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Abstrakt

Scientists and educational psychologists research have seen on self-regulated learning as 
learningconstruction. Every scientists have developed their own terms and concepts in 
the events of explaining how self-regulation affects students learning-process. Key 
processes in previous studies is the importance of the active choice, to be goal-oriented, 
and awareness is what students need to self-regulate their own learning. The purpose of 
this study  is to examine how students use different educational learning strategies based 
on the principles for self-regulated learning (SRL). From the process of the previous 
research, different concepts and terms have been divided into three key concepts titled: 
Active choices and actions, Goal-orientation and goal setting, as well as consciousness 
and self-awareness. These three have been the theoretical ground for the study and has 
been supplemented with data from interviews. The interviewed are ten high-performing 
high school students. The implementation was based on reflective interview questions  
based on the measuring instrument MSLQ and the study's research questions. The result 
shows on one hand how grading and assessment is a major motivating factor for the 
choices and actions the students are doing to regulate their learning ability, but on the 
other hand how grades and assessment creates stress and anxiety  for the students. The 
students indicates how aware they  are of themselves when they are evaluating their own 
performance level and know which active choices they need to do to achieve the goals 
they  strive for in their studies. This completed study indicates that  the school isn't 
teaching students how to use different educational learning strategies sufficiently and 
that teachers do not work actively enough with students individual learning strategies. 
This means that traditional approaches to learning is based on repetition and how much 
time a student puts on their studies, and is the most  common learning strategy that the 
students in this study choose to use as well.

Sökord: Självreglerat lärande, inlärningsstrategier, aktiva val, målorientering, 
medvetenhet
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Inledning 
Self-Regulated Learning (SRL) eller självreglerat lärande är ett begrepp som vuxit fram 
som en viktig konstruktion för lärande under de senaste årtiondena. Med självreglerande 
menas att kunna utveckla kunskaper, färdigheter och attityder som kan överföras från en 
lärande kontext till en annan. Detta sätt att se på lärande har skapat debatt kring 
skolreformer världen över. 

Att kunna reglera det egna lärandet ses av utbildningspsykologer och beslutsfattare som 
nyckel till framgångsrikt lärande i skolan. Tron på denna konstruktion är så stark att 
forskare omdefinierat sättet att se på framgångsrikt lärande. Beslutsfattare har godkänt 
de grundläggande principerna för självreglerat lärande och lagt frågan om skolreformer 
högt upp på den politiska agendan. (Boekaerts, 1999).

Självreglerat lärande definieras på olika sätt. Forskare använder olika begrepp och 
termer för att försöka förklara lärande och bakomliggande teorier. Flera ledande 
utbildningspsykologer är ense om att vi är på god väg att kunna beskriva och förklara 
olika nyckelprocesser i lärandet.

Bland de olika begrepp och termer som forskare och utbildningspsykologer använder 
sig av för att förklara teorin bakom självreglerat lärande och dess påverkan på inlärning 
så är det  tre nyckelbegrepp som jag funnit används frekvent av forskarna. Dessa tre 
nyckelbegrepp  betitlas inte lika av alla forskarna men då jag har sammanfattat deras 
innebörd så har jag valt att kalla dem för (a) aktiva val och handlingar, (b) 
målorientering och målsättning och till slut (c) medvetenhet och självinsikt. Dessa tre 
nyckelbegrepp  kommer att vara utgångspunkten i min studie då dessa begreppens 
innebörd är centrala för att försöka förstå självreglerat lärande. 

En som forskat mycket inom motivation och självreglerat lärande är Paul Pintrich. 
Pintrich (1999) menar att modellen för självreglerat lärande inkluderar tre viktiga 
kategorier av strategier, (1) strategier för kognitivt lärande, (2) självreglerande strategier 
för att kontrollera kognition och (3) strategier för resurshantering. 

(1) Strategier för kognitivt lärande berör termer som repetition, utarbetande- och 
organisatoriska strategier. Det har visat sig viktiga i relation med prestation i 
klassrummet.  

(2) Självreglernade strategier för att kontrollera kognition berörs i sig själv av tre viktiga 
typer av strategier, nämligen; planering, övervakande och reglerande strategier. 
Planering av aktiviteter kan vara att sätta upp mål med studierna, skumma texter före 
läsning, generera frågor före läsningen och analysera problem med uppgiften eller 
problem som ska lösas. Detta har visat sig bidra till att  eleven lättare tar till sig 
materialet. Övervakande av det egna tänkandet är en essentiell aspekt av SRL. För att 
kunna självreglera behövs ett mål, kriterium eller standard att förhålla sig till och arbeta 
utefter för att det guidar övervakningsprocessen. De reglerande strategierna är nära 
knutna till övervakande strategier. När en elev övervakar det egna lärande så är det den 
övervakande eller jämförande processen som indikerar behovet av reglerande beteenden 
för att hålla en linje som ligger nära de mål, kriterium eller standard som finns. 
Exempelvis att  under ett test hoppa över frågor och gå tillbaka till dem vid ett senare 
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tillfälle är en annan strategi som elever kan använda för att reglera sitt beteende. Alla 
dessa strategier antas förbättra lärandet genom att hjälpa eleven reglera sitt beteende och 
överbrygga svårigheter i sin förståelse. 

(3) Strategier för resurshantering är den avslutande komponenten för lärande och 
självreglernade strategier. Resurshanterande strategier berör strategier som eleven 
använder för att hantera och kontrollera deras miljö. Exempelvis kontrollera deras 
tidskonsumtion, deras ansträngning för att uppnå målet och hur de påverkar eller 
påverkas av deras studiemiljö och andra människor som till exempel klasskamrater.
(Pintrich, 1999).

Forskare och lärare bör vara uppmärksamma på elevernas reaktioner på självreglering. 
Noggrann observation av elevernas reaktioner visar på varför elever ser en speciell 
inlärningsstrategi som optimal eller suboptimal. Forskare säger att dessutom kommer 
intervjuer och diskussioner med elever att  visa på varför vissa elever anser att  en viss 
inlärningsstrategi är optimal för hen medan andra inte är det. Som lärare är det  viktigt 
att  känna till hur lärande sker och på vilket sätt för olika individer. För att kunna arbeta 
för att motivera lärande och förstå hur elever lär sig så behöver lärare känna till 
grunderna inom motivationsteori och inlärningsstrategier. Lärandekonstruktionen 
självreglerat lärande (SRL) hjälper till att förklara på vilka sätt olika individer lär sig 
optimalt. 

Avgränsningar och nyckelbegrepp
Olika begrepp och termer används för att definiera SRL. Den här studien kommer därför 
att  fokusera på de tre begrepp som många forskare och utbildningspsykologer anser är 
nyckelprocesser till ett självreglerat lärande; aktiva val (handlingar), målsättning 
(målorientering) och medvetenhet (självinsikt). 

Syfte
Syftet med studien är att undersöka elevers olika inlärningsstrategier utifrån principerna 
för självreglerat lärande (SRL) 

Forskningsfrågor    
- Vilka aktiva val gör elever för att gynna den egna inlärningen i teoretiska ämnen i 

grundskolan? 
- I vilken grad påverkar elevers målsättning självreglerat lärande?
- Vilken inverkan utgör elevens medvetenhet och självinsikt för självreglerat lärande? 

Tidigare forskning
Det här avsnittet presenteras den tidigare forskning som gjorts inom området motivation 
och självreglerat lärande. Det är forskning som bidragit till de teorier och nyckelbegrepp 
som valts till den här studien. Dispositionen för avsnittet är att inledningsvis presentera 
den tidigare forskning som gjorts inom området. Sedan presenteras definitioner av 
självreglerat lärande som sedan leder till att  de tre valda nyckelbegreppen presenteras. 
Tanken med den här dispositionen är att visa var den teoretiska utgångspunkten för 
studien med fokus på de valda nyckelbegreppen; aktiva val (handlingar), målsättning 
(målorientering) och medvetenhet (självinsikt) kommer ifrån. 
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Pintrich och De Groot (1990) har undersökt förhållandet mellan motiverad orientering, 
självreglerat lärande och prestationen i klassrummet. Studien gjordes av 173 
sjundeklassare i ämnena No och engelska. En enkät för självuppskattning (MSLQ) 
användes för att  mäta elevernas själv-effektivitet, interna värderingar, nervositet inför 
test, självreglerande och användande av inlärningsstrategier. Det visade sig att själv-
effektivitet och interna värderingar var positivt relaterat till kognitivt engagemang och 
prestation. Interna värderingar hade inte direkt influens på prestationen men var starkt 
relaterad till självreglering och användandet av kognitiva strategier, oberoende av 
föregående prestations nivå. Pintrich och De Groots modell föreslår att det finns tre 
komponenter för motivation. De kan kopplas till de tre olika komponenterna för 
självreglerat lärande: a) en förväntande komponent, vilket innebär elevens egna 
uppfattning om sin förmåga att utföra en uppgift. b) en värderande komponent, det 
innebär elevens egna mål och uppfattning om vikt och intresse av uppgiften. c) en 
effektivitets komponent, som är elevens emotionella reflektion på uppgiften. Många 
andra komponenter och faktorer har diskuterats genom åren men den grundläggande 
konstruktionen involverar elevens egna uppfattning om att de kan genomföra en uppgift 
och att de själva bär ansvaret för sin egen prestation. 

Elever som var mer kognitivt engagerade i att försöka lära sig genom att memorera, 
organisera och omvandla klassrumsmaterial genom användning av repetition, 
utarbetande- och organisasationsstruktur utvecklades bättre än elever som tenderade att 
inte använda dessa strategier. Ännu viktigare, resultatet visar att självreglering var den 
bästa prediktorn för akademisk prestation och att användningen av självreglerande 
strategier, såsom övervakning av förståelse, målsättning, planering, reglerande av 
ansträngning och uthållighet, är en förutsättning för studieresultat i verkliga 
klassrumsuppgifter. Elevens engagemang i självreglerat lärande är nära knuten till 
elevernas uppfattningar om den egna effektiviteten, förmågan att utföra uppgifter och 
sin tro att dessa uppgifter är intressanta och värt att lära. Samtidigt är dessa motiverande 
föreställningar inte tillräckliga för ett framgångsrik studieresultat, komponenter för 
själv-reglerat lärande verkar vara mer direkt knutna till prestation. Eleverna måste ha 
både "viljan" och "skicklighet" (will and the skill) att lyckas i klassrummet (Pintrich & 
De Groot, 1990). Pintrich och Garcia (1994) säger att förutom kunskap använder elever 
sig av en variation av kognitiv, motiverande och självreglerande strategier för att klara 
av en klassrums uppgift. Dessa processer och beteende använder eleven för att uppnå 
sitt egna uppsatta mål eller målet med uppgiften. För att  eleverna ska nå dit så har de 
identfierat repetition, utarbetande och orgasinatoriska strategier som mycket viktiga för 
kognitivt lärande. (Pintrich och Garcia, 1994)

Pintrich och Garcia (1991) har i en artikel fokuserat på tre lärande- och tänkande-
strategier och delat in dessa i kognitiv, metakognitiv och resurshanterings strategier. De 
har sett på intern och extern påverkan riktat mot olika mål. Interna mål kan vara viljan 
att  lära sig mer, bli utmanad, vara nyfiken och att förstå materialet på en djupare nivå. 
Externa mål kan vara att uppnå bra betyg, bevisa att de är bättre än andra och att söka 
erkännande från andra, till exempel familj och vänner. Om målet med lärande är att 
uppnå så höga betyg som möjligt finns risken för att  förståelsen av den lärda kunskapen 
minskar. En del forskare har sett på de olika teorierna för SRL utifrån yt- eller 
djupinlärning. Eleven kan reglera sitt lärande utifrån kriterier för en provskrivning eller 
test. Eleven kan då använda sig av en inlärningsstrategi som gynnar det arbetsområde 

7



och kommande prov som just då är aktuella men eleven får genom dessa val ingen 
djupare förståelse för kunskapen. En sådan strategi missgynnar djupinlärningen. 
Målorienterad reglering av det egna lärandet utifrån intern eller extern påverkan är ett 
område som många forskare intresserat sig för. Den nuvarande synen på yt- och 
djupinlärning inkluderar två grundläggande komponenter: motiverade (elevens mål med 
uppgiften) och kognitiva (strategien som används för att genomföra uppgiften). Dessa 
två komponenter arbetar tillsammans för att bestämma elevens mönster vid bearbetning 
av information. Resultatet visar att intern orientering inte var direkt relaterad till den 
egentliga prestationen, men var starkare relaterad till elevens motiverade uppfattning 
och självreglerande strategier. Det verkar som att  höja nivån på elevens egna 
uppfattning av godkända betyg inte direkt leder till ökad prestation. Snarare genom att 
öka elevens orientering att bemästra lärandet, det kommer öka förutsättningen att  de 
kommer bli mer kognitivt engagerade genom användande av rätt kognitiv och 
självreglerande strategi (Pintrich & Garcia, 1991).

Det finns olika definitioner av självreglerat lärande. Zimmerman och Schunk 
(Boekaerts, 1999) använder sig av termer som självgenererade tankar, känslor och 
handlingar. Pintrich och Garcia (1991) menar att självreglerat lärande består av tre 
viktiga strategier. nämligen; (1) strategier för kognitivt lärande, (2) självreglerande 
strategier för att  kontrollera kognition och (3) strategier för resurshantering. Var och en 
av dessa teorier spelar en viktig roll i att förstå och använda sig av självreglering som en 
del utav en inlärningsstrategi. En aspekt av Pintrich och Garzias (1994) modell för 
lärande och självreglerande strategier är resurshantering. Det berör strategier som elever 
kan använda för att påverka deras miljö, som tiden, deras studiemiljö och andra 
människor, inklusive lärare och kamrater. I linje med generellt anpassade 
tillvägagångssätt till lärande tror Pintrich och Garzia (1994) att dessa strategier om 
resurshantering hjälper elever anpassa till deras miljö eller anpassar miljön efter deras 
mål och behov. De delar ur resurshantering som de sett på är hur elever kan anpassa 
tiden, studiemiljön och hur de söker hjälp. Den plats som eleven väljer som studiemiljö 
eller att anpassa deras tid är inte direkt  kopplat till lärande. Men det är faktorer som kan 
påverka elevens möjligheter att genomföra en uppgift. I den andan menar Pintrich och 
Garzia (1994) att  elever som vet när,  hur och från vem de ska söka hjälpen bör vara mer 
anpassade till att lyckas än de elever som inte lyckas söka lämplig hjälp. 

Boekaerts (1999) har i en artikel redogjort för vilka idéer och tankesätt som hon anser 
har bidragit till vår förståelse av SRL. Hon säger att det är tre som har bidragit till hur vi 
ser på SRL, nämligen (1) forskning kring lärandestilar, (2) forskning på metakognition 
och reglerande stilar och (3) teorier om oss själva, inklusive målmedvetet beteende, och 
vår förståelse av SRL som lärandekonstruktion. Det har framgått att SRL inte är ett 
tillstånd utan snarare refererar till en serie av ömsesidigt relaterade kognitiva och 
effektiva processer som arbetar tillsammans för att processa information. En grafisk 
figur kallad The three-layered model of SRL (se figur 1) är ett verktyg som Boekaerts 
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a n v ä n d e r f ö r a t t b e s k r i v a n y c k e l p r o c e s s e r n a ( B o e k a e r t s , 1 9 9 9 ) : 

Figur 1: The three-layered model of SRL (Boekaerts, 1999)

Poängen med figur 1 är att  visa på hur den typiska eleven samlar information (som visas 
som det innersta lagret av The three-layered model of SRL) om kvaliteten av deras 
självreglerande process. 

Det är dock inte det viktigaste, vi behöver också veta hur elever uppfattar ett val bland 
olika modeller för processande säger Boekaerts (1999). Uppfattningen av egna val är en 
mycket viktig aspekt av självreglerat lärande (Boekaerts, 1999). Under de sista åren av 
1990-talet har det blivit klarare att  ett av nyckelproblemen med självreglerat lärande är 
elevens förmåga att välja, kombinera och koordinera kognitiva strategier på ett effektivt 
sätt. En elevs lärande kan beskrivas som en karakteristisk modell för att  organisera och 
kontrollera kognitiva processer. En andra nyckelaspekt av SRL är elevens förmåga att 
rikta det egna lärandet (se mittersta lagret av The three-layered model of SRL i figur 1). 

Flera forskare har utvecklat nya mätinstrument för att värdera olika aspekter av 
kognitiva processer och genom det hjälpa lärare att bättre förstå varför elever som har 
bristande metakognitiv förståelse och kunskap inte klarar av att rikta det egna lärandet 
(se Pintrich & De Groot, 1990)(Boekaerts, 1999). De flesta forskarna har studerat SRL 
med fokus på elevens lärandestil (inre lagret i figur 1) och på vilket sätt elever guidar 
och riktar det egna lärandet (andra lagret i figur 1). Dessa två linjer av forskning har 
försökt se på och fånga upp elevers användning av optimalt lärande och reglerande 
strategier. I de flesta lärande- och instruerande program som baseras på denna forskning 
har vikten varit att förändra kognitiva aspekter på lärandeprocesser, inte motiverande 
och effektiva aspekter. Med andra ord har utredningar varit begränsade till system för att 
kontrollera metakognition. Andra system av aktivitet som till exempel  
motivationsaktiviteter, handlingsaktiviteter och emotionella aktiviteter har inte blivit 
lika mycket utredda som en del av SRL. I nästa lager, det tredje lagret i figur 1 av 
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komplexitet läggs det till de två lagren som beskrivits tidigare. Frågor som rör den egna 
systemet och målinriktat beteende (det yttre lagret av SRL-processen) diskuteras här. 

Teoretiska utgångspunkter
Som nämns i inledningen av den här rapporten så har jag funnit  att  många av de begrepp 
och termer som forskare och utbildningspsykologer använder har liknande innebörd för 
att  försöka förstå SRL och konstruktionens inverkan på lärande. Utifrån den tidigare 
forskning som använts i den här studien har de tre nyckelbegreppen (a) aktiva val och 
handlingar, (b) målorientering och målsättning och till slut (c) medvetenhet och 
självinsikt skapats till den här studien. Det för att sammanfatta de begrepp och termer 
som används av forskare och det under nya titlar. Under följande tre underrubriker 
kommer dessa tre nyckelbegrepp att presenteras och vilka teorier som ligger bakom.  

Aktiva val och handlingar 
Viktiga kännetecken för SRL är val, tillgänglighet och anpassningsförmåga. Vad som är 
uppenbart svårt att förstå är att bara för att vi kan reglera det egna lärandet i en särskild 
kontext (ex främmande språk) betyder inte det att vi kan reglera det egna lärandet i 
andra kontexter lika bra (ex matematik eller statistik). För att förstå ovanstående utsaga 
behöver vi förstå att det finns olika typer av reglering som intern, extern eller delad 
reglering. Boekaerts (1999) säger att en elev som använder intern reglering behöver inte 
någon annan hjälp med att välja en inlärnings- eller problemlösningsstrategi. En elev 
som behöver hjälp  att påbörja ett  arbete eller slutföra ett arbete och då är beroende av att 
någon annan väljer strategi är vad om menas med extern reglering. Flera forskare menar 
att  det  finns en risk av för mycket extern reglering. De poängterar att  extern reglering är 
en typ av support som ersätter eller kompenserar för låg metakognitiv medvetenhet och 
att elever som inte är skickliga på att orientera, planera, övervaka eller utvärdera den 
egna prestation istället kommer lita till lärarens metakognitiva skicklighet och ansvar 
(Boekaerts, 1999).  

När man definierar självreglerat lärande (SRL) är det viktigt att skilja på den 
självreglerande processen, såsom uppfattningar kring själv-effektivitet och 
mellanliggande målsättningar. Strategier för självreglerat lärande refererar till 
handlingar och processer riktade mot förvärv av information eller färdigheter som 
involverar inverkan, syfte och förståelse av det som lärs enligt Zimmerman (1990). Alla 
som lär sig använder reglerande processer i någon grad men självreglerande elever 
skiljer sig genom (a) deras medvetenhet om strategiska relationer mellan reglerande 
processer eller respons och akademiska resultat och (b) deras användning av dessa 
strategier för att  uppnå sina akademiska mål. En viktig aspekt kring teorier för 
självreglerat lärande är att  elevers lärande och motivation behandlas som självständiga 
processer som inte helt kan förstås separerade från varandra. Exempelvis elevers 
uppfattningar om själv-effektivitet är både ett motiv att  lära och en påföljande resultat 
av försök att lära. Självreglerande elever är inte bara reaktiva till sina läranderesultat; de 
snarare söker lära i förebyggande tillfällen (Zimmerman, 1990) 

Den attributs teori för prestations beteende som Heiders (se Schunk, 1994) utvecklade 
är något som guidar Schunks (1994) forskning och den postulerade att  elever 
attributerar deras framgång och misslyckande till sådana faktorer som bland annat 
förmåga, ansträngning, uppgiftens svårighet och tur. Dessa faktorer har generell vikt  och 
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för vilken givet resultat, en eller två faktorer kommer uppfattas som primärt ansvariga. 
En elev som får ett A på ett  NO prov kan förknippa det starkare till attributen förmåga 
(”jag är bra på NO”) och ansträngning (”jag studerade hårt  inför provet”). Schunk 
(1994) och andra forskare har undersökt relationen mellan själv-effektivitet och attribut. 
Studierna har frekvent innehållit  ett tydligt och positivt förhållande mellan en uppfattad 
själv-effektivitet och en skicklig prestation. Salomon (1984)(se Schunk, 1994) fann att 
själv-effektivitet relaterade positivt med skicklighet bland elever som studerade 
tryckkonst men negativt bland de elever som såg på tv.

Meece (1994) skriver att forskning om Själv-effektivitet har undersökt influensen av 
målsättning på elevens prestations beteende. Schunk (se Meece, 1994) föreslår att 
förstärkt känsla av kompetens  och intresse uppstår när mål är uppnåeliga inom en 
kortare tidsperiod (proximal) och inom ramar för diskreta handlingar (specifika). 
Självreglerat lärande relaterar till de processer som med elever utövar kontroll över de 
egna tänkandet, påverkan och beteende när de förvärvar kunskap och färdigheter. 
Forskningen har identifierat ett flertal specifika mönster som sätts i rörelse av olika 
prestationsmål.  Meece (1994) menar att mål för prestationen påverkar elevers uttålighet 
och problemlösande ansträngningar, speciellt  för barn som har sviktande förtroende för 
sina förmågor. Under prestations-orienterade förhållande, barn med låg uppfattad 
förmåga, uttrycker negativ påverkan mot sin lärandeförmåga och visar en markerad 
försämring för problemlösande ansträngning när de börjar uppleva misslyckande. Detta 
mönster är inte givet för barn som har högt uppfattad förmåga inom prestations-
orienterat tillstånd eller för barn i lärande-orienterat tillstånd, oavsett av uppfattad 
förmåga. 

Målsättning och målorientering
Vikten av själv-effektivitet  under klassrumsundervisning av kognitiva färdigheter är 
något som Schunk (1985) diskuterar. Med Själv-effektivitet menas personens omdöme 
av prestationskapaciteten inom ett givet aktivitetsområde. Den centrala uppfattningen är 
att  själv-effektivitet är en viktig variabel i att förstå motiverat lärande, det vill säga 
motivation för att uppnå färdigheter och kunskaper, snarare än att bara slutföra 
aktiviteter. Schunk (1985) säger att vid effektivitets bedömningar så tar elever hänsyn 
till faktorer såsom själv-uppfattningar om uppgiftens utfall, den egna förmågan och 
ansträngningen, uppgiftens svårighetgrad, situationella omständigheter och mönster av 
framgång och misslyckanden. En modell för motiverat kognitivt lärande i klassrum 
visar på fyra generella variabler: elevens dåvarande egenskaper, förväntningar på 
lärandesituationer, processer och metoder som uppstår under uppgiften och vad som 
används för att bedöma själv-effektivitet. Modellen grundar sig på teoretiska perspektiv 
och forskning som omfattar olika traditioner, som socialt lärande, attribution och 
instruktionell psykologi. Hur instruktioner presenteras kan ha effekt på elevers själv-
effektiva lärande. Elever som tillmötesgår och tar till sig lärarens instruktioner och 
förklaringar är mer benägen att känna sig öppen för lärande än de som erfar mindre 
förståelse (Schunk, 1985).

Schunk (1985) menar att för att kunna använda vårt fulla potetial så behövs ett mål att 
sträva mot. Det mål som vi strävar mot måste ligga inom vår uppfattade 
prestationskapacitet inom det givna aktivitetsområdet. Målorientering är en viktig del av 
att förstå själv-effektivitet och det finns olika typer av målorientering. Meece (1994) 
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menar att forskningen har fokuserat på två typer av målorienteringar. Inom den första 
typen finner vi lärande-orienterade, uppgiftsorienterade och i den andra finner vi 
prestations-orienterade, ego-orienterade. De första handlar mer om ökad förståelse och 
kompetens. Den andra handlar om att visa upp en högt stående förmåga och att jämföra 
sig med normen, standards och andra elever. Att med så liten ansträngning som möjligt 
uppnå givna kriterier, uppnå definierade standards för framgång och att överträffa andra 
elever. Forskning har demonstrerat relationer mellan elevers målsättning och val av 
aktiviteter. Elliot och Dwecks (1988)(se Meece, 1994) studie visar att elever i deras 
lärandetillstånd var det mycket mer troligt att välja en mer utmanande uppgift som 
skulle tillåta dom att lära nya saker. Medan prestations-orienterade elever var mer 
troliga att välja en uppgift som tillåter dom att demonstrera kompetens, även om de 
kanske inte lärde sig något nytt. Liknande uppvisar Ames och Archer (1988)(se Meece, 
1994) på rapporterad positiva förhållanden mellan bemästrande-orientering i 
klassrummet och elevers preferenser för utmanande aktiviteter.   

Som ovanstående forskning visar finns det olika typer av målorientering och dessa kan 
delas in under intern och extern målorientering. Med det menas om det är en inre eller 
yttre påverkan som avgör vilken målsättning, mål att sträva mot, elever i fråga 
orienterar sig efter och vad om motiverar dem. Det finns forskare som menar att  det 
skiljer sig på den punkten mellan yngre och äldre elever. Vauras, Rauhanummi och 
Kinnunen (1999) har fokuserat på yngre elever som visar tecken på dåligt lärande, så 
kallade risk-elever, utifrån frågeställningar som om det är skillnader bland unga elever 
motivation som är avgörande för bättre självreglering? Elever som har milda eller svåra 
problem med inlärning, och också med att  uppnå de akademiska målen, skiljer sig både 
kvantitativt och kvalitativt jämfört med deras mer skickliga kamrater när det gäller 
självreglerande aktiviteter. Kvaliteten av den självreglerande processen hos svaga elever 
har inte uppmärksammats tillräckligt inom forskningen. Oftast  beskrivs deras 
självreglerande med termer som ”mer eller mindre” eller ”bristande” istället för genom 
användande av kvalitativa beskrivningar. Det finns bevis på att unga, svaga elever 
besitter metakognitiv kunskap  och faktiskt övervakar och reglerar sin kognition trots 
underlägsen metakognitiv kunskap och kännedom, bristfällig självregleringskompetens, 
och deras tillit  till extern reglering från föräldrar, lärare, etc. (Vauras, Rauhanummi och 
Kinnunen, 1999)

Forskning föreslår att alla elever använder reglerande processer i någon grad. Skickliga 
elever skiljer sig från mindre skickliga elever genom deras medvetenhet om strategiska 
relationer (Zimmerman, 1990), svaga elevers primära svårighet finns i samordningen 
mellan mentala processer. Vauras, Rauhanummi och Kinnunen (1999) genomförde 
under sin studie dialoger med elever för att  samla in empirisk fakta. Ett exempel från en 
sådan dialog visar på ett av problemen. Svårigheten att engagera elever i delade, 
uppgifts-relaterade dialoger visade sig svårt. För många elever verkar det vara en 
konflikt mellan viljan att lära sig nya saker, behaga lärarens förväntningar, att inte visa 
sin emotionella sårbarhet och/eller upprätthålla social acceptens genom att underhålla 
sina kamrater. Utifrån en av de frågeställningar som Vauras, Rauhanummi och 
Kinnunen (1999) hade med studien så visar resultatet att ett första positivt steg verkar 
vara en inovativ lärandemiljö. Till exempel, en av eleverna med svåra läs- och 
skrivsvårigheter blev totalt emotionellt blockerad av att utsättas för läsning, även de 
mest enkla av meningar. Om pedagogen är duktig nog att hitta utföranden av uppgifter 
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som gör att eleven inte tänker på att  hen faktisk läser, har ett första steg mot en ny 
kognitiv och motiverat bemästrande inletts. Studien visar att elever som spelar datorspel 
och på så sätt engagerar sig i en berättelse eller handling ”tappar bort sig själv” och blir 
intellektuellt involverad i uppgiften de ställs mot eller en dialog som hjälper dem lösa 
uppgiften, utan att själva tänka på det.

Som Vauras, Rauhanummi och Kinnunen forskning visar i exemplet med datorspelande 
elever så behövs det något som motiverar elever att ta nästa steg. De säger att genom 
motivation kan nya vägar till lärande skapas och genom det överbrygga det som hindrar 
elever i en lärandesituation.  Motivationens roll i självreglerat lärande är någon som 
Pintrich (1999) har tittat närmare på. När han har gjort det så har han koncentrerat  sig på 
tre generella typer av uppfattningar om motivation; (a)den egna uppfattningen kring 
effektivitet, det är den egna bedömningen kring kapaciteten att göra en akademisk 
uppgift, (b) uppfattning om uppgiftens värde, det är den egna uppfattningen kring vikt 
av, intresse av och värde av uppgiften och (c) målorientering, det berör om fokus ligger 
på att bemästra och lärande av uppgiften, betyg eller externa anledningar eller om det är 
sociala anledningar ligger till grund för att  utföra uppgiften. Detta ligger i linje med den 
forskning som visar att för att effektivt  kunna självreglera det  egna lärandet så behövs 
någon form av mål med uppgiften.

Själv-observation är nödvändigt men otillräcklig för ihållande självreglering skriver 
Schunk (1994). En andra process är själv-bedömning, vilket refererar till jämförande 
mellan prestation och det egna målet. Själv-bedömning påverkas av den bestämda 
standard, målsättning och vikten av att uppnå målet. Schunk (1994) menar vidare att 
viktiga faktorer för målsättning är att de är specifika, anslutande och hur svåra de är att 
uppnå. Själv-bedömning påverkas av vikten av att uppnå målet. När elever inte bryr sig 
om deras resultat kanske de inte värderar den egna prestationen eller den nerlagda 
ansträngningen för att förbättras. Bedömande framsteg görs för värdefulla mål. 

Medvetenhet och självinsikt
Att se på hur elever självreglerar ger oss en indikation om varför elever är beredda att 
göra det de gör  och varför de gör eller inte gör vad som förväntas av dom. Forskare har 
pekat ut  att elever som inte är metakognitivt medvetna kring de val de gör och är 
kunniga om hur de ska investera sina resurser för att uppnå ett mål med lärandet, kanske 
inte är beredda att investera tillräckligt med resurser för att reglera sitt lärande i en given 
kontext. Det finns antagligen flera anledningar  till denna ovilja. Till exempel kan elever 
känna att planering, kontroll och att utvärdera lärandeprocessen tar för mycket tid och är 
ansträngande. I detta avseende förklarade Deci och Ryan (1985)(se Boekaerts, 1999) att 
när eleverna är medvetna om att någon av deras grundläggande psykologiska behov inte 
uppfylls inom ett specifikt lärande, kommer de inte att identifierar sig med de mål och 
värderingar som ingår i detta sammanhang. Det är lätt att föreställa sig att elever som 
gillar att  lära sig på ett  informellt sätt  kan uppfatta formella inlärningsmiljöer som 
prestationssammanhang, medan elever som föredrar formella lärandesituationer kan de 
se informella inlärningsmiljöer som lättsamma och meningslösa (Boekaerts, 1999)

Zimmerman (1990) håller inte med Vauras, Rauhanummi och Kinnunen (1999) i frågan 
om yngre elevers medvetenhet om självreglerande strategier. Zimmerman och många 
andra forskare antar att yngre barn inte kan självreglera sitt lärande i någon formell 
betydelse. I tidig ålder reflekterar sällan barn över sin resultat. När barnet närmar sig 
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tonåren så börjar den egna akademiska uppfattningen bli mer korrekt. De utvecklar en 
helt annan förståelse för akademiska uppgifter och övervakandet av olika effektiviteter 
av kognitiva strategier för lärande växer med åldern. Gradvis förstår de att endast 
ansträngning inte kommer garantera positivt resultat (Zimmerman, 1990). Samtidigt 
säger Vauras, Rauhanummi och Kinnunen (1999) och Zimmerman (1990) att trots det 
verkar forskning som gjorts föreslå att alla som lär sig använder reglerande processer i 
någon grad. Men Zimmerman anser att det inte stämmer på yngre barn och att det som 
skiljer sig mellan elever med svag självreglering och elever med stark självreglering är 
genom (a) deras medvetenhet om strategiska relationer mellan reglerande processer eller 
respons och akademiska resultat och (b) deras användning av dessa strategier för att 
uppnå sina akademiska mål. Vilket ligger i linje med resonemanget att yngre elever inte 
reflekterar över sitt lärande och att insikt  och medvetenhet för de processer som behövs 
för att effektivt självreglerande ökar med åldern. 

Det behövs alltså medvetenhet och självinsikt för att effektivt kunna reflektera över det 
egna lärandet och att ha en passande målsättning för att effektivt kunna tillämpa 
självleglerande strategier. Schunk (1994) menar att för effektivt självreglerande erfodras 
att  eleven har mål och motivation att uppnå den. Elever måste inte bara reglera sina 
handling utan också deras underliggande motiv - deras prestation relaterat till kognition, 
uppfattningar, avsikter och påverkan. Denna synvinkel av självreglerat lärande passar 
bra med idéer som; istället  för att bara vara en passiv mottagare av information så är 
elever mentalt aktiva under lärande och använder en stor skala kontroll rörande 
uppnåendet av deras mål (Schunk, 1994).

Forskningen i en artikel av Meece (1994) föreslår en rad olika förslag på hur lärare kan 
öka elevers motivation genom att engagera sig för självreglerande processer. De flesta 
klassrums interventioner har fokuserat på att öka elevers uppfattade förmåga genom att 
modifiera attribut genom att träna på lärande strategier, eller genom att hjälpa elever att 
sätta utmanande men uppnåeliga mål. Dessa ansträngningar kan ha kortsiktiga fördelar 
för elever som har motivations problem eller försvagad färdighet. De kommer troligen 
att ha en begränsad påverkan om inte lärare kan skapa en klassrumsmiljö som supportar 
en bemästrande-orientering mot lärande. 

I ämnet svenska i grundskolan processar eleverna en hel del information. En elev som är 
medveten om det egna lärandet och kan tillämpa en effektiv inlärningsstrategi som 
gynnar det egna lärandet maximalt har bättre förutsättningar att effektivt processa och ta 
till sig den nya informationen. Winne (1994) har sett på SRL utifrån processande av 
information. Nyckelprocesser för att processa information inom självreglerat lärande är 
enligt Winne: (1) förhållanden, dessa beskriver de resurser som är tillgängliga för 
arbetet med uppgiften och eventuella begränsningar som kan påverka informations 
processen. (2) Produkter, en produkt är ny information som skapas när 
informationsprocessen genomgår sökande, kontrollerande, sammansättning, repetition, 
översättning och genom det manipulerar existerande information. (3) Standards, dessa 
är kvaliteter som produkterna förväntas att ha. (4) utvärdering, är produkter skapade av 
övervakande. De karakteriserar mellanrummet mellan produkter och standards. Winne 
har dela upp att processa information delas in i olika faser; (a) att definiera uppgiften, 
(b) sätta mål och planera för hur du ska nå dessa, (c) antagande taktiker och (d) anpassa 
metakognition. Winne talar om arbetsminnet och dess begränsningar. Svårighetsgraden 
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på uppgiften påverkar hur mycket arbetsminne vi kan reglera till uppgiften och hur 
många uppgifter vi kan arbeta med samtidigt och samtidigt bibehålla självreglerande 
strategier. Blir det för mycket skapas en överbelastning och det blockerar processen av 
information och självregulationen sviktar i brist på arbetsminne. För att kontrollera 
kognition är beslutstagande och att prioritera genom handling viktiga faktorer. En 
slutsats från Winne (2001) är att en informations processande syn på SRL är baserad på 
två fundamentala kvaliteter av hur lärande tänker. 1: minnet har begränsade resurser att 
ägna till en uppgift, 2: scheman som inkluderar taktiker och strategier förser en väldigt 
resurs fyllt  sätt att representera information om självregleringens engagemang i 
uppgiften.

McCombs (2001) forskning ser på jaget utifrån ett fenemenologiskt perspektiv. Hennes 
studie har försökt besvara frågor som; Hur kan de egna egenskaperna (inkluderat dess 
strukturer och processer) bidra till vår förståelse av dess roll i initiera och reglera 
händelseförlopp mot effektivt självreglerat lärande? Fenemenologi är definierat (av 
Mish, 1988)(se McCombs, 2001) som en studie av utvecklingen av mänskligt 
medvetande och självskännedom. Fenemenologi började som en reaktion på 
deterministisk och naturalistiska orienterade teorier av mänskligt beteende. Moretti och 
Higgins (1999)(se McCombs, 2001) forskning har funnit stöd för synen att individer är 
motiverade att självreglera känslor, kognition och handlingar för att minska skillnaden 
mellan deras riktiga jag och deras ideala jaget. Utveckling av sjävlreglerande stilar är i 
relation till vem individer väljer som själv-guider (andra viktiga, egna själv synvinklar) 
som har ett avtryck på självkänslan. Viljestyrka eller ”bara gör det” strategier visade sig 
vara mindre effektiva än viljemässiga strategier i vanligt förekommande avsikter till att 
fortsätta och fullfölja en uppgift, vilket föreslår att SRL involverar aktivt övervakande 
och reglerande av vilja att ge den ansträngning och uthållighet som uppgiften erfordrar. 
Flera studier visar det positiva influenserna av självreglerande effektivitet i 
klassrumslärande. Zimmerman och Bandura (1994)(se McCombs 2001), har studerat 
rollen av uppfattad själv-effektivitet (både akademiskt uppnående och reglerande av 
skrivning, mål och själv-standards) i prestation i arbetsområdet skrivning. Självreglerad 
effektivitet för skrivning hade det starkaste influensen av själv-effektivitet för 
akademiskt prestation, vilket i sin tur var relaterat till mål med betygen, utvärderad 
själv-bedömning och slutbetyg. 

Självreglerat lärande avser de reglerande och metakognitiva processer med vilket elever 
uppnår lärande mål. Till exempel definierar Zimmerman (1990) SRL som elevers aktiva 
deltagande i deras egna lärande process. Inom det självreglerade lärande perspektivet, 
ligger betoning på metakognitiv, motiverande och beteende processer som underlättar 
lärande, som planering, sätta personliga mål, organisation, själv-övervakning, själv-
effektivitet, rekonstruera och skapa ideer och förfina personlig skicklighet och beteende.  
Butler och Winne (1995)(se McCombs, 2001) beskriver också SRL som att involvera 
avsiktlig, anpassningsbar och bedömande processer som involverar medvetenhet om 
jaget, uppgiften och önskad och nödvändiga handlingar (kunskap och prestations mål). 
McCombs (2001) sammanfattar sin studie med att säga att det fenomenologiska 
perspektivet föreslår att det bästa sättet att öka vår SRL kapacitet är att först förstå 
vikten av vår egen tro på oss själva och på oss själva som självregulatorer. 
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Metod 
Syftet med min studie är att undersöka elevers olika inlärningsstrategier utifrån 
principerna för självreglerat lärande. I den här studien har intervju som metod används. 
Syftet med intervjuerna är att få elevernas egna tankar kring frågor som; Vilka faktorer 
som påverkar deras inlärning i teoretiska ämnen, Vilka aktiva val de gör för att gynna 
den egna inlärningen i teoretiska ämnen, I hur stor grad de är medvetna om effekten av 
sina aktiva val kopplat till inlärningsstrategier? Sammanfattningsvis kan vi säga att det 
handlar om hur elever går till väga för att lära sig nya saker och se på vad som fungerar 
eller inte fungerar för enskilda elever och hur de förhåller sig till det.

Rapportens disposition grundar sig på klassisk vetenskaplig disposition som beskrivs i 
boken att skriva en bra uppsats av Reinecker och Stray Jörgensen används (Reinecker & 
Stray Jörgensen, 2004). klassisk vetenskaplig disposition har använts för att  rapporten 
ska följa de krav som ställs på en vetenskaplig rapport och dess disposition. Vissa 
ändringar har gjorts för att passa med den här rapporten. Det innebär att allt  eftersom 
rapporten tog sin form har vissa delar ur den klassiskt vetenskapliga dispositionen 
slagits ihop till en del istället för två enskilda delar i rapporten, som tillexempel resultat 
och analys i den här rapporten utgör en enskild del. Ett annat exempel är att 
Sammanfattning inte står som egen del av rapporten utan ingår i diskussionsdelen och 
undersökningsdelen behandlas i metoden istället för enskild del av rapporten. 
Metodlitteratur rörande referenser och sammanställning av korrekt referenslista med 
hjälp av APA-system har boken Rapporter och uppsatser av Backman (2008) används. 
APA-systemet har använts för att jag anser att det ger en mer lättläst text då referenser 
kommer löpande i texten och inte i notfötter. 

Urval 
De empiriska data som samlats in till studien har gjorts genom intervjuer med elever i 
grundskolan i ämnet svenska. Svenska är ett skolämne där mycket teoretisk information 
behandlas av eleverna. Antalet som har intervjuats är 10 elever i årskurs 8. Av de var 3 
killar och 7 tjejer. Eleverna som deltagit i min intervjustudie går på en mellanstor 
grundskola i Norrbotten med årskurserna sex till nio. Skolans upptagningsområde är 
närliggande områden och även byar i skolans närhet.

Frågan om att delta i intervjustudien ställes till eleverna i helklass och de som var 
intresserade att delta skulle kontakta ansvarig lärare. Alla elever i klasserna fick ta del 
av samma informationsbrev (se bilaga 1, information angående intervjustudie) som 
ansvarig lärare fått av mig. De elever som deltog i intervjustudien var högpresterande 
elever med betyg mellan C till A i merparten av skolämnena. Inget urval gjordes rörande 
elevernas betyg utan de elever som ville delta var av ren slump högpresterande elever. 
Eleverna som deltagit i den här studien benämns elev 1-10 i rapporten. 

För att få genomföra intervjuer med elever under 15år så behövs målsmans/förälders 
godkännande.  En blankett för att godkänna deltagandet i intervjustudien delades ut till 
föräldrar och målsmän (se bilaga 2, blankett för godkännande). Godkända underskrifter 
har samlats in via blanketter som delats ut i förväg till målsmäns/förälder även för 
elever som är fyllda 15år (Dimenäs, 2007).  
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Intervjustudien och intervjufrågor
Till den här studien har intervjuer som metod för insamlande av empirisk data använts. 
Valet att  använda sig av intervjuer motiveras genom att syftet med studien är att 
undersöka elevers olika inlärningsstrategier utifrån självreglerat lärande. Studien har 
forskningsfrågor som ställer reflekterande frågor som exempelvis berör elevens aktiva 
val, medvetenhet och målsättningar. Den typen av frågor gynnas av intervjuer då eleven 
med egna ord får berätta och svara på frågorna. Det ger ett större djup i svaren och bra 
empirisk data för sammanställning till resultat av studien (Kvale, 2009). Intervjuerna 
har spelats in med hjälp  av programmet HD Recorder Plus som är ett program för iPad. 
Valet att använda programmet och en iPad som inspelningsutrustning under intervjuerna 
grundar sig på att jag använt dessa förut för dokumentation av intervjuer. Det har har då 
fungerat mycket bra. Passande tidpunkter för genomförande av intervjuerna bestämdes i 
samråd med ansvarig lärare. Insamling av blanketter med målsmans/förälders 
underskrift färdigställdes under vecka 11 och intervjustudien genomfördes med eleverna 
under vecka 12 som planerat.

Intervjufrågorna har tagit sin form utefter två faktorer; forskningsfrågorna i studien och 
enkäten Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)(Pintrich & De Groot, 
1990). MSLQ har varit  under utveckling formellt sedan 1986 när National Center for 
Research on Improving postsecondary  Teaching and Learning (NCRIPTAL) grundades. 
MSLQ är ett vetenskapligt mätinstrument för att se på uppfattningar om motivation och 
strategier för självreglerat lärande. Frågorna i enkäten MSLQ bygger på följande 
grupperingar: a. Self-efficacy, b. Instrinsic value, c. test anxiety, d. cognitive strategy 
use och e. self-regulation. Under dessa grupperingar finns olika antal frågor designade 
för att besvara användande och sambandet mellan motivation och strategier för 
självreglerat lärande och består av totalt 56 frågor som den som svarar på enkäten 
rankar på en sju gradig skala där 7=stämmer helt överens med mig och 1=stämmer inte 
allts överens med mig. 

Valet att använda MSLQ som grund till intervjufrågorna i den här studien beror på att 
MSLQ är ett beprövat vetenskapligt mätinstrument skapad för området som berör 
studien. Då enkät som metod för insamling av empirisk data valdes bort i förmån för 
intervjuer så har frågorna i MSLQ (Pintrich & De Groot, 1990) arbetats om för att passa 
studiens syfte och lämpa sig för intervjuer istället  för en enkät (se bilaga 3, 
Intervjuguide). Frågorna från MSLQ har översatts till svenska av skribenten och sedan 
sorterats in i de fyra grupperingar, Self-Efficacy, Intrinsic Value, Test Anxiety, Cognitive 
Strategy Use, Self-Regulation, som Pintrich och De Groot (1990) använts sig av. 
Därefter har valda påståenden från enkäten fördelats in i tre grupperingar, Aktiva val, 
Målsättning, medvetenhet/självinsikt, som är nyckelbegreppen som studien har 
fokuserat på. Dessa valda påståenden har sedan stått som grund till de intervjufrågor 
som formulerats. Intervjufrågorna har varit öppna frågor och baserats på reflektion för 
den intervjuade eleven (Se bilaga 3, Intervjuquide).

De sju stadierna i en intervjuundersökning (Se bilaga 4, Sju stadier i en 
intervjuundersökning) som Kvale (2009) beskriver i sin bok den kvalitativa 
forskningsintervjun har används vid strukturerande av intervjuerna. Det är fyra stadier 
som tagits i särskilt beaktning; Planering, Intervju, Analys och Rapportering. Planering 
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innebär att de sju stadierna beaktas innan intervjuerna påbörjas samt att utgå från den 
kunskap som eftersträvas med intervjun. Intervjustadiet lägger vikt på att ha en 
intervjuguide klar som återspeglar studiens syfte och återkopplar till forskningsfrågorna 
för ett användbart resultat. Analysstadiet  tar upp vikten av att bearbeta studiens syfte, 
ämne och grundval från intervjumaterialets karaktär då lämplig analysmetod för 
intervjuerna bestäms. Rapportering handlar om att resultatet av undersökningen och de 
använda metoderna ska rapporteras i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, 
som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar produkt. 

För att ge ett  läsbart resultat och ge rättvisa åt empirin så har de vetenskapliga 
kvalitetskriterier för en intervju enligt Kvale (2009) har tagits med i åtanke då dessa 
punkter gynnar intervjustudiens resultat. Kriterierna handlar bland annat om 
omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från intervjupersonen, 
omfattningen av korta intervjufrågor och längre intervjusvar, kopplat till vikten av 
välformulerade intervjufrågor, den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör 
meningen i de relevanta aspekterna av svaren, intervjun tolkas i stor utsträckning under 
själva intervjun, intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjuspersonens 
svar under intervjuns lopp och intervjun ”rapporterar sig själv” - den är en historia i sig 
som knappast kräver ytterligare förklaringar. 

Vid formulerande av intervjufrågorna har metodlitteratur som den kvalitativa 
forskningsintervjun av Kvale (2009) används. Kvale radar upp typer av intervjufrågor 
och beskriver hur de används och vad som är viktigt att tänka på. De typer av 
intervjufrågor som påverkade formulerandet av intervjufrågor till den här studien mest 
var Kvales beskrivningar och rekommenderade användning av Uppföljningsfrågor, 
Direkta frågor, Indirekta frågor och Tystnad. Att tänka på kroppsspråk, frasering och att 
se upp med användande av svåra begrepp och termer togs med när studiens 
intervjufrågor tog form. Förutom ovan nämnda typer av intervjufrågor som hur man bör 
använda och formulera uppföljningsfrågor, indirekta- och direkta frågor så var det som 
Kvale skrev om Tystnad som var mycket av en ny aspekt för skribenten. Det innebär 
bland annat att man kan följa terapeutens exempel och nyttja tystnaden för att driva 
intervjun vidare och att ge intervjuspersonen tid till att associera och reflektera vidare 
för att sedan själv bryta tystnaden och eventuellt ge mer utvecklad information. Jag har 
vid genomförandet av intervjun valt att läsa upp en intervjufråga och sedan lämna 
största möjliga utrymme till eleven för att inte påverka eller påskynda ett svar. Det 
innebar att det blev en hel del tystnad under intervjun då jag lät eleven tänka efter och 
jag sa inget om inte eleven ville höra frågan igen eller inte förstod frågan. 

Databearbetning 
MSLQ är uppbyggt så att dess innehåll kan ändras för att tillgodose det som ska 
undersökas. Ändras innehållet i MSLQ från dess ursprungliga utförande måste följande 
tas i beräkning: för att tydligt utläsa ett resultat efter användande av MSLQ så behövs 
tydliga faktorer. Ett exempel från en artikel av Pintrich, Smith, Garzia och McKeachie 
(1993) är att hälften av frågorna riktar sig mot motivation och den andra hälften mot 
strategier för självreglerat lärande. Under dessa två kategorier finns tre underkategorier 
under motivation som är själv-effektivitet, intern värdering och nervositet inför test. 
Under strategier för själv-effektivitet finns två underkategorier som är användande av 
kognitiva strategier och självreglering. Ändras intervjufrågorna så behöver de följa ett 
liknande mönster. Det kan tillexempel vara att intervjufrågorna bygger på studiens 
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forskningsfrågor och att frågorna är konstruerade att besvara studiens forskningsfrågor. 
På ett sådant sätt har MSLQ används till den här studien. 

Pintrich, Smith, Garzia och McKeachie (1993) har i ett exempel i sin artikel visat på hur 
empirin kan bearbetas vid användande av MSLQ. De har delat  in empirin i grupperingar 
som motsvarar forskningsfrågorna. I mitt fall blir dessa grupperingar de tre 
nyckelbegreppen aktiva handlingar, målorientering och medvetande. Under dessa tre 
nyckelbegrepp är underkategorierna mina intervjufrågor. Mina intervjufrågor är 
indelade under dessa tre nyckelbegrepp som i sin tur grundar sig på studiens 
forskningsfrågor. Efter att empirin har delats in kan valda delar bearbetas. Det kan vara 
likheter eller olikheter som behöver presenteras i resultatet. Det kan även vara en helt ny 
indelning om den insamlade empirin har visat på något som inte var studiens syfte, men 
bara om det är relevant och av vikt för studiens utfall. Boken Rapporter och uppsatser 
av Backman (2008) har används för processande av empirisk data och sammanställande 
av resultat. Från Backmans bok har förslag på hur man på ett tydligt sätt kan presentera 
resultatet från den insamlade empirin och förslag på bearbetning av den insamlade 
empirin från en intervjustudie använts. 

Efter att intervjuerna avslutats så har den inspelade datan transkriberats till text. Varje 
elevintervju transkriberades till enskilda textdokument som sedan sammanställdes i ett 
dokument med svaren från alla eleverna för att  ge en tydlig överblick och underlätta 
bearbetningen av resultatet. Vidare har elevernas intervjusvar fördelats på de tre 
nyckelbegreppen som bygger på forskningsfrågorna. Den indelningen har gjorts för att 
fastställa att den insamlade datan besvarar studiens forskningsfrågor och i sin tur uppnår 
syftet med studien. Vidare har empirin bearbetats genom att sammanställa resultatet  från 
intervjustudien för varje nyckelbegrepp. Efter det har resultatet från den insamlade 
empirin ställts mot den tidigare forskning och valda teorier som används i den här 
studien i avsnittet analys och diskussion. 

I avsnittet analys och diskussion har jag jämfört den tidigare forskningen, den valda 
teorin jag använt och elevernas svar. Jag läste då sammanställningen av alla elevernas 
intervjusvar för varje intervjufråga och jämförde deras svar med vad den valda 
forskningen kommit fram till. När jag hade gjort det  så stämde vissa intervjusvar med 
vad forskarna säger i frågan och ibland inte. Jag har valt  att  presentera likheter och 
skillnader i min diskussion och i mina slutsatser. Det gäller där empirin och tidigare 
forskning kunde styrka varandra eller inte kunde styrka varandra. 

Forskningsetiska principer
Studien följer de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) och det 
innebär bland annat att  elevens deltagande är frivilligt och kan avbrytas om någon så 
önskar (Dimenäs, 2007) och alla deltagare garanteras anonymitet, att deltagaren fått ta 
del av information rörande studiens syfte och hur materialet  från intervjun ska 
användas. Intervjuerna kommer att spelas in och bara användas för den här studien. Den 
inspelade intervjun kommer inte att sparas efter att studien är slutförd. Ovanstående 
information fick elever, ansvarig lärare, rektor och föräldrar ta del av genom det 
informationsbrev som delats ut av ansvarig lärare (se bilaga 1 -  information angående 
intervjustudie och bilaga 2 - blankett för godkännande)
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Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet från den insamlade empirin att  presenteras. 
Eleverna som deltog i intervjustudien har fått besvara totalt 16 frågor (Se bilaga 3, 
intervjuguide). Dessa frågor är fördelade över tre fokusområden kopplade till de tre 
nyckelbegreppen aktiva val, målorientering och medvetenhet. Det första området som 
kommer presenteras är resultatet från de frågor som berör aktiva val och handlingar. Det 
är fem frågor som eleverna har besvarat som berör aktiva val. Efter det presenteras 
resultatet från de sex frågor som eleverna besvarat gällande målorientering och 
målsättning. Sist i det här avsnittet presenteras resultatet från de fem frågorna gällande 
elevernas medvetenhet och självinsikt. I slutet av varje del kommer en sammanfattning 
av resultatet från det fokusområdet. 

Elevens aktiva handlingar och deras inverkan
Eleverna har i intervjustudien besvarat fem frågor som berör deras aktiva val och 
handlingar i olika  vanligt förekommande lärandesituationer. Intervjufrågorna handlar 
till exempel om hur de gör sina läxor, hur de påverkas av lärarledda genomgångar och 
om de uppfattar givna uppgifter som ointressanta och tråkiga eller intressanta och roliga 
och hur eleverna handlar utefter det. 

I den första frågan ber jag eleven beskriva hur de går tillväga när de gör läxor. 
Merparten av elevernas svar handlar om upprepning. Att de gör en given uppgift flera 
gånger och upprepande skriver exempelvis glosor för att lära sig dessa. Elev 3 säger: 

När jag har glosor så brukar jag skriva ner varje glosa tio gånger för då brukar 
det fastna lättare och sen förhör jag mig själv och så går jag igenom det under 
veckan, för att se att det fastnar och är det typ NO och SO så läser jag som genom 
texten under veckan och gör studieuppgifterna som finns i boken. 

Några av eleverna nämner just hur de gör när de ska lära sig glosor. De nämner förutom 
att de upprepar glosorna skriftligt att de använder sig av digitala hjälpmedel. En elev 
nämner hemsidan glosor.eu och en annan nämner hemsidan glosboken.se.  När studierna 
handlar om att  bearbeta texter så säger merparten av eleverna att de brukar läsa texterna 
flera gånger och sedan göra instuderingsfrågor om sådana finns. Alla eleverna berör 
även i sina svar vikten av tidskonsumtion. Det kan handla om hur lång tid eller 
intervaller mellan studietillfällena men de poängterar att hur lång tid de pluggar på varje 
uppgift påverkar resultatet. Elev 4 och 7 nämner inlärningsstrategier som skiljer sig från 
de andra eleverna. Elev 4 säger att hon brukar göra om uppgiften till ett memory-game 
för att det gör att  hon lättare kan lära sig det som ska läras. Elev 7 brukar använda sig av 
mindmaps. Det gör hon för att bland annat lättare kunna se sammanhang. 

Den andra frågan eleverna besvarade handlade till viss del om prioritering kopplat till 
handling. Frågan var om de gjorde något annorlunda när de gjorde läxor eller om de 
pluggade inför ett prov och vad de i så fall gjorde. Det visar sig att eleverna lägger ner 
mer tid på studierna inför ett prov än vad de gör om det är läxor. Majoriteten säger att  de 
använder i princip samma inlärningsstrategi. En tydlig skillnad mellan läxa och prov går 
att  utskilja på elevernas svar genom att se på vad som prioriteras. Till exempel säger 
Elev 9 att: 
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Jag lägger ner mer tid på prov då och pluggar till de för att jag tror att, jag vet inte 
riktigt men det känns som  att prov är som viktigare än läxor, jag vet inte, det har 
blivit någon sak typ att man, dom flesta tycker nog att prov är viktigare än läxor 
men egentligen så bedömer de ju båda men ja, det har nog bara blivit en vanesak. 

Eleverna svarar likartat kring att prov känns viktigare än läxor. Eleverna säger att de tror 
att  det beror på att prov är starkare kopplat till bedömning än vad en läxa är. Elev 8 
svarar: 

...prov, då får jag lite mer så här prestationsångest och då vill jag så här prestera 
bra och då kan jag sitta typ till ganska sent på kvällen och bara nöta hela tiden, 
medan läxor kanske jag inte tar på lika stort allvar som jag gör inför ett prov.

På tredje frågan ger eleverna ett otydligare svar. Tredje frågan är en reflekterande fråga 
om vilka val de gör beroende på hur läraren håller en genomgång. Några exempel som 
tas upp är om läraren informerar muntligt eller skriftligt, använder tavlan i klassrummet, 
projektor eller film till genomgången. Det som majoriteten av eleverna säger är att de 
inte gör något annorlunda beroende på hur läraren går igenom något. De säger att de 
brukar försöka följa med och anteckna. Följande citat från Elev 3 är ett svar som 
stämmer överens med de andra elevernas svar: ” nja, jag vet inte riktigt, jag sitter och 
lyssnar och i bland antecknar jag och så om det är något viktigt”.

Eleverna får frågan om de brukar plugga själva eller om de tar hjälp av någon annan och 
i så fall vem och varför. Det mest förekommande är att eleverna väljer att plugga själv. 
Bara en elev säger att hon oftast pluggar med kompisar. Det vanligaste om eleverna tar 
hjälp av någon annan så är det en förälder och då är det oftast mamman. Elev 7 svarar så 
här: 

Jag brukar oftast plugga själv för om jag pluggar med någon kompis så blir det 
inte så mycket plugg, men min mamma hon är mattelärare som hon brukar jag ta 
hjälp av om det är något jag inte kan i  NO eller matten, annars så pluggar jag 
själv i lugn och ro och det funkar för mig. 

Att be om hjälp från ett syskon förekommer sällan till inte alls. 

Den sista frågan som är relaterad till aktiva val och handlingar berör hur eleverna gör 
om en uppgift känns tråkig och ointressant och om det skiljer sig mot om uppgiften är 
rolig och intressant. Från elevernas svar på frågan så framgår det att de känner det som 
ett måste och något som de ska få överstökat. Är uppgiften ointressant  och tråkig så 
brister koncentrationen lättare och andra aktiviteter lockar istället. Ett par elever nämner 
belöningssystem, om de gör klart  uppgiften så får de göra något  annat ett  tag. Ett annat 
sätt är att lägga upp det  i intervaller mellan skolarbete och andra aktiviteter säger 
eleverna. Elev 4 säger att  hon brukar göra om ointressanta uppgifter så att det ska bli 
roligare att utgöra och hon brukar variera arbetssätten. Den tydligaste skillnaden mellan 
om uppgiften känns tråkig och ointressant jämfört med om den är rolig och intressant 
säger elev 2, 3 och 8 är att de upplever att  de lär sig bättre om uppgiften är intressant 
och rolig. Hälften av eleverna säger att de brukar använda samma inlärningsstrategi och 
arbetssätt oavsett om uppgiften är tråkig eller rolig. Är uppgiften intressant säger elev 7: 

Det blir som att man vill göra mer och göra bättre, jag tror man är mer intresserad 
av det och då vill jag har högt betyg. Som till exempel jag är intresserad av 
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engelska, då vill jag ha högt betyg i engelska eftersom jag vet att jag kan engelska 
och då lägger jag mer energi på engelska.

Sammanfattning 
Resultatet av intervjustudien visar att de två mest vanliga aktiva val som eleverna gör 
för att gynna den egna inlärningen  handlar om upprepning och hur mycket tid de väljer 
att lägga på studierna. 

Resultatet visar på att eleverna använder sig av traditionella inlärningsstrategier som 
bygger på upprepning och hur mycket tid som de lägger ner på uppgiften. Mönstret av 
att  använda traditionella inlärningsstrategier också under lektioner i form att  anteckna är 
tydligt i resultatet. Det förekommer inga variationer i inlärningsstrategierna som 
eleverna använder och det påverkas inte av hur läraren genomför en genomgång under 
lektionen. Eleverna säger att om uppgiften är rolig och intressant kan det vara lättare att 
lära sig det än om den är tråkig och ointressant. 

Om vi ser på resultatet gällande vad som motiverar eleverna så är betyg och bedömning 
den faktor som påverkar eleverna mest. Intervjustudien visar att eleverna fokuserar på 
prov och uppgifter som har en enligt deras uppfattning större påverkan på deras betyg 
och bedömning. 

Empirin visar att merparten av eleverna föredrar att studera ensamma och tar de hjälp av 
någon så är det oftast mamman de vänder sig till. Är en uppgift tråkig och ointressant så 
visar eleverna på en planering som gynnar inlärningen. Det som framgår är att de 
planerar när och hur länge de ska studera och belöningssystem förekommer. Resultatet 
av intervjustudien visar också att  ingen av eleverna anser att lusten att lära är något som 
motiverar dem. 

Den målorienterade eleven
Här kommer resultatet från elevernas svar på de 6 frågor som berör målorientering och 
målsättning att  presenteras. Frågorna i det här fokusområdet riktar sig till vad eleverna 
tycker det är som motiverar dem, om de brukar förhålla sig till kriterier för högre mål 
eller lägre mål, vad de tycker om sina betyg och vad de har för mål med sina betyg. 

Första frågan om målorientering handlar om vad eleverna tycker det är som motiverar 
dem att  göra läxor. Elev 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 säger att de tycker att det som motiverar 
dem att göra läxorna är betyg och bedömning. Elev 2 och 10 säger att det som motiverar 
dem att  göra läxorna är bara att  få de gjorda och avklarade. Merparten av de elever som 
anser att betyg och bedömning är huvudsakligen bidragande till deras motivation att 
göra läxor säger också att det handlar om att kunna välja en bra gymnasieutbildning och 
de talar om framtiden och att  de vill kunna välja det gymnasium och program de vill gå. 
Ett exempel på det är svaret från elev 7: 

Det är väl att jag vill lyckas i framtiden och lyckas i skolan så man får bra betyg, 
det lockar lite grann, jag vill ha en bra utbildning till att bli något bra, då måste 
jag ju göra saker för att utvecklas. 

Ingen av de 10 eleverna nämner lusten att lära som motiverande faktor. 
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På frågan om det är någon skillnad på vad som motiverar eleverna när det gäller läxor 
eller prov och vilken skillnad de gör i så fall, svarar majoriteten att proven prioriteras 
först. Eleverna säger att prov känns viktigare och är mer kopplade till betyg och 
bedömning vilket gör proven viktigare än läxor. Elev 4 tycker bland annat att läxor bara 
är små saker på vägen och inte så viktiga. Tanken på prov motiverar också flertalet av 
eleverna att  ägna mer tid och fokus på studierna då de vill prestera bra på provet. Läxor 
är något som bara ska göras säger en av eleverna och elev 8 tycker att: 

Alltså läxor, de gör jag bara för att det är som ett måste, det är bara att göra det, 
som automatisk men till ett prov då är det väl mer att, det är ju också som ett måste 
och måste göras och det är som inget som motiverar eller riktigt motiverar mig att 
göra dom, det är mer som ett måste nästan och då gör jag dom så bra som möjligt. 

De elever som intervjuats är högpresterade elever med betyg generellt mellan C och A. 
De fick frågan vad de tyckte om sina betyg. Majoriteten av eleverna är ganska nöjd till 
mycket nöjd med sina betyg men alla strävar efter bättre betyg och säger att de skulle 
kunna vara lite högre. Eleverna får även en följdfråga om varför de är nöjd med sina 
betyg. Elev 6 säger: ”eftersom att det känns som att jag har liksom, dom är bra och så 
för att, ja jag vet inte jag har kämpat för att få dom och då är jag som nöjd med dom”, 
elev 8 säger att  hon förväntat sig lägre betyg än vad hon har i dag och är därför nöjd 
med dem och elev 10 säger att det är för att han gör sitt bästa. 

Intervjun fortsätter med frågor rörande betyg och eleverna fick frågan om vad som är 
deras mål med sina betyg och varför. Det som framkommer från intervjuerna med 
eleverna är att två faktorer i elevernas målsättning påverkar deras motivation och 
påverkar eleverna att bibehålla fokus för att  uppnå målen. Den första är en känsla av 
bekräftelse och den andra är framtiden. Genom att få höga betyg så säger ett par av 
eleverna att de får en bekräftelse för att de kan det som krävs inom arbetsområdet och 
att det arbete som de presterat och den tid de lagt ner har lönat sig. Eleverna säger också 
att  de tänker på framtiden och att det bidrar till att  de vill uppnå höga betyg. Höga betyg 
bidrar nämligen till att  de kan välja den gymnasiala utbildning som de vill ha och en 
elev berättar att hen tänkt ännu ett  steg och då mot högskolestudier. Elev 2, 3, 6, 7, 8, 9 
och 10 svarar att  deras mål med sina betyg är att gynna intaget till den gymnasiala 
utbildning som de vill gå och att de ska få ett bra arbete i framtiden. Elev 2 svarar på 
frågan: Det är väl att dom ska bli högre. det är ju alltid bra att ha höga betyg, man får, 
ja till gymnasiet och så där”. Elev 4 säger att hennes mål med sina betyg är att få en 
bekräftelse för den prestation hon lagt ner och elev 1 och 5 säger att de inte har några 
speciella mål med sina betyg förutom att få så höga som möjligt. 

Sista frågan om målorientering och målsättning var vad eleverna själva kunde göra för 
att  förändra sina betyg. De svar eleverna ger på frågan om hur de själva kan göra för att 
förändra sina betyg visar att majoriteten av eleverna anser att mycket hänger på den tid 
de lägger ner. För att förbättra sina betyg ska de alltså enligt sig själva påbörja arbetet i 
ett  tidigare skede för att inte behöva sitta uppe hela nätterna och dagarna innan 
uppgiften ska vara klar eller provet ska skrivas samt att lägga ner mer tid på studierna. 
Elev 2, 3, och 6 säger att genom att vara mer engagerad och delaktig på lektionerna 
skulle de kunna höja sina betyg. Elev 5 tror inte att  han kan göra så mycket mer än vad 
han redan gör. Elev 4 om vad hon skulle kunna göra för att förändra sina betyg: 
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Att jag inte liksom bara, bara gör det i någon timma och sen lägger jag av och gör 
det nästa dag utan att man sitter liksom mer och gör det liksom så ofta man kan så 
mycket man kan och så mycket detaljer man kan få och liksom kollar lite på vad 
man vill ha eller man brukar få ett papper där det står ungefär vad som krävs och 
att man går in och kollar lite mer på det och inte bara tar i stora drag utan man 
går in på små detaljer och försöker arbeta vidare med det. 

Elev 4 är den enda av de intervjuade eleverna som nämner kriterier och att läsa vad som 
står i kriterierna och vad det är som eleven ska visa på för att uppnå ett visst betyg. 

Sammanfattning 
Det som framgår av resultatet är att betyg och bedömning är det som eleverna upplever 
motiverar dem mest för att göra läxor. Läxor prioriteras lägre än prov. Det beror enligt 
eleverna på att prov har en tydligare koppling till betyg. Eleverna säger att ett bra betyg 
ger en känsla av bekräftelse av det arbete som lagts ner. En annan faktor som motiverar 
eleverna kopplat till målsättning är tanken om framtiden. Intervjustudien visar att alla de 
intervjuade eleverna vill uppnå höga betyg för att kunna ha möjlighet att välja den 
gymnasieutbildning de vill ha och att det ska leda till ett bra arbete i framtiden. 

De elever som intervjuats är högpresterande elever. Resultatet från den insamlade 
empirin rörande vad eleverna tyckte om sina betyg visar att eleverna trots sina höga 
betyg vill ha ännu högre betyg. På frågan hur de själva skulle kunna förändra sina betyg 
tydliggörs 3 faktorer som är att planera sin tid, visa engagemang på lektionerna och att 
visa på fördjupad kunskap inom ett arbetsområde. Med att planera sin tid menas att 
börja göra läxor eller läsa inför ett prov i god tid före. Intresse och engagemang på 
lektionen kan vara något som bidrar till att uppnå de högre målen enligt eleverna och till 
sist att visa fördjupad kunskap inom arbetsområdet. Av alla intervjuade elever var det 
bara en elev som nämnde att läsa och förstå kriterierna för bedömning kunde vara ett 
sätt att förändra sina betyg.

Elevers medvetenhet och påverkan
Eleverna har besvarat frågor om vad för typ av arbetssätt de föredrar och varför, hur de 
påverkar eller påverkas av sin arbetsmiljö när de studerar och känslor de har inför 
provskrivningar och nya arbetsområden. Intervjufrågorna i de här avsnittet riktar sig 
mot elevens medvetenhet och självinsikt. En av intervjufrågorna som tillhörde de frågor 
som handlade om målorientering kommer att presenteras i det här avsnittet istället. Det 
är för att de svar som eleverna gav på frågan gör att  den bättre passar in under 
medvetenhet än under målorientering. Det är elevernas svar på intervjufråga 8 (se bilaga 
3, intervjuguide) som kommer att presenteras först i det här avsnittet. 

Eleverna fick frågan om de brukar förhålla sig till kriterierna för betygen E-D eller mot 
högre betygen C-A när de gör en uppgift och har möjlighet att välja nivå. Majoriteten av 
eleverna säger att de brukar välja C-A uppgifter om de kan välja. Eleverna visar även på 
självinsikt då de brukar reflektera över om de klarar uppgifterna för högre betyg eller ej 
som elev 4 säger att: ”då brukar jag väl försöka gå på dom högre, på C och A, försöker 
ibland men om det är för mycket då går jag ner till E och D men jag försöker göra C 
och A...”. En anledning till att  de väljer kriterier för högre betyg är just att det kan ge ett 
högre betyg på uppgiften. Om det säger elev 5: ”jag väljer helst C-A för det känns 
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bättre, jag blir gladare om jag får ett högre betyg”. Elev 1 och 10 säger att de brukar 
göra alla uppgifterna och gör därför inget urval. 

När intervjun går vidare så kommer vi in på frågan om vad för typ  av arbetssätt  som 
förekommer på lektionerna de föredrar. Mer än hälften av eleverna säger att de föredrar 
skriftliga arbetssätt och där de får uttrycka sig skriftligt. Elev 10 säger så här om 
arbetssätt: 

I svenska då, går jag väl igenom  det vi har fått på pappret och frågor och sånt /.../ 
jag tycker om att vara mer själv /.../ tycker det är lättare, gå igenom frågor 
snabbare /.../ Muntlig redovisning då är det svårare för mig men det går bra.

Elev 5 säger att han föredrar prov och skulle gärna ha provskrivningar hela tiden som 
arbetssätt. Han säger att det är för att  på prov är det tydligt vad som efterfrågas och man 
vet vad man ska prestera. Elev 1, 2, 4, och 7 föredrar grupparbeten för där kan man 
nyttja varandras kunskaper men de säger även att det beror mycket på vilka andra som 
är med i gruppen. Övriga elever föredrar att arbeta ensamma och säger att det  är lättare 
om man inte behöver förlita sig på eller anpassa sina studier mot någon annan. De 
elever som nämner filmvisning som ett arbetssätt är negativa till det. 

På frågan om i vilken arbetsmiljö de brukar plugga i och hur de påverkar eller påverkas 
av den. säger Elev 2, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 att  de brukar plugga hemma och då på sitt rum 
med stängd dörr. Elev 2, 5, 7 och 10 brukar studera i en tyst arbetsmiljö och brukar 
stänga av eller lägga åt sidan elektronisk utrustning som telefon och dator. Datorn är 
bara påslagen om den används i skolarbetet. Elev 3, 6, 8 och 9 brukar lyssna på musik 
när de studerar men poängterar att de brukar försöka stänga av mobiltelefonen så att den 
inte ska störa. Majoriteten av eleverna brukar studera ensamma. 
 
Eleverna får frågan om de tycker det är viktigt att de lär sig det som lektionen handlar 
om. Alla elever som intervjuats tycker det  är viktigt att  de lär sig det som lektionen 
handlar om. Elev 2, 4, 5 och 7 säger att det är viktigt att hänga med och lära sig på 
lektionen då det som lärs ut  kan komma på en slutuppgift eller prov senare och elev 1 
svarar att: ”allt vi lär oss är ju, det är ju viktigt som idé, alltså vi måste ju ändå lära oss 
det någon gång i livet så att, det är lika bra att fatta det direkt”. 
Elev 4 och 10 säger att om de är engagerade på lektionen och lär sig där så behöver de 
inte läsa på lika mycket inför uppgifter och prov. 

Alla elever som har intervjuats känner sig nervösa och stressade inför prov. Det kommer 
fram utifrån deras svar på frågan om hur de känner inför prov och vad som påverkar den 
känslan. Majoriteten säger att det beror på om de har haft tid att studera tillräckligt inför 
provet som avgör hur de känner inför provet. Känner de att  de har studerat tillräckligt så 
minskar nervositeten och stressen avtar markant. Elev 7 säger att: ”om jag har pluggat 
mycket så känner jag mig lugn men om jag inte har haft tid att plugga så mycket så blir 
jag väldigt stressad”. Nervositeten och stressen är starkt förknippad med 
prestationsångest. Eleverna säger att prestationsångesten handlar om hur de ska prestera 
på provet och vad det har för konsekvenser för betyget. Det är bara elev 5 som säger att 
han alltid är peppad inför prov och känner sig lugn och att känslan är likartad före som 
efter provet oavsett hur det har gått på provet. 
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Den sista frågan som berör medvetenhet och självinsikt och den sista frågan i 
intervjustudien är  fråga om elevernas inställning till ett nytt  arbetsområde. Elev 2, 3, 4 
och 6 säger att de nästan alltid är positivt inställda till ett  nytt arbetsområde. Det beror 
på att då kommer något nytt och en ny chans att lära sig något nytt. De säger också att 
om man har arbetat mycket med föregående område så är det skönt när det bryter och 
det blir något nytt som händer. Elev 3, 7, 8 och 9 säger att  det spelar roll vad det är för 
arbetsområde och om de finner det intressant. Om ett ämne är intressant eller ej grundar 
sig på elevernas egna intressen till stor del. Vad arbetsområdet handlar om påverkar mer 
än vilket arbetssätt som kommer användas under arbetet. Bara en elev, elev 6, säger att 
vilken arbetsform som används påverkar hennes inställning till arbetsområdet. Det är 
gynnsamt om det är en annan arbetsform än föregående arbetsområde för att få 
variation.  

Sammanfattning
Resultatet visar på att eleverna till rätt stor del är medvetna om den egna begränsningen. 
Eleverna visar på självinsikt när det kommer till att bedöma om de klarar en uppgift på 
C-A nivå eller inte. Eleverna visar stor medvetenhet när det kommer till hur de vill att 
det ska vara när de gör läxor eller vilket arbetssätt de föredrar. Resultatet visar även att 
majoriteten av eleverna föredrar att arbeta självständigt. Flertalet av de intervjuade 
eleverna vill inte arbeta i grupp då det betyder att de måste anpassa sig till någon annan. 

När vi ser på resultatet från de svar eleverna gett för vilket arbetsmiljö de föredrar när 
de läser läxor så är det starkaste svaret att arbeta hemma. Majoriteten föredrar även att 
arbeta utan störande moment som musik, mobiltelefon eller dator. 

Intervjustudien visar att alla elever tycker det är viktigt det som lärs ut under lektioner. 
Bidragande faktorer till det är att det som lärs ut på lektionen med största sannolikhet 
kommer att komma på ett  prov senare. Svaren från eleverna visar att om de lär sig så 
mycket som möjligt på lektionen så behöver de inte studera lika mycket hemma. 

Prov skapar nervositet och stress visar det sig från elevernas svar på hur de tycker 
känslan är inför ett  prov. En faktor som har störst  påverkan på känslorna nervositet och 
stress är hur väl förberedda eleverna är inför provet. 

Ett varierande arbetssätt skapar en positiv känsla inför ett nytt arbetsområde enligt 
eleverna. En annan faktor som påverkan känslan inför ett nytt arbetssätt är elevens egna 
intresse visar resultatet från intervjustudien. Ett nytt arbetsområde ger en möjlighet och 
chans till att lära sig något nytt och det kan bidra till ett ökat engagemang. 

Nästa avsnitt är analys och diskussion och då kommer resultatet  från den insamlade 
empirin ställas mot den tidigare forskning och valda teorier som används i den här 
studien.

Analys och diskussion 
I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras utifrån valda teorier och 
tidigare forskning.  Den forskning som valts till studien och den insamlade empirin 
kommer att  analyseras och diskuteras med utgångspunkt i de tre nyckelbegrepp som 
använts genom hela studien. Det gör att det här avsnittet kommer följa samma 
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disposition som resultatavsnittet. I slutet av det här avsnittet kommer det en avslutande 
sammanfattning under avslutningsvis och ett förslag på fortsatt forskning. 

Aktiva val och handlingar
Zimmerman (1990) menar att strategier för självreglerat  lärande refererar till handlingar 
och processer riktade mot förvärv av information eller färdigheter som involverar 
inverkan, syfte och förståelse av det som lärs. Resultatet  som presenterades i föregående 
avsnitt  visar att de två mest vanligt förekommande aktiva val som eleverna gör för att 
gynna den egna inlärningen är upprepning och hur mycket tid de väljer att lägga på 
studierna. Det bygger på att eleverna använder sig av traditionella inlärningsstrategier 
som bygger på upprepning och hur mycket tid som de lägger ner på uppgiften. Förutom 
upprepning och tidskonsumtion använder sig eleverna av digitalaverktyg via hemsidor, 
göra om uppgifterna till exempelvis memorygame och att använda sig av mindmaps. 
Det här med tid och tidskonsumtion är något som är en viktig del av de val eleverna gör 
och vad de väljer att prioritera. Är tiden knapp så har det en negativ påverkan på 
eleverna då det skapar stress och nervositet. Prov skapar nervositet  och stress, visar det 
sig från elevernas svar på hur de tycker känslan är inför ett prov. En faktor som har 
störst påverkan på känslorna nervositet och stress är hur väl förberedda eleverna är inför 
provet. Med det menas hur mycket tid de har haft på sig att lära sig det som de ska 
kunna inför provet. Det handlar om att  processa information. En av nyckelprocesserna 
enligt Winne (2001) för att  processa information kan påverka detta och det är 
förhållanden, dessa beskriver de resurser som är tillgängliga för arbetet med uppgiften 
och eventuella begränsningar som kan påverka processen. Begränsningar kan i det  här 
fallet vara den tid eleverna har på sig att utföra uppgiften. Winne (2001) nämner även 
arbetsminnet och dess begränsningar. Att vi bara kan bibehålla fokus på ett visst antal 
uppgifter samtidigt. Blir det för mycket kan vi inte längre självreglera effektivt. Det är 
en faktor som påverkar eleverna om det är många uppgifter eller prov samtidigt som ska 
utföras under en kort tidsperiod. Intervjustudien visar att en bidragande faktor till stress 
och en känsla av nervositet var när flera prov var planerade samma vecka. 

Mönstret av att använda traditionella inlärningsstrategier också under lektioner i form 
av att anteckna är tydligt i resultatet. Det förekommer inga variationer i 
inlärningsstrategierna som eleverna använder och när de får frågan om de gör på olika 
sätt beroende på hur läraren går igenom det så visar det sig att eleverna inte förändrar 
sitt arbetssätt beroende på hur läraren genomför en genomgång under lektionen. Dock 
säger Schunk (1985) att hur instruktioner presenteras kan ha effekt på elevers själv-
effektiva lärande. Elever som tillmötesgår och tar till sig lärarens instruktioner och 
förklaringar är mer benägen att känna sig öppen för lärande än de som erfar mindre 
förståelse.

Det finns mycket som påverkar oss och vårt lärande och vår självreglering. Ett sätt att se 
på det för att försöka förklara hur det faktiskt påverkar oss är att se på intern och extern 
reglering. Boekaerts (1999) skriver att en elev som använder intern reglering behöver 
inte någon annans hjälp med att välja en inlärnings- eller problemlösningsstrategi. En 
elev som behöver hjälp att påbörja ett arbete eller slutföra ett arbete och då är beroende 
av att någon annan väljer strategi är vad om menas med extern reglering. Resultatet av 
den insamlade empirin som presenterats visar att majoriteten av eleverna föredrar att 
studera ensamma. Behöver eleverna hjälp så brukar de vända sig i första hand till 
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föräldrarna och då till mamman. Att vända sig till ett syskon förekommer sällan till inte 
alls. Det kan här vara bra att  belysa att det finns forskare som säger att för mycket  av 
antigen intern eller extern påverkan inte är bra. Boekaerts (1999) är en av de som 
skriver att flera forskare menar att det finns en risk av för mycket extern reglering 
(Weinert, Schrader & Helmke, 1989). Dessa forskare poängterar att  extern reglering är 
en typ av support som ersätter eller kompenserar för låg metakognitiv medvetenhet och 
att elever som inte är skickliga på att orientera, planera, övervaka eller utvärdera den 
egna prestation istället kommer att lita till lärarens metakognitiva skicklighet och 
ansvar. Min studie visar att eleverna är skickliga på att  orientera, planera, övervaka och 
utvärdera den egna prestationen. De förlitar sig inte till fullo på läraren utan kan själva 
medvetet arbeta fram inlärnings- och problemlösningsstrategier. Det framgår utav att 
eleverna ibland förändrar uppgifter för att det ska bli lättare att ta till sig. Eleverna vill 
gärna arbeta självständigt utan att ta hjälp av andra. 

Vidare om den intervjufråga eleverna fick som berörde hur eleverna gör om en uppgift 
känns tråkig och ointressant och om det skiljer sig mot om uppgiften är rolig och 
intressant. Från elevernas svar på frågan så framgår det att de känner det som ett måste 
och något som de ska få överstökat. Om det skriver McCombs (2001) att  viljestyrka 
eller ”bara gör det” strategier visade sig vara mindre effektiva än viljemässiga strategier 
i vanligt förekommande avsikter till att fortsätta och fullfölja en uppgift, vilket  föreslår 
att  SRL involverar aktivt övervakande och reglerande av vilja att  ge den ansträngning 
och uthållighet som uppgiften erfordrar. Den kan jämföras med skillnaden mellan om 
uppgiften känns tråkig och ointressant jämfört med om den är rolig och intressant. Att 
ändra sin egna inlärningsstrategi och att påverka de faktorer du själv kan styra över kan 
vara ett sätt att underlätta lärandet  och utförandet av ointressanta uppgifter. Att påverka 
och använda sig mer av viljemässiga strategier än av ren viljestyrka. Det  visar sig att 
eleverna inte har för vana att anpassa den egna inlärningsstrategin efter hur uppgiften 
ser ut. 

Resultatet från den genomförda intervjustudien visar att  eleverna i de flesta fall inte 
varierar sin inlärningsstrategi beroende på om uppgiften känns rolig och intressant eller 
tråkig och ointressant.  Den skillnad som går att tyda från resultatet är att  en rolig eller 
tråkig uppgift har påverkan på hur  känslan av lärandet uppfattas. Elev 2, 3 och 8 säger 
att de upplever att de lär sig bättre om uppgiften är intressant och rolig. 

Även om en uppgift känns tråkig och ointressant så visar eleverna på en planering som 
gynnar inlärningen. Eleverna gör aktiva val och det som framgår är att de planerar när 
och hur länge de ska studera. En del av det är att  några av eleverna använder sig av 
belöningssystem. Ett  belöningssystem kan till exempel vara att om de gjort en viss del 
eller studerat  under en viss tid så får de göra något annat ett tag. Resultatet av 
intervjustudien visar också att ingen av eleverna anser att  lusten att lära är något som 
motiverar dem. Pintrich och De Groot (1990) säger att elevens engagemang i 
självreglerat lärande är nära knuten till elevernas uppfattningar om den egna 
effektiviteten, förmågan att utföra uppgifter och sin tro att dessa uppgifter är intressanta 
och värt att lära. Samtidigt är dessa motiverande föreställningar inte tillräckliga för ett 
framgångsrik studieresultat, komponenter för själv-reglerat lärande verkar vara mer 
direkt knutna till prestation. Eleverna måste ha både "viljan" och "skicklighet" (will and 
the skill) att lyckas i klassrummet. Det som de säger om att både ha viljan och 
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skickligheten kan stärka argumentet om att  ”bara göra det” strategier är mindre 
effektiva.  

Målorientering och målsättning
En stor del av självreglerat lärande handlar om att ha ett mål att  sträva mot. Flera 
forskare säger att utan en tydlig målbild så går det inte att effektivt självreglera det egna 
lärandet. För att gå vidare med målsättning och målorientering så behöver vi veta mer 
om målorientering och hur det faktiskt fungerar. Det finns flera forskare som har forskat 
inom området målorientering och kommit fram till att det finns olika typer av 
målorientering. Meece (1994) menar att forskningen har fokuserat på två typer av 
målorienteringar. Inom den första typen finner vi lärande-orienterade, 
uppgiftsorienterade och i den andra finner vi prestations-orienterade, ego-orienterade. 
De första handlar mer om ökad förståelse och kompetens. Den andra handlar om att  visa 
upp en högt stående förmåga och att jämföra sig med normen, standards och andra 
elever. Att  med så liten ansträngning som möjligt uppnå givna kriterier, uppnå 
definierade standards för framgång och att överträffa andra elever. Ser vi på 
ovanstående utsaga och kopplar det till resultatet  från intervjustudie som är typ två av de 
två målorienteringar Meece (1994) presenterar som är mest vanligt förekommande 
baserat på elevernas svar i intervjustudien. 

Den andra typen av målorientering handlar ,som beskrivs i stycket ovan, om att uppnå 
givna kriterier, jämföras med normen och visa på en högt stående förmåga. Den andra 
typen av målorientering kan kopplas till och jämföras med betyg och bedömning. Att 
det är betygen som utgör normen, de givna kriterierna och genom det kan eleven visa på 
högt stående förmåga och framgång. Det som framgår av resultatet är just  att betyg och 
bedömning är det som eleverna upplever motiverar dem mest att  göra läxor. Läxor 
prioriteras lägre än jämfört med prov. Det beror på, enligt eleverna, att prov har en 
tydligare koppling till betyg. Vad som motiverar och motivationens roll i självreglerat 
lärande är något som Pintrich (1999) undersökt och då generellt på tre uppfattningar om 
motivation. De tre typerna är (a)den egna uppfattningen kring effektivitet, det är den 
egna bedömningen kring kapacitet du har att göra en akademisk uppgift, (b) uppfattning 
om uppgiftens värde, det  är den egna uppfattningen kring vikt av, intresse av och värde 
av uppgiften och (c) målorientering, det berör om fokus ligger på att  bemästra och 
lärande av uppgiften, betyg eller externa anledningar eller om det är sociala anledningar 
ligger till grund för att utföra uppgiften. Detta ligger i linje med den forskning som visar 
att  för att effektivt kunna självreglera det egna lärandet så behövs någon form av mål 
med uppgiften. Det val som eleverna gör när det prioriterar prov före läxor kan kopplas 
till Winne (2001) som säger att för att kontrollera kognition är beslutstagande och att 
prioritera genom handling viktiga faktorer. 

Resultatet från intervjustudien visar som sagt att betyg och bedömning är mycket viktigt 
för eleverna. Ser vi på ovanstående stycke så framgår vikten av att ha ett  tydligt mål 
med det du gör. Vår målsättning påverkar också tydligt vår självreglering. Meece (1994) 
skriver att  forskning om Själv-effektivitet har undersökt influensen av målsättning på 
elevens prestations beteende (Schunk, 1991). Schunk (1991) föreslår att förstärkt känsla 
av kompetens  och intresse uppstår när mål är uppnåeliga inom en kortare tidsperiod 
(proximal) och inom ramar för diskreta handlingar (specifika). Självreglerat lärande 
relaterar till de processer som med elever utövar kontroll över de egna tänkandet, 
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påverkan och beteende när de förvärvar kunskap och färdigheter (Zimmerman, 1989). 
Forskningen har identifierat ett flertal specifika mönster som sätts i rörelse av olika 
prestationsmål (Elliot & Dweck, 1988).  Meece (1994) menar att mål för prestationen 
påverkar elevers uthållighet och problemlösande ansträngningar, speciellt för barn som 
har sviktande förtroende för sina förmågor (Elliot & Dweck, 1988; Stipek & Kowalskki 
1989). Under prestations-orienterade förhållande, barn med låg uppfattad förmåga, 
uttrycker negativ påverkan mot sin lärandeförmåga och visar en markerad försämring 
för problemlösande ansträngning när de börjar uppleva misslyckande. Detta mönster är 
inte givet för barn som har högt uppfattad förmåga inom prestations-orienterat  tillstånd 
eller för barn i lärande-orienterat tillstånd, oavsett  av uppfattad förmåga. Schunk (1985) 
säger att vid effektivitets bedömningar så tar elever hänsyn till faktorer såsom själv-
uppfattningar om uppgiftens utfall, den egna förmågan och ansträngningen, uppgiftens 
svårighetgrad, situationella omständigheter och mönster av framgång och 
misslyckanden.

Eleverna säger att ett bra betyg ger en känsla av bekräftelse av det arbete som lagts ner. 
Det kan koppas till den attributsteori som Schunk (1994) skriver om och som exempel 
säger att en elev som får ett A på ett NO prov kan förknippa det starkare till attributen 
förmåga (”jag är bra på NO”) och ansträngning (”jag studerade hårt inför provet”). Som 
Schunk (1994) skriver så kan attributen ansträngning och bekräftelse ses som det 
faktum att  elever känner en bekräftelse för den ansträngning de lagt ner om de uppnår 
bra betyg på uppgiften eller på provet. En annan faktor som motiverar eleverna kopplat 
till målsättning är tanken om framtiden. Intervjustudien visar att alla de intervjuade 
eleverna vill uppnå höga betyg för att kunna ha möjlighet att välja den 
gymnasieutbildning de vill ha och att det ska leda till ett  bra arbete i framtiden. Ett 
sådant tankesätt stöds av Zimmerman (1990) som definierar SRL som elevers aktiva 
deltagande i deras egna lärandeprocess. Inom det självreglerade lärande perspektivet, 
ligger betoning på metakognitiv, motiverande och beteendeprocesser som underlättar 
lärande, som planering, sätta personliga mål, organisation, själv-övervakning, själv-
effektivitet, rekonstruera och skapa ideer och förfina personlig skicklighet och beteende. 

De elever som har intervjuats är högpresterande elever. Resultatet från den insamlade 
empirin rörande vad eleverna tyckte om sina betyg visar att eleverna trots sina höga 
betyg vill ha ännu högre betyg. De säger att de är nöjda med sina betyg men att  det 
alltid skulle kunna vara lite högre. Schunk (1994) skriver att själv-observation är 
nödvändigt men otillräcklig för ihållande självreglering. En andra process är själv-
bedömning, vilket  refererar till jämförande mellan prestation och det egna målet. Själv-
bedömning påverkas av den bestämda standard, målsättning och vikten av att  uppnå 
målet. Schunk menar vidare att viktiga faktorer för målsättning är att  de är specifika, 
anslutande och hur svåra de är att uppnå. Själv-bedömning påverkas av vikten av att 
uppnå målet. När elever inte bryr sig om deras resultat kanske de inte värderar den egna 
prestationen eller den nerlagda ansträngningen för att förbättras (Bandura, 1986). 
Bedömande framsteg görs för värdefulla mål. Om målet med lärande är att uppnå så 
höga betyg som möjligt finns risken för att förståelsen av den lärda kunskapen minskar 
skriver Pintrich och Garcia (1991). En del forskare har sett på de olika teorierna för 
SRL utifrån yt- eller djupinlärning. Eleven kan reglera sitt lärande utifrån kriterier för en 
provskrivning eller test. Eleven kan då använda sig av en inlärningsstrategi som gynnar 
det arbetsområde och kommande prov som just då är aktuella men eleven får genom 
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dessa val ingen djupare förståelse för kunskapen. En sådan strategi missgynnar 
djupinlärningen.

På frågan hur eleverna själva skulle kunna förändra sina betyg tydliggörs tre faktorer. 
De tre faktorerna är att planera sin tid, visa engagemang på lektionerna och att  visa på 
fördjupad kunskap inom ett arbetsområde. Med att  planera sin tid menas att börja göra 
läxor eller läsa inför ett prov i god tid före. Planera sin tid handlar också om vad eleven 
prioriterar och hur mycket tid som används till att studera. Intresse och engagemang på 
lektionen kan vara något som bidrar till att uppnå de högre målen enligt eleverna och till 
sist att  visa fördjupad kunskap  inom arbetsområdet. Med det menas att lära sig mer än 
grunden i arbetsområdet. Det kan göras genom att söka egna källor och ta reda på mer 
om arbetsområdet. Av alla intervjuade elever var det bara en elev som nämnde att läsa 
och förstå kriterierna för bedömning kunde vara ett sätt att förändra sina betyg. Schunk 
(1994) säger att elever måste inte bara reglera sina handlingar utan också deras 
underliggande motiv - deras prestation relaterat till kognition, uppfattningar, avsikter 
och påverkan. Denna synvinkel av självreglerat  lärande passar bra med idéer som; 
istället för att bara vara en passiv mottagare av information så är elever mentalt aktiva 
under lärande och använder en stor skala kontroll rörande uppnåendet av deras mål. 

Medvetenhet och självinsikt
Zimmerman (1990) menar att alla som lär sig använder reglerande processer i någon 
grad men att  självreglerande elever skiljer sig genom (a) deras medvetenhet om 
strategiska relationer mellan reglerande processer eller respons och akademiska resultat 
och (b) deras användning av dessa strategier för att uppnå sina akademiska mål. 
Resultatet visar på att eleverna till rätt stor del är medvetna om den egna begränsningen. 
Eleverna visar på medvetenhet om strategiska relationer mellan reglerande processer 
och akademiska mål och de använder dessa strategier för att uppnå sina akademiska 
mål. Det kan vara det resonemang eleverna för om hur mycket tid de behöver lägga ner 
på studierna, val av inlärningsstrategier och att bedöma om de klarar en uppgift på C-A 
nivå eller inte. Schunk (1994) menar att för ett  effektivt självreglerande erfodras just  att 
eleven har mål och motivation att uppnå den. I likhet med det säger Pintrich och De 
Groot (1990) som sett på olika komponenter av konstruktionen självreglerat lärande att 
många andra komponenter och faktorer har diskuterats genom åren men den 
grundläggande konstruktionen självreglerat lärande involverar elevens egna uppfattning 
om att de kan genomföra en uppgift och att  de själva bär ansvaret för sin egen 
prestation. Eleverna visar stor medvetenhet  när det kommer till hur de vill att  det ska 
vara när de gör läxor eller vilket arbetssätt de föredrar. Om vi ser på resultatet gällande 
vad som motiverar eleverna så är betyg och bedömning den faktor som påverkar 
eleverna mest. Intervjustudien visar att eleverna fokuserar på prov och uppgifter som 
har en enligt deras uppfattning större påverkan på deras betyg och bedömning. 

Det schunk (1994) skriver passar bra in på resultatet från intervjustudien som visar att 
betyg och bedömning är viktigt för eleverna och en bidragande faktor till motivationen 
att göra en uppgift. För att eleven ska effektivt kunna reglera det egna lärandet  så kan 
det vara bra att se på de olika arbetssätt som används. Resultatet visar att hälften av 
eleverna föredrar skriftliga arbetssätt och det arbetssätt som eleverna minst föredrar är 
muntliga arbetssätt. En av de intervjuade eleverna skulle vilja ha prov som arbetssätt 
hela tiden då det är tydlig vad som förväntas på ett prov. Hur just arbetssätt  påverkar är 
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något som McCombs har sett på. McCombs (2001) forskning visar att Självreglerad 
effektivitet för skrivning hade det starkaste influensen av själv-effektivitet för 
akademiskt prestation, vilket  i sin tur var relaterat till mål med betygen, utvärderad 
själv-bedömning och slutbetyg. Ett varierande arbetssätt skapar även en positiv känsla 
inför ett nytt arbetsområde enligt eleverna. En annan faktor som påverkan känslan inför 
ett  nytt arbetssätt  är elevens egna intresse visar resultatet från intervjustudien. Det 
bygger på elevernas svar rörande om vad det är som gör ett arbetsområde roligt och 
intressant eller tråkigt och ointressant. Som ovan nämnt så är det  helt upp till elevens 
egna intresse som avgör om ett  arbetsområde är intressant eller ointressant. Ett nytt 
arbetsområde ger en möjlighet och chans till att lära sig något nytt och det kan bidra till 
ett ökat engagemang. 

Resultatet från intervjustudien visar även att majoriteten av eleverna föredrar att arbeta 
självständigt. Flertalet av de intervjuade eleverna vill inte arbeta i grupp då det betyder 
att  de måste anpassa sig till någon annan. Förutom valet och reglering av metod och 
arbetssätt så är arbetsmiljön något som till stor del påverkar elevers lärande och 
reglering. Resultatet från de svar eleverna gett för vilket arbetsmiljö de föredrar när de 
läser läxor så är det starkaste svaret att arbeta hemma. Majoriteten föredrar även att 
arbeta utan störande moment. Det påverkar de genom att vara själv i rummet med 
stängd dörr och utesluta sådant som mobiltelefoner, musik och datorer under tiden de 
studerar. Dock var det fyra elever som brukade lyssna på musik när de studerande 
hemma. Vauras, Rauhanummi och Kinnunen (1999) skriver i sin artikel om inovativa 
lärandemiljöer. Där tar de upp ett  exempel om eleven som blev totalt emotionellt 
blockerad av att utsättas för läsning och att en skicklig pedagog kunde hitta nya 
utföranden på uppgiften så att eleven inte tänkte på att hen faktiskt läste. Det handlar om 
olika arbetssätt och med vilka arbetssätt  man kan välja att  utföra en uppgift  med. Ser vi 
på resultatet så är det tydligt att det i stor grad inte förekommer ett varierande arbetssätt 
utan de traditionella arbetssätten dominerar. Tanken om att  göra om en uppgift så att  den 
känns roligare påminner om exemplet ovan där de gjort om uppgiften så att eleven inte 
tänker på att hen  faktiskt  löser uppgiften. I resultatet är det tydligt att  sådana lösningar 
inte är vanliga bland eleverna men där två elever använder sig av bland annat mindmaps 
och memorygames för att göra uppgiften mer intressant och lättare att ta till sig. 

Om inlärningsmiljöer skriver Boekaerts (1999) att det är lätt att föreställa sig att elever 
som gillar att lära sig på ett informellt sätt  kan uppfatta formella inlärningsmiljöer som 
prestationssammanhang, medan elever som föredrar formella lärandesituationer kan de 
se informella inlärningsmiljöer som lättsamma och meningslösa (Boekaerts, 1999). 
Resultatet av min studie visar att eleverna föredrar det som enligt Boekaerts (1999) 
skulle benämnas som formella inlärningsmiljöer. Ett exempel på det är att majoriteten 
av eleverna föredrar skriftliga arbeten. Även att uppgifter som är mer tydligt kopplade 
till betyg och bedömning prioriteras högre än läxor som inte är lika förknippade med 
betyg och bedömning. Ännu ett exempel är att en av de intervjuade eleverna skulle 
föredra att ha prov hela tiden. Det baseras på enligt eleven att  på prov är det tydligt vad 
som förväntas av eleven och att  på ett prov kan eleverna visa på sin prestationsnivå. En 
aspekt av Pintrich och Garzias (1994) modell för lärande och självreglerande strategier 
är resurshantering. Det berör strategier som elever kan använda för att påverka deras 
miljö, som tiden, deras studiemiljö och andra människor, inklusive lärare och kamrater 
(Corno, 1986; Zimmerman & Martinez-Pons, 1986). I linje med generellt anpassade 
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tillvägagångssätt till lärande tror Pintrich och Garzia (1994) att dessa strategier om 
resurshantering hjälper elever anpassa till deras miljö eller anpassar miljön efter deras 
mål och behov. De delar ur resurshantering som de sett på är hur elever kan anpassa 
tiden, studiemiljön och hur de söker hjälp. Den plats som eleven väljer som studiemiljö 
eller att anpassa deras tid är inte direkt  kopplat till lärande. Men det är faktorer som kan 
påverka elevens möjligheter att genomföra en uppgift. I den andan menar Pintrich och 
Garzia att elever som vet När,  Hur och från Vem de ska söka hjälpen bör vara mer 
anpassade till att lyckas än de elever som inte lyckas söka lämplig hjälp. 

Det eleverna säger om prov och uppgifter som tydligt kan kopplas till betyg och 
bedömning visa på hur viktigt det är för eleverna att få möjlighet att visa upp  sin 
prestationsnivå. Vi kan även se det på svaret från eleverna på frågan om det som lärs ut 
på lektionerna. Intervjustudien visar att alla elever tycker det är viktigt det som lärs ut 
under lektioner. Bidragande faktorer till det är att det som lärs ut på lektionen med 
största sannolikhet kommer att komma på ett prov senare. Resultatet  rörande vikten av 
det som lärs ut på lektionen och att  vara engagerad på lektionen är att  det underlättar 
mängden hemstudier. Svaren från eleverna visar att  om de lär sig så mycket som möjligt 
på lektionen så behöver de inte studera lika mycket  hemma. Det visar i sin tur på 
reflektion och medvetenhet hos eleverna. Att de har en god insikt i den egna 
prestationen och viss medvetenhet om  hur de ska kunna visa upp  den. Det finns 
forskare som säger att  just medvetenhet och självinsikt växer med åldern och att det är 
av största vikt för att kunna självreglera. Till exempel skriver Zimmerman (1990) att när 
barnet närmar sig tonåren så börjar den egna akademiska uppfattningen bli mer korrekt. 
De utvecklar en helt  annan förståelse för akademiska uppgifter och övervakandet av 
olika effektiviteter av kognitiva strategier för lärande växer med åldern. En elev nämner 
i intervjustudien att  kraven och den prestationsnivå de behöver hålla har ökat från 
föregående årskurser till nu när de går i årskurs 8. 

Avslutningsvis och slutsatser 
Genom min intervjustudie har jag fått fram mycket intressant empiri om hur elever 
självreglerar sitt lärande. Jag har fått kunskap om hur elever prioriterar, hur de läser 
läxor, vilka inlärningstekniker och arbetssätt de använder, hur mycket tid de lägger ner 
på studierna, vad som motiverar dem och hur eleverna själv tänker och tycker om det 
egna lärandet. 

Med utgångspunkt från avsnitten resultat och analys och diskussion så är det ett par 
punkter jag skulle vilja lyfta fram lite extra i det  här avsnittet. Den första punkten är 
elevernas uppfattning om tidskonsumtion och att bästa sättet att påverka deras prestation 
styrs av hur mycket tid de lägger ner på att studera. Eleverna säger som svar på frågan 
hur de skulle kunna förändra sina betyg är att bland annat lägga ner mer tid på studierna. 
De säger som exempel att börja studera tidigare inför ett prov eller när en uppgift ska 
vara klar. Jag tror inte att endast  lägga mer tid på studierna kommer att hjälpa. Jag tror 
att  det är ineffektivt och att problemet ligger i elevernas val av inlärningsstrategier. 
Elevernas nuvarande inlärningsstrategier handlar till stor del om upprepning och det är 
något som kräver mycket tid då det måste göras flera gånger för att  eleven ska lära sig 
det som ska läras. Skulle eleven välja ett  för dem effektivare inlärningsstrategi så skulle 
mängden tid de studerar kunna minskas. Då varje uppgift eller studier inför ett prov tar 
så mycket tid i fråga så tror jag inte att de effektivt kan göra flera saker samtidigt. Det 
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grundar jag på det Winne (2001) säger om att vårt arbetsminne är begränsat och att  det 
innebär att vi inte kan arbeta lika effektivt med flera saker samtidigt som vi kan med 
bara ett fåtal arbeten. 

Den andra punkten är att eleverna inte varierar sitt arbetsätt  beroende på 
lektionsupplägg. Det visade sig att eleverna använder traditionella inlärningstekniker 
både under lektion och när de studerar hemma. Jag tror det handlar om att  skolan inte 
belyser olika sätt att studera och jag undrar om det finns ett behov av att belysa olika 
inlärningsstrategier i skolan? Den här studien handlar om att undersöka elevers olika 
inlärningsstrategier utifrån principerna för självreglerat  lärande och genom tidigare 
forskning har det visat sig att aktiva val, målorientering och medvetenhet är viktiga 
nyckelprocesser i att  förstå självreglerat lärande. Eleverna i min intervjustudie gör 
aktiva val och handlingar genom bland annat att påverka deras arbetsmiljö, de val de 
gör angående prioriteringar och den tid den lägger ner på studierna. Eleverna har en 
målsättning med den egna prestationen och de är mycket medvetna om den i förhållande 
till betyg och bedömning. För att  nämna några punkter. Jag tror att eleverna skulle 
behöva få ta del av fler inlärningsstrategier. Blir eleverna medvetna om andra sätt att 
studera på och andra sätt  att påverka det egna lärandet så skulle det blir effektivare och 
inte lika tidskrävande som till exempel inlärningsstrategier som bygger på upprepning. 
De flesta bygger på upprepning i någon grad men som jag ser på det så använder sig 
inte eleverna av de andra faktorerna ur inlärningsstrategierna utan fokuserar i för stor 
grad på upprepningen och tidskonsumtionen. Som sagt är upprepning en viktigt del av 
lärandet men det behövs fler delar vilket kan stödjas av Pintrich och Garcia (1994) som 
har identfierat repetition, utarbetande och orgasinatoriska strategier som mycket viktiga 
för kognitivt lärande. 

Den tredje punkter handlar om det resultat från intervjustudien som visar på att  ingen av 
eleverna anser att lusten att  lära är något som motiverar dem. Det kan kännas olustigt att 
resultatet visar på det  faktum att  eleverna inte ser lusten att  lära som en motiverande 
faktor. Jag personligen tror att det har att göra med en målsättning som till stor del 
handlar om resultat och betyg. Stora delar av resultatet från intervjustudien visar på hur 
stor del och hur viktigt det är för eleverna med bra betyg. Det ger eleverna en känsla av 
bekräftelse, de får genom höga betyg möjlighet att  söka den gymnasiala utbildning de 
vill söka och får möjlighet att uppnå ett långsiktigt mål om framtiden. Dessa är några 
saker som motiverar eleverna mer än att faktiskt lära sig något. Delar från resultatet 
antyder även att eleverna inte är så intresserade av vad de ska lära sig bara de har lärt sig 
det tillräckligt bra för att kunna prestera bra på en uppgift eller ett prov. Som också det 
hör ihop med tanken om bra resultat. Av de två typer av målorienteringar som 
forskningen fokuserat på enligt Meece (1994) så är det den andra typen prestations-
orienterade, ego-orienterade som enligt resultatet förekommer mest. Den andra handlar 
om att visa upp en högt stående förmåga och att jämföra sig med normen, standards och 
andra elever. 

Metodanalys 
Ser jag på den studie jag har genomfört som har undersökt elevers olika 
inlärningsstrategier utifrån principerna för självreglerat lärande, de tre nyckelbegrepp 
som tydliggjorts utifrån tidigare forskning, så skulle jag om jag skulle göra den här 
studien igen fokuserat mer på urvalet av intervjuspersoner. Jag har i den här studien bara 
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intervjuat högpresterande elever och forskningen jag tagit del av och grundat min studie 
på och de teorier som jag använt nämner att det är stora skillnader mellan låg och 
högpresterande elevers självreglerande. De säger att alla som lär sig självreglerar i 
någon grad men att det finns tydliga skillnader i hur de gör och hur mycket de gör det. 
För att då få ett ärligare resultat om hur det  faktiskt ser ut bland elevers självreglerande 
lärande så skulle den bredden av intervjuade elever behövas. 

Utifrån den forskning som jag tagit del av så tydliggjodes att  de tre processerna aktiva 
val och handlingar, målorientering och målsättning och medvetenhet och självinsikt var 
nyckelprocesser för att kunna förklara och förstå hur självreglering påverkar lärande. Av 
dessa tre processer har det under tiden den här studien genomförts visat sig att 
målorientering har en mycket stor inverkan på lärande. Majoriteten av den forskning jag 
tagit del av nämner vikten av att ha en målsättning och mål att sträva mot och att utan 
mål går det inte att självreglera. I den här studien har jag utgått från motivation som lett 
till självreglerat lärande som sedan lett mig vidare till att det behövs aktiva val, 
målorientering och medvetenhet för att självreglera. 

Jag har under genomförandet av den här studien inte stött på några större hinder. Det 
finns väldigt mycket  forskning inom området vilket gör att det är relativt enkelt att finna 
tidigare forskning och teorier att grunda sin forskning på. Jag valde att  använda mig att 
intervjuer för att samla in empirin till min studie. En svårighet med att intervjua är att du 
som forskare inte kan styra över vilket svar du får på dina frågor. Det kan till exempel 
vara svårt  att få rika och reflekterande svar från intervjuer med elever. I mitt fall så 
intervjuade jag några elever som mer än gärna berättade hur de resonerade och tänkte 
när de fick höra intervjufrågorna men samtidigt hade jag även elever som var fåordiga 
och gav ett mindre användbart  empiriskt material för min studie. Jag tror att  mitt 
tillvägagångssätt att ställa öppna reflekterande intervjufrågor och låta tystnaden få 
utrymme i intervjuerna och på det  sättet inte pressa eleverna är ett bra sätt att gå 
tillväga. Jag grundade mina frågor på mätinstrumentet MSLQ och det bidrog till 
intervjufrågor som gav empiri som var mätbar. Det är en rekommendation att  utgå från 
beprövande intervjuguider eller enkäter i sin studie. Det ger en starkare validitet åt 
studien då sättet att samla empirin är beprövad. 

Förslag på fortsatt forskning
Skulle jag genomföra en annan liknande studien eller om jag skulle rekommendera 
någon annan som tänker göra en studie inom samma område så skulle jag utgå från 
forskning som sett på målorientering. Skulle jag göra studien igen så skulle jag med 
utgångspunkt från målorientering få med aktiva val och medvetenhet och andra faktorer 
som påverkar självreglerat lärande som kanske har en tydligare koppling till hur det 
faktiskt ser ut för elever i grundskolan i dag. Det grundar jag på mitt resultat från 
intervjustudien.

Jag hade valt att intervjua en större bredd mellan låg och högpresterande elever för att 
där kunna jämföra och se på skillnader mellan hur låg och högpresterande elever 
självreglerar. Den forskning jag tagit del av till den här studien visar på att det är 
skillnader mellan låg och högpresterande elever och att  försöka undersöka just den 
skillnaden vore intressent ur pedagogisk synpunkt. 
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Jag tror även att det finns ett  behov av att se på hur vi arbetar med inlärningsstrategier i 
grundskolan. På vilket sätt används det i skolan i dag och lär vi våra elever att effektivt 
använda sig av dessa för att uppnå en bättre kvalitet på studien? Med det menas att 
eleverna lär sig mer, kan processa mer information, under en kortare tid och på så sätt 
bli effektivare och få tid över till annat.
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Bilaga  1

 

Information angående intervjustudie 

Information till lärare angående intervjustudie

Till läraren.

Jag heter Jonas Fjällström och skriver mitt examensarbete inom lärarprogrammet vid 
Umeå Universitet. Examensarbetet skrivs under vårterminen 2013 och motsvarar 30hp. 
Mitt examensarbete handlar om motivationens roll för lärande.

Syftet med intervjuerna är att få elevernas egna tankar kring frågor som; Vilka faktorer 
påverkar min inlärning i ämnet svenska? Vilka aktiva val gör jag för att gynna den egna 
inlärningen i ämnet svenska? Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om hur 
elever går till väga för att lära sig nya saker och hur det fungerar/inte fungerar för 
enskilda elever och hur de förhåller sig till det.

Intervjustudien riktar sig till årskurs 8 i ämnet svenska i grundskolan.
Deltagarna bör vara både killar och tjejer, c:a 10 elever. Studien följer fyra 
forskningsetiska principer, Det innebär bland annat att elevens deltagande är frivilligt 
och kan avbrytas om någon så önskar. Alla deltagare garanteras anonymitet. 
Intervjuerna kommer att spelas in och bara användas för den här studien. Den inspelade 
intervjun kommer inte att sparas efter att studien är slutförd. Intervjuernas tidsomfång 
kan variera men målet är att varje enskild intervju ska ta cirka 20min.

Intervjustudien planeras att genomföras under vecka 12. Tidpunkter för genomförande 
av intervjuerna bestäms i samråd med ansvarig lärare.

För att få genomföra intervjuer med elever under 15år så behövs målsmans/förälders 
godkännande och underskrift på denna blankett. I och med det godkänner målsman/ 
förälder att barnet/eleven deltar i intervjustudien. Alla deltagare ska ha målsmans/
förälders godkännande för att få delta i den här intervjustudien även om de är fyllda 
15år. Insamling av blanketter med målsmans/förälders underskrift bör vara klart senast 
vecka 11. Underskriven blankett lämnas till ansvarig lärare.

MVH
-Jonas Fjällström



Bilaga 2 

Blankett för godkännande

Godkännande att delta i intervjustudie Till målsman/förälder.

Jag heter Jonas Fjällström och skriver mitt examensarbete inom lärarprogrammet vid 
Umeå Universitet. Examensarbetet skrivs under vårterminen 2013 och motsvarar 30hp. 
Mitt examensarbete handlar om motivationens roll för lärande.

Syftet med intervjuerna är att få elevernas egna tankar kring frågor som; Vilka faktorer 
påverkar min inlärning i ämnet svenska? Vilka aktiva val gör jag för att gynna den egna 
inlärningen i ämnet svenska? Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om hur 
elever går till väga för att lära sig nya saker och hur det fungerar/inte fungerar för 
enskilda elever och hur de förhåller sig till det.

Intervjustudien riktar sig till årskurs 8 i ämnet svenska i grundskolan.
Deltagarna bör vara både killar och tjejer, c:a 10 elever. Studien följer fyra 
forskningsetiska principer, Det innebär bland annat att elevens deltagande är frivilligt 
och kan avbrytas om någon så önskar. Alla deltagare garanteras anonymitet. 
Intervjuerna kommer att spelas in och bara användas för den här studien. Den inspelade 
intervjun kommer inte att sparas efter att studien är slutförd. Intervjuernas tidsomfång 
kan variera men målet är att varje enskild intervju ska ta cirka 20min.

Intervjustudien planeras att genomföras under vecka 12. Tidpunkter för genomförande 
av intervjuerna bestäms i samråd med ansvarig lärare.

För att få genomföra intervjuer med elever under 15år så behövs målsmans/förälders 
godkännande och underskrift på denna blankett. I och med det godkänner målsman/ 
förälder att barnet/eleven deltar i intervjustudien. Alla deltagare ska ha målsmans/ 
förälders godkännande för att få delta i den här intervjustudien även om de är fyllda 
15år. Insamling av blanketter med målsmans/förälders underskrift bör vara klart senast 
vecka 11. Underskriven blankett lämnas till ansvarig lärare.

Målsmans/förälders 
underskrift:

Deltagande elevs namn:

Datum:
Kontakt:
Jonas Fjällström jonas.fjallstrom@hotmail.com 070-3824086

mailto:jonas.fjallstrom@hotmail.com
mailto:jonas.fjallstrom@hotmail.com


Bilaga 3 

Intervjuguide

Aktiva val.

1 -  Kan du beskriva hur du går tillväga när du gör läxor? 

2 -  Gör du något annorlunda när du gör läxor eller om du pluggar inför ett prov, 
vad gör du i så fall 
och varför? 

3 -  Om läraren går igenom något, Är det någon skillnad på hur du gör beroende 
på hur läraren går 
igenom det? (Om läraren använder tavlan, förklarar muntligt, skriftlig 
instruktion eller med hjälp 
av film etc?) 

4 -  Brukar du plugga själv eller tar du hjälp av någon annan och i så fall vem och 
varför? (Kamrat, syskon, förälder, annan etc)
- Hur gör du om uppgiften är tråkig och ointressant? 
b) Skiljer det sig mot om uppgiften är rolig och intressant? 

Målsättning. 

5 -  Vad tycker du det är som motiverar dig att du gör läxorna? 

6 -  Är det någon skillnad på vad som motiverar dig om de gäller läxor eller att 
plugga inför prov och 
hur gör du då för respektive? 

7 -  Brukar du förhålla dig till kriterierna för (E-D) godkänt eller till (C-A) högre 
betyg när du gör 
uppgifter och varför väljer du det? 

8 -  Vad tycker du om dina betyg? 
b) Varför/varför inte? 

9 -  Vad är ditt mål med dina betyg och varför? 

10 -  Vad kan du själv göra för att förändra dina betyg? 
b) Om att plugga mera: hur tänker du när du säger plugga mera? 

Medvetenhet/självinsikt. 



11 -  Vad för typ av arbetssätt (i svenska) föredrar du och varför? (genomgångar, 
läsa själv, grupparbete etc...) 

12 -  I vilken arbetsmiljö brukar du plugga i och hur brukar du påverka den eller 
påverkas av den? (Vilket/vilka rum föredrar du, lyssnar du på musik eller ej, 
Stänger du av telefonen/datorn eller använder du dessa under tiden) 

13 -  Tycker du det är viktigt att du lär dig det som lektionen handlar om? b) Varför/
varför inte? 

14 -  Hur känner du inför prov och vad påverkar den känslan? 

15 -  Vad för inställning brukar du ha inför ett nytt arbetsområde och vad kan 
påverka det? 
b1) Om det känns positivt, varför är det så? b2) Om det känns negativt, varför är 
det så? 



Bilaga 4 

Sju stadier i en intervjuundersökning

Sju stadier i en intervjuundersökning (Kvale, 2009)

1. Tematisering. Det är viktigt att ha studiens syfte och föreställningen om vad man vill få ut av 
undersökningen färdig innan intervjun påbörjas. Undersökningens vaför och vad bör klargöras 
innan man frågar om hur - metoden - ställs.

2. Planering. Planera undersökningen med hänsyn till de sju stadierna innan intervjun påbörjas. 
Utgå från kunskap som eftersträvas och beakta de moraliska konsekvenser som undersökningen kan 
ställas inför.

3. Intervju. Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett reflekterande förhållande till 
den eftertraktade kunskapen och till den interpersonella relationen i intervjusituationen.

4. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys. Vilket vanligen innebär en överföring från 
talspråk till skriftspråk.

5. Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och grundval av intervjumaterialets 
karaktär vilken analysmetod som är lämplig för intervjuerna.

6. Verifiering. Fastställ intervjuernas validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Reliabilitet hänför 
sig till resultatets konsistens och validitet till om en intervjustudie undersöker vad den var avsedd 
att undersöka.

7. Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en form som 
motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen och leder till 
en läsbar produkt.


