmål. Prestationsmål som togs upp var: ”Räkna 8 uppgifter i matematikboken” 

och ”Att bli bättre i matematik”. Lärandemål som togs upp var: ”Förstå vad som menas med 

decimaltal”, ”Lära mig multiplicera med 10, 100 och 1000” och ”Kunna storleksordna 

decimaltal”. Elevernas lektionsmål skulle utgöras av lärandemål och inte av prestationsmål. 

Detta för att låta eleverna fokusera på sitt eget lärande och inte på prestationer (t.ex. hur långt i 

matematikboken en elev hinner på en viss tid).  
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Innan undersökningen påbörjades delades små skrivhäften ut till eleverna. Böckerna skulle 

utgöra elevernas personliga loggböcker och dessa skulle förvaras i en plastficka som eleverna 

fäste på sidan av sina bänkar. Valet av förvaringsmetod gjordes med anledning av att loggboken 

skulle vara nära till hands eftersom den skulle komma att användas under varje 

matematiklektion men även för att reducera risken att eleverna tappade bort dem. 

Undersökningen började med en matematiklektion där undersökningens övergripande syfte 

förklarades för eleverna. Kortfattat beskrevs även de positiva aspekterna av SRL.  

 

Som tidigare nämnt formulerade eleverna inledningsvis egna mål för sitt. Målen syftade till att 

planera och strukturera elevernas bild av vad de ville uppnå under lektionen. Med tanke på 

Wiliams (2013) argument för att elevers lärande är kopplat till autonomi, dvs känsla av kontroll, 

fick eleverna själva bestämma sitt mål. Inledningsvis hade eleverna problem med att formulera 

sina mål i loggböckerna. De flesta kopierade ett av lärandemålen som presenterats för dem 

under introduktionen och de elever som formulerade sina egna mål valde prestationsmål eller 

inget mål alls.  

”Mål: Koncentrera mig bättre”  (Elev) 

”Mål: Jobba en sida” (Elev) 

”Mål: Jag kommer inte på något” (Elev) 

 

Efter några lektioner förändrades vissa elevers målformuleringar. En handfull elever 

spenderade längre tid med att skriva sina mål och samtalade även med varandra om hur de 

kunde formulera sig. Dessa elevers mål började gå ifrån prestationsformen emot mer 

övergripande lärandemål.  

”Bli bättre på matte” (Elev) 

”Bli bättre på att förstå” (Elev) 

”Lära mig räkna med procent” (Elev) 

 

Majoriteten av eleverna hade dock problem med att formulera lärandemål eller mål 

överhuvudtaget. Det fanns elever som inte skrev några mål utan istället skrev frågetecken eller 

ingenting.  
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Formulering 
På grund av elevernas svårigheter att formulera mål anpassades den kommande undervisningen 

för att åtgärda detta. Flera inlägg i lärarloggboken reflekterade kring hur lärare kunde arbeta 

med målformulering på ett mer konkret sätt.  

”onsdag - 04 Okt - Reflektion: Eleverna har svårt att 
skriva lärandemål för lektionen. För det mesta skriver de 
samma mål som jag presenterade för dem under första 
lektionen. Jag kanske borde konkretisera lärandemål 
bättre eller ge dem mer stöd för att göra mål. (Loggbok, 
4/10-17) 

 

För att stödja elevernas målformuleringar skapades olika formuleringsmallar med varierande 

nivåer: (1) lära mig att..., (2) träna mer på..., (3) bli säker på..., (4) kunna... och (5) repetera.... 

De tre första nivåerna beskrevs i lärarloggboken som målformulering på lektionsnivå medan de 

två resterande beskrevs som målformuleringar på provnivå. Nivåerna handlade om vilken 

kunskapskvalitet eleven ville uppnå. Lektionsnivå representerade introduktion och utveckling 

av kunskap medan provnivån representerade fördjupad och stabil kunskap. 

Formuleringsmallarna tog inspiration från reflektionsmeningarna (beskrivna under loggbok, s. 

28) i det att mallarna var en inspiration för hur inledningen till ett lärandemål kunde formuleras.  

 

Formuleringsmallarna introducerades med olika exempel på hur dessa kunde användas för att 

formulera lärandemål. Den första mallen (1) kunde användas vid starten av ett nytt område eller 

en ny strategi som eleven inte arbetat med tidigare. Den andra (2) och den tredje mallen (3) 

beskrevs i lärarloggen som användningsbara när eleven redan introducerats för ett område eller 

en strategi och behöver ett mål som innebär fortsatt arbete. Formuleringsmallarna på provnivå 

(4 & 5) kunde eleverna använda under lektionerna innan ett test eller en diagnos. Dessa 

målformuleringar handlar om att upprepa redan inlärd kunskap i syfte att nå en högre 

kunskapsnivå. Introduktionen tog även än en gång upp skillnaden mellan prestationsmål och 

lärandemål för att tydliggöra skillnaden mellan dessa.  

 

Formuleringsmallarna introducerades för eleverna vilket förändrade deras formuleringar av 

lektionsmål. Elever som tidigare haft problem med att formulera lärandemål (eller mål 

överhuvudtaget) använde mallarna flitigt. När ett nytt område presenterades formulerades en 

övervägande majoritet av eleverna sina lärandemål med lära mig att.... Fyra elever skrev dock 



 30 

efter formuleringsmall 2 och 3 men förklarade i loggboken att de redan arbetat med området 

tidigare. 

”Mål: träna mer på att räkna procent. Jag har räknat 
procent och så hemma med pappa så jag vet typ vad det 
handlar om.” (Elev) 

”Mål: bli säker på procent. Jag räknar i 7:ans matte så jag 
har räknat med procent redan.” (Elev) 

 

Nästan alla elever formulerade mål som var övergripliga och svåra att uppfylla under en lektion. 

Dessa mål handlade om att lära sig procenträkning eller att bli säker på division, något som kan 

sägas vara relativt abstrakt i att det inte finns tydliga avgränsningar.  

”Mål: Lära mig räkna procent” (Elev) 

”Mål: Lära mig sannolikhet” (Elev) 

 

Avgränsningar 
För att hjälpa eleverna att göra avgränsningar på sina mål beskrev lärarloggboken hur 

undervisning angående målformuleringar planerades och genomfördes. 

”måndag - 9 Okt - Planering: Eleverna skriver mål som 
inte går att klara av under en lektion. Därför skapar jag 
en presentation och en övning om avgränsning och hur 
målen måste vara överkomliga.” (Loggbok, 9/10-17) 

”måndag - 9 Okt - Genomförande: Presentationen väckte 
många frågor från eleverna om hur mål kan avgränsas. 
Det ledde till ett samtal i helklass.” (Loggbok, 9/10-17) 

 

Planeringen bestod av reflektioner kring hur begreppet avgränsning kunde konkretiseras för 

elever samt skapandet av olika exempel på lärandemål med tydliga avgränsningar. 

Genomförandet bestod av en presentation och ett samtal i helklass om mål och formuleringen 

av mål som går att uppfylla under en lektion. Eleverna fick sedan en lista på mål och samtalade 

i grupper om huruvida dessa mål skulle kunna uppfyllas under en lektion (se bilaga 7). De först 

exempelmålen (1-4) på listan var prestationsmål och även om dessa kunde uppfyllas under en 

lektion identifierade en elev det bristande kunskapsvärdet med prestationsmål under lektioner. 
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”Det beror ju på vilka uppgifter man räknar. Om det är 
typ 1+1, 2+2, 3+3 så är det ju superlätt att räkna tio 
uppgifter på en lektion och om det bara är typ en uppgift 
på en sida så klara man ju det också. Man måste väl skriva 
mål som man lär sig något av och inte om hur man gör 
saker?” (Elev) 

 

I listan fanns även med några av elevernas egna mål (5-8) som saknade avgränsningar. 

Identiteten av eleverna som skrivit målen gick inte att spåra via listan men vissa elever gav sig 

till känna ändå. Eleverna samtalade först i grupp och sedan i helklass och många identifierade 

problem med att lära sig procent på en lektion utan avgränsningar.  

”Procent är ju jättemycket och man kan ju inte lära sig 
procent som på universitetet på en lektion” (Elev) 

”...och om jag ska träna på sannolikhet så måste jag ju 
träna på bara en del för det går inte att träna på allt med 
sannolikhet på en lektion” (Elev) 

 

De fyra avslutande exemplen på listan (9-12) bestod av lärandemål som hade någon form av 

avgränsningar. Eleverna problematiserade vad det var att bli säker på någonting och att säker 

kunskap om något kunde variera från person till person. Gemensamt beslöts därför att ändra 

formuleringen till bli säkrare på. När ändringen var utförd diskuterade eleverna om hur 

avgränsningar kunde göras på andra målformuleringar, vissa elever bläddrade tillbaka i sina 

loggböcker till tidigare mål och samtalade om hur dessa skulle kunna förbättras.  

 

Efter lektionen om avgränsningar började många elever skriva längre målformuleringar där de 

utvecklade vad de ville uppnå under lektionen. Dessa mål var oftast lärandemål men kunde 

även bestå av prestationsmål. Avgränsningar formulerades dock även på de mål som var 

prestationsmål.  

”Mål: Träna mer på divisionsuppgifter där man måste 
låna från en nolla” (Elev) 

”Mål: Klara av två problemlösningar som handlar om 
procent med fingerfemman.” (Elev)  
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Elever som tidigt lärde sig formulera egna lärandemål (inte från mallarna) började skriva mål 

med mer än en mening. Ofta formulerades målen i den första meningen och avgränsningen i 

den andra.  

”Mål: Jag vill öva på att göra om tal från bråk till procent 
och sen till decimaltal. Talen är 1/2, 1/4, 1/5 och 1/8.” 
(Elev) 

 

Fingerfemman 
Som nästa steg i undersökningen introducerades verktyget fingerfemman. Eftersom verktyget 

handlar om att strukturera upp problemlösningsuppgifter och eftersom eleverna har en lektion 

per vecka tillägnad problemlösning infördes verktyget på en sådan lektion. Introduktionen 

gjordes med hjälp av en presentation med bilder och övningar för varje steg (varje finger). Efter 

introduktionslektionen fick eleverna rekommendationen att använda fingerfemman när de hade 

problem med en text- eller problemlösningsuppgift. Den användes därefter sporadiskt av ett 

mindre antal elever.  

 

Det första steget i fingerfemman handlar om att läsa uppgiften korrekt och presenterades genom 

en skönlitterär text där vissa utav orden var utbytta mot tomma rutor. Orden som var borta 

syftade till att gestalta hur en läsare kunde hoppa över vissa ord men ändå förstå sammanhanget. 

Sedan fick eleverna läsa en textuppgift (se nedan) som hade samma andel bortklippta ord som 

föregående text och sedan lösa den uppgiften.  

Välj bland talen nedanför och ringa in alla tal som är 
större än 4,5. 

2,31         3,3        4,5        4,54        4,6        7,5        32,5 

(Understrukna ord representerar de bortklippta orden) 

 

Många elever debatterade om uppgiften menade alla tal som var högre eller lägre än 4,5 och 

vissa menade på att det kanske bara var 4,5 som skulle ringas in. Alla var dock överens om att 

de måste se alla ord för att uppgiften skulle kunna lösas utan att behöva chansa. 

 

Det andra steget i fingerfemman fick eleverna dela in sig i grupper som lottades fram. Därefter 

fick eleverna se tre texter med information (se nedan). Uppgiften bestod i att lista upp vilken 
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information som eleverna fick ut av texterna och vilka matematiska frågor som kunde ställas 

utifrån dessa. Med matematiska frågor menas vilka ämnesrelaterade uppgifter eleverna skulle 

kunna skapa utifrån den information de fick ut av texten. 

I ett hus bodde 12 pojkar och 8 flickor. 

Pontus hittade 4 burkar och sedan 6 till. 

Det är den 25 mars. Lotta har födelsedag den 28 mars och 
Eva den 14 mars. 

 

Eleverna hade till en början svårt att beskriva informationen de fick veta utan att recitera 

texterna rakt av, men detta verkade lösa sig när grupperna fick tid att diskutera. Slutsatsen från 

grupperna var att de två första texterna innehöll information om antal (t.ex. hus, pojkar, flickor, 

burkar) och den tredje texten information om datum och personer. Frågor som kunde ställas 

handlade till en början endast om addition (t.ex. Hur många pojkar och flickor bor det i huset?, 

Hur många burkar hittade Pontus?) men efter några minuters diskussion i grupperna 

formulerades även frågor med subtraktion (t.ex. Hur många fler flickor finns det än pojkar? 

Hur många dagar är det till Lottas födelsedag?). De planerade frågorna eleverna förväntades 

komma fram till rörde bara addition och subtraktion men eftersom eleverna under övriga 

lektioner arbetade med procentform ville några elever veta om texterna även kunde resultera i 

frågor med procenträkning. Efter några minuters samtal i helklass formulerades frågorna: Hur 

många procent av barnen i huset är flickor/pojkar? och Hur många procent av Pontus totala 

mängd burkar hittade han först? 

 

Inför det tredje steget fick eleverna läsa igenom en problemlösningsuppgift (se nedan) och 

enskilt fundera ut en lösning i huvudet. Syftet med steg tre var att visa hur problemlösande 

kunde förenklas av att underlätta arbetsminnet genom att rita enkelt.  

En snigel har trillat ner i en 8 m djup brunn! Varje dag 
lyckas den klättra upp 2 m. När den sover på natten glider 
den tyvärr ner 1 m. Hur lång tid tar det för snigeln att 
klättra upp ur brunnen? 

 

Efter några minuter lottades en elev fram och dennes lösningsförslag var åtta dygn. Eleven 

förklarade att eftersom snigeln tog sig en meter (två meter subtraherat med en meter) på ett 

dygn och brunnen var åtta meter djup så borde snigeln vara uppe på åtta dygn. Övriga elever 
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höll med om att svaret. Därefter fick eleverna rita upp uppgiftens händelseförlopp (se figur 4) 

på ett papper för att kontrollera sina lösningsförslag. Det visade sig då att rätt svar på uppgiften 

var 6,5 dygn. Eleverna diskuterade en kort stund i helklass om resultatet och fördelarna med att 

rita eller skissa uppgifter för att undvika misstag, även kallat slarvfel. 

 

 

 

Det fjärde steget handlar om att göra uträkningar och överföra information till siffror. Eleverna 

fick se en textuppgift (se nedan) och skulle sedan föreslå hur texten kunde översättas från ord 

till siffror.  

Morfar har bakat bullar. Han ger nio stycken bullar till 
sina barnbarn: Isa, Leo och Kajsa. De delar lika.  
Hur många bullar får de var? 

 

Eleverna diskuterade i grupper om olika förslag och kom först fram till:  !" = 3, där de 

förklarade att de nio bullarna delades på tre barnbarn så att dessa fick tre var. Ett annat förslag 

var: 9 − 3 − 3 − 3 = 0, där eleverna menade att de nio bullarna blev färre för varje barnbarn 

som fick bullar och att när alla barnbarn fått tre bullar var så fanns det inga bullar kvar hos deras 

morfar.  

 

Figur 4 Lösningsförslag till problemlösningsuppgift ovan 
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Det femte och avlutande steget handlar om att bedöma rimlighet och presenterades genom att 

eleverna fick se en textuppgift (figur 5) och ett lösningsförslag med ett svar (figur 6). Uppgiften 

för eleverna var att bedöma om svaret till uppgiften verkade rimligt eller inte.  

 

 

 

 

Eleverna identifierade snabbt felet och några elever kunde även förklarade hur den felaktiga 

lösningen troligtvis kommit till. Därefter samtalade eleverna i helklass om fördelarna med att 

kontrollera rimligheten.  

 

Avslutningsvis fick eleverna lösa en problemlösningsuppgift (se nedan) utifrån fingerfemman. 

Alla fem steg i fingerfemman skulle användas och skrivas ner i loggboken.  

En bonde har 4 grisar och 8 hönor i sin ladugård.  
En kväll smyger sig en räv in och tar några hönor.  
På morgonen har djuren i ladugården sammanlagt  
26 ben. Hur många hönor tog räven?  

 

Lektionen avslutade med en snabb genomgång av fingerfemmans olika steg och de positiva 

aspekterna av att kunna reglera dessa strategier för att arbeta med problemlösningsuppgifter.  

 

Elevernas anteckningar efter arbetet med problemlösningsuppgiften visade att det fanns en 

förståelse för stegen. Texten lästes igenom flera gånger för att reducera risken för feltolkning, 

uppgiftsfrågan skrevs ner och eleverna skissade upp information i texten. Nedan finns ett 

exempel (se figur 7) på en sådan elevskiss där djurens (grisars och hönors) antal ben tydliggörs.  

Figur 5 Uppgift till femte steget i fingerfemman Figur 6 Felaktigt lösningsförslag till uppgift 
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Vidare gjorde eleverna om informationen i texten till uträkningar som tydligt visade hur 

lösningen på uppgiften kunde förklaras. Avslutningsvis reflekterade eleverna kring hur 

rimligheten kunde avgöras och många elever hade inga förslag på detta. Några elever 

resonerade att hönor bara har två ben och därför måste svaret vara ett heltal. Andra elever 

menade på att eftersom det fanns åtta hönor måste svaret vara mellan ett och åtta.   

  

Figur 7 Elevskiss för uppgift ovan 
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Reflektion 
Här presenteras först elevernas reflektionsprocess och sen hur verktyget signalsystemet 

presenterades och användes. Vidare beskrivs resultatet av intervjuerna och avslutningsvis 

beskrivs lärarens lärande genom studien.   

 

Elevernas lärande 
Reflektion presenterades inledningsvis för eleverna som tankar om hur deras planering hade 

följts och om de hade uppnått sitt mål. Under förarbetet till undersökningen reflekterade 

eleverna endast muntligt genom samtal. Detta för att eleverna skulle ha en praktisk vana av att 

reflektera innan undersökningen började. Under hela undersökningen antecknade eleverna dock 

reflektionerna i sina loggböcker. Reflektionen utgick från två frågor som eleverna svarade på: 

(1) klarade du av ditt mål? och (2) varför / varför inte? Den andra frågan syftade till att få 

eleverna att skriva mer utförligt kring sina reflektioner.  

 

Inledningsvis reflekterade eleverna med korta meningar som oftast var väldigt övergripande.  

”Det gick bra.” (Elev) 

”OK” (Elev) 

”Jag klarade målet” (Elev) 

 

Under undersökningens gång utvecklades elevernas reflektioner. De flesta elever började 

förlänga sina meningar och vissa skrev utläggningar om vad som var orsaken till lektionens 

resultat. Det gavs inget ytterligare undervisning kring reflektionsprocessen efter introduktionen 

eftersom eleverna visade så tydliga framsteg. Vissa av elevernas reflektioner lästes upp (med 

tillåtelse) för klassen för att inspirera och ge alternativa perspektiv på reflektionsformulering.   

”Jag klarade inte av mitt mål för att jag inte kunde 
koncentrera mig.” (Elev) 

”Jag klarade av målet att räkna procentuppgifter därför 
att jag fick hjälp av [namn på lärare]” (Elev) 

”Det gick inte att nå målet för att jag behövde gå på 
toaletten 2 gånger och sen pratade jag med [namn på 
elev] för att hon inte klarade av uppgiften som hon var på 
och sen [...]” (Elev) 
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Utöver de två reflektionsfrågorna presenterades även formuleringsexempel (se bilaga 1) som 

bestod av meningar som eleverna skulle fortsätta på med egna ord. Vanligtvis fick eleverna 

välja två valfria meningar ur mallen att använda. Denna övning tog dock längre tid än den 

övriga reflektionen och användes därför bara en eller två gånger i veckan. 

 

Elevernas reflektion under de avlutande lektionerna var kortare än de varit tidigare men mer 

kärnfulla. Vissa elever satte i system att reflektera kring vilka mål som de skulle sätta 

kommande lektion. 

”Klarade av målet men känner mig inte säker på 
sannolikhet än.” (Elev) 

”Jag klarade inte av mitt mål så jag tänker ha samma mål 
nästa lektion” (Elev) 

”Jag klarade av mitt mål. Nästa lektion borde jag kunna 
bli säker på att göra om decimaltal till procent.” (Elev) 

 

Signalsystemet 
Verktyget signalsystemet introducerades inte vid undersökningen början utan först efter några 

lektioner. Anledningen till den sena introduktionen var att undervisningen kring SRL 

förändrades för att hjälpa eleverna med sina målformuleringar. Signalsystemet presenterades 

genom att ett trafikljus ritades upp på tavlan i klassrummet. Eleverna fick i helklass diskutera 

kring de olika färgerna och vad de stod för. Därefter kopplandes de olika färgerna till elevernas 

egna reflektioner och hur de färgerna kunde användas i loggboken. Den röda färgen kopplade 

eleverna till ord som stop och för svårt. Det fanns en negativ inställning till denna färg men 

ändå ett igenkännande då flera elever kunde relatera till känslan av att köra fast. Några elever 

framhöll att det var viktigt att inte stanna för länge på uppgifter som var för svåra för att de då 

tappade motivationen.  

”...och om jag är för länge på det röda alltså typ om jag 
har kört fast så blir allt liksom tråkigt och jag vill göra 
något annat.” (Elev) 

 

Den gula färgens symbolik ledde till en diskussion bland eleverna. En del ansåg att det gula i 

likhet med det röda speglade att något börjar bli för svårt och en elev argumenterade att när ett 
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trafikljus visar gult så får inte bilisterna köra. Andra elever ansåg att det gula handlade om att 

jobba sig igenom svårigheter vilket några elever valde att presentera med liknelser. 

”...som typ när man skottar gården och så fylls spaden 
upp med snö men man trycker som igenom ändå till man 
kommer till snöhögen där man kan kasta allting.” (Elev)  

 

Den gröna färgen handlade enligt eleverna om något positivt. De flesta ansåg att grön betydde 

”kör” eller ”fritt fram” och att det inte fanns några problem. De flesta elever var överens om att 

detta var den eftertraktade nivån. En elev motsatte sig dock detta och argumenterade att den 

gröna nivån inte var motiverande nog.  

”Om jag gör uppgifter som är typ 1+1 hela tiden så är det 
ju den gröna nivån men det blir ju boring [tråkigt] efter 
en stund” (Elev) 

 

När klassen diskuterat klart om färgerna presenterades den planerade beskrivningen av vad 

färgerna skulle komma att betyda under lektionerna (se bilaga 1). Resterande 

matematiklektioner i undersökningen avslutades därefter alltid med en signalsystemsruta som 

innebar att eleverna fick rita upp en ruta i sina loggböcker och färglägga den efter vilken nivå 

de ansåg sig ha befunnit sig på under majoriteten av lektionstiden. Många elever frågade om 

rutan hade någon relation med deras betyg i matematik och i vilken grad lärarna skulle ta del 

av deras loggbok. Därför beskrevs loggböckernas syfte kortfattat än en gång med extra tonvikt 

på att deras loggböcker inte hade med betyg att göra och att deras lärare inte skulle se den. 

Signalsystemet utvecklades när eleverna fått använda systemet några gånger. De elever som 

ansåg sig ligga på en grön nivå skulle under kommande lektion få hjälpa en elev som låg på en 

röd nivå. Elever som ansåg sig ligga på en gul nivå skulle få en extra genomgång i helklass. 

Detta resulterade till en början i att elever som ansåg sig ligga på grön nivå blev en minoritet 

men efter en tid började eleverna uppskatta de nya och färgandelarna jämnade ut sig. Varje 

matematiklektion avslutades som tidigare nämnts med en kort stund av reflektion där eleverna 

skulle svara på om det uppnått sitt lektionsmål, varför/ varför inte samt eventuellt fullfölja två 

meningar av reflektionsmeningarna. Efter introduktionen med signalsystemet fanns alltid en 

signalsystemsruta med i reflektionen. 
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För att översiktligt kunna se utvecklingen och förändringen i hur eleverna fyllde i sina 

signalsystemsrutor skapades ett diagram (se diagram 1) där den procentuellmässiga andelen 

gröna respektive gula och röda visualiseras. Diagrammet visar tidsperioden mellan 

signalsystemets introduktion den 9 oktober och undersökningens avslut den 10 november 2017. 

Inledningsvis ansåg de flesta elever sig ligga på en grön nivå under majoriteten av lektionstiden. 

Endast en liten andel av eleverna färgade sin ruta röd eller gul. Under några dagar låg nivåerna 

på relativt konstant nivå men den gröna nivån ökade långsamt. Den 19 oktober visar 

diagrammet en radikal förändring av andelen gula. Detta berodde på den förändrade 

användningen av signalsystemet i att elever på grön nivå förväntades hjälpa elever på  röd nivå. 

Under de sista lektionerna verkade andelarna stabiliseras på en jämn nivå där andelen gröna 

och röda ökade. Den 27 oktober och 8 november arbetade eleverna med nya kapitel, därav 

förändringen av andel gröna och gula. Under de sista dagarna i undersökningen uttryckte 

eleverna en positiv syn på signalsystemet.  

”I början ville man inte säga att man var på rött för det 
var typ pinsamt men nu vet man ju att om man färgar rött 
så får man hjälp av någon som är grön och som kan.” 
(Elev) 

 

Diagram 1 Elevernas andel röda, gula och gröna signalsystemsrutor 
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Intervju 
Intervjun med eleverna gjordes som avslutning på undersökningen och utfördes med en 

elevgrupp från båda klasserna. Resultatet är indelat i samma faser som intervjuguiden: 

företänksamhetsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen. Innan intervjun började fördes 

ett samtal om konfidentialitet och hur inspelningen inte skulle publiceras eller visas för någon. 

Som uppvärmning diskuterades vad eleverna ansåg om matematik generellt.  

 

Företänksamhetsfasen 

Eleverna menade att de hade en god förståelse för vad läraren förväntade sig av dem på en 

lektion. Det framgick även att eleverna hade börjat tänka mer på syftet med lektioner sedan 

undersökningen påbörjades.   

”Jag har aldrig tänkt på vad lektionen ska handla om 
innan den börjar men jag menar nu tänker man ju på det 
för [att] man ska ju skriva mål. Det är ju mer att lärarna 
går igenom kapitel på flera lektioner och inte på en och 
då blir det ju svårt att skriva mål för en lektion” (Elev) 

 

Begreppet planering hade eleverna en stor förståelse för och identifierade många fördelar med 

att planera. Det fanns till en början ett perspektiv av att planering endast kunde göras på skolan 

men efter några minuter där eleverna samtalade och diskuterade med varandra kom de fram till 

att planering kunde göras överallt. Några elever definierade begreppet såhär: 

”Att planera är att du i förväg bestämmer att du ska göra 
något och hur du ska göra det” (Elev) 

”...att förbereda något i förväg innan man gör det” (Elev) 

 

Svårigheten i matematik verkade ligga i en förutfattad bild av att matematik ska vara svårt. 

Nästa alla elever svarade till en början att de ansåg att matematik var svårt men efter några 

följdfrågor förändrades elevernas svar.  

”Jag tror typ att jag tycker att matematik är jättesvårt men 
när jag tar upp boken och börjar så tycker jag inte att det 
är så svårt. Det är nog att folk typ säger att matte är 
skitsvårt” (Elev) 
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Genomförandefasen 

Eleverna ansåg att planeringen måste följas för att målet ska kunna nås och om planeringen 

frångås så måste den anpassas. Det framgick av många elever att deras föräldrar (eller 

vårdnadshavare) planerade till stor del elevernas fritidssysselsättningar men att detta förändrats 

sedan undersökningens början. 

”Sen vi började planera med loggboken är det ju roligt att 
planera själv ibland också. Hemma menar jag. Alltså man 
får ju bestämma själv typ och se om det fungerar.” (Elev) 

Om eleverna hade svårigheter med uppgifter eller läxor menade de att föräldrar eller lärare 

kunde hjälpa till. Några elever uttryckte dock att de i första hand pratade med en klasskamrat 

för att det gick snabbare än att vänta på läraren.  

”Ibland har alla [elever] problem med samma fråga och 
då tar det jättelång tid innan man får hjälp. Då går det 
fortare att fråga [namn på elev] istället för hon vet nästan 
alltid hur man kan lösa uppgiften.” (Elev)  

 

Reflektionsfasen 

Innan undersökningen brukade inte eleverna bedöma sig själva med undantag för en elev som 

menade att denne brukade titta igenom sina svar på prov och bedöma dessa svar utifrån att 

läraren skulle förstå svaret. Eleven formulerade sig såhär: 

”Ja, om det är prov så brukar jag tänka att om jag inte 
förstår mina svar så kommer läraren inte göra det heller 
och då måste jag skriva om dem. Det gör jag inte på 
lektionen, det borde vara lika viktigt då men det är de 
inte...” (Elev) 

  

Om målet inte nåddes ansåg eleverna att det handlade om en dålig planering, det vill säga för 

lite träning. Vissa elever trodde att det också kunde bero på trötthet eller 

koncentrationssvårigheter. En elev svarade att det var lärarens fel om det gick dåligt för en elev 

med tanke på att det var läraren som ansvarade för att eleverna skulle lära sig. Detta höll dock 

inte alla elever med om. På frågan om vad eleverna ansåg att läraren tyckte var viktigast under 

lektionen svarade eleverna att arbetsklimatet nog var det viktigaste för en lärare. På andra plats 

nämndes elevernas förklaringar i skrivböckerna.  
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”Om vi inte skriver ner tydligt hur vi tänker när vi räknar 
så kan ju [namn på lärare] inte betygsätta oss ordentligt” 
(Elev) 

 

Eleverna hade olika åsikter kring loggboksförande. Vissa elever tyckte att det var tidskrävande 

och att det för det mesta blev upprepade målformuleringar. Andra elever uppskattade att 

strukturera upp lektionerna och formulera ett tydligt mål som det försökte jobba emot. Det svåra 

identifierade många elever var att lära sig formulera mål men alla elever uppskattade eller 

kunde se fördelarna med att reflektera efter lektionen för att bättre förstå vad som skulle kunna 

förändras till nästa gång. 

”Jag tyckte om meningarna [formuleringsexemplen] för 
det är viktigt att reflektera över vad du precis har gjort 
och vad man har lärt sig och vad målet är. Sanningen är 
ju att vi inte kommer att behöva all matematik i vårt liv 
men reflektion är ju superbra i alla lägen.” (Elev)  

 

Lärarens lärande 
Inför studien reflekterades kring hur en lärare kan arbeta med självreglerat lärande (SRL), både 

för elever men också för egen del. Den egna processen började med inläsning på området (se 

inledning) och planeringen av vilka verktyg som skulle användas för att introducera SRL för 

elever. Med tanke på att inlärningsförmåga är kopplad till motivation (Ryan & Deci, 2009) blev 

det viktigt att introduktionen för SRL bestod av praktiska verktyg och övningar och inte en 

föreläsningsserie för eleverna. Inspiration och stöd i planeringen inhämtades från personer med 

större kunskap om SRL (t.ex. handledare på VFU-skola och handledare från universitetet) för 

att effektivisera studien. Förväntningar på undersökningen som dokumenterades i 

lärarloggboken var inledningsvis fokuserade på fördelarna med SRL och på hur det egna 

reglerandet kunde utvecklas. Utgångspunkten var att läraren själv måste kunna reglera sitt 

lärande för att kunna undervisa om strategin för elever. Inledningsvis sågs även SRL som en 

metod för hur ämnesrelaterade problem och uppgifter kunde hanteras. För att träna på och 

utveckla den egna regleringen innan undersökningens början sattes personliga mål på olika 

nivåer (t.ex. lektion, dag, vecka, kurs). Processen övervakades genom tidsbestämda reflektioner 

med fokus på hur väl den egna planeringen följdes och hur planeringen behövde anpassas för 

att målen skulle uppfyllas. Citatet nedan är ett exempel på hur en anpassning av process kan se 

ut.   
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”onsdag - 16 Nov  - Mål: Förståelse för attribution theory. 
Reflektion: Jag har läst om teorin men har inte någon 
större förståelse för den. För att klara av målet [till fredag 
18 Nov] behöver jag nog prata med [namn på lärare] och 
formulera teorin med egna ord.” (Loggbok, 16/11-16) 

 

Slutligen reflekterades kring varför målen uppfylldes/inte uppfylldes och hur framtida mål och 

planeringar skulle kunna förändras. Resultatet av processen beskrevs i lärarloggboken som en 

förståelse för att SRL inte bara handlar om att kunna formulera mål och reflektera kring dessa, 

det handlar även om att implementera kontroll över sin egen SRL-process. Med det menas 

disciplin att följa sin egen planering och förmågan att förändra och anpassa planeringen utifrån 

de egna förutsättningarna. De första problemen bestod av att målformuleringen tenderade att 

bli riktad mot prestationer snarare än lärande. Tidiga inlägg i lärarloggboken visar att 

prestationsmålen förekom oftare än lärandemålen. 

”onsdag - 23 Nov - Mål: Läsa kapitlet om 
motivationsteorier. (Loggbok, 23/11-16) 

 

I jämförelse med exempelmål från litteratur granskades de egna målen som skapats tidigare och 

dessa formulerades om för att öva på att skapa lärandemål istället för prestationsmål. Vidare 

reflekterades kring huruvida målen kunde uppnås. Ett generellt mål som exempelvis att lära sig 

något bättre kan tekniskt sett uppnås relativt snabbt eftersom det enda kriteriet är att kunskapen 

ska utvecklas. För att förenkla reflektionerna i huruvida målet var uppnått började målen 

avgränsas. Målet nedan visar ett lärandemål som kompletterats med ett prestationsmål vilket 

visar att den egna målformuleringsprocessen utvecklades men också att den inte var klar.   

”tisdag - 6 Dec - Mål: Lära mig mer om struktur i 
examensarbete genom att läsa 2 ex.arbeten och 
sammanfatta dessa.” (Loggbok, 6/12-16)  

 

När undersökningen påbörjades observerades eleverna för att avgöra vilken svårighetsnivå 

verktygen kunde presenteras på. Dessa observationer beskrevs i lärarloggboken som 

svårtolkade eftersom det inte går att avgöra vad eleverna tänker när de planerar. För att bättre 

förstå elevernas planeringsstrategier observerades samtal elever emellan. 

”torsdag - 21 Sep - Reflektion: Jag studerar främst hur 
eleverna samtalar med varandra om kommande lektioner 
och vad de gör för att förbereda sig inför dessa. Det är 
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svårt att avgöra i vilken mån eleverna är medvetna om att 
de planerar eller om de bara agerar utifrån ett invant 
mönster.” (Loggbok, 21/9-17) 

 

Elevloggböckerna granskades några gånger per vecka för att få en förståelse för hur kommande 

lektioner skulle planeras. Efter de inledande lektionerna i undersökningen beskriver lärarloggen 

en jämförelse mellan det egna förarbetet med SRL och elevernas framsteg där målformulering 

pekades ut som ett problemområde. 

”fredag - 29 Sep - Reflektion: Eleverna verkar ha svårt 
att formulera mål vilket jag också hade när jag började 
med mina SRL-övningar. Jag lärde mig bäst genom att se 
konkreta exempel på olika målformuleringar och sen 
formulera mina egna mål. Nästa vecka ska jag gå igenom 
mer exempel och även övningar för att skriva 
lärandemål” (Loggbok, 29/9-17) 

 

Förståelsen för elevernas svårigheter och reflektionerna för hur dessa svårigheter skulle kunna 

hanteras jämfördes med Wiliams (2013) teorier om hur ett sådant lärande bäst går till. Enligt 

Wiliam är elevernas egna kontroll över SRL-processen en viktig faktor för att lärandet ska bli 

effektivt. Med utgångspunkt i detta planerades kommande undervisning.  

”måndag - 2 Okt - Företänksamhet: Planeringen för 
dagens lektion innehåller övningar i målformulering som 
eleverna gör själva. Utifrån Wiliams (2013) argument för 
att låta elever kontrollera sitt eget lärande så får de 
fortsätta formulera egna mål, även om det för närvarade 
inte går så bra.” (Loggbok, 2/10-17) 

 

Den egna processen om hur undervisningen skulle anpassas utvecklades allt eftersom 

undersökningen fortgick. Reflektioner i lärarloggboken tar upp relationen med eleverna som en 

faktor till att processen fungerar bättre. En annan faktor kan sägas vara den kontinuerliga 

reflektion på den egna undervisningen som görs och som fortlöpande ger information om hur 

eleverna mottar undervisningen.  

”torsdag - 5 Okt - Reflektion: Mitt loggboksförande går 
mer effektivt och planeringstiden för lektionerna har 
också gått ner. Det känns lättare att undervisa kring 
loggböckerna nu. Detta kan bero på att jag känner 
eleverna bättre och vet vilken nivå de ligger på.” 
(Loggbok, 5/10-17) 
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När undersökningen avslutades gjordes en utförlig reflektion av den egna processen utförligt.  

Genom hela undersökningen användes lärarloggboken efter varje matematiklektion och detta 

ansågs vara den främsta orsaken till att processen utvecklats och avancerats. Vidare skildrar 

lärarloggboken en ökad säkerhet över undervisning i SRL. 

”fredag - 10 Nov - Reflektion: Nu är undersökningen 
avslutad och jag känner mig nöjd. Det blev inte som jag 
hade tänkt men jag lärde mig massor och känner mig 
säkrare på självreglering och hur jag undervisar om det. 
Orsaker till resultatet antar jag är att jag loggade efter alla 
lektioner och reflekterade ständigt.” (Loggboken, 10/11-
17) 
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Diskussion och analys 
För att svara på studiens andra och tredje frågeställning som handlar om förståelsen av SRL-

processen för elever och läraren kommer resultatet diskuteras och analyseras mot tidigare 

forskning (se inledning) och de teoretiska utgångspunkterna. Rubriksättningen följer 

översiktstabellen över dataanalys (s. 21) med ett tillägg: metoddiskussion, som tar upp 

författarens dubbla roller genom studien samt diskuterar metoderna.  

 

Aktionen 
Zimmerman (2002) visar att lärare inte låter eleverna utveckla sitt SRL i undervisningen vilket 

kan verka förvånande med tanke på den mängd studier som visar på positiva effekter av elevers 

användande av självreglering. Det blev dock uppenbart genom undersökningen att SRL inte är 

en självklarhet att undervisa om eftersom det handlar om att lära eleverna om sin egen 

lärandeprocess och hur denna process kan utvecklas. De Smul et al. (2018) framhåller att 

ansvaret fördelas om från lärare till elever, vilket kan vara skrämmande för en lärare i åk 4-6 

eftersom eleverna är barn på 10-12 år. Dessa elever kanske inte kan hantera ansvaret för sitt 

eget lärande ännu och i ett sådant fall måste läraren stötta eleverna i denna process. För att 

lärare ska kunna hjälpa eleverna måste denne ha strategier och verktyg som utvecklas SRL och 

därav finns det ett kunskapsvärde i denna studie och en motivation för den första 

frågeställningen som handlar om hur en lärare kan planera och genomföra 

matematikundervisning i arbetet med elevernas SRL. För att förstå studiens valda verktyg 

(aktionen) bättre kan dessa granskas genom Zimmermans (2002) SRL-faser. 

 

Företänksamhetsfasen kring aktionen innefattar dess planering och strukturering. Vingsle 

(2017) beskriver fasen som att individen ”...sätter sig in i kommande arbete genom 

uppgiftsanalys och genom att sätta mål och planera...” (ibid., s. 12). För att skapa en fördjupad 

förståelse för SRL-processens utformning och för att sätta sig in i det kommande arbetet med 

undersökningen bearbetades inledningsvis processen för egen del. Aktionens genomförandefas 

handlar om elevernas förståelse för vilka kunskaper de förväntas nå under 

matematiklektionerna och hur de använder sig av strategier vid genomförandet (t.ex. 

hjälpsökande). Genom målformuleringsprocessen kan eleverna utveckla sin förmåga att skapa 

realistiska lärandemål vilket i förlängningen underlättar reflektioner om måluppfyllelse. Enligt 

Zimmerman (2002) finns det starka belägg för korrelationen mellan effektiv målformulering 
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och ökade akademiska prestationer. Givet detta är det viktigt att elever får utveckla sin kunskap 

inom just målformulering och lär sig anpassa dessa formuleringar efter olika områden. Genom 

att använda sig av fingerfemman kunde eleverna arbeta igenom problemlösning som ett 

alternativ mot att fråga läraren om hjälp. Reflektion kring den egna processen syftar till att få 

en insikt i orsak till utfall, hur processen kan förändras för att få ett mer fördelaktigt resultat 

samt tillföra information som förenklar företänksamhetsfasen i hur framtida mål och processer 

kan utföras (Zimmerman, 2002). Aktionens reflektionsfas innefattar elevernas 

reflektionsprocess där dessa funderade kring huruvida de egna målformuleringarna uppfyllts 

eller inte.  

 
Elevers SRL-process 
Om skolan ska främja en ”livslång lust att lära” (Skolverket, 2017, s. 7) är det viktigt att ge 

elever strategier för att lära på egen hand, d.v.s. SRL. Med tanke alla studier som visar att de 

elever som reglerar sitt eget lärande även är de mest effektiva (Butler & Winne, 1995; Cho & 

Heron, 2015; De Smul et al., 2018; Dignath et al., 2008; Mega et al., 2014; Wiliam & Leahy, 

2015; Zimmerman, 2002) är de viktigt för yrkesverksamma lärare att kunna undervisa om SRL. 

Läraren måste emellertid ha insikt i hur eleverna utvecklar självreglering för att kunna hjälpa 

eleverna. Genom undersökningen förändrades undervisningen efter elevernas SRL-process 

genom observationer under lektioner och genom granskning av elevernas loggböcker. Vingsle 

(2017) framhåller att läraren är det främsta stödet för elever i deras utveckling av SRL vilket 

ger ett kunskapsvärde till den aktuella studien. Det motiverar även den andra frågeställningen 

studie som handla om förståelsen av elevers SRL-process. För att öka förståelsen för elevers 

SRL-process kan den granskas genom Zimmermans (2002) tre faser och även genom Kolbs 

(1984) ELT. 

 

Genom undersökningen har eleverna fått ta del av olika verktyg som avsåg utveckla de olika 

SRL-faserna hos eleverna. Dessa verktyg har fokuserat på utvecklingen av Zimmermans (2002) 

tre faser av självreglerat lärande. Elevloggboken användes för att utveckla elevernas 

företänksamhetsfas genom att fokusera på strukturering av målformulering. Eleverna 

utvecklade därmed sin förmåga att konstruera lärandemål med tydliga avgränsningar. 

Fingerfemman presenterades i syfte att underlätta genomförandefasen där fokus låg på 

arbetsprocessen. Eleverna utvecklade då förmågan att strukturera upp 

problemlösningsuppgifter som ett alternativ till att söka hjälp från en lärare. Signalsystemet 
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utgjorde ett alternativt reflektionssätt och genom detta kunde elevernas reflektionsfas 

underlättas. Eleverna utvecklade därmed förmågan att reflektera kring måluppfyllelse och 

utfallsorsak.  

 

Elevernas process går även att förstås utifrån Kolbs (1984) erfarenhetslärandeteori (ELT) i det 

att eleverna fått konkreta upplevelser av verktygspresentationerna genom hela 

undersökningsperioden. Introduktionerna till elevloggboken, fingerfemman och signalsystemet 

har innefattat upplevelser som därefter tolkats och används av eleverna utifrån de erfarenheter 

de redan har. Dessa erfarenheter baseras på elevernas arbete med enklare former av SRL innan 

undersökningen påbörjades. Interaktionen mellan de konkreta upplevelserna och tidigare 

erfarenhet menar Bek (2012) leder till ett effektivt och varaktigt lärande. Eleverna har även 

konstruerat egna teorier kring processen som i förlängningen underlättat och utvecklat deras 

SRL. Ett exempel på detta är att eleverna genom undersökningen utvecklat tankar kring den 

gemensamma nämnaren för målformulering över olika matematiska områden. Slutligen har 

eleverna tillämpat sin förståelse för processen i praktisk handling, dvs. utifrån sin reflektion 

konstruerat mål för kommande lektion, vilket i sin tur resulterat i nya konkreta upplevelser.  

 

Lärarens SRL-process 
Självreglerat lärande har positiva effekter på elevers lärande men lärare är osäkra på hur de ska 

använda SRL i undervisningen (Zimmerman, 2002). Av denna anledning är det viktigt för 

läraren att först kunna reglera sitt egna lärande innan denne använder SRL i sin egen 

undervisning. Peeters et al. (2014) argumenterar för relevansen av att lärare har en förståelse 

för och aktivt använder sig av självreglering i sin egen lärandeprocess eftersom en lärare som 

använder sig av SRL har en djupare förståelse för dess olika delar och har en bättre föreställning 

om hur elever ska kunna läsa sig detta. För egen del innebar det att utveckla SRL-processen ett 

år innan undersökningen inleddes. Den verkliga utveckling skedde dock under undersökningen 

eftersom elevernas SRL-process kunde jämföras med den egna SRL-processen. Genom min 

lärarutbildning kunde jag bara göra denna jämförelse under min VFU men för verksamma lärare 

skulle denna process kunna utföras och utvecklas kontinuerligt i det egna klassrummet. Detta 

motiverar den aktuella studiens tredje frågeställningen som handlar om hur en lärares SRL-

process kan förstås. För att öka förståelsen för lärarens SRL-process kan den granskas utifrån 

Kolbs (1984) ELT och även genom de valda lärandeperspektiven från Clarke och 

Hollingsworth (2002). 
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Aktörens process av att lära sig självreglera inleddes under lärarutbildningen vilket även kan 

tolkas som en konkret upplevelse utifrån Kolbs (1984) erfarenhetslärandeteori (ELT). Dessa 

upplevelser utgjordes av föreläsningar som reflekterades över varpå de omsattes i praktik 

genom att använda och utveckla egen målformulering, övervakning av process samt reflektion. 

Kolb framhåller att information måste transformeras för att lärande ska ske och genom de egna 

reflektionerna kring SRL processen som beskrivs i lärarloggboken kan det sägas att egna teorier 

skapades kring vad som utmärkte självreglerat lärande. Ett exempel på en sådan egen teori är 

upptäckten av att målformuleringar bör innehålla avgränsningar för att bli mer realistiska. 

Tillämpningen av de egna teorierna i nya målformuleringar och strategier resulterade i nya 

upplevelser. Genom undersökningen utgjordes de konkreta upplevelserna av information från 

elevernas utvecklingsprocess. Informationen dokumenterades och reflekterades i 

lärarloggboken efter varje matematiklektion. Elevernas SRL-process jämfördes därefter med 

den egna processen för att kunna dra slutsatser och abstrahera. Tillämpningen kom i och med 

planerandet och genomförandet av lektioner som grundar sig i dessa slutsatser och i 

förlängningen elevernas SRL-process, exempelvis när undervisningen om målformulering 

anpassades med anledning av elevernas sårigheter av att konstruera lärandemål.  

 

Den egna processen började under lärarutbildningen och resulterade i en personlig förändring. 

Ett perspektiv på lärande i form av förändring som träning (s. 4) menar Clarke och 

Hollingsworth (2002) innebär att utveckling görs i syfte att utveckla lärare i deras yrkesliv. 

Förändringsinitiativet ligger då externt i förhållande till individen men förändringspunkten är 

fortfarande intern vilket innebär att den egna förändringen sker som ett resultat av utbildningen. 

Efter utbildningens initiativ förändrades dock lärandet till att på egen hand förbättra och 

fördjupa kunskaperna i SRL vilket resulterade i denna studie. Initiativet till förändring 

förflyttades alltså från extern till intern vilket Clarke och Hollingsworth benämner som 

förändring som personlig professionell utveckling (s. 4). Gemensamt för de båda perspektiven 

är att förändringspunkten ligger intern i båda fallen. 

 

Metoddiskussion 
Aktionsforskning innebär att forskaren arbetar tillsammans med deltagaren för att uppnå ett 

resultat. I den aktuella studien innebar detta för egen del en dubbel roll som både forskare och 

deltagare. Detta kan sägas vara problematiskt eftersom objektiviteten kan ifrågasättas. Med 
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anledning av detta vidtogs åtgärder för att styrka studiens objektivitet (se s. 23). Den dubbla 

rollen gav dock även fördelar som t.ex. ett inifrån-perspektiv som underlättade undersökningen 

om SRL i undervisning, elevers förståelse för SRL och den egna förståelse för SRL.  

 

Observationerna som undersökningen inleddes med syftade till att undersöka elevernas 

kunskapsnivå som i förlängningen skulle bidra till en förståelse för på vilken nivå verktygen 

skulle komma att presenteras på. Observationerna gav dessvärre ingen hållbar information om 

elevernas kunskapsnivå men tjänade ändå ett syfte i att skapa ett ”inifrånperspektiv” 

(Denscombe, 2016, s. 305). Ett alternativt sätt att bestämma en lämplig nivå för 

verktygspresentationerna skulle kunna vara genom en intervju med elevernas ordinarie lärare 

som troligtvis har en förståelse för vilken undervisningsnivå eleverna är vana vid. Aktionen 

utgjordes av lektioner under en femveckorsperiod där tre olika verktyg presenterades och 

användes under matematiklektionerna. Det går att arbeta med SRL på många olika sätt men för 

denna studie valdes: fingerfemman, signalsystemet och elevloggbok. Elevloggboken och 

signalsystemet användes flitig av eleverna medan fingerfemman endast användes några få 

gånger, med undantag för introduktionslektionen. Det har redan diskuterats huruvida 

fingerfemman är riktad mot en yngre åldersgrupp och om detta var anledningen till det 

reducerade användandet och att alternativt verktyg att använda i aktionen hade troligen varit 

bättre. Aktionen som metod är motiverad i det att syftet med studien är att undersöka processen 

med SRL vilket möjliggörs med lektionerna där verktygen implementeras. Loggboken (tillika 

lärarloggboken) har varit en bra metod att dokumentera den egna processen och reflektioner 

kring denna. Vidare har verktygspresentationerna reflekterats i loggboken som i förlängningen 

format undervisningen. Bjørndals (2005) rekommendationer var att strukturera upp loggboken 

för att underlätta för analys och därför skapades en mall för hur loggandet skulle ske. Mallen 

upplevdes dock ofta som ett hinder i det att det inte alltid gick att passa in en text under en 

rubrik eftersom reflektionsfasen ofta överlappades med planeringsfasen. Ett alternativt sätt att 

föra loggbok skulle vara i friare format och endast som brödtext. Det behöver dock inte innebära 

att loggarna blivit tydligare. Intervjuerna med eleverna var problematiska att genomföra på 

grund av att elever ofta tenderar att säga vad de tror att läraren vill höra. Det var viktigt att få 

en inblick i hur eleverna förhöll sig till de olika faserna i SRL och hur de såg på deras egen 

process. Frågorna konstruerades för att eleverna skulle kunna utveckla sina svar 

(semistrukturering) men det är svårt att avgöra om eleverna svarade efter sin egen 

verklighetsuppfattning eller deras bild av förväntade svar.  
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Slutsats  
Hur kan en lärare planera och genomföra matematikundervisning i arbetet med elevernas 

självreglerande lärande? 

Att arbeta med SRL i matematikundervisningen är ingen självklarhet. Det kräver en förståelse 

för vad självreglering innebär, kunskap om strategier för att lära och en självinsikt om egna 

beteenden. Denna studie beskriver ett arbetssätt för hur en lärare kan arbeta med SRL i 

matematikundervisning vilket kan bidra med en insyn i ämnet för yrkesverksamma lärare.  Tre 

verktyg valdes ut att arbeta med men det finns dock många andra sätt att arbeta med SRL. 

Processen kräver tid och disciplin i det att insikten om hur SRL fungerar på personlig nivå 

utvecklas och förbättras ju oftare lärandet regleras.  

 

Hur kan elevernas SRL beskrivas och förstås? 

Elever i åk 4-6 har inga problem att reglera sitt eget lärande trots att processen till en början 

kan verka abstrakt och främmande för många. Denna studie beskriver en utveckling av SRL-

processen hos elever i åk 6 och hur dessa reglerade sitt lärande under matematiklektionerna. 

Studien kan bidra med en inblick i elevernas SRL-process för verksamma lärare som vill 

undervisa elever mot SRL. Genom att låta eleverna skriva loggböcker kunde dessa se sin egen 

utveckling av självreglering. Denna dokumentation resulterades även i att processen enklare 

kunde granskas och beskrivas på ett tydligare sätt i denna studie. Genom jämförelse med teorier 

kunde förståelsen av SRL processen förenklas och i denna studie jämfördes resultatet med 

Zimmermans (2002) tre faser av SRL och Kolbs (1984) ELT. Jämförelserna ger även i 

förlängningen en djupare förståelse för elevers självreglering.  

 

Hur kan en lärares lärande beskrivas och förstås? 

Det är mycket viktigt att lärare har kunskap i självreglering om undervisningen ska leda elever 

till reglering av sitt eget lärande, därmed kan studien utgöra en introduktion för hur en 

yrkesverksam lärare kan arbeta med SRL. Forskning visar de många fördelarna med 

självreglering vilket i sig motiverar inläsningen på området och användandet i undervisning. 

Genom denna studie beskrivs hur lärarens eget lärande kring SRL utvecklas över perioden av 

ett år och hur detta speglar sig i undersökningens konstruktion. För att förstå detta lärande på 

ett djupare sätt jämfördes och tolkades resultatet utifrån Kolbs (1984) ELT och valda 

lärandeperspektiv från Clarke och Hollingsworth (2002).  
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Vidare forskning 
Hur kan en lärare planera och genomföra matematikundervisning i arbetet med elevernas 

självreglerande lärande?  

Det finns många olika sätt att låta elever utveckla sin förmåga att reglera sitt eget lärande. I 

denna studie låg fokus på presentationen av SRL för elever men det vore intressant att utveckla 

studien genom att fortsätta med andra verktyg som innebär en djupare version av självreglering. 

En sådan SRL-version skulle fokusera på elevers självinsikt och metakognition, dvs elevernas 

kunskap om hur de lär sig bäst. Detta för att utveckla kunskaperna om hur en lärare kan arbeta 

med undervisning som syftar till att göra elever självreglerande.  

 

Hur kan elevernas SRL beskrivas och förstås?  

Elevers process med SRL är svår att utforska på fem veckor, särskilt om dessa elever inte har 

någon tidigare erfarenhet av självreglering. Ett alternativ för framtida studier vore att göra en 

mer omfattande studie om elevers SRL-process där en elevklass följs under en lägre period, 

förslagsvis från åk 4 till åk 6. En sådan studie skulle även kunna argumentera för elevers 

akademiska utveckling parallellt med deras SRL-process och även granska huruvida elever får 

en förståelse för vad det innebär att aktivt reglera sin egen lärandeprocess. 

 

 Hur kan en lärares lärande beskrivas och förstås? 

Denna studie har fokuserat på hur undervisning kan utformas för att låta elever arbeta med 

självreglering. För att SRL ska kunna undervisas är det dock viktigt att läraren har kunskap och 

erfarenhet av eget självreglerande. Med tanke på vikten av lärarens kunskap vore det intressant 

att genomföra en större studie som syftar till att undersöka hur SRL skulle kunna presentera för 

lärare som undervisar i åk 4-6. En sådan studie skulle syfta till att öka förståelsen för hur lärare 

tolkar och genomför SRL-undervisning.  
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Bilaga 1 

Elevloggboksstöd 

 

Olika målnivåer 

Lektionsnivå 

Lära mig att... 

Träna mer på... 

Blir säker på... 

 

Provnivå 

Kunna... 

Repetera... 

 

Reflektionsmeningar 

Idag lärde jag mig... 

Det mest användbara jag tar med mig från lektionen är... 

Jag blev intresserad av... 

Det jag tyckte bäst om på lektionen var... 

Det jag vill veta mer om är... 

Efter den här lektionen känner jag... 

Signalsystemet 

                 = Jag tycker att uppgifterna är svåra. Om  

                    läraren förklarar en gång till klarar jag det.  

                    Behöver träna mer. 

 

                 = Jag tycker att uppgifterna är lagom svåra.  

                    Om jag får tid så klarar jag dem. Behöver  

                    träna lite mera. 

 

                 = Jag tycker att uppgifterna är lätta. Det går  

                    effektivt att jobba och jag har inga  

                    svårigheter.  

 



 

Bilaga 2 

Lärarloggbok 

 

Loggboken innehåller tre rubriker för varje inlägg;  

företänksamhet, genomförande och reflektion.  

 

Ett inlägg kan ske när som helt men medan undersökningen genomförs skrivs en logg efter 

varje matematiklektion.  

 

Datum skrivs alltid längst upp på sidan. 

 

En logg behöver inte ha text till alla rubrikerna. 

 

Nedan finns stödord för konkretisering av var rubriken representerar men loggen får även 

innehålla övrig relevant information (t.ex. elevcitat, avvikande omständigheter, m.m.) 

 

Företänksamhet 

- Förväntning  

- Målformulering (med delmål) 

- Planering  

 

Genomförande 

- Övervakning av process 

- Anpassning av strategi för måluppfyllelse (t.ex. hjälpsökande)  

- Disciplin av känslor, beteende och agerande 

 

Reflektion 

- Orsak till utfall  

- Måluppfyllelse i relation till processen  

- Framtida anpassningar 



 

Bilaga 3 

Elevloggbok 

 

Varje logg ska innehålla två rubriker: Planering och reflektion. 

 

Ett inläggen sker innan (planering) och efter (reflektion) samtliga matematiklektioner  

genom undersökningen. 

 

Datum skrivs alltid längs upp på sidan. 

 

Nedan finns stöd för vad som ska finnas med under rubrikerna. 

(Reflektionen behöver inte innehålla alla underrubriker utan läraren avgör vad som ska göras) 

 

Planering 

- Skriv ett lärandemål för lektionen 

 

Reflektion 

- Uppnådde du målet? 

- Varför / Varför inte? 

- Färdigställ meningar från formuleringsexempel. 

- Rita en signalsystemsruta efter hur du tycker att lektionen varit (till största del). 

 

 

 



 

Bilaga 4 

SRL-övningsmall  

 

 

   

Planering, Genomförande, Reflektion 
 
 

1. Vad är ditt mål?  
 
 
 
 
 
 

2. Hur ska du uppnå ditt mål? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reflektioner –  
Blev det som du hade tänkt?  
Kan du göra på något annat sätt till nästa gång? 



 

Bilaga 5 

Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor: 

Vad tycker du om matematik? 
 
Företänksamhetsfasen: 

Målsättning:  
Hur får du reda på vad du ska jobba med på matematiken?  
Hur vet du vad du ska kunna efter matematiklektionerna? 

Planering: 
Vad betyder det att planera?  
Hur planerar du? (fritiden-skola)  

Skillnader/likheter? 
Hur förbereder du dig inför ett prov?  
Sätter du upp mål på matematiken? 

Tron på måluppfyllnad: 
Tycker du att matematik är lätt eller svårt? 
Tycker du att du klarar av matematiken? 
 

Genomförandefasen 
Att följa sin planering: 
    Hur ser det ut när du studerar hemma? 
Att fråga om hjälp: 
    Vad gör du när du inte kan? 

 
Reflektionsfasen 

Självvärdering: 
   Brukar du bedöma dina egna uppgifter för dig själv? 
     Om Ja:    Hur brukar du bedöma dem?  
          Om Nej:  Brukar uppgiften bli som du har tänkt? 
Orsak till utfall: 
    Om ett mål inte skulle uppnås, vad tror du att de skulle bero på då? 
 
Elevsyn på lärarperspektiv 
     Vad tror ni att er matematiklärare tycker är bra 

 
 Reflektioner kring loggboken 

Vad tänker ni om loggboken? 
     Vad var bra med loggboken? 
      Vad var svårt med loggboken? 

 

  



 

Bilaga 6 

Informationsblad

 

 
Umeå Universitet  Informationsblad 
    till vårdnadshavare 
 
 
 
 
Hej. 
 
Jag läser grundlärarutbildningen åk 4-6 vid Umeå universitet. Till mitt examensarbete denna termin 
ska jag genomföra en studie som handlar om självreglering inom matematik, dvs hur elever kan 
reglera sitt lärande genom planering, genomförande och reflektion. 
 
Under höstterminen kommer jag praktisera i klass 6A och 6B och har då möjligheten att samla in 
material för min studie. 
 
Jag planerar att genomföra intervjuer med några elever om arbetsmetoder i matematik och hur 
elever tänker kring deras lärande. Metoderna kommer eleverna jobba med under höstterminen. 
Intervjuerna görs i grupper om fyra och beräknas ta ca 20-30 min.  
 
Enligt de forskningsetiska principerna vill jag ge följande information: 
  

1. Deltagandet är helt frivilligt; lärare och elever kan när som helst avbryta sin medverkan. ��
 

2. Insamlat material kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
� 

3. Intervjuerna kommer att spelas in (endast ljud), så att jag inte behöver anteckna under 
tiden. Jag är den enda som kommer att lyssna på ljudupptagningen och inspelningen 
kommer att raderas när jag hunnit skriva ner det som är relevant för studien.  
� 

4. Resultaten av studien kommer att presenteras anonymt. Varken namnet på deltagande 
kommun, skola, lärare eller elever kommer att finnas med. � 
 

Den färdiga rapporten kommer efter examination att publiceras på Umeå universitets 
publiceringsplattform DiVA.  
 
Om du/ni känner att ni inte vill att jag ska intervjua just ert barn  
– var vänlig meddela mig på tel: 073-837 26 32. � 
 
Hör gärna av er om ni har ytterligare frågor om studien!� 
 
Vänliga hälsningar  
Kristoffer Arvidsson � 
 



 

Bilaga 7 

Avgränsningsövning 

 

Kan man klara av målet på en lektion? 

 

 

1. Hinna en sida  

 

2. Koncentrera sig hela tiden 

 

3. Klara av matteläxan 

 

4. Räkna 10 uppgifter i matteboken 

 

 

 

5. Lära mig procent 

 

6. Lära mig division 

 

7. Träna på sannolikhet 

 

8. Kunna multiplikation 

 

 

 

9. Lära mig att multiplicera ental med 10, 100 och 1000  

 

10. Träna mer på att ställa upp divisionsuppgifter efter positionssystemet 

 

11. Bli säker på de olika stegen i fingerfemman  

 

12. Kunna på att omvandla bråktal ( () , 
(
* , 

(
+ ) till procent  


