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Sammanfattning 

Läroplan, styr- och policydokument gynnar ett relationellt förhållningssätt och fastställer att skolan 

ska arbeta för inkludering. Forskning visar att det finns samband mellan elevers välbefinnande och 

studieresultat och skolans/gruppens lärandemiljö. Trots detta är området nedprioriterat vilket gör det 

angeläget att studera. Studien som kan ses som en explorativ pilotstudie undersöker hur lärare i två 

lärargrupper bedömer, genomför och arbetar med lärandemiljön utifrån en självskattning. Syftet är att 

undersöka om modellen av det sociala klimatet och självskattningsverktyget MAVIS kan användas 

inte enbart för att beskriva, utan också för att vägleda och stödja förändringar av det sociala klimatet 

och lärandemiljön i grundskoleklasser. Verktyget är utvecklat utifrån en modell av det sociala klimatet 

som även är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Modellen stödjer analys, utvärdering och utveckling 

av värderingar och målsättningar inom skolans organisation. Tio lärare, varav sex undervisande i en 

årskurs 7 och fyra i en årskurs 8 har deltagit i studien. ”Mixed methods” har använts vilket innebär en 

metodansats som både är kvalitativ och kvantitativ. Datainsamlingen har genomförts genom att 

informanterna har ifyllt enkäten MAVIS, diskuterat och samtalat under inspelning samt fyllt i en 

frågeenkät med öppna frågor. Resultatet visar att modellen för det sociala klimatet och 

skattningsverktyget kan användas för att upptäcka utvecklingsområden i lärandemiljön. Det kan stödja 

lärarna att fokusera ett område och främja reflektion, diskussion och samarbete. Chanserna till 

framgångsfullt förändringsarbete ökar genom ett bottom-up-perspektiv där praktikerna själva får 

definiera behoven och insatserna och eftersom MAVIS styr in arbetet mot miljön fokuseras gruppen 

istället för individen, något som kan leda till ökad inkludering.  
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Förord 

Vi vill inleda förordet med att rikta ett stort tack till våra informanter och övrig personal på 

”Nyskolan” som möjliggjort denna studie. De har vänligt nog ställt upp med sin tid och kraft; inte 

enbart genom att lyssna till oss och besvara våra båda enkäter utan även genom utförandet av 

förändringar i sina klassrum. Vi vill också tacka vår handledare Mara Westling Allodi som med stort 

kunnande och värdefulla synpunkter väglett oss genom studien och skrivandet. 
 
Under arbetets gång har författarna samarbetat och tagit lika stort ansvar för arbetet och uppsatsen och 

ansvarar därmed solidariskt för uppsatsens alla delar. Vi har båda deltagit vid datainsamlingstillfällena 

samt stöttat och varit till gagn för varandra. Transkribering och avkodning har i viss mån skett separat, 

men analysen av resultatet och diskussionen kring hur den ska förstås i sin kontext och i förhållande 

till tidigare forskning har skett gemensamt. Samarbetet har möjliggjorts dels genom att skrivande skett 

på gemensam digital plattform och dels genom fysiska träffar.  
 
 

Carina Wikman och Linnéa Bredwad 
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Inledning 

Under våra verksamma år som lärare och specialpedagoger har vi ofta observerat olika lärandemiljöer. 

Det har då inte undgått oss att det sociala klimatet i olika klasser kan variera väldigt mycket, det går 

snabbt att som observatör känna om det råder en varm atmosfär mellan lärare och elever. Det rådande 

sociala klimatet formas av relationer som är en förutsättning för interaktion. Kvaliteten på relationerna 

har en avgörande effekt på elevernas välbefinnande, tillfredsställelse och lärandeprestationer (Allodi, 

2013). Med andra ord kan det sociala klimatet verka som en indikator på pedagogisk kvalitet. 

 

I Lgr (2011) framgår att: “Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 

skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (s. 

7). Följaktligen gynnar läroplanen ett relationellt förhållningssätt. Läraren ska sträva efter att skapa 

goda och respektfulla relationer. Implicit finns tanken att förändringar i lärandemiljön kan påverka 

elevens potential att uppnå kunskapsmålen. 

 

Detta framgår också i skollagen (2010:800) där det står att utbildningen ska ta hänsyn till barns och 

elevers olika behov och diskrimineringslagen (2008:567) som fastställer att lika rättigheter och 

möjligheter ska främjas och att diskriminering ska motverkas. Detta syftar till att öka möjligheterna 

för en inkluderande skola, och för att inkludering ska vara möjligt krävs ett gott fysiskt och socialt 

klimat. Trots detta tenderar det att bli bortglömt eftersom skolan prioriterar lärande och instruktion. 

Även om ett gott socialt klimat i lärmiljön bidrar till en högre måluppfyllelse har det ändå en tendens 

att ofta hamna i ett motsatsförhållande till kunskapsmålen (Allodi, 2010b). Då ett sådant relevant 

område även är oprioriterat blir det än mer angeläget att undersöka. 

 

Allodi (2010b) har tagit fram en modell av det sociala klimatet som utgår från aspekter som 

karakteriserar goda lärandemiljöer. Hon menar att denna modell kan användas för att stödja 

utvecklingsarbete och för att hjälpa lärarna att synliggöra den sociala miljön som en komponent viktig 

för lärande. Genom det teoribaserade skattningsformuläret Målsättningar och värderingar i skolan 

MAVIS kan lärare göra en självvärdering av den sociala och fysiska lärandemiljön för en viss klass 

(Allodi, 2014).  

 

Tidigare har Yrwing (2014) respektive Sundbom (2014) i två olika studier undersökt 

skattningsverktyget MAVIS tillförlitlighet och användbarhet. I båda undersökningarna framkom att 

skattningarna kan indikera en klass sociala klimat. Vi vill därför gå vidare och undersöka om modellen 

av det sociala klimatet och självskattningsverktyget MAVIS kan användas för att vägleda och stödja 

förändringar i två lärargrupper i grundskolan. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om modellen av det sociala klimatet och självskattningsverktyget 

MAVIS kan användas inte enbart för att beskriva, utan också för att vägleda och stödja förändringar i 

det sociala klimatet i grundskoleklasser. Detta genom en gemensam utvärdering med efterföljande 

planering i arbetslagen. 

 

De frågeställningar vi arbetar utifrån är: 

 Hur bedömer lärarna det sociala klimatet i lärandemiljön med skattningsverktyget MAVIS? 

 Hur väljer respektive lärargrupp att gemensamt utveckla en domän och vad planerar de att 

göra? 

 Vad genomför lärarna för förändringar inom respektive domän? 

 Hur uppfattar lärarna modellen och skattningsverktyget? 

Bakgrund 

Skolans uppgift idag är att arbeta mot en inkluderande undervisning där alla elever ska ha möjlighet att 

lyckas. Skollagen (2010:800) fastställer att utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och 

förutsättningar samt att stöd ska ges för att så långt som möjligt motverka de hinder för lärande som en 

funktionsnedsättning kan ge. Inom lärandeforskningen ses inte längre lärande som något som är 

kopplat till en avskild tid eller plats, utan lärande sker hela tiden i formella och informella 

lärandemiljöer. Det uppfattas inte som enbart kognitivt, utan binds samman med det sammanhang och 

den situation individen befinner sig i (Björklid, 2005). Många forskare ställer sig idag också bakom 

teorin att lärande sker i samspelet mellan individer och mellan individ och omgivning (Ahlberg, 2001; 

Askland & Sataøen, 2003; Björklid, 2005; Broberg, Almqvist & Tjus, 2003; Cole & Wertsch, 1996; 

Dysthe, 2003; Hjörne & Säljö, 2008; Nyström, 2002). En viktig aspekt av lärandemiljön som även 

omnämns inom forskningen är det sociala klimatet. Bland annat skriver Allodi (2010b, s. 91) att 

“Being at school has to be a positive emotional experience, and this is the first requirement for making 

learning possible.”. Vilket innebär att för att inlärning ska vara möjligt i skolan krävs en lärandemiljö 

och ett sociala klimat som främjar barn och elevers välbefinnande.  

Tidigare forskning 

Det sociala klimatet 
Det sociala klimatet är en del av den psykosociala miljön i skolan, och det finns en nära relation 

mellan det sociala klimatet, klassrumsklimat och skolkultur. Det omfattar relationer och samspel och 

definieras av Allodi (2010a; 2010b) såsom skapat av relationerna mellan lärare och elever samt elever 

emellan. Relationernas uttryck, menar hon, påverkar elevernas självuppfattning, motivation och 

prestationer. Allodi (2010b) förklarar vidare att teman som kan anses inkluderande i 

undervisningsmiljöns sociala klimat är interpersonella relationer, relationer mellan elever och mellan 

elever och lärare, lärarnas förväntningar på eleverna, hur styrningen av klassrummet ser ut samt 

lärarnas kommunikationsförmåga och olika grupprocesser. 
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Flera studier (Allodi, 2002b; 2010a; 2010b; Benjaminson, 2008; Ingesson, 2007; Ladd & Burgess, 

2001) visar att det sociala klimatet är av vikt för elevernas välmående och att goda relationer är viktiga 

för att uppnå goda studieresultat. Allodi (2010b) menar dessutom att det krävs ett gott socialt klimat 

för att kunna möta elevers olikheter och att läraren måste hitta ett socialt klimat som är bra för alla och 

inte enbart för majoriteten. Hon skriver att även om alla elever har glädje av ett positivt 

klassrumsklimat är det viktigt för elever som är speciellt utsatta att det sociala klimatet är gott. Är det 

inte det kan de komma att vantrivas vilket kan påverkar lärandet negativt. Ingesson (2007) och 

Benjaminson (2008) kan båda, i respektive studier, visa att stöd av vänner och/eller lärare är av stor 

vikt för elevens utveckling och resultat och Ladd och Burgess (2001) betonar i sin forskning att det 

finns relationsfaktorer som påverkar elevernas prestationer. Positiva relationer; såsom acceptans 

mellan elever, vänskap i klassrummet och lärar-barntäthet kan ha positiva effekter på skolresultatet 

emedan negativa relationer; såsom utstötthet, förekomsten av mobbning eller konflikter med läraren 

kan ha en negativ effekt på skolresultatet vilket kan leda till ökade koncentrationssvårigheter. 

Ytterligare forskning som uppvisar ett liknande resultat är från Bergström och Holm (2005) vilka 

menar att elever kan prestera sämre när de blir dåligt bemötta av lärare och att detta även kan påverka 

motivationen negativt. 

 

Trots att ovan nämnda studier visar på positiva effekter av ett gott socialt klimat är det ändå ett 

negligerat område enligt Allodi (2002a; 2010b), något som hon finner flera skilda orsaker till. Bland 

annat framhäver hon det dualistiska och hierarkiska synsätt som härskar inom skolan; att inlärning och 

instruktioner både är väsensskilt från och viktigare än det sociala klimatet. Hon menar att man inom 

utbildning ser klassrumsklimat och socialt klimat som något motsatt och kontrasterande andra 

utbildningsmål; vilka mer explicit kopplas till kvalitet istället för att se lärandemiljön och det sociala 

klimatet som en del av det som skapar skolkvalitet (Allodi, 2010b). En sådan förskjutning av vad som 

är väsentligt inom skolan kan bindas till den förändring, som enligt Dyrdal Solbrekke och Englund 

(2011) skett gällande konceptet för professionalism. Enligt författarna har vi gått från att se 

professionalism som något kopplat mer till ett professionellt ansvar, baserat på en inre moralisk känsla 

av förpliktelse, till ansvarighet som kommit av den transparens som idag är ett krav inom många 

professioner. Med det professionella ansvaret finns en frihet och en tillit, man litar på att praktikern 

utför ett skickligt arbete och att denne kan rättfärdiga sina beslut utifrån evidensbaserad vetenskap och 

beprövade metoder emedan det hos ansvarigheten föreligger en förpliktelse att kunna svara för sina 

handlingar och att handlingarna kan kontrolleras utifrån bestämda mätinstrument. Ansvarighet blir för 

läraren att följa läroplan och redovisa resultat genom dokumentation och nationella tester vilket i 

förlängningen ger mer status åt just kunskapsredovisning och annat som kan jämföras. De menar att 

denna press att prestera de internationellt bästa resultaten, som lärare kan känna, kan komma i konflikt 

med kravet på inkludering, likvärdighet och delaktighet för alla elever. Enligt författarna måste en 

balans upprättas, så att transparens kan framkomma utan att det blir en för stark kontrollregim som 

minskar möjligheterna att genomföra ett fullgott arbete. De påpekar att det behövs praktiker som kan 

balansera både det professionella ansvaret och ansvarigheten för att kunna genomföra ett kompentent 

och professionellt arbete.    

 

Andra förklaringar till varför området är negligerat, som Allodi (2010b) lyfter fram, är att skolan 

befinner sig inom en byråkratisk organisation som föredrar att fokusera på akademisk standard och att 

fokus läggs på att förändra barnen, göra dem mer socialt kompetenta istället för att fokusera på 

klimatet och miljön. Att förbättra det sociala klimatet handlar om så mycket mer än att förändra 

barns/elevers beteende. Att arbeta med miljön kan ha goda effekter på deras välmående och 

tillfredsställelse som sedermera även har direkt eller indirekt verkan på barnens/elevernas beteende 

(Allodi, 2010b). “Teachers can establish a good climate in the class. In the children's words, a good 

climate means that all children can cooperate, nobody fights, they all have someone to play with and 

everybody has somebody to be with. The children are very satisfied when they describe school as 

functioning this way.” (Allodi, 2002b, s. 202). 
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Lärandemiljö och specialpedagogik 
Lärandemiljön och dess utformning har betydelse för kvalitén inom skolan; den är av vikt för alla 

elever och utifrån dess utformning kan den vara av exkluderande eller inkluderande karaktär (Ahlberg, 

2001; Allodi, 2010c). Väsentligt har också visat sig vara att lärandemiljön har effekter för elevernas 

prestationer och välmående. Ahlberg (2001) påpekar bland annat att elevernas motivation, lärande och 

självuppfattning påverkas av kvalitén hos lärandemiljön, och att en viktig uppgift för skolan är att 

skapa gynnsamma utbildningsmiljöer. Hon får stöd från bland annat Fraser (1982; 1998) som kan 

påvisa en koppling mellan resultat och klassrumsmiljö. Även Dorman (2001) stödjer detta genom en 

studie där han undersökt relationen mellan klassrumsmiljö och akademiska effekter (academic 

efficacy) hos 1055 studenter från nio olika australiensiska skolor där årskurs 8, 10 och 12 varit 

representerade. Hans resultat visar att det finns en nära relation och att klassrumsmiljö kan förutsäga 

hur elevernas resultat kommer att bli. Fraser (1998) menar att man kan påverka och modifiera/förbättra 

resultaten genom att göra visa förändringar, vilka ska vara mer förenliga med vad klassen föredrar, i 

klassrumsmiljön. Vidare kan Sellström och Bremberg (2006) konstatera att det finns en tydlig 

koppling mellan lärandemiljö och barns/elevers hälsa och välmående samt problembeteenden och 

alkohol- och narkotikamissbruk. Genom att arbeta med skolmiljön kan alltså elevers brottslighet och 

andra problembeteenden påverkas och även i vissa fall elimineras.  

 

Lärandemiljöer skiljer sig mellan olika skolor och Allodi (2002a) kan i en studie se ett samband 

mellan skillnader i lärandemiljö och skolans kontextuella situation. Slutsatsen som dras är att skolan 

måste ta sitt sammanhang i beaktande och aktivt arbeta med strategier designade för att fungera i den 

specifika sociala kontexten för att påverka lärandemiljön. Hon menar att de områden med hög 

arbetslöshet, låga inkomster och utbildningsnivåer och lågt röstdeltagande måste skapa lärandemiljöer 

som fungerar som en motbalans mot de destruktiva sociala förutsättningarna som där finns. Rätt 

anpassade lärandemiljöer kan här bidra till ett socialt klimat positivt för inlärning samt bidra till 

samarbete och deltagande. Därutöver kan Allodi (2010b) se att skillnaderna mellan olika skolors 

lärandemiljöer både finns i kontextuella och organisatoriska faktorer och att, i Sverige exempelvis, kan 

skillnaderna bero på decentraliseringen av skolan. En annan orsak som hon framhåller är att det inte 

finns någon värdering eller bedömning av det sociala klimatet och lärandemiljön i skolan idag. Inget 

nationellt verktyg som kontrollerar att skolor arbetar med detta och når de mål som finns inbäddade i 

läroplaner och vägledande dokument. 

 

Lundqvist, Allodi och Siljehag (2015) har i en studie följt förskolebarn in i grundskolan, och de kunde 

se att barn med särskilda behov är en heterogen grupp, med skilda behov och att denna grupp även 

ökade över tid. De menar emellertid att det ökade antalet inte enbart behöver bero på ökade 

akademiska krav, utan att verksamheten och därmed lärandemiljön även påverkar detta. Vidare kunde 

de se en koppling till personalens erfarenhet och antalet barn med särskilda behov. Enligt deras studie 

var det för eleverna mer fördelaktigt att arbeta inkluderande än exkluderande. Lärandemiljön har 

således relevans för hur väl eleverna kommer att må samt hur väl de kommer att lyckas med sitt 

skolarbete. Arbetet med lärandemiljö för ökad inkludering kan därmed också ses som en 

specialpedagogisk insats. Allodi (2007) skriver angående PISA-resultat (2000) att bedömning av 

inlärningsmijlön blir mer relevant och att det även kan betraktas som ett första steg mot att förbättra 

skolans och elevernas prestationer. Även hur skolan bemöter variationen av elever och deras behov får 

betydelse för elevernas resultat, något som är extra tydligt i heterogena klasser. Allodi (2002a) påpekar 

att det är gynnsamt för alla barn/elever när man arbetar inkluderande, även de som inte har 

funktionsnedsättningar. Istället för att skada deras akademiska utveckling bidrar inkludering till 

möjligheten att erhålla värden, attityder och normer som är positiva gentemot mångfald. Allodi säger 

vidare att ett demokratiskt klimat i klassrummet och skolan främjar demokratiska värden hos 

barnen/eleverna och bidrar till att utveckla ansvarstagande personer. Askland & Sataøen (2003) 

framhåller att ”Rätt” miljö i bästa fall kan ge förutsättningar för en optimal utveckling, men att miljön 

både kan ha skyddande och hämmande effekt beroende på hur den är utformad. Det myckna stödet till 

trots, angående lärandemiljöns pedagogiska effekter, påpekar Allodi (2002a; 2010b) att det inte får 

tillräckligt mycket plats inom varken lärarutbildning eller i skolorna.  
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Specialpedagogens uppgifter kopplat till lärandemiljön 

Två kvantitativa enkätstudier där man undersökt olika professioner inom skolans synpunkter angående 

bland annat specialpedagoger och speciallärares uppgifter och vad som orsaker att vissa elever är i 

behov av särskilt stöd (Lindqvist, 2011; Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm, 2015), 

stöder tesen att specialpedagoger i högre grad förlägger skolsvårigheter hos verksamheten. Skolan ses 

som dåligt anpassad för att möta elevers olikheter och problemen ligger inte hos eleven. Lindqvists 

(2011) enkätstudie visar att hela 90 % av de tillfrågade grundskolrektorerna anser att orsaken till att 

stöd behövs beror på elevernas individuella brister, och hon menar att det är uppseendeväckande att 

rektorer sällan anger orsaker som de kan påverka, såsom lärandemiljön, som upphov till att barn är i 

behov av stöd. Hjörne & Säljö (2013) instämmer i det faktum att arbetet i skolan fortfarande bygger på 

traditionen att det är det enskilda barnet som har problemen. De anser att det behövs en pedagogisk 

analys för att komma ifrån det rådande kategoriska perspektivet. En diskussion om vilka konkreta 

svårigheter eleven har i klassrummet och varför dessa uppstår. De menar också att det saknas 

dokumentation och systematik samt reflektion över vad det hälsofrämjande arbetet innebär.  

 

Göransson et al. (2015) skriver att två tredjedelar av de speciallärare och specialpedagoger som i 

enkätstudien tillfrågats angående sin utbildning, sin yrkesroll och dess relevans inom skolan anser sig 

ha en bred kunskap som vilar på vetenskaplig grund inom många kunskapsområden. Bland annat anser 

de sig ha kunskap som omfattar att behärska olikheter inom elevgrupper. Specialpedagogerna menar 

även att deras utbildning gjort professionen kompetent att handleda (andra) lärare och leda 

utvecklingsarbeten och att arbeta förebyggande med att utveckla inkluderande och anpassade skol- och 

lärandemiljöer. Författarna berör också bristen på stöd för det specialpedagogiska yrket i Skollagen 

(2010:800) som orsak till yrkesgruppers svårigheter att hävda jurisdiktion över områden såsom just 

skolutveckling. Detta är yttermera något som stöds av von Ahlefeld Nissers (2014) undersökning 

gällande specialpedagogers och speciallärares olika roller där hon framhäver att det finns en bristfällig 

samstämmighet kring vad specialpedagogen egentligen ska göra. Hon menar att det finns olika 

uppfattningar kring uppdraget, men att specialpedagoger i hög grad anser att de ska arbeta med 

lärandemiljöer, arbeta förebyggande och arbeta mot ledning och organisation. von Ahlefeld Nisser 

(2009) hävdar dessutom i en annan studie att specialpedagogen har möjlighet att ha som funktion att 

gå i opposition och utmana och förändra invanda strukturer inom skolan/verksamheten och “att tänka 

bortom standardisering blir därmed nödvändigt i en professionell specialpedagogisk verksamhet.” (s. 

243). För att lyckas i den specialpedagogiska verksamheten krävs alltså att man frångår det 

normerande och traditionella. 

Förändringsarbete 

Att lärandemiljön och det sociala klimatet är av vikt kan ovan nämnda forskning visa, men trots detta 

är det ett försummat område, vilket Ainscow, Dyson, Goldrick och Wests (2012) påpekar i en studie. 

De menar att för att uppnå en skola där alla elever känner sig värdefulla, sedda och inkluderade krävs 

en lärandemiljö med ett välkomnande klassrumsklimat, men att trots detta har skolutveckling och 

effektivitet blivit likställt med resultat från standardiserade test istället för lärandemiljögranskning. Ett 

sätt att annars arbeta med lärandemiljön och det sociala klimatet kan just vara genom skolutveckling 

och förändringsarbeten. För att förändringsarbeten ska kunna lyckas ska de, enligt Folkesson, 

Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2004) emanera ur verksamhetens reella behov. Ett bra 

sätt att inleda arbetet är att göra en behovsinventering av skolans, verksamhetens eller gruppens 

svårigheter menar de. Nihlfors och Wingård (2005) skriver att förslag kan ges efter att man först tolkat 

och analyserat insamlat material i en nulägesanalys och Folkesson et al (2004) skriver att “Förändring 

och förbättring kan endast åstadkommas av pedagogerna själva.” (s. 144). Genom att arbeta utifrån ett 

bottom-up-perspektiv kan praktikerna, vilka har inspirationen, idéerna och engagemanget till 

förändring nyttjas (Rönnerman, 2012; Lindgren, 2012). 
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Skattningsarbete 

Att utgå från en observationsskattning eller en självskattning kan vara ett sätt att inleda ett 

förändringsarbete, ett sätt att genomföra en behovsinventering och göra en nulägesanalys. Utifrån 

materialet som framkommer ur skattningen kan sedermera förändrings- och utvecklingsförslag 

framställas. Det är idag ovanligt med skattningar i svensk skola (Allodi, 2008), men enligt Fraser 

(1998) finns det och har länge funnits flera instrument i engelsktalande länder för att värdera och 

bedöma klassrumsmiljö och lärandemiljö. Bland annat nämner och utvärderar han “Learning 

Environment Inventory (LEI); Classroom Environment Scale (CES); Individualised Classroom 

Environment Questionnaire (ICEQ); My Class Inventory (MCI) and What Is Happening In This Class 

(WIHIC) questionnaire.” (s.9) med flera. 

 

Allodi (2007) menar att det finns en risk i att låta undersöka den sociala miljön utifrån enbart 

subjektivt intuitivt tyckande vilket lätt blir godtyckligt. Hon skriver att:  

A theory-based model accounting for fundamental characteristics of learning environments can facilitate 
understanding of several influences on the quality of a learning environment. This understanding of essential 
components of the phenomenon ‘learning environment’ could support school staff in their work to improve 
the educational quality of their school. (Allodi, 2007 s. 159).  

 

Med ett instrument baserat på teori och fundamentala lärandemiljöegenskaper kan personal inom 

skolan stödjas till att förbättra kvalitén inom sin verksamhet. Med rätt verktyg kan alltså just 

lärandemiljöerna fokuseras.  

 

I förskolan har man till skillnad från övrig skolverksamhet i Sverige tagit detta med lärandemiljö-

utvärdering på allvar och “Utvärdering och utveckling i förskolan” har kommit att användas. 

Materialet är en svensk version av den mer omfattande ECERS-R - Early Childhood Environment 

Rating Scale - Revised (Andersson & Löfgren, 2010). Den reviderade svenska versionen är utarbetad 

för svenska förhållanden och utvärderar sju områden: fysiska miljön, omsorg, språk och 

begreppsbildning, leka och lära, samspel, verksamhetens organisation samt föräldrar och personal. 

Varje skattare fyller i sin bedömning. Bedömningsområdena presenteras därefter grafiskt. Detaljerad 

information om kvaliteten kan då utläsas vilket ger vägledning och inspiration till pedagogerna. 

 

Ytterligare instrument, som idag används inom svensk forskning, är observationsverktyget The 

Classroom Assesment Scoring System (CLASS) som utvecklats av forskare vid University of 

Virginia’s Curry School of Education. CLASS fokuserar på interaktioner som kan förbättra lärande, 

men kommer inte svenska skolor till fördel idag (Pianta & Hamre, 2009). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den sociala modellen 
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är Allodis (2002a) modell för det sociala klimatet. 

En modell som stödjer analys, utvärdering och utveckling av värderingar och målsättningar inom 

skolans organisation. Modellen beskriver skydds- och riskfaktorer i lärandemiljön som kan påverka 

barns beteende, välmående och utveckling, och kan därmed användas proaktivt och för utveckling. 

 

Modellen, såsom den beskrivs i Allodis (2007) forskning, har ett tydligt teoretiskt ramverk och bygger 

på Moos (1979) studier kring psykosocial lärandemiljö, Schwartz (1992) övergripande modell om 

mänskliga värderingar samt 10 aspekter hos lärandemiljö framtagna utifrån barns narrativer. Moos 

forskning uttrycker att den psykosociala miljön kan beskrivas utifrån tre generella kategorier vilka är: 

Relationer, Personlig utveckling samt Stabilitet och Förändring. Moos teorier har sedan 

sammanfogats med Schwartz modell som beskriver mänskliga universella värderingar.  

 

Värderingarna definieras av Schwartz (2017) som grundläggande principer vilka beskriver önskvärda 

målsättningar och han skriver att värderingarna har varierande betydelse och att de kan tjäna som 

vägledande principer i en person eller grupps liv. Målen beskrivs som “security, equality, pleasure and 

power.” (s.2). De fungerar som konstruktioner som uttrycker vad människor anser viktigt samt 

genererar attityder och sedermera även beteenden. De universella värdena är 10 stycken (Self-

Direction, Stimulation, Hedonism, Achievement, Power, Security, Conformity, Tradition, Benevolence 

och Universalism) och är motiverande på olika sätt. Schwartz (2010) menar att värdena är övertygelser 

vi har som när de aktiveras influeras av känslor; är trygghet/traditioner något vi eftersöker kommer 

motsatsen att generera oro och dåliga känslor. Enligt Schwartz överskrider värdena handlingar och 

situationer och utifrån att de är standardiserade vägleder och guidar dessa val och värderingar de 

handlingar vi gör. Han menar att som bas för självskattning är värden något centralt och utifrån dessa 

beslutar människor vad som är gott och ont och vad som är värt att genomföra. Enligt Schwartz modell 

beskrivs värderingar som mångfacetterade konstruktioner som ställs mot varandra: Self-

Transcendence ställs mot Self-Enhancement och Openness to change mot Conservation i en cirkulär 

modell där varje värderingstyp representeras av några av värdena (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Schwartz (1992 s.45) cirkulära struktur av relationerna mellan värdena 

 

Värderingstyperna kan sedan användas för att förstå och kategorisera värderingarna som identifieras i 

olika sammanhang och kulturella kontexter.  
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Enligt Allodi (2007) finns det en överensstämmelse mellan Schwartz värderingstyper och Moos tre 

kategorier då de båda fångar grundläggande, stabil och återkommande struktur gällande sociala 

mänskliga fenomen såsom förhållandet mellan grupp och individ och förhållandet mellan förändring 

och stabilitet. Relationer som både uppstår på grupp- och individnivå. I Allodis modell har teorierna 

sammanfogats för att beskriva lärandemiljöer genom två motsatta dimensioner med fyra kategorier: 

Altruism-Självhävdelse; och Traditioner-Förändring (Allodi, 2007). 

 

Modellen har sedan sammanfogats med 10 aspekter hos lärandemiljö som framtagits utifrån Allodis 

(2002b) studie där 185 svenska barn (7-17 år) från 10 olika kommuner och 16 olika skolor fått skriva 

om sitt skolliv och sin lärandemiljö. I en analys av barnens narrativer har det sedan tydligt framgått 

vad som är viktigt eller kvalité i skolan. Ämnen som främst förekommer i barnens texter är människor 

och därefter den fysiska miljön. Utifrån detta kan slutsats dras att skolan först och främst är en social 

miljö för barnen. Barnen skriver positivt om aktiviteter där de är deltagare, kommunicerar, gör saker 

tillsammans, skapar och är kreativa. Vidare visar barnens narrativer att rättvisa, när regler efterlevs och 

då inga fysiska eller verbala påhopp förekommer är essentiellt för deras skolliv. Barnens säkerhet 

måste även garanteras.  

 

Utifrån vad barnens narrativer beskriver som önskvärt i miljön har sedan generella kategorier tagits 

fram och jämförts med Schwartz universella värderingar för att hitta korrelation och likheter mellan 

koncepten. Aspekterna som framkom var kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, trygghet, 

kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar och inflytande (Allodi, 2007). Aspekternas placering i den 

cirkulära modellen beror på hur de förhåller sig till varandra och med de fyra dimensionerna (Allodi, 

2010a).  

 

 

Figur 2. Allodis cirkulära modell för det sociala klimatet 

 

Kreativitet, som är den första domänen, handlar om elevernas möjligheter till produktivitet; att i frihet 

skapa något personligt eller originellt. Aktiviteten relateras till förändring och definieras som en 

motsats till reproduktion (repetition, konformitet, utan kommunikation). Kreativitet kan handla om 

drama, musik, filmskapande, målning eller annat uttrycksfullt skapande. De kreativa aktiviteterna ses 

som något som stärker banden med gruppen då det är delade sociala aktiviteter vilka enligt Allodi 

(2010a) kan fungera som en motvikt gentemot skolans yttre värderingssystem med kriterier och 

kontrollerande krav. Genom ökad social interaktion, kan delade kreativa aktiviteter förbättra det 

sociala klimatet och bli en indikation av hur det sociala klimatet i en utbildningsmiljö är.  

 

Nästa domän, och mål för lärandemiljö, är stimulans. Stimulans handlar dels om att delta i aktiviteter 

som ger tillfredsställelse, såsom lek, skratt och rastaktiviteter; dels att tillsammans med andra elever 

och lärare sträva mot samma mål i klassrummet. Olika firanden och återkommande event kan fungera 

som stimulerande komponenter i lärandemiljön vilka även sänder ut signaler till eleverna om att de är 
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omhändertagna och viktiga personer. Stimulans hänger samman med självhävdelse i modellen och 

motsatsen blir en lärandemiljö baserad på rutiner och likgiltighet vilken kan ha berövande funktion. 

 

Det tredje målet som ses som centralt och viktigt vid utvärdering av det sociala klimatet är lärande. 

Enligt forskning är den positiva relationen mellan det sociala klimatet och lärande stark och då 

speciellt för elever från missgynnade grupper. Det handlar om hur man uppfattar möjligheten till 

utveckling av sin kompetens, kunskap och sina förmågor i lärandemiljön, och i vilken utsträckning 

lärandemiljön visar på vikten av lärande. Både stimulans och lärande är relaterade till självhävdelse i 

modellen, men en skillnad är att lärande är mer orienterat mot exempelvis att utveckla kompetens 

inom etablerade kunskapsområden och praktiker som anses socialt och kulturellt accepterade.  

 

Kompetens är det fjärde målet, och i modellen representerar det självhävdelse. Det korrelerar med 

lärande då det finns en koppling mellan att känna kompetens; att känna att man bemästrar situationen 

och klarar sina studier och att våga fortsätta försöka även om det blir svårt och man misslyckas. 

Kompetens handlar mycket om de förväntningar som finns på individen och på gruppen. Är 

kompetensen låg finns även låga förväntningar, uppgivenhet, svag motivation och självsäkerhet hos 

eleverna. Eleverna tenderar att ge upp när det blir svårt och undviker svårare uppgifter och mål. Vid 

hög kompetens tror eleverna på sina förmågor, de vågar testa och sikta på högre mål. 

 

Att gå till och vara i skolan, utan att behöva känna sig rädd för att något ska hända är ett basalt och 

viktigt mål. Den femte domänen för lärandemiljön är säkerhet som är kopplat till både självhävdelse 

och tradition i modellen. I en säker miljö förekommer inte våld, hot om våld, mobbning och andra 

förtryck, i en säker miljö framgår personalens omtanke om varje elev och deras vilja att skydda dem 

från ont. Graden av säkerhet i skolan varierar mellan olika skolor och inom skolor och kan ha koppling 

till områdets socioekonomiska status samt lärarnas ledarskap och skolans organisation. Våld, hot om 

våld och mobbning har visat sig dåligt för elevernas välmående och mentala hälsa, och då det påverkar 

alla elever har det även negativa effekter på det sociala klimatet i gruppen och/eller skolan som helhet.  

 

Sjätte målet som Allodi (2010a) beskriver är kontroll. Kontroll är relaterat till tradition och har en nära 

relation till säkerhet. Det har med upprätthållande av ordning och mängden uppsikt lärarna har av 

interaktionen eleverna emellan att göra. I en kontrollerad miljö är skolan välorganiserad och lärarna 

kan diskutera händelser och regler med eleverna. Regler respekteras och efterföljs och förtryck och 

diskrimineringen bland eleverna hindras av personalen. För att kontroll ska fungera som en positiv 

faktor för det sociala klimatet måste den vara tydlig och inte ett uttryck för auktoritet och makt. 

Motsatsen till en skola med god kontroll är en laissez fair-attityd, det vill säga en låt gå-attityd där 

ingen direkt uppsikt hålls och försök att upprätthålla ordningen misslyckas.    

 

Hjälpsamhet, som är det sjunde målet, ligger nära altruism och betecknar miljöer med mycket 

samarbete, stöd och vänliga relationer mellan elever och med lärare. Saknas detta kan det sociala 

klimatet istället fyllas av konflikter, tävlingslystnad och rivalitet. Pro-sociala och altruistiska miljöer 

tycks motverka aggressioner och mobbning emedan en tävlingsinriktad miljö bidrar till dem.   

 

Mellan hjälpsamhet och ansvar, vid altruism i modellen för det sociala klimatet ligger det åttonde 

målet för lärandemiljön, nämligen delaktighet. Delaktighet handlar om möjligheten att vara en viktig 

och värderad gruppmedlem, det handlar om att tillhöra. I en miljö med hög delaktighet blir varje 

medlems åsikt och ståndpunkt respekterad och tagen på allvar. Miljön är sant demokratiskt och alla 

vågar ge uttryck för sina erfarenheter och åsikter. I motsatsen, i en miljö med låg delaktighet, finns 

risken för exkludering, diskriminering och hierarkiska strukturer. 

 

Det nionde målet ligger mellan förändring och altruism och är ansvar. Att känna ett altruistiskt ansvar 

får inte bli en börda för eleverna, utan det bör vara frivilligt och komma ur en grupp som präglas av 

tillit. Ansvar handlar om barnens möjligheter till att känna att de kan och förväntas erbjuda ett 

värdefullt bidrag till gruppen. Att ta ansvar för exempelvis en specifik uppgift eller klassrumsmiljön. 

Att det finns ett ansvarsfullt beteende kan vara en indikation av att det finns ett tillitsfullt klimat. Ett 

klimat utan tillit präglas till stor del av brist på engagemang, misstänksamhet och defensiva attityder.  
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Det tionde och sista målet och domänen är inflytande vilket ligger nära förändring i modellen och 

avser elevernas möjligheter att uttrycka åsikter och idéer samt känna att de blir hörda och kan påverka 

livet och organisationen i skolan. Inflytandet måste vara något kontinuerligt och alla röster måste 

höras. För detta krävs ett uppmuntrande klassrumsklimat som utmärks av acceptans och samarbete. En 

indikation på hur mycket inflytande eleverna i en skola har kan vara organisationens villighet till 

diskussion. En sådan organisation, som är intresserad av sina medlemmars åsikter är också troligen en 

organisation som är villig att förändras utifrån elevernas behov (Allodi, 2010a).  

Skattningsverktyget MAVIS 
Modellen såsom den beskrivs ovan har legat till grunden för självskattningsverktyget MAVIS 

(Målsättning, attityder och värderingar i skolan) vars syfte är att underlätta utvärdering av 

lärandemiljöer och det sociala klimatet i grupper i grundskolans senare år. Instrumentet är framtaget av 

Allodi (2007) och delvis utprovad i två pilotstudier genomförda av Yrwing (2014) och Sundbom 

(2014) vilka testat skattningsverktyget utifrån olika aspekter. Yrwing (2014) har undersökt hur 

verktyget har fungerat för lärare för att få en uppfattning om det sociala klimatet i några klasser. Hon 

har också undersökt om det kan vara användbart och huruvida verktygets tillförlitlighet är acceptabelt. 

Sundbom (2014) har å sin sida tittat på användbarhet, problematiska aspekter, verktygets tillförlitlighet 

samt identifierat förbättringsmöjligheter. Metoderna har skilt sig mellan de båda pilotstudierna då 

Sundbom (2014) använt sig av lärarskattningar och elevintervjuer och Yrwing (2014) genomfört 

lärarskattningar och klassrumsobservationer. Resultaten från båda studierna visar att 

skattningsinstrumentet kan användas för att få en bild av det sociala och fysiska klimatet i en grupp 

och att det kan användas som diskussionsunderlag inför förändringsarbeten och utveckling av 

lärandemiljön.  

 

Skattningsverktyget MAVIS har ännu inte utprövats i någon större skala, men en studie gällande en 

elevenkät som även den bygger på modellen om det sociala klimatet genomfördes under 2000-talets 

tidigare hälft och beskrivs i en artikel av Allodi 2007. Instrumentet testades då på 686 elever i 42 

klasser i 17 skolor i 7 olika svenska kommuner. Analysen av resultatet stödde då att de tio 10 

domänerna (utifrån barnens narrativer) kunde användas för att beskriva och bedöma lärandemiljöer. 

Även de högre faktorerna; förändring, tradition, altruism och självhävdelse visade sig meningsfulla för 

att beskriva lärandemiljöer (Allodi, 2007).  

Hur är MAVIS uppbyggt och hur används verktyget? 

Självskattningsverktyget består av ett frågeformulär med 50 frågor grupperade i 10 domäner som 

lärare i ett arbetslag svarar på för att sedan diskutera tillsammans. Domänerna är de lärandemål som 

tagit fram ur barnens narrativer och som beskrivs ovan under ”Den sociala modellen” (se figur 2). 

Varje domän innehåller fem frågor som ska bedömas i en tregradig skala (stor utmaning, 

utvecklingsmöjligheter och styrka) för var och en av de 10 områdena (se figur 3). Det som bedöms 

vara en stor utmaning poängsätts med 1, det som bedöms som utvecklingsområde får 3 poäng och det 

som bedöms som en styrka får 5 poäng. Utformningen och poängsättningen är utvecklad efter 

förebilder från andra självskattningsinstrument APERS (National Professional Development Center on 

Autism, 2011).  
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Figur 3. Självskattningsverktyget MAVIS 

 

Bedömningarna från de fem företeelserna som handlar om samma område, till exempel domän 

Delaktighet, summeras. Genomsnittsvärdet för dessa frågor blir poängen för området Delaktighet. Det 

lägsta möjliga värdet är 1 och det högsta värdet är 5. Vid den händelse att informanten inte hittar något 

passande svar, fanns möjligheten för informanten att själv skriva en anteckning i marginalen. Lärarnas 

bedömningar för varje domän omvandlas till poäng och förs in i ett Excelprogram där medelvärdet för 

varje kategori och för varje person/observation samt en standardavvikelse räknas ut. Utifrån medeltalet 

tas sedan en graf fram vilken synliggör vilken domän eller vilka domäner som har 

utvecklingsmöjligheter tillika vilken domän eller vilka domäner som är starka.  

 

MAVIS är framtaget och fungerar främst för årskurserna 6-9, men genom att förändra frågorna och 

anpassa dem kan instrumentet komma att fungera även i andra årskurser. Viktigt vid framtagningen av 

instrumentet har för Allodi (2007) också varit att instrumentet inte ska fungera som ett kontrollmedel, 

utan som ett användbart verktyg för att förstå och förbättra/utveckla kvalitén hos lärandemiljön. Enligt 

Allodi kan MAVIS användas av lärare och specialpedagoger som önskar utvärdera lärandemiljöns 

kvalité, finna styrkor och svagheter i klassrumsklimatet, allt utifrån vad som anses viktigt för eleverna.  
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Metod 

Syftet med vår studie är att undersöka om modellen av det sociala klimatet och 

självskattningsverktyget MAVIS för lärare, som Allodi (2010a) tagit fram och som återges ovan, kan 

användas inte enbart för att beskriva, utan också för att vägleda och stödja förändringar i det sociala 

klimatet i grundskoleklasser. Studien är dock förhållandevis liten med ett fåtal informanter (se rubrik 

”Studiens deltagare/urval) och kan med fördel ses som en explorativ, undersökande studie vilken kan 

fungera som en pilotstudie inför ett bredare och djupare utprövande av självskattningsverktyget 

MAVIS och dess möjligheter att vägleda och stödja förändringar i grundskolan. Alvesson & 

Sköldberg (1994) menar att den explorativa undersökande studien kan företas med syftet att bedöma 

om det lönar sig att göra en större undersökning. 

 

För att kunna undersöka och besvara studiens problem har metodansatsen varit både kvalitativ och 

kvantitativ. Kombinationen av olika metoder ger ett brett dataunderlag och en mer tillförlitlig grund 

för tolkningen (Repstand, 2007). “Because mixed methods designs incorporate techniques from both 

the quantitative and qualitative research traditions, they can be used to answer questions that could not 

be answered in any other way.” (Mertens, 2005). Mertens menar vidare att dimensionerna breddas 

genom användandet av de två metoderna och att valet av mixed-method är speciellt angeläget då det 

gäller komplexa lärande eller sociala kontexter. 

 

Metodvalen har utgått från deras möjligheter att besvara våra frågeställningar och möta uppsatsens 

syfte. Genomförandet är indelat i tre steg (se tabell 1) och metoderna som använts (vilka beskrivs 

närmare under rubriken ”Genomförande”) är; kvantitativ i form av enkät genom skattningsverktyget 

MAVIS för att ta reda på hur lärarna bedömer det sociala klimatet; kvalitativ genom observation med 

anteckningar av lärarnas samtal kring hur de väljer att utveckla en domän; kvalitativ med inspelning 

och transkribering av lärarnas samtal gällande vad de planerar att genomföra för insatser samt 

slutligen; kvalitativ genom ett frågeformulär med öppna frågor för att se hur de uppfattat modellen och 

verktyget.  

 

Tabell visande studiens steg och genomförande:  

 
Steg av 

genomförande 

Steg ett Steg två Steg tre 

Moment Självskattning Genomgång 

av svar 

Presentation 

av resultat 

Gruppdiskussion 

och planering 

Presentation Uppföljning 

Aktivitet Lärare 

bedömer 

individuellt  

Poängsättning 

och beräkning i 

Excel  

Beskrivning av 

resultat  

Lärare diskuterar i 

grupper  

Lärare 

redovisar för 

varandra 

Lärare svarar 

på frågor 

Data Enkätsvar Poäng, diagram Poäng,  

diagram 

Samtal 

fältanteckningar 

Inspelade 

samtal 

Enkätsvar 

Aktörer 10 lärare 2 studenter 10 lärare och 2 

studenter 

4 lärare i (åk 8) 

6 lärare (åk 7) 

10 lärare 7 lärare: 

3 lärare åk 8 

4 lärare åk 7 

Objekt Uppfattningar 

om klimat i åk 

7 och i åk 8 

10 enkäter 

Kalkylblad 

Lärarnas 

sammanställda 

skattningar för 

2 klasser 

Resultat av 

skattningar i en 

modell 

Planerade 

insatser 

Uppfattningar 

om 

genomförda 

insatser; 

Uppfattningar 

om modellen 

Tid 20-40 minuter 60 minuter 15 minuter 25 minuter 10 minuter 20 minuter 

Tabell 1. Sammanställning av moment i studiens genomförande 
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Valet av den kvalitativa metoden grundas på fokusering av mångtydig och öppen empiri som utgår 

från informanternas perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). I relation till forskningsproblemen är 

den huvudsakliga metoden emellertid kvalitativ, då fler kvalitativa metoder valts. Den kvantitativa 

metodansatsen har här ett värde som jämförbar data och bakgrundsmaterial till den kvalitativa 

forskningen. Vid kvalitativ forskning krävs tolkning av verbalt datamaterial, som i vårt fall varit 

primärdata skapat specifikt för vår undersökning (Lind, 2014). I tolkningarna har vi sökt förståelsen av 

det subjektiva utifrån en uppfattning att en meningsfull helhet kan återskapas (Eriksson & Hultman, 

2014). Tolkningarna bör dock beaktas som sparsmakade då vår ansats främst varit deskriptiv det vill 

säga vi har hållit oss nära vår primärdata och valt att beskriva det sagda/inträffade mer än att 

genomföra en djupgående analys (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

Studiens deltagare/urval 
Eftersom självskattningsverktyget är utarbetat för årskurs 6-9 utgjordes den intressanta populationen 

av lärare som undervisar dessa årskurser. Några skolor som kunde vara intresserade av att delta 

kontaktades i början av 2017 genom olika nätverkskontakter. Efter några veckor valdes en skola vi 

haft inledande kontakter med då det fanns omständigheter i skolans planering som kunde underlätta 

genomförandet av datainsamlingen. Detta innebär att principen för bekvämlighetsurval fick råda; det 

vill säga att den valda skolan uppfyllde tidigare nämnda kriterier samt hade tid och villighet (Trost, 

2012). Grundskolan som valdes, här kallad Nyskolan (fingerat namn) är en kommunal F-9-skola 

belägen i en kommun i Storstockholmsområdet. Kommunens befolkning har en mycket hög nivå av 

förvärvsarbete och utbildning. Våra informanter från skolan, som har knappt 400 elever, upplever, 

vilket framkom i ett informellt samtal, att den är belägen i ett utsatt socioekonomiskt område. Lärarna 

uppger att mer än hälften av eleverna på skolan är utlandsfödda.  

 

Studiens deltagare består av totalt tio lärare varav sex lärare från årskurs 7 och fyra lärare från årskurs 

8. I årskurs 7 är knappt hälften av eleverna utlandsfödda och i årskurs 8 är drygt hälften utlandsfödda. 

Här finns också två ensamkommande och flera elever är nyanlända. Frånvaro anses inte som något 

stort problem även om det finns hemmasittare. I SIRIS går det att se att måluppfyllelsen är god i 

jämförelse med rikssnittet, men sämre i jämförelse med andra skolor i kommunen. Måluppfyllelsen 

varierar emellertid från år till år (Skolverket, 2017). 

Genomförande 
Då det stod klart att Nyskolans arbetslag 7-9 skulle delta i studien skickades ett missivbrev (bilaga 1) 

där det informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt, att deltagande var frivilligt samt att alla 

insamlade data skulle avidentifieras. Det första mötet med informanterna inföll på skolans studiedag. 

Skolan hade abonnerat konferenslokaler i ett närbeläget hotell vilket medförde att även lärarna befann 

sig på “bortaplan”.  

 

Genomförandet delades in i tre steg innehållandes olika moment (se tabell 1) vilka kommer att beskrivas 

nedan under respektive rubrik. 

Steg 1 

Det första steget syftade till att besvara vår första frågeställning: Hur bedömer lärarna det sociala 

klimatet i lärandemiljön med skattningsverktyget MAVIS? och steget inleddes med att informanterna 

återigen informerades om de forskningsetiska principerna samt syftet med studien. Instruktionerna om 

hur de skulle fylla i självskattningsverktyget gavs både muntligt och visuellt.  

 

Bedömningar och värderingar av fem olika företeelser i 10 olika domäner genomfördes och 

tidsmässigt tog det mellan 20 - 40 minuter för lärarna att fylla i MAVIS. Lärarna kunde under 
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ifyllandets gång tala med varandra och ställa frågor till oss. Nyskolans biträdande rektor och tillika 

specialpedagog gick under tillfället runt och var behjälplig med instruktioner till lärarna. Efter 

självskattningen genomförts samlades enkäterna in och sammanställdes i Excel, medan lärarna 

fortsatte med andra aktiviteter under studiedagen. 

 

Som beskrivits ovan, under rubriken ”Skattningsverktyget MAVIS”, gavs svar “stor utmaning” 1 

poäng, “utvecklingsmöjligheter” 3 poäng och “styrka i denna grupp” 5 poäng. Vid den händelse att två 

kryss satts ut blev poängen där emellan det vill säga finns kryss på både de påståenden som ger ett och 

tre poäng förs en tvåa in i sammanställningen. Då informanten lämnat frågan/raden obesvarad har det 

markerats som en “miss” i sammanställningen och lämnats utan siffra (lärarskattningarna kan ses i 

bilaga 3). Detta medförde att svaret inte räknats med när medeltalet sedan beräknats. När alla 

informanternas enkätsvar förts in räknades medelvärdet och standardavvikelse för varje kategori och 

för varje person/observation ut. Utifrån medeltalet gällande grupp och kategori har sedan en 

förtydligande graf tagits fram. 

Steg 2 

 

Vid det andra steget, som inföll cirka en timme efter den första delen, hade medeltalen räknats ut och 

spindeldiagrammen slutförts. Syftet med steget var att besvara vår andra frågeställningen: Hur väljer 

respektive lärargrupp att gemensamt utveckla en domän och vad planerar de att göra? Informanterna 

fick, av detta syfte, titta på diagrammen och fick samtidigt tillbaka sina enkäter för att kunna se, 

jämföra och diskutera skillnader i hur de svarat. Instruktionen var att de inom grupperna (gällande 

årskurs 7 och 8), skulle välja en gemensam domän men hur de skulle utveckla den kunde de bestämma 

enskilt. De diskuterade detta i 25 minuter i sina respektive grupper, något som observerades och 

dokumenterades med hjälp av skriftliga anteckningar av oss. Även under detta steg var biträdande 

rektor närvarande och stödde lärarna i sina samtal och diskussioner, något som underlättade för oss att 

ta rollen som observatörer. Det andra steget avslutades med att grupperna berättade för varandra vad 

de hade valt och vad de skulle göra vilket pågick i ungefär 10 minuter. Detta spelades in, och 

transkriberades i efterhand.  

Steg 3 

 

Det tredje steget, som inföll cirka två veckor efter första mötet syftade till att ge svar åt våra två sista 

frågeställningar: Vad genomför lärarna för förändringar inom respektive domän? och Hur uppfattar 

lärarna modellen och skattningsverktyget? Mötet skedde denna gång i ett klassrum i Nyskolan och 

innebar en återkoppling från informanterna om vad som utförts och hur lärarna uppfattat modellen av 

det sociala klimatet och MAVIS. Under cirka tjugo minuter besvarade informanterna enkäten som 

bestod av tre öppna frågor med gott om svarsutrymme (bilaga 2). Frågorna hade konstruerats som en 

naturlig följd av forskningsfrågorna. 

 

Vid det sista tillfället var en lärare av fyra från grupp år 8 och två lärare av sex från grupp år 7 

frånvarande vilket innebar ett databortfall. Emellertid hade både domän och åtgärd/aktivitet valts 

gemensamt vilket betyder att bortfallet vad gällde denna fråga snarast är försumbar medan frågan: Hur 

uppfattar lärarna modellen och skattningsverktyget? inte gav ett lika uttömmande dataunderlag som 

önskats. Trost (2012) menar att bortfall i enkätundersökningar alltid kan förutsättas men om 

skillnaderna mellan urval och population är stora ska slutsatser dras med försiktighet.  

Bearbetning av materialet 
Materialet från steg 1, det vill säga de MAVIS-enkäter lärarna ifyllt, bearbetades genom att de lästes 

av och avvikelser gällande hur de svarat fördes in i ett Excelark. Varje informant avidentifierades och 

gavs ett nummer och årskurs samt fråga och domän markerades. De avvikande svaren delades sedan in 

beroende på vad som utskiljt dem i enkäten. De differenser som framkom var; att läraren valt att inte 
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besvara frågan alls vilket vi gav benämningen inget svar; svarat genom att markera två olika nivåer 

(exempelvis angett både utvecklingsmöjlighet och styrka) vilket vi gav benämningen dubbelsvar; att 

läraren kommenterat i anteckningsfältet vilket vi gav benämningen kommentar; och att läraren gjort en 

ändring i svarsalternativet vilket vi gav benämningen modifiering av alternativen.  

 

Frågor som återkom som avvikande åskådliggjordes genom en färgkodning och teman togs ut för vilka 

kommentarer och modifieringar som lärarna gjort. Vid tematiseringen har det skrivna tolkats och vi 

har sökt rekonstruera informantens avsikter för att finna en meningsfull helhet där alla deltagarnas 

upplevelser vägts in (Eriksson & Hultén, 2014). Slutligen har resultatet sammanställts för att en 

överblick vad gällde de frågor som genererat inget svar, dubbelsvar samt erhållit flest markeringar ska 

framkomma. I och med detta har det blivit visuellt tydligt vilka frågor och domäner som stod ut och på 

vilket sätt de stod ut i materialet. 

 

Vid bearbetning och transkribering av samtalet vid steg 2 har varje lärare som uttalat sig (och hörts på 

bandet) avidentifieras och fått ett nummer baserat på talordning och klass (exv. Lärare åk 7 (1)). Tal 

eller ljud (exv. skratt) som hörts i bakgrunden har markerats med kursiv stil inom parentes, mummel 

eller när någon avbryter sig har markerats med tre punkter (...) och betoning av vissa ord eller fraser 

har markerats med understruken text. Allt för att tydliggöra vad som sagts och hur, inför analysen av 

materialet. Vid resultatredovisningen har sedan transkriberingen bearbetats vidare och talspråkliga 

former har i vissa fall tagits bort då de antingen försvårar förståelsen av det sagda eller riskerar att ge 

ett negativt intryck.  

 

Vid steg tre har lärarnas svar på enkätens tre frågor sammanställts och sammanfattats. Svaren gällande 

frågan Hur uppfattar lärarna modellen och skattningsverktyget? har ställts upp i en tabell (se tabell 4 

under resultat) där svaret, antalet informanter samt vilken årskurs framkommer. Detta för att 

tydliggöra och öka jämförbarheten mellan svaren. Det empiriska materialet har sedan fått beskriva 

företeelser utifrån vårt problemområde och tolkningar som gjorts i ljuset av teoretisk bakgrund (Lind, 

2014).  

 

Vid bearbetningen av vårt kvalitativa material har vi använt oss av teoribaserad innehållsanalys, det 

vill säga sammanfattat diskussionerna och kopplat detta till den teoretiska modellen.  Alvesson & 

Sköldberg (1994) hävdar att den valda vetenskapliga metoden används för att dra slutsatser om 

innehållet i olika slag av kommunikation. Ansatsen är som ovan nämnt, främst deskriptiv och vi 

presenterar resultatet utifrån citat samt håller en relativt låg tolkningsnivån där vi enbart drar mindre 

slutsatser.  

Validitet 
Mertens (2005) menar att validitetsbegreppet handlar om mätinstrumentets möjlighet att mäta det som 

avses att mätas och om studiens insamlade data för problemet är relevant. Tidigare undersökning 

utförd av Allodi (2007) vilken omnämns under vår beskrivning av skattningsverktyget under 

”Teoretiska utgångspunkter” visade att MAVIS teoretiska modell beskriver företeelser som har 

betydelse för det sociala klimatet och som varierar mellan olika lärandemiljöer. Självskattnings-

instrumentet för lärare som används i denna studie har utvecklats 2014 och har, som nämnts tidigare, 

ännu inte validerats eller testats i stor skala. Emellertid har självskattningsverktyget testats i två 

mindre pilotstudier av Sundbom (2014) och Yrwing (2014)  där skattningarna från lärare har jämförts 

med klassrumsobservationer och elevskattningar. Dessa studier tyder på att verktyget tycks kunna 

användas för att göra bedömningar av egenskaper och kvaliteter av det sociala klimatet i 

lärandemiljöer. Skattningarna får inte betraktas som exakta mätningar, men verkar fånga relevanta 

aspekter som stämmer, i stort sätt, överens med uppfattningar av lärare och elever som verkar i dessa 

miljöer. Dessa studier har visat att självskattningsverktyget kan visa skillnader mellan klasser som har 

problem med det sociala klimatet och klasser som har ett gott socialt klimat, samt vilka områden som 

är mer eller mindre problematiska. 
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Mertens menar vidare att det finns flera aspekter på validitet. Den interna validiteten handlar om 

urvalet av informanter vilka i studien var lärare i år 6-9 såsom båda enkäterna fokuserade, samt 

huruvida informanterna gjorde sitt bästa för att besvara båda enkäterna. Utifrån vår upplevelse var 

lärarna intresserade och villiga att genomföra uppgiften.  

 

Utifrån resultatet av MAVIS-enkäterna diskuterade informanterna för att tillsammans välja en domän 

per lärargrupp att utveckla. Detta gjordes övervägande för att ge lärarna en möjlighet att jämföra sina 

skattningar och reflektera tillsammans samt motivera dem. Motivation ökar nämligen även studiens 

tillförlitlighet enligt Mertens (2005). På den andra, öppna, enkätens fråga: Hur uppfattar lärarna 

modellen och skattningsverktyget? indikerar svaren ytterligare en aspekt av validitet, nämligen 

användarvaliditet, det vill säga upplever informanterna att de själva kan ha nytta och användning av 

verktyget MAVIS (Mertens, 2005). Här svarade de flesta informanterna att de upplever MAVIS som 

nyttigt och relevant.  

 

Vad gäller den externa validiteten anger den generaliserbarheten. I det här fallet går det inte att säga att 

studien går att generalisera till att gälla en hel population. Dock kan nämnas att vi gjort en välövervägd 

bedömning i fråga om huruvida resultatet kan ge vägledning angående vad som skulle ske vid 

skattning i en annan lärargrupp. Likt Fejes och Thornberg (2012) skriver har vi valt att betrakta 

resultaten som arbetshypoteser som utgjort försiktiga begrundanden om tillämpbarheten i liknande 

situationer.  

Reliabilitet 
Reliabiliteten beskriver hur väl datainsamlingen fortlöpt, till exempel om andra faktorer påverkat 

resultatet (Mertens, 2005). I denna studie har informanterna fått samma instruktioner, förutsättningar 

och enkäter vilket innebär att genomförandet avseende detta kan ses som reliabelt. Instruktionerna 

gavs dessutom både visuellt och auditivt vid skattningstillfället eftersom noggrannhet ökar 

reliabiliteten. 

 

Vid ifyllandet av skattningsverktyget uppfattades vissa frågor olika av informanterna. Ibland ansåg de 

att flera alternativ kunde vara möjliga och därför registrerades flera svar. Deltagarna tog hjälp av 

varandra, av sin biträdande rektor och av oss för att förstå frågorna, men de frågade inte alltid om hjälp 

utan lämnade vissa frågor obesvarade vilket har betydelse för reliabiliteten eftersom det som var avsett 

att mätas inte blivit det i lika hög grad som intentionen från början varit (Mertens, 2005).  

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar fyra etiska principer som har följts och hanterats på följande 

sätt: Informationskravet: har tillgodosetts genom att deltagarna informerats om syftet både skriftligt i 

ett missivbrev och muntligt vid det första tillfället för datainsamlingen. Samtyckeskravet: i missivbrev 

och vid samma datainsamlingstillfälle informerades även om att informanterna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan och om att de har rätt att när som helst hoppa av. Frågan är ändå om 

detta tolkades som att det var rektors rätt att bestämma att lärarna skulle vara med eller inte eftersom 

studien utfördes under arbetstiden. Möjligtvis kände lärarna sig tvingade för att rektor välkomnat 

studien. Konfidentalitetskravet: informanterna och skolans namn har behandlats med konfidentialitet. 

De rätta namnen har inte lagrats på hårddiskar eller i transkriberingen. Enkätsvaren förvaras på ett 

säkert sätt. Skolans namn är i uppsatsen fingerat och alla informanter har avidentifierats och givits ett 

nummer istället. Nyttjandekravet: enkätsvaren som samlats in kommer endast att användas för 

forskningens ändamål. Detta var viktigt för lärarna att veta för att de skulle känna sig fria att besvara 

enkäten utan tankar på om resultatet skulle kunna användas vid lönesättning eller vid bedömning av 

deras kompetens på annat sätt. 
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Resultat 

Resultatet som utgör en sammanställning av studien vilken bygger på våra fyra frågeställningar 

redovisas nedan under varsin rubrik. Genomgående kommer resultaten från lärarna som fokuserat 

årskurs 7 att redovisas först och därefter resultatet från lärarna som fokuserat årskurs 8. 

Hur bedömer lärarna det sociala klimatet i 

lärandemiljön med skattningsverktyget MAVIS? 
Lärarnas bedömning utifrån skattningsverktyget MAVIS med avseende på det sociala klimatet i två 

klasser, årskurs 7 och årskurs 8, visar enligt sammanställning följande resultat: 

 

Medelvärde med standardavvikelse av lärarskattningar årskurs 7: 

 

Domän Medeltal lärare år 7 Standardavvikelse per domän 

Kreativitet 2.8 0.5 

Stimulans 2.4 0.5 

Lärande 2.8 0.4 

Kompetens 2.7 0.7 

Säkerhet 1.4 0.4 

Kontroll 1.9 0.8 

Hjälpsamhet 2.0 0.7 

Delaktighet 1.6 0.8 

Ansvar 2.9 1.1 

Inflytande 2.5 0.5 

Tabell 2. År 7 (n = 6), medelvärde (min=1 max=5) och standardavvikelse avrundat uppåt med en 

decimal 

 

Sammanställningen av medelvärdet visar att områdena Säkerhet (1.4 i medeltal med 0.4 

standardavvikelse) och Delaktighet (1.6 medeltal med 0.8 standardavvikelse) skattades lägst medan 

Inflytande (2.5 medeltal med 0.5 standardavvikelse) fick en särställning med ett i jämförelse relativt 

högt resultat. Även Kontroll hade ett lågt värde, under 2 poäng (1.9 medeltal med 0.8 

standardavvikelse). Resultatet kan också återses såsom spindeldiagram, vilket var underlaget för 

lärarnas diskussion (se figur 4). 
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Figur 4. Profil av lärandemiljön för år 7 enligt skattningarnas medelvärde, se tabell 2 

 

Profilen av lärandemiljön åskådliggör och förtydligar skattningarna av det sociala klimatet och ger en 

indikation om vilka domäner som utgör utvecklingsområden utifrån lärarnas självskattningar. Dessa 

synliggörs i diagrammet men visar inte hur fördelningen mellan lärarna sett ut. Till detta kan enkäterna 

användas som grund för ytterligare nyansering och diskussion. För information om spridningen i 

lärarnas svar se bilaga 3.  

 

Medelvärde med standardavvikelse av lärarskattningar årskurs 8: 

 

Domän Medeltal lärare år 7 Standardavvikelse per domän 

Kreativitet 3.3 0.7 

Stimulans 3.1 1.2 

Lärande 2.9 0.3 

Kompetens 3.4 0.7 

Säkerhet 2.6 1.0 

Kontroll 2.4 0.2 

Hjälpsamhet 3.0 0.3 

Delaktighet 3.1 0.8 

Ansvar 3.1 0.6 

Inflytande 4.1 0.5 

Tabell 3. År 8 (n = 4) medelvärde (min=1 max=5) och standardavvikelse avrundat uppåt med en decimal 

 

Sammanställningen av medelvärdet visar att områdena Kontroll (2.4 medeltal med 0.2 

standardavvikelse) och Säkerhet (2.6 medeltal med 1.0 standardavvikelse) skattades lägst medan 

Inflytande även i denna årskurs fick en särställning med ett högt resultat. I årskurs 8 har även Ansvar 
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fått ett högt skattningspoäng (4.1 medeltal med 0.5 standardavvikelse). Resultatet kan också återses 

såsom spindeldiagram, vilket var underlaget för lärarnas diskussion (se figur 5). 

 

 

Figur 5. Profil av lärandemiljön för år 8 enligt skattningarnas medelvärde, se tabell 3 

 

Vid en jämförelse av profilerna av lärmiljöerna framgår att det kan finnas utvecklingsområden i båda 

årskurserna, men det sociala klimatet indikerar större problem i år 7, särskilt med Delaktighet och 

Säkerhet, men även Kontroll och Hjälpsamhet verkar ha brister. Dessa områden har gemensamt ett 

socialt fokus, i Schwartz modell (se figur 1). 

 

Ett utvecklingsområde kan anses vara gemensamt för båda klasser: Säkerhet.  Klassernas lärmiljöer 

skattas även besitta samma styrka nämligen Inflytande. Dock bör nämnas att två av lärarna i årskurs 7 

gjort invändningar gällande inflytande. Den ena skriver att “Det erbjuds men allas röster blir sällan 

hörda.” och den andra “Det är ingen styrka i gruppen men vi lärare ger alla elever möjlighet att 

påverka.” samt “Klassen har svårt att diskutera och lyssna på varandra även om möjlighet ges.”.  

 

Intressant från bearbetningen och analysen av skattningen är att några frågor stod ut såsom 

svårbesvarade. Bland annat är det fyra lärare som lämnat fråga 41, som handlar om huruvida alla 

elever är engagerade och tar ansvar för gemensamma utåtriktade aktiviteter (exempelvis öppet hus) 

inom domän ansvar obesvarad. Tre lärare har gett dubbelsvar på fråga nio, vilken handlar om till 

vilken grad lärare motiverar och inspirerar sina elever, inom domän stimulans. Två av dessa lärare har 

svarat för årskurs 7 och markerat frågan dels som stor utmaning och dels som att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Sammanställningen visar också att fråga 14, om eleverna har möjlighet till 

fördjupning, inom domän stimulans är den fråga flest lärare valt att göra en förklarande anmärkning 

till, några av kommentarerna är “Det saknas till viss del möjligheter för eleverna”, “vi behöver mer” 

och “Olika i olika ämnen tror jag. Men möjligheten finns där. Att de själva får välja intresseområde 

inom ämnet.”  
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Fråga/Domän Inget svar Dubbelsvar Kommentar Totalt antal 

14/ Lärande 2   6  8 lärare 

45/ Ansvar 1  1  4  6 lärare 

1/ Kreativitet 3  2 5 lärare 

Tabell 4. Sammanställning av resultat gällande svårbedömda frågor (n = 10) 

Utifrån sammanställningen kan vi också se att domänerna Stimulans och Kompetens är de som fått 

flest dubbelsvar med 7 respektive 6 dubbelsvar.  

 

Överlag är det vanligt förekommande att lärarna väljer att förtydliga sina svar med en kommentar (se 

figur 6), och vid en sammanräkning visar det sig att över en femtedel (116 av 500) av frågorna är 

kommenterade. Kommentarerna kan delas in i förklarande karaktär såsom exempelvis “Det erbjuds 

men allas röster bli sällan hörda” och “Klassen har svårt att diskutera och lyssna på varandra även om 

möjlighet ges”, korrigerande karaktär såsom exempelvis “Skillnad mellan att känna och hur det är”, 

“... Men klarar inte av det” och “Men det finns flera elever som inte gör det.” samt ovetande karaktär 

såsom exempelvis “Vet ej”, “Tror jag”, “Kan ej svara på detta” och “förstår ej frågan”.  

 

 

Figur 6. Fingerat exempel på lärares egna kommentarer i anteckningsfältet 

 

De förklarande kommentarerna är vanligast emedan de flesta lärarna väljer att korrigera svaret genom 

att modifiera frågan (se figur 7) så att den bättre passar in på verkligheten (såsom den uppfattas av 

läraren). Man väljer då att antingen stryka delar av frågan (inträffar fem gånger), ändra i svaret 

(inträffar två gånger) och det vanligaste att lägga till (inträffar tretton gånger).  
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Figur 7. Fingerat exempel på lärares egen modifiering av alternativen 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna i båda grupper bedömer det sociala klimatet i lärandemiljön 

med skattningsverktyget MAVIS utifrån sin egen uppfattning, men att de även stöter på en del 

svårigheter som de löser genom att exempelvis lägga till kommentarer, ge dubbelsvar, utelämna frågan 

eller modifiera svaret. Bedömningarna visar att lärarna i viss mån värderar respektive klassers klimat 

olika (se bilaga 3), men att en sammanvägning av resultatet kan påvisa en indikation av hur läget i 

respektive klass ser ut.   

Hur väljer respektive lärargrupp att gemensamt 

utveckla en domän och vad planerar de att göra? 
Efter att ha tagit del av diagrammen får lärarna tillbaka sina enkäter för att kunna jämföra, reflektera 

och diskutera vilka domäner som kan vara i behov av att arbeta med och utveckla. Utifrån 

diskussionen väljer de sedan en gemensam domän för respektive årskurs. En diskussion föreligger 

valet i de fall flera områden verkar vara i behov av att jobbas med. 

Årskurs 7 

De mest uppmärksammade utvecklingsområdena i årskurs 7 är Säkerhet och Delaktighet. Efter 

gemensam diskussion beslutar lärarna sig för att fokusera på att utveckla Delaktighet (1.6 medeltal 

med 0.8 standardavvikelse). Anledningen till att domänen delaktighet väljs, är att lärarna menar att alla 

elever inte har samma talutrymme i klassen. Det finns en svårighet med att några elever tar mycket 

utrymme medan andra sitter tysta. De kan också se att pojkarna tar för sig på bekostnad av flickorna 

och lärarna vill skapa en trygg lärandemiljö där alla elever vågar yttra sig. 
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När domänen är vald diskuterar lärarna flera förslag på vilka insatser som kan göras för att öka 

delaktigheten i talutrymmet. Lärarna bestämmer att de kan göra på olika sätt utifrån sina 

förutsättningar i sina respektive ämnen. En aktivitet är att eleven funderar själv först på lärarens fråga 

och sedan tillsammans med kompisen. Därefter känner de sig tryggare med att svara i helklass. 

Ytterligare ett förslag är att dra glasspinnar märkta med elevernas namn. Namnet som kommer upp 

blir den elev som får frågan. “Exit tickets”, där eleverna vid lektionens slut skriver ned vad de lärt sig 

på lappar är yttermera en insats för att öka delaktigheten som omnämns. En annan aktivitet är små 

skrivtavlor som delas ut till varje elev. På lärarens fråga ska alla elever skriva sitt svar och hålla upp 

det synligt enbart för läraren. Par- och grupparbeten var andra förslag som diskuterades. Lärarna väljer 

att arbeta med det didaktiska, med lärandemiljön och inte med individen i fokus. En lärare säger bland 

annat “Under den här veckan i alla fall så handlar det om att vi vill att dom så många som möjligt ska 

bli mer delaktiga på lektionen. Eller alla ska bli delaktiga på lektionen vi ska hjälpa å se till att dom får 

taltid. Och då måste jag säga att framförallt tjejerna… för killarna är ju redan faktiskt inget större 

problem med.”. 

 

Alla lärare är överens om att de aktivt ska jobba för ökad delaktighet dels genom att endast tillåta att 

eleverna uttrycker sig positivt om varandra och varandras arbeten och dels genom att välja en av de 

nämnda insatserna. En lärare förklarar: 

[...] Och är det så att eleverna visar upp saker som man har gjort så ska dom andra bara få kommentera 
positivt. Man får inte ge varandra förslag på förbättringar eller nånting, utan det måste försöka att alla ska 
stötta varann och att man får till en trygg atmosfär i gruppen och då räcker det med att man får höra bra 
saker, att det är själva målet. För att skapa en trygghet. [...]. 

 

Det läraren, som har ett estetiskt ämne, menar är att vid de tillfällen eleverna visar upp sina produkter 

ska övriga elever enbart få kommentera positivt. Hon menar att genom att bara framföra uppskattande 

kommenterar kan individen och gruppen stärkas och trygghet skapas.  

Årskurs 8 

De områden som har fått de lägsta skattningarna i årskurs 8 är kontroll och säkerhet men för lärarna är 

det inte självklart att välja någon av dessa domäner. De hävdar att det som brister är ansvarskänslan 

hos eleverna. De tycker att eleverna väldigt ofta inte har med sig rätt material till lektionerna och att de 

inte kommer i tid. Dessutom tar de inte ansvar för sina personliga tillhörigheter som ytterkläder. 

Lärarna vill göra en insats för att förbättra elevernas ansvarskänsla. En diskussion angående elevernas 

förmåga till att ta ansvar går som följer: 

Lärare 2: Menar du att det inte är någon som gör det?  
Lärare 1: Alla sätter sig på sina platser. Dom har accepterat det, det är inga diskussioner… (avbryts av lärare 
2) 
Lärare 2: Det kan jag ju säga som är ny lärare att varje lektion, dom få lektioner jag har haft. Jag känner 
dom ju inte än, så då tar dom en rövare. Dom sätter sig inte på sina platser. För att dom ska kolla om jag har 
koll på det. Och jag har ju lite koll på det så jag, på varje lektion är jag tvungen att säga så här “Kan ni vara 
schyssta och sätta er på era platser?”. Så då gör de inte alls det, dom sätter sig… (avbryts av lärare 1) 
Lärare 1: Men när du säger till dom, när du säger åt dom, så då sätter de sig..? 
Lärare 2: Inte så där genast, de säger “Oj, ja visst förlåt det skulle jag ju…”  
Lärare 3: Men det är ju något som vi då kan ta upp som ett veckomål, att man ska sitta på sina platser på 
alla lektioner.  

 

Lärarna bestämmer sig för att insatsen ska vara gemensam. De ska tillsammans diskutera med eleverna 

vad ansvar betyder och hur ansvar kan tas. Varje vecka ska två veckomål för klassen skrivas upp. För 

att motivera eleverna ska guldstjärnor användas då de lyckas med att klara av delmål. Då eleverna inte 

lyckas med sina åtaganden ska läraren hänvisa till klassens gemensamma mål och återigen samtala om 

ansvar. De menar att genom att göra eleverna delaktiga i beslutet av veckomål torde elevernas vilja att 

vara ansvarsfulla också öka.  
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Vad genomför lärarna för förändringar inom 

respektive domän? 

Två veckor senare följdes lärarnas insatser upp genom att de fick besvara en enkät med frågor om vad 

och hur de gjort förändringarna samt hur de uppfattat arbetet med den sociala modellen och MAVIS. 

Här redovisas sju stycken enkätsvar, då tre lärare var frånvarande vid detta tillfälle. 

Årskurs 7 

Lärarna beskriver att eleverna arbetat mycket i smågrupper, både i par och i liten grupp. De har 

tillsammans arbetat med bilder, “bokpratat”, spelat sällskapsspel på engelska och diskuterat film. 

Lektionerna har ofta avslutats med exit tickets. Alla insatser som planerades har inte hunnits med, men 

lärarna menar att det här är ett arbete som ska fortsätta. 

 

Lärarna hävdar att arbetet har varit positivt, de har verkligen tänkt på att alla elever ska få komma till 

tals och att det ska ske på ett sådant vis att eleverna inte känner sig utsatta. 

Årskurs 8 

Lärarna i årskurs 8 berättar att de första veckomålen varit att komma i tid, ha med sig rätt material och 

att ta av jackorna. Dessutom har de pratat om att det måste bli lugnare i klassrummet. Det blev 

följaktligen fler veckomål än vad som planerades i början. Lärarna hävdar att de har fått sätta 

guldstjärnor för att få eleverna att komma i tid och i de fall då eleverna ändå varit sena har eleverna 

fått be om ursäkt. Eleverna har även visat ansvar genom att innan de gått in i klassrummet fråga vilket 

material som ska medtas, vilket lärarna har uppskattat. Jackorna har också tagits av utan protester. 

 

 

Figur 8. Nästkommande veckas mål 

 

Lärarna menar att förändringsinsatsen fallit väl ut beroende på att de inledningsvis pratade med 

eleverna om ansvar och att eleverna själva var med och satte upp målen. Det mål som eleverna haft 

svårast att klara är att komma i tid och därför överförs det målet även till nästkommande veckas mål. 

Eleverna behöver följaktligen träna mer på detta. Det hela ses som en bra början men lärarna 

framhäver ävenledes att arbetet måste ske på lång sikt. 
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Hur uppfattar lärarna modellen och 

skattningsverktyget? 

De, vid tillfället, sju deltagande lärarna menar att frågorna i skattningsverktyget MAVIS var svåra att 

svara på, dels efterfrågas mer nyansering och dels önskas fler svarsalternativ. En lärare hävdar att “det 

är svårt att ta ställning till frågorna.” Det framkommer att lärarna inte har någon tidigare erfarenhet av 

att besvara liknande enkäter vilket ytterligare kan ha försvårat ifyllandet av självskattningsverktyget. 

 

Lärarna är nästan helt eniga i att modellen och verktyget är intressant att jobba med: “Frågorna i 

MAVIS är bra att reflektera över” och en lärare i årskurs 8 nämner att “det nästan är ett överraskande 

resultat om vilka delar vi måste arbeta med” medan en annan lärare i samma årskurs hävdar att 

“enkäten var bra genom att den tydligt ringade in utvecklingsområden för klassen.” Endast en lärare, 

som arbetar i år 7 ställer sig negativ till skattningsverktyget och menar att “jag kunde inte använda mig 

av detta under modersmålsundervisningen”. Övriga lärare i årskurs 7 poängterar värdet av att 

reflektera, samarbeta och diskutera kring resultatet från MAVIS. 

 

Utifrån en sammanställning av resultatet från svaret på frågan Hur uppfattar lärarana modellen och 

verktyget? kan vi se att sex av svararen är av positiv karaktär, två mer osäkra och ett svar är negativt 

inställt till arbetet med modellen och verktyget.  

 

År Antal Svar Inställning till metoden 

7 1 Bra att reflektera och diskutera. Positiv 

7 1 Bra att få samarbeta kring detta. Positiv 

7 1 Möjlighet till reflektion. Positiv 

7 1 Kunde inte använda mig av detta.   Negativ 

7 2 Svårt att svara på. Osäker 

8 1 Intressant, överraskande om vilka delar som ringades in. Positiv 

8 1 Enkäten ringade in utvecklingsområden. Positiv 

8 1 Bra att jobba med ansvar, precis vad vi behöver. Positiv 

8 1 Svårt att ta ställning. Osäker 

Tabell 5. Sammanfattning av svar från enkät med öppna frågor (n = 7) 

 

Även om enkäten uppfattas som svår att svara på av flera, tycker lärarna generellt att enkäten bidrar 

till gemensam reflektion över lärarrollen samt det fysiska och sociala klimatet något som också 

uppfattas som saknandes i skolans värld. En lärare skriver: “i skolans värld är detta en bristvara och 

något som önskas.”. Följaktligen värdesätter lärarna reflektion men det kan vara svårt att få tid över till 

detta. Det konstateras också att förändring tar tid och att det inte kan åstadkommas på en vecka.   
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Metoddiskussion 

Vid det första tillfället informerades lärarna om den sociala modellen och självskattningsverktyget 

MAVIS. Återigen delgavs informationen om de forskningsetiska principerna. Trots detta hade lärarna 

vissa svårigheter att fylla i enkäten vilket dels kan bero på att de var ovana vid detta och dels att de 

fick för otydlig information. Det hade varit en missuppfattning om tiden innan vi startade och det kan 

ha föranlett att informationen gavs snabbare än avsett. Möjligtvis kan detta ha bidragit till att det blev 

svårare för informanterna att ta in instruktionerna. Flera gånger kom informanterna in på hur de tyckte 

att verktyget fungerade och de behövde då ännu en gång bli påminda om huvudsyftet med 

pilotstudien. Lärarna uppfattade några frågor som omöjliga att besvara; antingen för att de menade att 

frågorna innehöll två frågor i en eller för att de ansåg att det saknades passande alternativ. Ibland 

tyckte de att flera svar skulle kunna fungera. Några informanter frågade om hjälp men inte alla, vilket 

medförde att flera rader lämnats. I sammanställningen registreras detta då som missar. I de fall flera 

svarsalternativ markerats, registrerades medianen i sammanställningen.  

 

Vid det andra steget som inföll under samma dag skulle lärarna välja domän och aktivitet i 

gruppdiskussioner. De instruerades att först diskutera två och två för att sedan övergå till den större 

gruppen men detta gjordes inte utan det pratades i storgrupp direkt. Konsekvensen av detta blir att 

några sitter tysta under hela diskussionen, deras åsikt får ingen röst. Möjligtvis kan det vara så att 

lärare som vana ledare tar saker och ting i egna händer, de brukar vara de som bestämmer och har inte 

samma erfarenhet av att lyssna. Biträdande rektor som även var utbildad specialpedagog fanns med 

vid både första och andra tillfället vilket kan ha bidragit både negativt och positivt. Negativt för att 

informanterna möjligtvis kan ha känt sig mindre fria i sina svar och positivt för att hennes närvaro kan 

ha bidragit till att de gjorde sitt bästa. Det sistnämnda är förmodligen övervägande eftersom biträdande 

rektor hjälpte till med instruktioner och dessutom inte hade någon insyn i lärarnas enskilda 

svarsresultat av MAVIS. 

 

Både vid det andra och tredje steget ställdes vi inför en utmaning. Hur mycket skulle vi hjälpa lärarna 

att reflektera kring sin praktik? Vi ville inte påverka informanterna i någon riktning vilket vi 

fokuserade på under hela studien. Vid det tredje tillfället skedde mötet i lärarnas vardagsmiljö, 

arbetsplatsen - skolan. Det märktes tydligt att informanterna var mer hemtama och trygga men 

samtidigt verkade de måna om att så snart som möjligt få påbörja sitt arbetslagsmöte. Tre lärare var 

frånvarande vilket innebar två bortfall från år 7 och ett bortfall från år 8, eventuellt var detta ett uttryck 

för att dessa lärare var mindre motiverade att delta men det kan också ha varit en konsekvens av att 

biträdande rektor inte var på plats vid det här tillfället. Datainsamlingen skedde även denna gång med 

en enkät. Det handlade om tre öppna frågor som konstruerats för att ta reda på vad lärarna och 

eleverna gjort samt vad informanterna ansåg om den sociala modellen och MAVIS. Några lärare 

behandlade fråga ett och två som samma fråga och någon hade svårt att plocka fram vilken aktivitet 

som hade gjorts under den föregående veckan. Möjligtvis hade det varit bättre om en pilotstudie 

utförts gällande även denna enkät. Det går också att reflektera över om det hade varit bättre med 

intervjuer eftersom en nackdel med enkäten är att det inte går att ställa följdfrågor och att svaren 

ibland blir sparsmakade.  

Etiska aspekter 
Skattningsverktyget MAVIS utgår ifrån ett bottom-up-perspektiv och är enligt Allodi (2007) inte 

något medel för kontroll, utan ett användbart verktyg för att förstå, förbättra och utveckla kvalitén hos 

lärandemiljön. Lärarna skattar det egna sociala lärandeklimatet vilket skulle kunna ske i samarbete 

med specialpedagogen som kan vara ansvarig för att skattningen genomförs, samlas in och överförs 

till Excel. Specialpedagogen kan som en del i det promotiva arbetet vara den som återkopplar 

resultaten och tillser att det sker anonymt och att ingen därmed pekas ut. Vid återkoppling är det även 
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viktigt att specialpedagogen reflekterar i förväg över hur resultaten ska presenteras för detta kan vara 

känsligt.  

 

Skattning och värdering innebär reflektion och enligt Folkesson et al (2004) är reflektionen över vad 

som har gjorts en nödvändig lärdom inför framtiden. Det krävs ödmjukhet och mod att reflektera. I 

reflektionen finns en risk inbyggd, det vill säga att läraren ser sig själv som misslyckad vilket i regel 

inte leder till att några förändringar åstadkoms. Värdering är enligt Schwartz (2010) central bas vid 

skattning och det är utifrån våra värderingar som vi avgör vad som anses gott och ont och vad som är 

värdefullt för oss att göra. Utvecklingsområden måste därför ses som plattformar för förbättringar och 

inte något som den enskilde läraren eller arbetslaget ska behöva skämmas över. Det bör betonas att 

specialpedagogen bör anamma ett sådant förhållningssätt och dessutom framhålla att det förhåller sig 

på detta sätt. Specialpedagogen kan också vara den som följer upp arbetet och leder diskussionen då 

domän och insatser väljs, ett arbete som behöver ske på längre sikt för att förbättringar ska kunna ske. 

Diskussion 

Syftet med denna explorativa pilotstudie har varit att undersöka om modellen av det sociala klimatet 

och självskattningsverktyget MAVIS, som Allodi (2010a) tagit fram, kan användas inte enbart för att 

beskriva, utan också för att vägleda och stödja förändringar i det sociala klimatet i grundskoleklasser. 

Detta genom en gemensam utvärdering med efterföljande planering i arbetslagen. För att kunna möta 

detta syfte har vi arbetat utifrån fyra frågeställningar vilka vi ovan även presenterar resultatet under. 

Vidare har vi låtit tio lärare, varav sex undervisade i årskurs 7 och fyra i årskurs 8 fylla i enkäten 

MAVIS och utifrån resultatet diskutera fram vilket område och vilka insatser man vill genomföra för 

att förbättra och utveckla det sociala klimatet och lärandemiljön i respektive elevgrupp. Lärarna har 

sedermera fått genomföra förändringarna vari vi återsetts och låtit dem besvara öppna frågor angående 

hur de ställer sig till och uppfattar arbetet med skattningsverktyget och det efterföljande arbetet.  

 

Viktigt att poängtera är att studien är liten till sin natur och att resultatet inte är generaliserbart i den 

bemärkelsen att det går att generalisera till att gälla en hel population. Resultatet har, av oss, istället 

betraktats som arbetshypoteser och utgör en försiktigare begrundan om tillämpbarheten i liknande 

situationer. Vi väljer att nedan diskutera resultatet kopplat till tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter och våra forskningsproblem för att belysa dem och påvisa möjligheter för 

skattningsverktyget som framkommit tack vara pilotstudien.   

Sociala klimatet utifrån ett relationellt perspektiv 
Det sociala klimatet omfattar relationer och samspel och definieras av Allodi (2010a; 2010b), såsom 

nämnt ovan, vardande skapat av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan. I vårt resultat 

kan man se att lärarna i årskurs 7 tar detta i beaktande när de väljer domän och insatser. De väljer att 

arbeta med domän Delaktighet då de upplever att det finns en svårighet med att några elever tar för 

mycket talutrymme. De upplever att det finns skillnader mellan pojkars och flickors talutrymme i 

klassen. Att alla vågar yttra sig och får komma till tals samt att fokus läggs på positiva kommentarer 

kan öka möjligheterna till positiva relationer i klassen och därmed även till ett positivt socialt klimat.  

 

Enligt modellen för det sociala klimatet menar Allodi (2002b) att en motsats till en miljö med hög 

delaktighet är en miljö med risker för exkludering, diskriminering och hierarkiska strukturer. Klassen, 

med de problem som lärarna framhåller samt det resultat som skattningen gav visar att just dessa 

aspekter är något som kan komma att bli ett problem framöver. Att pojkarna tar större talutrymme kan 

vara en indikation på hierarkiska mönster och att vissa elever inte kommer till tals visar på 
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exkludering. Att inte komma till tals kan också få negativa effekter på studieresultaten då delar av 

kunskapsutbytet sker verbalt. För att våga komma till tals krävs också ett gott socialt klimat.  

 

Att det sociala klimatet är viktigt för eleverna i skolan kunde Allodis (2002b) studie, där hon 

analyserat barns narrativer, visa. För barnen är skolan främst en social miljö och relationer, delaktighet 

och andra aspekter kopplat till detta lyftes fram som viktiga i lärandemiljön. Flera studier som vi 

berört i den här uppsatsen visar också att det sociala klimatet är av vikt för elevernas välmående och 

att goda relationer behövs för att kunna uppnå goda studieresultat (Allodi, 2002b; 2010a; 

Benjaminson, 2008; Ingesson, 2007; Ladd & Burgess, 2001). Med ett gott socialt klimat kan elevers 

olikheter bemötas enligt Allodi (2010b) och med rätt stöd från exempelvis klasskamrater eller lärare 

kan eleverna prestera bättre (Ingesson, 2007; Benjaminson, 2008). Genom att läraren går in och 

balanserar talutrymmet och ger alla möjligheten att yttra sig, dels genom att skapa ett tryggt klimat och 

dels genom att skapa tillfällen för detta, kan också elevers olikheter bemötas och hinder för lärande 

motverkas.  

 

Dyrdal Solbrekke och Englund (2001) menar att kontroll av prestationer kan ske på bekostnad av 

arbetet med inkludering, likvärdighet och alla elevers delaktighet. Det blir alltså en fråga om att 

motarbeta sitt eget syfte och mål genom att lägga stort fokus på effektivitet och ekonomi och bortse 

från vad övrig kvalitet inom skolan är. Detta kunde vi också se i vårt resultat angående hur lärarna 

uppfattade modellen och skattningsverktyget då lärarna generellt ansåg att enkäten bidrog till 

gemensamma reflektioner över lärarrollen. Någon uttryckte detta som en bristvara inom skolans värld 

och något som det önskades mer av.  

 

Trots de studier som vi tagit del av och som återges under ”Tidigare forskning” här ovan visar på 

vikten av att arbeta med lärandemiljön och det sociala klimatet relateras inte elevernas resultat med 

den miljö de agerar i, i en dualistisk tankevärld (Allodi, 2010b). I och med den hierarki som skapas 

hamnar arbetet med det sociala klimatet i skymundan och får inte lika stor plats i debatten angående 

vilka åtgärder som krävs för att utveckla skolan. Ansvarighet vinner över professionell kunskap och 

transparens blir att följa läroplanen och redovisa resultat genom nationella tester. Kunskapsredovis-

ning får högre status än arbete med lärandemiljön och det sociala klimatet. (Dyrdal Solbrekke & 

Englund, 2001). Samtidigt hävdar forskare, däribland Fraser (1998) att förändringar i lärandemiljön 

påverkar elevernas resultat. Att arbeta med det sociala klimatet måste anses viktigt för att upprätta 

goda lärandemiljöer som stödjer eleverna till välbefinnande och skollyckanden.  

 

Att förändringar av lärandemiljöer och det sociala klimatet negligeras kan också bero på att vissa 

grupper inom skolan fortfarande har ett traditionellt kategoriskt perspektiv. Man kan till exempel se i 

forskningen att det är mer vanligt förekommande att specialpedagoger förlägger skolsvårigheter hos 

verksamheter; att skolan är dåligt anpassad till att möta elevers olikheter än exempelvis skolledare som 

oftare ser brister hos elever (Lindqvist, 2011; Göransson et al, 2015). Hjörne och Säljö (2013) 

vidhåller att skolan fortfarande bygger på ett kategoriskt tänkande, på en tradition att det är det 

enskilda barnet som är bärare av problemet. Vår pilotstudie av modellen av det sociala klimatet och 

MAVIS pekar mot att den kan användas för att leda och stödja förändringar i skolan. Det kan vara ett 

exempel på vad Hjörne och Säljö (2013) nämner som en pedagogisk analys för att komma ifrån det 

kategoriska perspektivet och gå mot ett reflekterande över det hälsofrämjande arbetet.  

 

Vårt resultat visar indikationer på att lärarna stöds i att fokusera specifika utvecklingsområden istället 

för att fokusera individer. Detta då de utifrån domänerna diskuterar åtgärdsförslag och generellt håller 

sig till det didaktiska. Inga enskilda elever pekas ut och insatserna som diskuteras är överlag kopplade 

till pedagogiska och didaktiska förändringar. Bland annat diskuterar lärare för årskurs 7 olika metoder 

för att göra alla delaktiga och hur de som lärare kan arbeta för att uppmuntra att eleverna tar 

talutrymme. Lärarna för årskurs 8 diskuterar gemensamma insatser kring hur eleverna kan göras 

delaktiga för att ta eget ansvar, och även om utgångspunkten är mer kategorisk då lärarna menar att det 

finns brister hos elevernas ansvarskänsla är åtgärderna kopplade till att i förlängningen öka 

engagemanget och minska eventuell defensiv attityd som kan finnas. I förlängningen söker man alltså 
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ett altruistiskt ansvar, något som Allodi (2002b) i modellen för det sociala klimatet menar måste 

komma ur en grupp som präglas av tillit.   

Specialpedagogik: promotiv, förebyggande och 

åtgärdande på individ-, grupp- och 

organisationsnivå 
MAVIS förefaller ha, som nämnt ovan, förmågan att föra in lärarna på att se gruppen och 

organisationen mer än individerna dock med utgångspunkt i verksamhetens/gruppens reella behov 

vilka även bygger på individuella behov. Detta då en god lärandemiljö och ett gott socialt klimat, 

såsom kan ses ovan under tidigare forskning, så starkt är förknippat med elevers välmående och 

skolresultat.  

 

I vår studie fick lärarna stöd i att besvara enkäten och diskutera fram åtgärdsförslag av sin biträdande 

rektor och tillika specialpedagog. Göransson et als (2015) undersökning visade också att just 

speciallärare/pedagoger ansåg sig ha bred kunskap som gör dem lämpade att leda utvecklingsarbeten 

och arbeta förebyggande med inkludering och anpassade lärandemiljöer. Även von Ahlefeld Nissers 

(2014) resultat visar att specialpedagogerna själva anser att de ska arbeta förebyggande med 

lärandemiljöer och med organisationsfrågor. Vid pilotstudiens genomförande tog vi förutom 

forskarens roll även specialpedagogens. Utifrån detta kan vi se att specialpedagogen har en viktig 

funktion vad gäller att agera stöttande när det kommer till att dels fylla i enkäten och dels välja domän 

och vad man vill utveckla. Ett ytterligare stöd från specialpedagogen kan bli att denna har möjlighet att 

gå i motstånd och utmana invanda mönster och tänka bortom standardisering (von Ahlefeld Nisser, 

2009). Förändringarna som arbetas fram vid skattningen kan sedermera utföras av lärarna i 

elevgrupperna vilket gynnar ett inkluderande och lärandemiljöutvecklande arbetssätt.  

 

Lärandemiljö och det sociala klimatet skiljer sig mellan skolor (Allodi, 2002a) men flera forskare 

(Allodi, 2002a; Lundqvist et al, 2015; Askland & Sataøen, 2003) menar att lärandemiljön är viktig för 

hur väl vissa elever klarar sig i skolan. Idag, då fler elever i behov av särskilt stöd och elever med 

invandrarbakgrund går i reguljära klasser är grupperna än mer heterogena än de var tidigare och mer 

fokus och arbete måste läggas på att göra miljöerna inkluderande. Hur skolan möter variationen av 

elever får betydelse för deras resultat säger Allodi (2007) vilket talar för vikten av att arbeta 

förebyggande med miljön. Informanterna i vår mindre studie kopplar också delar av de svårigheter 

man upplevt med det sociala klimatet till en tilltagande del elever med invandrarbakgrund vilket gör 

det än viktigare att arbeta på ett sätt där man tar hänsyn till de kontexter eleverna befinner sig i, 

olikheter i klassen samt den komplexitet som föreligger lärandemiljön.  

 

Att arbeta med miljön istället för att fokusera på individen; att tänka inkluderande är att arbeta 

specialpedagogiskt och en del av det promotiva och förebyggande arbetet. En första specialpedagogisk 

insats torde rimligtvis vara att se till att lärandemiljön är god; att förbättra kvalitén för alla elever. Att 

skapa ett gott socialt klimat, som inte bara är gott nog för de flesta, hjälper även eleverna med 

funktionsnedsättning, vilket ju också är skolans uppdrag; att ta hänsyn till alla elevers olika behov och 

förutsättningar samt motverka de hinder för lärande som en funktionsnedsättning kan ge (SFS 

2010:800). 

Skattningsverktygets möjligheter till stödjande 

och förändring 

Utifrån vår mindre pilotstudie kan en försiktig slutsats vara att genom att låta lärare fylla i 

självskattningsverktyget MAVIS kan domäner och utvecklingsområden framträda. Risk- och 

skyddsfaktorer kan också synliggöras för gruppen och utifrån ett visuellt tydliggörande kan 
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lärargruppen se vilka områden man kan behöva utveckla för att förbättra det sociala klimatet. Viktigt 

är dock att framhäva att lärarna i diskussionen som efterföljer sammanställningen av skattningen har 

möjlighet att jämföra och resonera kring olikheter i självskattningarna.  

 

I lärarnas uppfattningar kring arbetet med modellen och skattningsverktyget framkommer bland annat 

att resultatet som lades fram var överraskande och att utvecklingsområden tydliggjordes. Genom att 

arbeta på detta sätt, utifrån ett bottom-up-perspektiv, där praktikerna själva är delaktiga i 

nulägesanalys och behovsinventering av det sociala klimatet, kan förslag på förändringar ges (Nihlfors 

& Wingård, 2005). Dessa förändringsförslag kan, då de grundar sig på gruppens reella behov, liksom 

Folkesson et al (2004) anser väsentligt för att lyckas med sitt förändringsarbete, vara bättre anpassade 

och mer välgrundade än om man utarbetat en hypotes utan nödvändig analys.  

 

En vinst och fördel med att ha genomfört en skattning innan åtgärdsförslag diskuterades var, precis 

som Allodi (2007) skriver att det inte blev en undersökning av det sociala klimatet som vilade på 

enbart subjektivt tyckande vilken riskerar att bli godtycklig annars. I och med att lärarna först hade 

besvarat frågorna i MAVIS blev nulägesanalysen baserad på flera olika aspekter hos lärandemiljön, 

dess komplexitet togs i beaktande och analysen blev mer nyanserad. Detta är något som även kan öka 

möjligheterna för personalen att förbättra den pedagogiska kvalitéten på skolan. 

 

Diskussionen som följde blev också sådan att den koncentrerades mot miljön istället för mot enskilda 

individer. Informanterna kommenterade hur gruppen fungerade och vad man kunde förändra för att få 

ett annat utfall inom olika områden. Man talade mycket om klassen i sin helhet eller grupper inom 

klassen, men det var aldrig någon som nämnde en isolerad elev. För lärarna i årskurs 7 kunde man se 

en skillnad mellan pojkar och flickor, men åtgärdsförslagen länkades ändock mot miljön och vald 

domän. I och med att MAVIS föranlett diskussionerna valde man att ställa sig frågan “Vad kan vi göra 

för att öka delaktigheten?” och “Hur ska vi arbeta för att låta alla komma till tals?” istället för “Hur ska 

vi få den och den att tala mindre?” alternativt “Hur ska vi få den och den att delta mer?”.  

 

Kritiska aspekter av metoden berodde delvis på att lärarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att 

fylla i liknande enkäter vilket kanske försvårade deras besvarande av frågorna i skattningsverktyget. 

Resultatet visar att några frågor var speciellt svårbesvarade och deltagarna efterfrågade mer 

nyansering och fler svarsalternativ i dessa frågor. Forskningen visar att trots att det finns flera 

värderingsinstrument gällande lärandemiljön till förfogande likställs skolutveckling ändock med 

standardiserade kunskapstester istället för granskning av lärandemiljön (Ainscow et al, 2012). Vidare 

blir det svårare att hävda vikten att genomföra liknande analysarbete då det inte finns något nationellt 

krav, i Sverige, på att skolor utvärderar den psykosociala miljön. Detta torde rimligtvis påverka i den 

riktningen att skolledningar sällan ger tid för lärare att arbeta med självskattning. Detta skulle kunna 

förklara varför flera lärare i studien hade svårigheter att fylla i enkäten. Man kan därmed hävda att om 

skattnings- och värderingsarbete av lärandemiljön blev en återkommande del av skolutvecklingen och 

arbetet i skolan skulle praktikerna öka sina kunskaper och lättare fylla i enkäterna. Här kan man se att 

skolan har en del att lära av förskolan som redan idag är igång med skattning genom ECERS-R 

(Andersson & Löfgren, 2015).  

 

Slutligen kan sägas att skattningsverktyget, enligt vår explorativa pilotstudie, tycks ha goda 

möjligheter att stödja lärare och/eller verksamheten i arbetet att åskådliggöra utvecklingsområden och 

tillika stödja dem i att diskutera fram insatser. Detta genom att utifrån en nulägesanalys finna 

välgrundade åtgärds- och insatsförslag som i förlängningen, om arbetet fortgår, kan komma att leda till 

förändring av lärandemiljön och det sociala klimatet. En orsak till detta kan också vara då verktyget 

baseras på modellen för det sociala klimatet som stödjer just analys, utvärdering och utveckling av 

skolans organisation (Allodi, 2002a).  
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Vidare forskning 
Något som var intressant och i viss mån överraskande för oss under genomförandet av pilotstudien och 

bearbetningen av materialet var de svårigheter som lärarna upplevde vid ifyllandet av MAVIS. Några 

aspekter framkom som extra svåra och andra visade sig i hur lärarna valde att lösa problemen. 

Studiens deltagare önskade bland annat fler och i vissa fall mer distinkta svarsalternativ, något de 

ansåg skulle underlätta ifyllandet av enkäten MAVIS. Här kan det också vara intressant att bearbeta 

instrumentet efter det som framkommit (både i vår studie och i Sundboms (2014) och Yrwings (2014) 

studier) och gå vidare med en större utprövning av skattningsverktyget för att se hur det fungerar i stor 

skala. I denna studie ingick inte tillräckligt många deltagare för att den skulle kunna säga något om 

generaliserbarheten och det skulle därför vara av största intresse att utöka studien. Modifieringar, likt 

de som beskrivs av Allodi (2007) skulle då kunna göras och verktyget skulle kunna utvecklas till att 

bli tillämpbart även i andra årskurser än år 6-9. 

 

Önskvärd skulle även en longitudinell studie vara med flera arbetslag kopplat till en specialpedagog 

för att fokusera samarbetet och samtidigt ta del av hur det sociala klimatet skattas över tid. Flera av 

våra informanter nämnde nämligen att detta var en början, men att förändring tar tid och det därmed 

skulle vara intressant att se dels hur det sociala klimatet och lärandemiljön förändras i grupperna och 

dels hur samarbetet mellan lärarna i arbetslagen och samarbetet mellan arbetslagen och 

specialpedagogen tedde sig.   

 

Något som efterfrågats på skolor är även observationsverktyg. Pianta och Hamre (2009) skriver om 

observationsinstrumentet The Classroom Assesment Scoring System (CLASS) som har utvecklats från 

forskning vid University of Virginia´s Curry School of Education.  Detta instrument används inom 

svensk forskning men kommer inte svenska skolor tillgodo. CLASS fokuserar på interaktioner som 

förbättrar lärandet. Ett liknande svenskt alternativ skulle kunna utvecklas parallellt med enkäten 

MAVIS. Två verktyg som skulle kunna användas som komplement till varandra och sedermera bli en 

naturlig del av arbetet med lärandemiljöerna i de svenska skolorna då detta idag saknas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 
 

Information om studien  
 

Idag prioriteras ofta lärande och instruktion i skolan. Det sociala klimatet hamnar ofta i ett 

motsatsförhållande till kunskapsmålen. Då ett sådant relevant område ofta är oprioriterat blir det än mer 

angeläget att undersöka. 
 

Vår handledare Mara Westling Allodi har tagit fram en teoribaserad modell av det sociala 

klimatet som utgår från aspekter som karaktäriserar goda lärandemiljöer. Modellens tänkta 

användningsområde är att stödja utvecklingsarbeten och att hjälpa lärarna att synliggöra den 

sociala miljön som en komponent viktig för lärande. Genom skattningsformuläret 

Målsättningar och värderingar i skolan MAVIS kan lärare göra en självvärdering av den sociala 

och fysiska lärandemiljön för en klass.  

 

Vårt syfte med studien som ska ingå i en uppsats är att ta reda på om modellen av det sociala 

klimatet och skattningsverktyget MAVIS kan användas för att vägleda och stödja förändringar 

i skolan.  

 

Instruktioner 

Den 10 mars berättar vi mer om studien och deltagarna får besvara skattningsverktyget 

MAVIS.   

 

Återkoppling av resultatet efter lunch. Deltagarna får bestämma vilken domän av det sociala 

klimatet som de vill utveckla och vilken förändring/planering de vill utföra i klassen.  

 

V 11 deltagarna utför förändringen/planeringen. 

 

V 12 deltagarna återkopplar vad de har utfört och resultatet av detta samt delger vad de tycker 

att MAVIS bidragit till. 

 

Allt material som samlas in kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din 

medverkan när som helst. Studien kommer att rapporteras i en uppsats i 

specialpedagogutbildningen vid Stockholms universitet.  

 

Finns det frågor kring studien i förväg eller om ni inte önskar delta, kontakta oss.  

Tack för din medverkan! 
 

Med vänlig hälsning  

 

Carina Wikman    Linnéa Bredwad  

 
 Mail: xxx      Mail: xxx 
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Bilaga 2: Enkätfrågor till lärare 
 

Vald årskurs: ____________ 

 

Vald domän:_____________ 

 

1. Vilken aktivitet/åtgärd har utförts? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vad har eleverna gjort? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

3. Hur tycker du att det har varit att jobba utifrån modellen av det sociala klimatet och 

enkäten/verktyget MAVIS? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Vid utrymmesbrist, skriv gärna på baksidan. Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3: Sammanställning av respektive lärares 

skattningar för respektive årskurs och domän 

 

Tabell gällande skattningarna utförda av respektive lärare för varje domän för årskurs 7 
Domän Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 

Kreativitet 46 1   3  5 

Kreativitet 47 1 3 3 3  3 

Kreativitet 48 3 3 3 3 2 3 

Kreativitet 49 1 3 3 1 3 3 

Kreativitet 50 3 3 3 3 3 3 

Stimulans 1 1 1 1 1 1 1 

Stimulans 2 3 1 2 3 3 3 

Stimulans 3 3 3 3 1 3 1 

Stimulans 4 3 2 2 3 5 3 

Stimulans 5 3 3 3 3 5 3 

Lärande 6 3 3 3 3 3 3 

Lärande 7 3 3 3  3 3 

Lärande 8 3 3 3 1 3 3 

Lärande 9 3 3 3 1  3 

Lärande 10  2 2 3  3 

Kompetens 11 3 3 3 3 5 3 

Kompetens 12 3 2 2 1 3 3 

Kompetens 13 3 2 2 1 3 3 

Kompetens 14 3 3 3 1 3 3 

Kompetens 15  3 3 1 3 3 

Säkerhet 16 1 1 1 1 1 1 

Säkerhet 17 1 1 1 1 1 1 

Säkerhet 18 1 3 3 1 1 1 

Säkerhet 19 1 1 1 1 1 1 

Säkerhet 20 3 3 3 1 1 3 

Kontroll 21 3 3 3 3 3 5 

Kontroll 22 3 1 1 1 1 3 

Kontroll 23 5 1 1 1 1 3 

Kontroll 24 3 1 1 1 1 1 

Kontroll 25 3 1 1 1 1 1 

Hjälpsamhet 26 3 1 1 1 1 1 

Hjälpsamhet 27 3 3 3 1 3 3 

Hjälpsamhet 28 3 1 1 1 3 1 

Hjälpsamhet 29 3 1 1 1 3 3 

Hjälpsamhet 30 3 3 3 1 3 1 

Delaktighet 31  1 1 1 1 1 

Delaktighet 32  5  1 1 1 

Delaktighet 33 1 1 1 1 3 1 

Delaktighet 34 1 3 3 1 5 1 

Delaktighet 35  1 1 1 5 1 

Ansvar 36  3   3 3 

Ansvar 37 3 3 3 1 3 3 

Ansvar 38 1 5 5 3 5 1 

Ansvar 39 1 5 5 3 5 1 

Ansvar 40 3 3  1 3 3 

Inflytande 41  5 4  3 3 

Inflytande 42  3 3 3 5 3 

Inflytande 43 5 5 5 3 5 3 

Inflytande 44 3 3 3 3 3 3 

Inflytande 45 3 5  3 1 3 



 

 

 

Tabell gällande skattningarna utförda av respektive lärare för varje domän för årskurs 8 
Domän Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Kreativitet 46 3 4 1 3 

Kreativitet 47 3 4 1 3 

Kreativitet 48 3 4 3 3 

Kreativitet 49 3 4 5 5 

Kreativitet 50 3 5 3 3 

Stimulans 1 5  1 1 

Stimulans 2 3 3 1 1 

Stimulans 3 3 5 3 3 

Stimulans 4 3 5 1 4 

Stimulans 5 5 5 3 3 

Lärande 6 3 3 3 3 

Lärande 7 3 3 3 5 

Lärande 8 3 3 5 3 

Lärande 9 4 1 1  

Lärande 10 3 5 1 1 

Kompetens 11 3 5 3 3 

Kompetens 12 3 4 3 3 

Kompetens 13 1 3 3 3 

Kompetens 14 3 3 3 5 

Kompetens 15 3 5 3 5 

Säkerhet 16 3 2 1 1 

Säkerhet 17 5 3 1 3 

Säkerhet 18  1 3 3 

Säkerhet 19 3 1 1 1 

Säkerhet 20 5 5 3 3 

Kontroll 21  3 3 3 

Kontroll 22 3 2 3 3 

Kontroll 23 3 3 3 3 

Kontroll 24 3 3 3 1 

Kontroll 25 1 1 1 1 

Hjälpsamhet 26 3 3 1 3 

Hjälpsamhet 27 5 3 3 3 

Hjälpsamhet 28 3 3 3 3 

Hjälpsamhet 29 3 3 3 3 

Hjälpsamhet 30 3 3 3 3 

Delaktighet 31 3 3 1 3 

Delaktighet 32 5 3 5 3 

Delaktighet 33 5 3 3 3 

Delaktighet 34 3 3 3 3 

Delaktighet 35 5 1 3 1 

Ansvar 36  3 1 3 

Ansvar 37 3 1 1 3 

Ansvar 38 3 3 3 5 

Ansvar 39 5 3 3 5 

Ansvar 40 3 5 3 2 

Inflytande 41 5 3 5 5 

Inflytande 42 5 5 3 5 

Inflytande 43 3 5 5 5 

Inflytande 44 3 3 5 4 

Inflytande 45 3 3 1 5 
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