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Sammanfattning 

Det finns ett positivt samband mellan elevers prestationer, välbefinnande och lärmiljö. Studien i denna 

uppsats är en utprövning av skattningsverktyget MAVIS, som är skapat för lärare i grundskolans 

senare år för att utvärdera, analysera och utveckla en lärmiljö. Verktygets innehåll utgår ifrån en 

teoretisk modell av skolans sociala klimat och definierar tio aspekter av lärmiljö: Stimulans, 

kompetens, lärande, kontroll, säkerhet, hjälpsamhet, delaktighet, ansvar, inflytande och kreativitet. 

Studiens syfte är att undersöka användbarhet, identifiera förbättringsmöjligheter, problematiska 

aspekter och undersöka om verktyget är tillförlitligt, och kan antas mäta kvaliteten på relevanta 

aspekter av elevers lärmiljö som det avser att göra. Två klasser på två grundskolor var föremål för 

studien, där sammanlagt sex lärare och sex elever deltog. Lärarna besvarade skattningsverktyget och 

deltog i ett utvärderingssamtal. Eleverna besvarade skattningsverktyget genom intervju. Resultatet gav 

att skattningsverktyget upplevdes som användbart och möttes med god acceptans. Två skilda profiler 

för två olika lärmiljöer kom fram och visade utvecklingsområden samt styrkor inom lärmiljön. Elevers 

och lärares skattning gav liknande bild av lärmiljön, men lärare skattade lite lägre än eleverna. 

Förtydliganden av frågors alternativ framkom som förbättringsmöjlighet. Skattningsverktyget verkar 

kunna användas som diskussionsunderlag för att utveckla lärmiljöer och kan vara en del av 

specialpedagogens förebyggande arbete.  
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Inledning 

Hur väl sköter en människa sitt arbete om hon känner sig stressad på grund av för höga krav, inte trivs 

med arbetskamrater, kanske saknar förståelse från omgivningen eller störs av andra på arbetsplatsen? 

Ibland kan det se ut så för elever i skolan. I en litteraturöversikt genomförd av SBU (2014) avhandlas 

situationer i arbetslivet som kan leda till utmattningssyndrom eller depression. Några exempel är för 

höga krav, bristande mänskligt stöd, för liten möjlighet att påverka eller mobbning och konflikter. En 

rättvis behandling och en känsla av kontroll på arbetsplatsen minskar risker för besvär (a.a.). Det som 

utmärker en positiv arbetsplats för vuxna bör även ses som riktlinjer för elevers lärmiljö och sociala 

klimat i skolan.  

Barn har skolplikt från året de fyller sju fram till det nionde skolåret, enligt skollagen (SFS, 2010:800, 

7 kap. 10 - 12§§). Barnen måste gå till skolan och där ansvarar skolans personal för att alla elever ska 

”tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (5 kap. 3§). Enligt Skolverket (2012) 

upplever sex av tio elever att de har arbetsro på lektionerna och var tredje äldre elev uppger att de störs 

av andra elever under lektionstid. Allodi (2010b) påpekar att en skola som inte aktivt arbetar för att 

alla elever ska uppleva trygghet och säkerhet blir en inhuman organisation. Det sociala klimat och den 

lärmiljö där barn enligt lag är skyldiga att vara får inte vara skadlig för barnet.  

De flesta lärare har erfarenheter från klasser som varit en utmaning att undervisa och vet hur svårt det 

kan vara att vända ett klassbeteende. Om en grupp antagit ett negativt beteende kan eleverna förstärka 

varandras beteenden, vilket leder till disciplinproblem som kan generera konflikter, dåligt arbetsklimat 

och inlärningsproblem (Ogden, 2001). Om en klass inte har tryggheten i ett fungerande socialt klimat, 

behöver skolan hjälp med att vrida om den negativa spiral de hamnat i. Dock är det oftast svårt att veta 

hur lyckade arbetssätt ska utformas och enligt SOU (2010:95, s.15) är det som behövs en ”effektiv 

kunskapsspridning av god praktik, evidensbaserade metoder och implementering av forskningsresultat 

som ger huvudmän och pedagoger i verksamheten möjlighet att ta ställning till vad som kan passa i 

den egna verksamheten”.  Men med en forskningsbaserad kunskap om vad som karaktäriserar en god 

lärmiljö och ett positivt socialt klimat skulle lärare, i samarbete med Elevhälsan, få hjälp med hur de 

kan utveckla miljön på skolan till det bättre för eleverna.  

Enligt Allodi (2013) finns ett påvisat samband mellan välbefinnande, socialt klimat och elevers 

studieresultat. Den som mår bra kan även prestera bra. En utvärdering och en utveckling av lärmiljö 

kan därför antas förbättra elevernas prestationer. Idag sker bedömning av elevers kunskapsutveckling 

med betyg och nationella prov, men sällan görs en bedömning av den miljö de befinner sig i då de ska 

utvecklas och lära sig (Allodi, 2011, 2007). Inom specialpedagogisk forskning förespråkas dock ett 

relationellt perspektiv, vilket innebär att utreda elevens hela skolsituation, inte enbart förlägga problem 

hos eleven (Gerrbo, 2012). Att utreda elevernas skolsituation, och därmed identifiera hinder och 

styrkor i deras utveckling, är att arbeta förebyggande, vilket, enligt skollagen, är den främsta uppgiften 

för Elevhälsan, där specialpedagogen ingår (SFS, 2010:800, 2 kap. 25§). Studien i denna uppsats är en 

utprövning av skattningsverktyget MAVIS, som är skapat för att användas av lärare i syfte är att 

utvärdera och gemensamt utveckla den fysiska och den sociala miljön. Verktyget är skapat utifrån en 

teoribaserad modell, som i sin tur har utvecklats med hjälp av empiriskt material och teorier om 

mänskliga behov (Allodi 2010b). Att utreda och utveckla lärmiljöer med hänsyn till elevers behov är 

en betydande del av det specialpedagogiska uppdraget. Men det behöver ske i samarbete med lärarna 

och detta skattningsverktyg kan bli ett stöd i utvecklingsarbetet. 
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Bakgrund 

Fysisk och social lärmiljö 
Det skrivs och talas mycket om skolklimat, klassrumsklimat, studiero eller lärares och elevers 

arbetsmiljö i de svenska skolorna. Det handlar om elevers lärmiljö; den miljö där de ska utvecklas och 

ta in ny kunskap. Lärmiljö innefattar både fysiska och sociala aspekter.  

Den fysiska miljön är klassrummets utformning och inredning, men även skolbyggnad och skolgård. 

Kadesjö (2008) nämner att stora skolgårdar med vida ytor kan försvåra samspelet mellan elever, 

särskilt för barn med koncentrationssvårigheter. Avgränsade umgängesytor där det finns möjlighet till 

stillsam lek eller lugn tillvaro är bättre medan trånga korridorer i skolan eller klassrum som angränsar 

till stojiga korridorer kan försvåra för eleverna (a.a.). För elever handlar skoldagen inte enbart om 

lektionstid utan även om matsalen, korridoren eller omklädningsrummet inför idrottslektionen. Dessa 

situationer behöver också räknas in i arbetet med skolmiljön. Den pedagogik som finns i skolan idag 

kan, enligt Kadesjö, innebära mer rörlighet i lärmiljön. Elever ska ibland söka information själva, 

arbeta i grupp och förflytta sig i klassrummet, vilket kan påverka lärmiljön negativt, särskilt för barn 

med koncentrationssvårigheter (a.a.).  

Lärmiljöns sociala aspekter är relationer och samspel lärare och elever emellan, det vill säga vilket 

socialt klimat som finns i klassrummet och på skolan. Allodi (2010b, 2010c) definierar socialt klimat 

som relationer mellan elev och lärare samt mellan elever. Det är kvaliteten och kvantiteten på dessa 

relationer som bestämmer det sociala klimatet, i enlighet med Frasers definition som Allodi refererar 

till (Allodi, 2011, 2010b, 2010c). Då det sociala klimatet rör hela skolan kan begrepp som skolklimat 

eller skolans ethos användas. Begreppet skolklimat innefattar interaktioner mellan lärare och elever 

samt skolans värderingar, normer, mål och traditioner. I en skola med ett positivt klimat upplever alla 

rättvisa, trygghet, säkerhet och trivsel. Det klimat som råder på skolan kan genomsyra alla skolans 

undervisningsgrupper, enligt Thornberg (2013). Det kan påverka klassens sociala klimat. Klimatet i en 

klass innebär en sammanhållning som beror på om eleverna uppskattar varandra, om de upplever att 

det känns meningsfullt att ingå i gruppen, känner solidaritet, tillhörighet och upplever gemensamma 

mål (a.a.). Ett positivt klimat för elevers välmående innefattar att elever behöver känna sig delaktiga i 

lärandet. De behöver positiva förväntningar, realistiska mål, struktur och goda relationer till lärare och 

till klasskamrater. De behöver demokrati i klassen, inte hierarki och samarbete, inte konkurrens 

(Allodi, 2010a, 2010c). Elever som mår dåligt behöver inte hård disciplin, utan de behöver främst 

uppskattning och stimulans, enligt Allodi (2010a). Däremot behövs ändå ordning och regler som 

respekteras av alla. Enligt Sampson och Laubs sociala kontrollteori (Ogden, 2003) är anledningen till 

att regler och lagar följs främst det faktum att det har blivit en överenskommelse i gruppen. Regler för 

vad som är godkänt eller inte i en grupp skapas allt eftersom gruppmedlemmarna lär känna varandra 

(a.a.). Här gäller att skolans personal är med och formar, förmedlar och upprätthåller regler som 

bestämts på skolan eller gemensamt med läraren i klassen, annars skapar en grupp egna regler.   

Allodi (2010a) har identifierat skydds- och riskfaktorer för elevers psykiska hälsa och funnit starkt 

stöd i forskning för att goda studieresultat är en tydlig skyddsfaktor. Att uppleva misslyckande 

däremot eller att bli placerad i mindre grupp kan vara negativt för elevens välmående, eftersom det 

påverkar självbilden, enligt Allodi (a.a.). Enligt Nilsson (2012) minskar risker för skolmisslyckande 

om skolan strävar efter ett gott samarbete med hemmet. Skola och hem behöver komplettera varandra 

och en tydlig dialog behövs dem emellan (a.a.). Skyddsfaktorer som hjälper elever med lässvårigheter 

att förbättra sin läsförmåga är, enligt empiriska studier, ett gott samarbete mellan hem och skola, men 
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även stöttande relationer i klassen och positiv stöttning från lärare. (Kiuru et al., 2013). Ett stöttande, 

omsorgsfullt och positivt bemötande är vad som kallas lärares ”tysta kunskap”. Den kunskap som tas 

för given att alla lärare besitter (Allodi, 2011). Att utveckla ett tryggt och respektfullt socialt klimat 

kräver professionalitet, vilket innebär att lärare behöver socioemotionell kompetens, men även att de 

behöver känna ett eget välbefinnande samt förstå sina egna känslouttryck, menar Thornberg (2013).  

PISA-undersökningarna som genomförs regelbundet av OECD undersöker hur elever och rektorer 

uppfattar lärmiljöernas kvalitet (Skolverket, 2013). I PISA 2012 skattas klassrumsklimatet sämre i 

Sverige än snittet för OECD-länder, vilket innebär ett oförändrat läge sedan 2003. Däremot skattas 

relationen lärare och elev emellan högre i Sverige än i OECD-länderna i genomsnitt (a.a.). Det betyder 

att elever upplever en god relation till sina lärare, men låg kvalitet på lärmiljön. Lärmiljöer och socialt 

klimat kan se olika ut i olika länder, men även inom ett land eller inom en kommun. I Sverige har en 

skolmarknad uppkommit som innebär konkurrens mellan skolor och ett fritt skolval. Skolors resultat 

görs tillgängliga för allmänheten, men i sådana mätningar är det oftast bara nationella provresultat och 

betyg som räknas in. För vissa skolor med en elevsammansättning som innebär en utmaning, på grund 

av exempelvis ett större antal elever med funktionsnedsättningar eller annat modersmål än svenska 

eller av annan anledning med behov av särskilt stöd, kan deras resultat sätta skolan i en negativ spiral 

som innebär färre elever som söker till skolan, sämre ekonomi och svårighet att anställa lärare (Allodi, 

2013). Skolmarknaden påverkar skolors möjligheter att utveckla sin lärmiljö och på vissa skolor blir 

utmaningen extra stor. Men lärmiljöer skiljer sig inte bara åt mellan skolor utan även på en enskild 

skola finns skillnader. Ojämlikhet i elevers lärmiljö och möjlighet till utveckling kan finnas i lärares 

olika sätt att undervisa, i skolpersonalens olika syn på elevers möjligheter och att samarbetet med 

föräldrar kan se ut på olika sätt (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012).  

PISA-undersökningen 2012 visar att skolmiljö har ett positivt samband med studieresultatet. Skolor 

där skolklimatet skattades högt visade också högre studieresultat (i matematik) (Skolverket, 2013).  

Men det är inte bara elevers skolresultat som relateras till det sociala klimatet, utan även elevers 

välmående. Socialt klimat, välbefinnande och skolresultat är relaterade till varandra (Allodi, 2013, 

2010c). Elever med externaliserande eller internaliserande beteendeproblem, till exempel aggressivitet 

eller orolighet kan vara särskilt känsliga för bristfälliga arbetsmiljöer (Allodi, 2010c). Ett socialt 

klimat med negativa interaktioner inverkar på alla elevers välmående i nuet men får även följder för 

framtiden, menar Allodi (2010b). Ett sämre samspel i klassen försämrar arbetsprocessen vilket kan 

påverka studieresultat samt kommande arbetsliv. Ett lagom gott socialt klimat kan fungera för de flesta 

elever, men inte för alla (a.a.). Socialt klimat av god kvalitet är därför viktigt för specialpedagogiken. 

Det handlar om att skapa en inkluderande undervisning.  

Specialpedagogik och lärmiljö 
Persson (1998) argumenterar i sin avhandling för att specialpedagogik bör ha ett relationellt 

perspektiv, istället för att se problem som individbundna. Svårigheter bör då ses utifrån förhållanden, 

samspel och interaktion i elevens miljö. Med ett relationellt perspektiv anses svårigheten ligga i den 

miljö som eleven befinner sig i och med ett individuellt eller kategoriskt perspektiv anses svårigheten 

ligga hos eleven (Persson, 1998; Gerrbo, 2012). Det perspektiv en specialpedagogisk verksamhet har 

påverkar vilken hjälp eleven får. Med ett relationellt perspektiv kan, enligt Persson, lärare få hjälp av 

specialpedagog för att planera undervisning anpassad till elevers olikheter. Med kategoriskt perspektiv 

får en elev direkt hjälp utifrån sina svårigheter (a.a.), vilket kan innebära en exkludering. Om det finns 

ett relationellt perspektiv är problem något som uppkommer i relation till exempelvis uppgifter, mål, 

andra elever eller val av undervisningsmetod, vilket innebär att problemet uppstår i elevens kontext, 

enligt Gerrbo (2012). Kontexten är av betydelse för hur framträdande en funktionsnedsättning eller en 
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svårighet blir, eftersom det är i kulturella och sociala processer som människan utvecklas inte enligt en 

biologisk förutbestämd utveckling, i enlighet med Vygotskijs teori (Gindis, 1999). Skolmiljön och 

klassrumsmiljön blir den kontext vari eleven ska utvecklas. Situationella skolsvårigheter är begreppet 

som Gerrbo (2012) använder istället för elever i behov av särskilt stöd, för att framhäva hur en elevs 

skolproblem beror på kontexten. Situationens problematik ska uppmärksammas istället för att förlägga 

problemet hos individen, eftersom elevens problem är situerat i verksamheten (a.a.). 

En av specialpedagogens arbetsuppgifter är att genomföra pedagogiska kartläggningar. Det innebär att 

en elevs skolgång, förutsättningar och möjligheter kartläggs vilket ska göras på organisation- grupp- 

och individnivå samt även undervisningsnivå, enligt Nilsson (2012). Orsaker till svårigheter ska då 

inte enbart sökas hos individen. Men det är inte ofta dessa allsidiga kartläggningar görs och det är, 

enligt Nilsson (2012) svårt att ändra en lärares undervisning eller skolans organisation, därför kan 

åtgärder ofta hamna på individnivå. Ett verktyg för bedömning av lärmiljöer, där lärare får stöd i vad 

som karaktäriserar en god lärmiljö, kan användas för att tillsammans förbättra kvalitén på skolans 

miljö (Allodi, 2007).  Med ett bedömningsverktyg för lärmiljöer kan det bli lättare att identifiera 

välfungerande områden och områden som behöver utvecklas. Det kan bli lättare att utvärdera insatser, 

eftersom skillnader före och efter en åtgärd kan bedömas med hjälp av verktyget (Allodi, 2010c). Det 

kan stödja lärare som vill utveckla elevernas lärmiljö och hjälpa specialpedagoger i deras arbete med 

att utveckla en lärmiljö där alla kan känna sig inkluderade och delaktiga. För att elever ska känna sig 

delaktiga behöver även de få vara med och uttrycka sina åsikter om förändringar i deras lärmiljö. Om 

elever får sin röst hörd och får medverka vid beslut ökar det deras motivation och engagemang i 

skolan och leder till ökad trivsel, enlig Ferguson, Hanreddy och Draxton (2011). Framförallt att lyssna 

på elever i svårigheter ger en god insikt i hur de uppfattar sin tillvaro (a.a.) 

Enligt skollagen ska Elevhälsan, där specialpedagogen ingår, arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

(SFS, 2010:800, 2 kap. 25§). Ett gemensamt material för att utreda och bedöma lärmiljöer kan fungera 

som förebyggande arbete med ett relationellt perspektiv och kan även leda till ett yrkesspråk som 

grundas i forskning. Ett yrkesspråk kan vara gemensamma benämningar och begrepp, enligt Folkesson 

(2004), men även förhållningssätt och värderingar, vilket blir ett gemensamt sätt att handla och tänka 

(a.a.). Specialpedagogisk kunskap och ett relationellt perspektiv kan på detta sätt spridas bland skolans 

personal, vilket länge har varit önskvärt. Persson framhäver i sin avhandling från 1998 att det som 

behövs i lärarnas arbetslag är specialpedagogisk kompetens, för att förmedla den kunskapen vidare till 

lärare och lyfta ett relationellt perspektiv. Nio år senare belyser Persson (2007) det faktum att det 

individuella perspektivet fortfarande kvarstår inom specialpedagogiken, även om det nu kompletterats 

med andra perspektiv. Specialpedagogik tycks, enligt Persson (a.a.), ha svårt att finna sin definition 

och sin funktion. Nilsson (2012) menar att tanken om att skolan ska skapa möjligheter för alla elever 

att delta i samma undervisning har funnits länge, men att det inte ser ut så i praktiken. Elever som har 

svårt i skolan skiljs från den ordinarie undervisningen, och får exempelvis ingå i liten grupp, vilket 

innebär att skolan använder ett individuellt perspektiv då svårigheten anses ligga hos eleven (a.a.).   

Skolutveckling 
Ogden (2003) menar att vissa elever prövar vad skolan går för. Ett problematiskt elevärende kan, som 

Ogden framhåller, skapa stress och då kan det vara svårt för läraren att tänka klart och se vad 

problemet beror på. Ibland kan detta innebära att skolan behöver se över sin organisation och sitt 

arbetssätt, för att kunna genomföra förbättringar (a.a.). Skolans verksamhet ska kontinuerligt prövas 

och resultaten ska följas upp och utvärderas, för att skolan därefter ska kunna utveckla nya metoder, 

enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011). Ohlsson (2001) menar att utvecklingsprocessen 

är mycket komplex i skolan och att nya metoder och arbetssätt sällan implementeras fullt ut.  
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Alla organisationer har ett mål, en struktur, en kultur och särskilda arbetsuppgifter (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Förståelse för organisationen som helhet behövs då en förändring ska genomföras, 

exempelvis en förändring av skolans lärmiljöer. Personal i skolan behöver se hela sammanhanget för 

att lyckas, menar Ohlsson (2001). Lärare förstår och tolkar annars sina uppgifter utifrån sin omgivning 

och med tidigare erfarenheter och kunskap. Skolans uppgift och mål är att ge alla barn möjlighet att 

erhålla och utveckla kunskap, bidra till en livslång lust att lära samt lära ut respekt för mänskliga 

rättigheter och demokratiska värderingar (SFS, 2010:800, 1 kap. 4§). Strukturen i skolans organisation 

kan vara både vertikal och horisontell. En del beslut tas ovanifrån, i ledningen, men idéer kan även 

väckas bland skolans personal och översättas till beslut (Gerrbo, 2012). I skolans värld finn ett top-

down perspektiv i organisationen, då skolan ska följa läroplan och beslut som tas på högre ort. Men 

lärare borde vara professionella med en grad av autonomi i sina bedömningar och initiativ och borde 

inte ses som marionetter som styrs av andras beslut, menar Allodi (2010c).  

Skolans kultur är, som på andra arbetsplatser, ett mönster av beteenden och arbetssätt. Enligt Bakka 

och Fivelsdal (2006) har en organisationskultur synliga aspekter (mål, teknologi, struktur, ekonomi) 

och dolda aspekter (värderingar, känslor, sociala kontaker, normer). Den kultur eller den kontext 

läraren befinner sig i kan vara ett hinder, menar Ohlsson (2001), eftersom det på en skola kan finnas 

en så kallad kåranda. Om det råder en negativ kultur på skolan kan detta behöva ändras först, innan 

nya metoder tas fram. Även Bakka och Fivelsdal (2006) menar att organisationskulturen måste ses 

över innan förändringar görs, särskilt dolda aspekter, annars riskerar projektet att misslyckas. Att det 

finns motståndare till en förändring kan bero på att medarbetaren tappar kontrollen, överraskas av 

beslutet eller har fått bristande information. För att minimera motstånd behövs förståelig information, 

som stärker personalens självkänsla inför uppgiften. Personalen behöver involveras för att det ska leda 

till ett bättre beslut, större engagemang och högre motivation (a.a.). Det är även av vikt att lyfta fram 

det positiva. Att utveckla det sociala klimatet handlar inte bara om att sätta upp regler för det som inte 

är tillåtet eller för hur alla på skolan ska bete sig, för att undvika problem. Det handlar om att utveckla 

det som redan fungerar och är positivt (Allodi, 2011). Kunskapsutveckling och skolframgångar kan 

inte enbart diskuteras utifrån riskfaktorer, utan det som behöver lyftas är även vilka skyddsfaktorer 

elever har (Kiuru et al., 2013). Fokus behövs på det skolan redan gör som är positivt för eleven. 

Genom att utvärdera och utveckla lärmiljöer kan skolan arbeta förebyggande då det gäller utanförskap 

eller exkludering och med att förbättra lärmiljön så att den passar alla elever (Allodi, 2011). Att ha 

fokus på lärmiljö är mer att se helheten då en förändring i skolan ska ske, än att ta till mer ensidiga 

pedagogiska lösningar, enligt Allodi (2010c). Kontinuerlig utveckling av lärmiljöns aspekter borde 

inte försummas eller ersättas med kortsiktiga satsningar på den senaste utbildningstrenden (a.a.). Men 

att utveckla lärmiljö är inte alltid lätt. Det kräver ett systematiskt pedagogiskt arbete (Allodi, 2013). 

Att få bukt med orättvisor inom skolvärlden och elevers möjligheter till utbildning behöver även ske 

på olika nivåer. Ainscow et al. (2012) lyfter begreppet ”ecology of equity”, vilket är allt inom skolan, 

mellan skolor och utanför skolans väggar som berör skolors likvärdighet. En skola kan arbeta med 

likvärdighet och även samverka med andra skolor, men en del ligger bortom en skolas möjligheter att 

påverka. Det som sker utanför skolans väggar, vilket exempelvis kan handla om kommunens ekonomi, 

kultur demografi eller familjernas syn på skolan, är svårt att rå på i ett förändringsarbete (a.a.).  

Bedömning och skattning av lärmiljö 
På skolor i Sverige ser elevernas lärmiljöer mycket olika ut. För att kunna identifiera problematiska 

lärmiljöer och miljöer med god kvalitet behövs verktyg för att skatta, utvärdera, bedöma eller försöka 

mäta en lärmiljös kvalitet i syfte att sedan utveckla till det bättre. Det finns flera beprövade material 

för detta som har utvecklats i andra länder och som fokuserar på det sociala klimatet och lärmiljö i 
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skolan, i klassrummet eller i förskolan. De kan delas in i verktyg som använder direkt observation och 

de som inte användet detta, vilket innebär att de då använder enkäter eller utvärderar verksamhetens 

dokument (Soukakou & Sylva, 2010). Fördelen med att bedöma en lärmiljös kvalitet med observation 

är, enligt Soukakou och Sylva (2010), att de fenomen som ska bedömas upplevs och undersöks direkt, 

istället för att förlita sig på andras bedömning. Å andra sidan är observationer tidskrävande samt att de 

ofta innebär att någon form av utbildning behövs. Att bedöma kvalitet kan även göras utifrån olika 

infallsvinklar (a.a.). Antingen utgår bedömningen från olika intressenters åsikter, eftersom kvalitet ses 

som subjektiv. Eller så antas en objektiv infallsvinkel, vilket innebär att bedömning görs utifrån 

förutbestämda, mätbara kategorier, som tagits fram genom forskning. Även en blandning av dessa två 

är möjlig genom att bedömning utifrån bestämda aspekter tar hänsyn till olika kontexters variation 

(a.a.). Viktigt att poängtera är dock att mätning av kvalitet är svårt, därför används i denna uppsats 

främst begreppen skattning, utvärdering eller bedömning. 

Två exempel på självvärderingar för elever som utvärderats och validerats är WHITS (What´s 

Happening In School?) och CCMD (Classroom Collective Moral Disengagement ). Aldridge och Ala’l 

(2013) har genomfört validering av WHITS, med elever på högstadiet, som bedömer i vilken grad 

elever känner sig välkomna i skolan samt deras syn på mobbning. Med forskning identifierades vad 

som behövs för ett gott socialt klimat, och frågor formulerades utifrån sex faktorer: Stöd från lärare, 

samhörighet mellan elever, samhörighet i skolan, att erkänna olikheter, tydliga regler och i vilken grad 

elever söker hjälp och rapporterar regelbrott. Materialets syfte är att sammanställa information om 

elevers syn på skolan, vilket kan vägleda skolan i ett förändringsarbete (a.a.).  Gini, Pozzoli och 

Bussey (2014) har utvärderat CCMD, som även det riktar sig till tonåringar. Det utgår ifrån Albert 

Banduras teori om moral disengagement som innebär att den skuld en människa vanligtvis känner 

efter att ha utfört en negativ handling, kopplas bort och istället tar människan sitt handlande i försvar 

och rättfärdigar sitt beteende. Detta kan även ske i grupp (collective moral disemgagement) då 

negativa handlingar rättfärdigas av gruppen. Gini, Pozzoli och Bussey (2014)  menar att CCMD är ett 

pålitligt verktyg för att bedöma en elevgrupps collective moral disengagement, det vill säga vilka 

negativa handlingar en grupp rättfärdigar trots att de kanske inte rättfärdigas hos enskilda individer. 

Med detta verktyg kan man kartlägga en elevgrupps moral och till exempel förebygga mobbning. 

Ett självvärderingsinstrument för lärare är SEG-Q (Socio - Emotional Guidance Questionnaire). 

Jacobs och Struyf (2013a) har undersökt hur lärare på flamländska skolor vägleder elever i deras 

socioemotionella utveckling, eftersom detta enligt författarna fått en allt större betydelse. I syftet att 

försöka bedöma och utvärdera denna vägledning har materialet SEG-Q skapats (Jacobs, Struyf & De 

Maeyer , 2013b). Instrumentet består av 71 frågor formulerade i en 5-gradig skala som går från att 

absolut inte hålla med till att fullständigt hålla med påståendet. Detta ska utvärdera skolans sociala och 

emotionella arbete i undervisningen, i relationer till lärare, klasskamrater eller till andra vuxna eller 

genom olika skolaktiviteter eller stödverksamhet. Frågeformuläret har testats i flera årskurser, från 12 

år till 18 år, och visat sig vara ett pålitligt självvärderingsinstrument för lärare (a.a.).   

Ett vida använt observationsinstrument avsett för att bedöma förskolans lärmiljöer är ECERS (Early 

Childhood Environment Rating Scale) som skapades av Thelma Harms och Richard M. Clifford. Den 

första upplagan av ECERS kom 1980 och reviderades 1998, då ett R för Revised lades till namnet. De 

olika upplagorna skiljer sig något åt i innehållsrubrikerna (Sakai, Whitebook, Wishard & Howes, 

2003). ECERS-R innehåller frågor med 7-gradig skala, från utmärkt till otillräckligt, fördelade på sju 

kategorier: Space and furnishings, personal care routines, language-reasoning, activities, interaction, 

programme structure, parents and staff (a.a.). Enligt förlaget som trycker materialet blir detta i svensk 

översättning: Utrymme och inredning, vård och omsorg, språk och begreppsbildning, leka och lära, 

samspel, verksamhetens organisation, föräldrar och personal (Hogrefe psykologiförlaget, 2015).  
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Även bedömningsmaterialet CLASS (Classroom Assessment Scoring System) använder observation 

för att bedöma lärmiljö utifrån olika kategorier. Det som bedöms är interaktion mellan lärare och elev 

inom tre områden: emotionellt stöd, organisation i klassrummet och instruktion (Pianta & Hamre, 

2009). CLASS skapades för att bedöma yngre barns lärmiljö, men material för att även bedöma äldre 

barns lärmiljö har utvecklats och kallas CLASS-secondary (a.a.). Bedömningens resultat kan bero på 

vem som är observatör, hur observationen genomförts och framför allt att observatören har tränats i 

materialet. I en studie som gjorts av materialet framkom dock att det är möjligt att träna personer till 

att bli objektiva bedömare (Cash, Hamre, Pianta & Myers, 2012). 

National Professional Develop Center i USA har utvecklat en modell för hur evidensbaserade metoder 

för barn med AST (Autism Spektrum Tillstånd) ska implementeras i kommunala skolor (Odom, Cox 

& Brock, 2013). En del av denna omfattande modell innebär att först utvärdera lärmiljön genom 

observation, vilket görs med ett bedömningsinstrument kallat APERS (Autism Program Environment 

Rating Scale).  Två varianter av APERS har utvecklats: En för de yngre barn och en för äldre barn upp 

till högstadiet. Det första innehåller 64 frågor fördelat på 11 områden och det andra innehåller 66 

frågor inom 12 områden. Frågorna är formulerade som påståenden i en 5-gradig skala (a.a.). I 

utvecklandet av APERS utgick forskarna från tidigare bedömningsmaterial, bland andra CLASS och 

ECERS (Autismspeaks, u.å.). APERS tar fram styrkor och utvecklingsområden i lärmiljön, som 

sammaställs i diagram för att ge en tydlig överblick. En självvärdering för lärare har även utvecklats 

(a.a.), vilken har fungerat som mall i arbetet med skattningsverktyget MAVIS. 

I en översikt genomförd av Kohl, Recchia och Steffgen (2013) sammanfattas ett flertal instrument för 

bedömning av skolklimat med viss fokus på elevers aggressivitet. Syftet med sammanfattningarna var 

delvis att visa på hur instrument har anpassats till olika kontexter. De fyra bedömningsmaterial som 

artikeln utgår ifrån har forskare i olika länder använt och alla har valt att anpassa till den tänkta 

kontexten, det vill säga till det egna landets skolsystem (a.a.). De bedömningsinstrument som finns för 

lärmiljöer har inte testats i någon större utsträckning i Sverige. Det kan bero på en ovilja att använda 

kvantitativa metoder i detta sammanhang samt en tveksamhet inför att bedömningsverktyg från andra 

länder kan användas i svensk lärmiljö, enligt Allodi (2007). Ett skattningsverktyg behövs därför för att 

utvärdera lärmiljöer i svensk skola. 

Skattningsverktyget MAVIS 
Skattningsverktyget för lärare som används i denna studie kallas MAVIS (Mål, Attityder, Värderingar 

i Skolan) och har utvecklats av Mara Westling Allodi (2002, 2007, 2010b). Syftet med MAVIS är inte 

att ge en exakt mätning av lärmiljö, utan att ge en bild av situationen i en grupp och därmed fungera 

som diskussionsunderlag och vägledning för utveckling av lärmiljön (Allodi, 2010b).  

Att ta fram ett bedömningsinstrument som ska ge en kvalitativ mätning innebär en forskningsprocess. 

Soukakou och Sylva (2010) beskriver i The SAGE handbook for measurement sju faser att genomgå 

för att ta fram instrument som ska försöka mäta vad som anses som svårt att mäta, till exempel en 

lärmiljös kvalitet. Faserna är: 1) Undersökande forskning (Exploratory research), 2) Definiera innehåll 

(Conceptualisation), 3) Formulera variabler (Item generation), 4) Experters utlåtande (Expert review), 

5) Genomföra pilotstudie (Piloting), 6) Validering (Validation), 7) Omarbetning (Revision).  

Första fasen innebär att samla data kring det som verktyget avser att försöka mäta. Enligt Soukakous 

och Sylvas (2010) exempel kan detta ske genom observationer, intervjuer eller olika textanalyser.  

Innehållet i MAVIS har sin grund i narrativ forskning, där 185 elever mellan 7 och 17 år har fått 

beskriva sin skolmiljö. Eleverna gick i 38 klasser fördelat på 16 skolor i 10 svenska kommuner. 

Majoriteten av eleverna var mellan 8 och 13 år och 90 av dem fick någon form av särskilt stöd (Allodi, 
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2002). Utifrån de 185 narrativer som samlades in formulerades 10 aspekter för hur en positiv lärmiljö 

karaktäriseras, vilka är: Stimulans, kompetens, lärande, kontroll, säkerhet, hjälpsamhet, delaktighet, 

ansvar och inflytande och kreativitet (Allodi, 2010a). 

I fas två behöver innehållet för det som ska försöka mätas definieras, undersökas och förstås innan 

materialet utformas (Soukakou & Sylva, 2010). För att förstå de tio aspekterna från barnens narrativer 

utifrån forskning och teorier har de sammanfogats med Moos teori från 1972 om psykosociala miljöer 

och Schwartz modell från 1992 om mänskliga värderingar, vilka Allodi (2007) redogör för i sin 

forskning. Moos teori är en struktur för att studera sociala fenomen. Den innefattar relationer mellan 

individ och grupp samt mellan behovet av stabilitet och behovet av förändring. En psykosocial miljö 

kan därför, enligt Moos, beskrivas utifrån dimensionerna: Relationer, Personlig utveckling samt 

Stabilitet och förändring. Schwartz modell om universella mänskliga värderingar utgår ifrån att 

människan i alla kulturer har vissa grundläggande behov. Värderingarna definieras som önskvärda 

målsättningar som tillfredsställer dessa grundläggande behov av samhörighet och av personlig 

utveckling, av förändring och av trygghet. I Schwartz modell ställs begrepp mot varandra: Altruism 

och självhävdelse samt stabilitet och förändring (Allodi, 2007). De tio kategorierna från barnens 

narrativer, Moos teori och Schwartz modell har sammanfogats i en teoretisk modell som MAVIS 

grundar sig på (Figur 1). Var kategorierna placerats i modellen beror på hur de förhåller sig till de fyra 

dimensionerna och hur de förhåller sig till varandra (Allodi, 2010b).  

 

Fas tre i forskningsprocessen innebär att forskning och empiriskt material förvandlas till indikatorer 

som ska försöka mäta kvalitet (Soukakou & Sylva, 2010). Skattningsverktyget MAVIS har utformats 

efter APERS skattningsverktyg för lärare, som har samma utformning. MAVIS är indelad i 10 

områden: Stimulans, kompetens, lärande, kontroll, säkerhet, hjälpsamhet, delaktighet, ansvar och 

inflytande och kreativitet. Varje område innehåller fem frågor, vilket sammanlagt ger 50 frågor. Varje 

fråga består av påståenden, där respondenten behöver ta ställning till olika företeelser i lärmiljön. 

Respondenten ska välja på tre alternativ: 1) Detta är en stor utmaning i denna grupp 2) Detta har vi 

arbetat en del med men det finns utvecklingsmöjligheter 3) Detta är verkligen en styrka i denna grupp. 

Längst till höger för varje fråga finns ett anteckningsfält, där lärare har möjlighet att utveckla sitt svar 

(Tabell 1).  I fas fyra ska experter ge ett utlåtande, som bör leda till förbättringar av materialet. Det kan 

enligt Soukakou och Sylva (2010) handla om att finna vad som saknas i bedömningsmaterialet och 

vad som bör läggas till. Ett frågeformulär för elever utvecklades med samma forskning och teori som 

grund innan det skattningsverktyg som prövas i denna studie. Detta har prövats av 686 elever på 17 

skolor i Stockholmsområdet, där majoriteten var 10-16 år gamla. Det innehöll 40 frågor fördelat på de 

10 kategorierna (Allodi, 2007). Den teoretiska modell som ligger till grund för skattningsverktyget har 

prövats i ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (Allodi 2010b; 2013). 

 
Figur 1: Den teoretiska modellen för MAVIS 
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Tabell 1: Exempel på hur en fråga i skattningsformuläret ser ut samt hur anteckningsfältet kan användas.  

Fråga Detta är en stor 

utmaning i 

denna grupp 

Detta har vi arbetat en del 

med men det finns 

utvecklingsmöjligheter 

Detta är 

verkligen en 

styrka i denna 

grupp  

Anteckningar 

1 □ Det finns inte 

möjlighet för 

eleverna att göra 

någon aktivitet 

under rasterna 

□ Under rasterna har flertal 

elever tillgång till någon 

aktivitet 

□ Eleverna har 

möjlighet att 

påverka vad som 

är möjligt att göra 

under rasterna 

och det bidrar till 

en bra stämning i 

gruppen 

Vi har introducerat 

flera förbättringar i 

skolmiljön både 

utomhus och inomhus 

men eleverna har inte 

involverats så mycket i 

dessa insatser 

Fas fem är att genomföra pilotstudie och fas sex innebär validering av materialet (Soukakou & Sylva, 

2010) och båda dessa ämnar denna uppsats genomföra i mindre skala. Validitet handlar om att se om 

det är det tänkta området eller de tänkta begreppen som mäts (Bryman, 2011). Det som ska mätas, 

eller i detta fall snarare bedömas, skattas eller utvärderas är kvalitet på 10 aspekter av en fysisk och 

social lärmiljö. Som nämnts tidigare finns intresse bland forskare att anpassa instrument till ett lands 

kultur eller ett skolsystem, vilken innebär att innehållet i MAVIS ska passa svenska grundskolor. 

Innehållsvaliditet (Content validity), är den form av validitet som innebär att innehållet, i så stor 

utsträckning som möjligt, ska motsvara aspekter av det fenomen vars kvalitet ska skattas, det vill säga 

lärmiljöernas kvalitet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). För de 10 aspekterna av lärmiljö, som är 

innehållet i MAVIS, är validiteten redan delvis stärkt genom bakomliggande forskning och teorier. 

Validiteten för hur detta ska försöka mätas, hur materialet är utformat (Construct validity) testas 

genom att undersöka om materialets utformning är rätt metod för att bedöma lärmiljöer och även 

genom att jämföra med andra material (a.a.). Då MAVIS används kan lärare ses som observatörer av 

den lärmiljö som ska bedömas och därför behövs en försäkran om att de lägger in liknande betydelse i 

de kategorier som de ska ta ställning till. Lärarna behöver förstå och tolka frågorna någorlunda lika för 

att skapa en reliabilitet mellan skattare. (inter-rater-reliability, a.a.). Skattningsverktyget behöver vara 

användarvänligt och tydligt. Svåra formuleringar, negationer eller frågor som kan missförstås kan göra 

reliabiliteten bli låg (Trost & Hultåker, 2007). Utformningen av ett formulär har också betydelse för 

hur olika skattare svarar. Om det är lätt att förstå upplägget får svaren högre reliabilitet (a.a.).  

MAVIS 10 områden 
De 50 frågorna i MAVIS behandlar fenomen inom de 10 områden som finns i den teoretiska modellen 

(Figur 1). Allodi (2010b) beskriver dessa områden utifrån tidigare forskning samt den studie som gav 

narrativer om barns skolmiljö. Nedan sammanfattas innebörden av dessa 10 aspekter av lärmiljö.   

Stimulans får elever från aktiviteter som skapar glädje, av trygga raster, god lunch, traditionsenliga 

aktiviteter och en skolgård med möjlighet till aktivitet. Även att arbeta tillsammans och dela samma 

mål eller att ha engagerade lärare med intresse för sitt ämne skapar stimulans. Lärmiljön ska visa att 

skolan bryr sig om eleverna och deras välmående. Alla elever ska känna sig viktiga.  

Lärande handlar om elevernas möjligheter till utveckling. Elever behöver rimliga utmaningar, inte 

omöjliga utmaningar, i sitt lärande. För svåra uppgifter kan skapa känsla av misslyckande. Det bör 

erbjudas möjligheter till kontinuerligt lärande, fördjupning och utveckling, så att elever kan utveckla 

sina förmågor, förfina sina prestationer och känna sig nöjda med sina resultat. Låg ambitionsnivå i en 

klass kan bero på att läraren saknar engagemang, har låga förväntningar eller att undervisningen inte 

innehåller några individanpassningar, utan sker inom normen för vad elever i den åldern sägs klara av.  
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Kompetens är en översättning av engelskans Self-efficacy som innebär en persons känsla av att klara 

av en specifik uppgift och ha kontroll över situationen. I en god lärmiljö är både lärarens och elevens 

kompetens viktig. Lärare fungerar som förebilder i att ha en tro på sig själv och visar tro på elevernas 

förmågor. En grupp kan skapa en gemensam syn på sin kompetens (Group-self-efficacy) genom 

lärares förväntningar, bemötande och återkoppling på uppgifter. Höga och låga förväntningar kan 

finnas på hela skolan (School-self-efficacy), och kan påverka elevers syn på sin egen kompetens.  

Säkerhet innebär att en elev inte ska behöva känna sig rädd eller otrygg i skolan. Vuxna på skolan ska 

visa att de bryr sig om elever och vara stöttande. Säkerheten kan se mycket olika ut på skolor i olika 

områden. En otrygg miljö beror inte på en elev utan på hela skolans miljö. Skolans organisation, syn 

på ledarskap och lärarkultur påverkar förmågan att skapa en trygg skolmiljö och förebygga våld. Även 

om våld eller bråk inte förekommer på en skola kan en rädsla finnas hos några elever. 

Kontroll handlar om att det ska finnas en ordning i gruppen genom regler. Motsatsen är en skolmiljö 

med låt-gå-mentalitet. Lärare som utövar kontroll och inte avstår från styrning är viktigt för att skapa 

en bra lärmiljö för alla elever. Det kan motverka att elever hamnar utanför eller utsätts för kränkning. 

Elever behöver få diskutera händelser och regler med lärare. Undervisning blir effektivare om läraren 

beskriver regler och förväntningar på eleverna, istället för att enbart säga vad de ska och inte ska göra.  

Hjälpsamhet i en grupp handlar om att elever stöttar varandra, inte för egen vinnings skull utan för att 

hjälpa. Det bör finnas en vänlig relation mellan elever och med lärare. Elever, med eller utan 

svårigheter, mår bättre i en positiv miljö, där alla har möjlighet att utvecklas, utan en onödig betoning 

av tävlan med varandra. I en hjälpsam och vänlig miljö motverkas mobbning och aggressiva attityder.  

Delaktighet innebär att alla elever ska ges möjlighet att lära sig och att utvecklas. Alla ska även känna 

sig värdefulla i gruppen och känna att de har rätt att uttrycka sig och ta plats i gruppen.  I en grupp där 

delaktigheten inte är stor, kan en hierarkisk struktur uppkomma, där vissa elever får mer plats och 

andra riskerar att bli exkluderade. Skolan behöver arbeta för att olikheter ska få finnas och för att en 

begränsad norm inte ska styra. Barn som har det svårt i skolan kan riskera att hamna utanför. Att 

exkludera vissa barn från undervisning ger dem signalen att de inte passar in i den ordinarie gruppen. 

Ansvar uppnås genom att elever får särskilda uppgifter som de ansvarar för. Det kan vara vardagliga 

uppgifter, som uppdrag i klassrummet, eller något för skolan. Ansvar innebär inte det vanliga ansvar 

eleven måste ta för sina egna studier, utan ansvar att göra något för andra eller för gruppen. Elever ska 

känna att de tillhör, är en del av sin klass och sitt klassrum, inte att de bara är där på besök. Ansvaret 

ska vara frivilligt, inte en börda eller något som är svårt. Det kan även handla om att engagera sig i ett 

projekt som bidrar till bättre miljö eller att göra insatser för andra länder.  

Inflytande innebär möjligheten att uttrycka åsikter och att få bidra med egna idéer i undervisningen. 

Det ska ske kontinuerligt och möjligheten ska finnas för alla elever, inte bara för en liten grupp. Till 

exempel kan elever få göra utvärderingar eller komma med idéer till ett klassråd. I en grupp ska alla 

lyssna på varandra och visa respekt för andras idéer. Det ska inte vara en liten grupp som dominerar i 

klassens diskussioner, då behöver skolan se över hur diskussionen är planerad och genomförd.  

Kreativitet handlar om att få vara produktiv och att få skapa. Det är motsatsen till att reproducera och 

repetera kunskap och kan handla om teater, dans, sång, bild och om att använda sin fantasi i att berätta 

eller skriva historier. I skapandet finns en frihet och även en möjlighet för eleven att visa upp sin 

talang för en större publik än klassen, vilket ger en kontakt med världen utanför skolan. Kreativ 

undervisning betyder inte bara valfrihet och fantasi, utan handlar mycket om vägledning och skapa 

förutsättningar för personliga uttryck. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsens studie är att undersöka skattningsverktygets användbarhet och identifiera 

förbättringsmöjligheter och problematiska aspekter. Syftet är även att undersöka verktygets validitet, 

om det kan antas mäta kvaliteten på relevanta aspekter av elevers lärmiljö som det avser att göra.  

1. Vilka är lärarnas reaktioner och tankar inför skattningsverktygets innehåll, utformning och 

användbarhet och kan verktyget accepteras av lärarna?  

2. Verkar skattningsverktyget kunna bidra till att mäta aspekter av en elevgrupps lärmiljö och 

fångar det skillnader mellan olika klassers lärmiljöer, på så sätt att det kan få fram en profil 

som kan ligga till grund för att utveckla en lärmiljö? 

3. I vilken utsträckning finns överensstämmelse mellan olika skattningar och vilka indikationer 

ger överenstämmelsen på lärares och elever förmåga att bedöma klassens lärmiljö? 

a.  Överensstämmelse mellan lärares skattningar för samma klass?  

b.  Överensstämmelse mellan elevers skattningar för samma klass?   

c.  Överensstämmelse mellan lärares och elevers skattningar för samma klass  

4. Vilka formuleringar i skattningsverktyget har visat sig otydliga eller problematiska? Hur 

skulle verktyget kunna utvecklas utifrån resultaten från denna utprövning?  
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Metod 

Enligt Soukakous och Sylvas (2010) sju faser (se ovan) för att ta fram ett kvalitativt mätinstrument är 

studien i denna uppsats en pilotstudie samt ett valideringsförsök, som syftar till att genomföra en första 

utprövning av MAVIS. Sex lärare på två olika skolor fick pröva verktyget och sex elever svarade på 

verktygets frågor genom intervju. Soukakou och Sylva (2010) menar att en pilotstudie kan vara liten 

och informell. Mertens (2010) skriver att flera pilotstudier behövs, men att de kan börja i liten skala. 

För att genomföra en pilotstudie och en första validering av skattningsverktyget bedömdes både en 

kvalitativ och en kvantitativ ansats som lämpliga att använda. Studien är kvalitativ eftersom insamling 

av data har skett genom kommentarer i anteckningsfältet samt genom samtal med lärarna. I en 

pilotstudie ska deltagare ges möjlighet att genom samtal eller skriftlig utvärdering ge återkoppling 

kring de frågor i materialet som kan behöva ett förtydligande (Mertens, 2010). Lärarna fick på egen 

hand fylla i skattningsformuläret och ombads använda anteckningsfältet, där möjlighet till kommentar 

finns vid varje fråga. Samtal genomfördes då lärarna fyllt i formuläret och berörde lärarnas reaktioner 

för skattningsverktyget (Bilaga 1). Kvantitativ ansats användes för att mäta överensstämmelsen mellan 

olika skattare. Intervjuerna med eleverna var strukturerade, eftersom skattningsverktygets frågor 

ställdes och eleverna fick fasta svarsalternativ att välja på (Bryman, 2011). En strukturerad intervju 

behövdes eftersom elevernas svar skulle jämföras med lärarnas svar. Anledningen till att intervju 

valdes framför att låta eleverna fylla i frågorna själva, såsom lärarna gjorde, var att det skulle finnas 

möjlighet till förtydliganden och frågor, för att hjälpa eleverna att förstå. En intervju ska anpassas till 

respondenten, så att frågor inte missförstås eller känns svåra (a.a.). För kvantitativ analys av insamlad 

data användes Excel och statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), i det 

senare togs Kappa koefficienter fram. 

Denna pilotstudie var en av två som genomfördes vid samma tidpunkt och på samma skolor, men i 

olika klasser samt med olika lärare. Syftet för dessa studier var samma, men metoderna var olika. Den 

andra studien (Yrwing, in press) genomfördes med observationer i klassrummet istället för med 

elevintervjuer. Båda dessa studier genomfördes var för sig, för att pröva instrumentet. En jämförelse 

kan komma att göras framöver, men ej i detta arbete.  

Studiens deltagare 

Skattningsverktyget är utformat för årskurs 6-9, därav riktade studien in sig mot högstadiet. Studien 

genomfördes på två kommunala grundskolor inom Stockholms län: Åkerskolan och Ängsskolan 

(fingerade namn). Årskurs åtta valdes på båda skolor för att kunna avgöra om skattningsverktyget kan 

fånga skillnader i två lärmiljöer, trots samma årskurs. Åkerskolan är en 7-9 skola med cirka 500 

elever, fördelade på 21 klasser. Den årskurs 8 på Åkerskolan som blev föremål för studien bestod av 

24 elever. Klassen hade haft en del ordningsproblem i sjuan, som beskrevs som bättre nu, men det sågs 

fortfarande som en klass som behövde förbättra sitt sociala klimat och sin lärmiljö. De lärare som 

deltog på Åkerskolan var en SO-lärare (som även var klassens mentor), en lärare i matematik och en 

svensklärare. Eleverna som deltog var två pojkar och en flicka. Ängsskolan är en 4-9 skola med cirka 

200 elever fördelade på nio klasser. På Ängsskolan valdes en årskurs 8 med 21 elever. Denna klass 

beskrevs inte som en klass med problem. Lärarna som deltog var en SO-lärare, som även var klassens 

mentor, en lärare i matematik och NO samt en lärare i engelska. Eleverna som deltog var två flickor 

och en pojke (Tabell 2). 
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Tabell 2: Studiens deltagare 

Ängskolan Klass 8 2 flickor 1 pojke  Åkerskolan Klass 8 2 pojkar 1 flicka  

3 lärare  3 lärare 

På Åkerskolan fanns möjlighet att välja klass, då den bestod av sju parallella klasser, och därför valdes 

klassen som sades ha en del problematik. På Ängsskolan fanns det inte möjlighet att välja, eftersom 

där endast fanns två klasser i åttan, vilket innebar att en klass blev föremål för denna studie och den 

andra klassen för den studie som genomfördes parallellt. Lärarna valdes utifrån kriterierna att de skulle 

känna till eleverna och skolan väl så att de skulle ha goda förutsättningar att kunna svara på frågorna 

om det sociala klimatet i elevgruppen. Alla lärare undervisade klassen flera timmar i veckan. Lärare 

med få undervisningstimmar i elevgruppen exkluderades från urvalet samt nyanställda lärare, eftersom 

de inte kunde känna till klassens och skolans miljö lika väl. Eleverna på båda skolorna valdes med 

hjälp av mentor. Elever till intervjuerna valdes utifrån kriterierna att det skulle vara elever som inte var 

blyga för att säga sin åsikt, som kunde känna sig bekväma med att intervjuas av någon de inte träffat 

förut och som mentorn trodde kunde tala för sig och klassen. Ett annat önskemål som framfördes till 

mentorn var att eleverna kunde bidra med olika perspektiv på klassens lärmiljö. Till exempel att 

eleverna inte skulle tillhöra samma kompisgäng. Anledningen var att detta ökade sannolikheten för att 

deras uppfattningar om lärmiljön skulle vara representativa, eftersom de då skulle spegla variationen 

som fanns i elevgruppen. Båda mentorerna ansåg att de valda eleverna gav denna spridning.  

Genomförande 
De skolor som deltog i studien valdes genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebar att det 

var skolor som fanns inom mitt kontaktnät (Bryman, 2011). Informationsbrev skickades även till 

rektorer på flera andra grundskolor inom Stockholmsområdet, men utan resultat. Kontakt med 

deltagande skolor togs på olika sätt.  

Med Åkerskolan fanns en kontakt sedan tidigare. I ett telefonsamtal med biträdande rektor godkändes 

att studien skulle genomföras på skolan. Möte bokades med biträdande rektor och rektor, där det 

beslutades vilken klass och vilka lärare som skulle delta i studien. Lärarna deltog inte vid mötet, utan 

meddelades efteråt via mail av biträdande rektor. Skattningsverktyget lämnades i lärarnas fack, som all 

personal på skolan har och som är placerade i deras lunchrum. Mail till lärarna skickades även för att 

informera om att skattningsverktyget låg i facket och för att uppmuntra till och tacka för deltagande. 

Kontakt med Ängsskolan togs via mail med en lärare som genom en vän visat intresse för att delta. Ett 

möte bokades där alla undervisande lärare för årskurs åtta deltog. Under mötet fick lärarna information 

och möjlighet att ställa frågor om studien. De lärare som hade mest undervisning med klassen vars 

lärmiljö skulle utvärderas valdes som deltagande lärare. Med skattningsverktyget fick alla lärare, på 

både Åkerskolan och Ängsskolan, information om dess bakgrund och tillkomst samt instruktion om 

hur verktyget ska besvaras, ett så kallat missivbrev (Trost & Hultåker, 2007). Instruktionen lärarna 

fick var att besvara frågorna på egen hand utifrån egen uppfattning, skriva förtydliganden eller 

funderingar i en kolumn för anteckningar och att ha vald klass i åtanke vid ifyllandet (Bilaga 2).  

Eleverna tillfrågades, genom mentor, om de ville delta och vårdnadshavare kontaktades via mail för att 

kunna ge sitt samtycke. I detta mail fick vårdnadshavare information om studien och vad det skulle 

innebära om de godkände barnets deltagande (Bilaga 3). Då de godkänt bestämdes tid för intervju i 

samarbete med mentor. Intervjun med varje elev genomfördes i grupprum eller arbetsrum, där det gick 

att sitta ostört. Eleven fick ett skattningsverktyg att bläddra i för att kunna följa med och läsa frågorna. 

Jag hade ett eget där jag markerade de svar eleven gav och gjorde ibland noteringar i anteckningsfältet, 
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om eleven till exempel haft svårt att välja. Då jag inte hann anteckna alla funderingar eleverna hade 

kring frågorna spelades intervjuerna in. De transkriberades inte, då det främst var elevernas val av 

svarsalternativ jag ville ha. Jag lyssnade på inspelade intervjuer för att minnas deras kommentarer. Jag 

valde att inte titta på lärarnas skattning innan intervjuerna, för att inte påverkas av deras åsikter. Innan 

intervjuer med deltagande elever genomfördes en provintervju med en flicka i årskurs nio, för att veta 

ungefär hur lång tid det skull ta samt vad som skulle kunna bli svårt eller värt att tänka på vid studiens 

intervjuer. Provintervjun gav mig förståelse för att det är lätt att fastna vid vissa frågor och kanske 

komma in på sidospår. Vid elevintervjuerna var jag uppmärksam på detta så att det inte skulle ta för 

lång tid. Varje intervju tog mellan 30 och 50 minuter.  

På Åkerskolan bestämdes tid för samtal med varje deltagande lärare. Samtalen tog cirka 15-30 minuter 

per lärare och hölls i rum där vi fick sitta ostört. Vid varje samtal hade jag åtta frågor som jag utgick 

ifrån (Bilaga 1). Svaren antecknades för hand. På Ängsskolan samlades alla deltagande lärare i ett 

gemensamt samtal som varade i 30 minuter. Samtalen genomfördes på olika sätt av bekvämlighetsskäl 

för lärarna. På Åkersskolan var det lättare att boka enskilda samtal, då det blev svårt att finna en 

gemensam tid. På Ängsskolan fanns en tid avsatt på lärarnas schema för ett kort reflektionsmöte på en 

halvtimme. Denna tid användes för samtalet, då det blev lättast för lärarna på Ängsskolan. Att 

anteckna och samtidigt föra samtal med fler lärare kändes svårare, därför spelades detta samtal in.  

Bearbetning av data 
Kommentarer och tankar som kom fram i elevers intervjuer och lärares anteckningar sammanställdes i 

en enkel tabell med en kolumn för varje respondent och en rad för varje fråga. Detta för att synliggöra 

vad som sagts om varje fråga. Svar på frågorna i lärarnas samtal, som inte rörde specifika frågor i 

skattningsverktyget, sammanställdes för att finna gemensamma nämnare kopplat till studiens syfte.  

Resultaten från samtliga skattningar fördes in i Excelark. Två för varje skola, en för lärares svar och en 

för elevernas svar. För att översätta svaren till siffror benämndes alternativ Detta är en stor utmaning 

med värdet 1, alternativ Detta har vi arbetat en del med men det finns utvecklingsmöjligheter med 

värdet 3 och alternativ Detta är verkligen en styrka i denna grupp med värdet 5. Siffersättningen 

gjorde det möjligt att beräkna medelvärde för verktygets tio områden, vilket följer etablerade 

procedurer i liknande skattningsverktyg, exempelvis APERS (Odom, Cox & Brock, 2013). Detta görs 

för att den empiriska datan ska kunna användas till att beräkna medelvärden och visualiseras i profiler. 

Tillvägagångssättet stödjer sig på en pragmatisk syn på mätning och statistik inom social vetenskap, 

som ger stöd för att behandla data i ordinalskala som om det vore en intervallskala. Att behandla datan 

som ordinal kan innebära att information går förlorad (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991, s.28). I 

Excel gjordes uträkningar av medelvärde för varje skattare inom varje område. Medelvärdet för en 

lärares svar kunde exempelvis vara 3,4 för de fem frågorna inom området Kontroll. På basis av 

medelvärden från lärare skapades spindeldiagram, det vill säga profiler (Figur 3 visar dessa, en för 

varje klass) och av medelvärden från lärare och från elever skapades stapeldiagram (Figur 4) i Excel. 

En analys genomfördes för att finna överensstämmelse mellan lärarnas och elevernas skattningar samt 

mellan elevernas och mellan lärarnas skattningar. Den metod som användes var Cohens Kappa 

koefficient eller Kappa statistik. Kappa är ett kvantitativt mått som anger hur mycket två eller fler 

observatörer, som bedömt samma fenomen, är överens (Viera & Garrett, 2005). I denna studie är det 

lärare och elever som bedömer samma lärmiljö. Ibland kan resultat stämma överens på grund av 

slumpen, men med kappa-statistik görs en uträkning som även tar hänsyn till hur mycket som beror på 

slump. Det är en jämförelse mellan den observerade överensstämmelsen och den förväntade 
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överenstämmelsen (a.a.). Det betyder att det är en jämförelse mellan hur många gånger elever och 

lärare svarat lika och hur många gånger de borde svarat lika av ren slump om de hade fyllt i frågorna 

på måfå. Kappakoefficienten mellan skattare togs ut med hjälp av datorprogrammet SPSS. Det är ett 

program för att räkna ut statistik, distribuerat av IBM, som används på Stockholms universitet. Det 

finns viktad och oviktad kappa statistik. Viktad Kappa tar hänsyn till hur mycket respondenterna 

tycker olika, inte enbart att de tycker olika. I denna studie valdes oviktad Kappa eftersom det är vad 

som finns att tillgå i SPSS. En Kappa-koefficient har ett värde mellan 0 och 1 (minusvärden 

förekommer men är ovanliga). Ju högre värde desto bättre reliabilitet, eftersom det innebär att två 

skattare bedömt samma fenomen lika. Se figur 2 (SPSS tutorials, u.å.).  

 

Validitet och reliabilitet 

En forskning kan inte vara 100 % valid, men den ska sträva efter att uppnå validitet och undvika bias, 

vilket är det samma som invaliditet (Cohen et al., 2007). Validitet handlar om att det som ska mätas 

verkligen är det som mäts (Bryman, 2011). Uppsatsens studie syftar till att pröva skattningsverktyget 

MAVIS och försöka mäta dess validitet. Verktygets validitet handlar om att frågorna ska användas för 

att försöka mäta 10 aspekter av lärmiljö. För att undersöka om MAVIS mäter detta behöver även 

denna pilotstudie och detta valideringsförsök sträva efter validitet och reliabilitet i sin metod. 

I inledningsfasen till en studie behöver valditeten säkras genom rätt val av metod samt genom ett 

representativt urval (Cohen et al., 2007). Valet av metod blev att lärarna fyller i skattningsmaterialet 

på egen hand, som det är tänkt. Det ger ett mer pålitligt resultat än om de blivit intervjuade, såsom 

eleverna blev. Att eleverna blev intervjuade handlade om att få en så korrekt bild av lärmiljön som 

möjligt, för att sedan jämföra med lärarnas svar. Om de fyllt i själva fanns risk för missförstånd eller 

att de inte skulle orka svara seriöst på alla femtio frågor. Lärarna och eleverna valdes utifrån att de 

skulle känna sin klass väl för att få ett pålitligt resultat. Invaliditet eller bias kan även undvikas genom 

att minimera reaktioner som kan påverka resultatet t.ex. att deltagarna känner sig kontrollerade eller att 

de känner sig utsatta för ny situation, som till exempel en intervju. Det är även av vikt att de får en 

tydlig instruktion för att undvika tveksamheter inför uppgiften (Cohen et al., 2007). Lärarna på 

Åkerskolan fick instruktion via mail och via missivbrev. Lärarna på Ängsskolan fick muntlig och 

skriftlig instruktion. På skattningsverktygets framsida fanns även en instruktion. Då lärarna fick 

instruktionen poängterades att studien inte gick ut på att kontrollera deras undervisning eller deras sätt 

som lärare. Det var verktygets validitet och användbarhet som studien skulle undersöka. Däremot 

skulle detta ge dem ett resultat på hur de och eleverna uppfattade lärmiljön, vilket verkade uppskattas. 

Att motivera respondenterna ingår också i att försäkra sig om studiens validitet (a.a.).  

Även studiens reliabilitet behöver tillgodoses, vilket görs genom stabilitet i undersökningen, och är av 

särskild betydelse då en pilotstudie görs (Cohen et al., 2007). Stabilitet handlar om att resultatet inte 

borde förändras över tid. Det kan vara att ett test görs två gånger (Bryman, 2011). I detta fall är det 

< 0 Poor agreement  Undermålig (ingen) överenskommelse  

0.0 – 0.20 Slight agreement Svag överenskommelse 

0.21 – 0.40 Fair agreement  Godtagbar överenskommelse 

0.41 – 0.60 Moderate agreement Rimlig överenskommelse 

0.61 – 0.80 Substantial agreement Betydande överenskommelse 

0.81 – 1.00 Almost perfect agreement Nästan perfekt överenskommelse 

 

Figur 2: Tolkning av Kappa-värden 
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elever och lärare som får svara på samma frågor kring en lärmiljö och svaren bör överensstämma 

någorlunda. Proceduren för insamlande av data bör ske så standardiserat som möjligt (Cohen et al., 

2007). Intervjuerna med eleverna följde frågorna i skattningsverktyget, genomfördes på samma sätt 

och jag var ensam intervjuare, vilket minskar riskerna för variation. Vi satt på avskilda platser, eleven 

fick ett eget exemplar, jag läste mittalternativet och de fick tid att tänka, berätta, fundera eller ställa 

frågor innan de bestämde sig för ett svar. Ibland dröjde svaret, då fick jag leda dem tillbaka med frågor 

som: Är det då detta alternativ som känns bäst eller det andra? Ibland var jag mer direkt och sa: Det 

låter som om du beskriver detta alternativ, stämmer det? En intervjuare behöver försäkra sig om 

reliabilitet genom att undvika ledande frågor (Cohen et al., 2007), men i detta fall handlade det om att 

sammanfatta det elever berättat för att hjälpa dem att välja alternativ. Vissa alternativ krävde också 

förtydliganden. Ofta använde jag samma exempel vid alla intervjuer, men ibland blev det olika. Vilken 

förklaring jag valde kan ha styrt deras svar. Eleverna tog uppgiften seriöst, verkade uppskatta att få 

tala om sin skolsituation och tänkte noga efter vid varje fråga. En elev var lite otålig som person, då 

svaren gavs mycket snabbt. Jag ställde följdfrågor för att försäkra mig om att eleven förstått frågan. 

Forskningsetiska aspekter 

Huvudkraven för att skydda individen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, togs i beaktande i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Ett informationsbrev 

med studiens syfte och tillvägagångsätt skickades till kontaktpersonen på respektive skola. Alla lärare 

fick information innan och hade möjlighet att tacka nej. Biträdande rektor på Åkersskolan klargjorde 

att lärarna fick kontakta henne om de upplevde uppgiften som betungande; antingen då för att hitta en 

ersättare eller för att ordna med kompensation. Lärarna på Ängsskolan anmälde sig frivilligt under 

informationsmötet. För att undvika att frågorna i skattningsverktyget skulle uppfattas som kontroll av 

deras undervisning var det viktigt att presentera studien som en utvärdering av materialet, och inte som 

utvärdering av lärarna eller skolan. Elevernas deltagande skedde på frivillig basis. De tillfrågades och 

informerades av mentor om vad intervjun skulle innebära och hade där möjlighet att tacka nej om de 

inte ville delta. Eleverna var under 15 år, därför inhämtades samtycke från vårdnadshavare via mail 

(Bilaga 3). Alla vårdnadshavare godkände deltagandet. Deltagare i en studie har rätt att avbryta och de 

har rätt att bestämma under vilka villkor de ska delta (Vetenskapsrådet, 2002). Tid för intervju valdes i 

samråd med mentor eller undervisande lärare, så att intervjun inte hamnade på opassande tid. Eleverna 

och deras lärare tillfrågades även om det gick bra att gå ifrån lektion, precis innan intervjun inleddes.  

Vad gäller kravet om konfidentialitet, finns ingenting i skattningsverktyget som efterfrågar personlig 

information, däremot kunde intervjuer med elever, i något fall även samtal med lärare leda in på 

information av känslig natur. Därför var anonymitet viktig samt att ge utrymme åt samtalsämnen som 

kunde vara svåra att tala om, för att bemöta studiens deltagare med respekt. Enligt nyttjandekravet 

kommer ingen information som deltagarna bidragit med användas till något annat än just studiens 

syfte. Däremot kommer båda skolorna få ta del av resultatet, men även då är svar avidentifierade, så 

att det inte går att säga vilken elev eller lärare som svarat vad. I början av varje elevintervju berättade 

jag för eleverna att deras svar är viktiga för lärarna, eftersom det kan hjälpa dem att förbättra klassens 

lärmiljö. Eleverna var därför medvetna om att deras svar, i avidentifierad form, skulle delges lärarna. 

Det kändes betydelsefullt att resultatet av studien återrapporterades för att deltagarna skulle känna att 

deras deltagande var meningsfullt för dem i deras verksamhet. Skolorna ska även kunna använda 

resultatet för att utveckla lärmiljön samt för att få bekräftat vad de redan gör som är bra.  
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Resultat 

Resultatet är en sammanställning av vad samtal med lärare, lärares och elevers svar och kommentarer i 

skattningsverktyget gav samt resultat av statistiska uträkningar som gjorts.  

Användarvänlighet och acceptans 

Alla deltagande lärare upplevde att frågorna krävde en del tankeverksamhet, men att det ändå gått 

smidigt att fylla i och att det inte tog så lång tid. Det var inte bara att fylla i lite snabbt som vid andra 

enkäter, menade en lärare på Ängsskolan, vilket får ses som positivt. Hade det bara varit fylla i kanske 

resultatet inte blivit lika givande. Även om lärarna påpekade att viss tankemöda krävdes, var det ingen 

som visade en negativ inställning till materialet. Att det krävde tanke uttrycktes med positiva ordalag. 

Samtidigt som de påtalar denna tankeverksamhet säger Ängsskolans lärare att det endast tog cirka 15 

minuter att fylla i. En av dem förklarar att hon bestämde sig för hur hon skulle förstå materialet och 

fyllde i därefter. Denna lärare uttryckte att det inte kan bli ”helt hundra” eftersom det då kan ta för 

lång tid och menade, enligt min tolkning, att val av svar inte kan bli helt perfekt. Perfekt behöver det 

heller inte bli, eftersom skattningen ska följas av en diskussion i arbetslaget. Att det tog 15 minuter 

kan tolkas som ett uttryck för att lärarna upplevde att det inte tog lång tid. Materialet innehåller 50 

frågor som alla kan ta ett tag att läsa och sätta sig in i. Om man ger varje fråga en halv minut tar det 25 

minuter att fylla i. En lärare på Åkerskolan nämnde att frågorna ibland var snarlika, vilket gjorde att 

läraren behövde tänka extra så det inte blev olika svar på lika frågor. Det finns några snarlika frågor 

inom exempelvis kategorin Inflytande och kategorin Kompetens. Läraren som sagt detta menade att 

det tog cirka 25 minuter att svara. Även en annan lärare på Åkersskolan sa också 25 minuter och båda 

erkände att de säkert hade kunnat lägga ner mer tid på att svara. Den tredje läraren svarade först inte 

på alla frågor, fyllde i materialet i två omgångar och upplevde att det tog lite längre tid, cirka 40 

minuter allt som allt. På Åkerskolan uttryckte en av lärarna att det kändes otillfredsställande att behöva 

gissa mycket, då det var svårt att veta hur eleverna tänker eller vad andra lärare gör. Om eleverna trivs 

på rasterna eller hur det är på lektioner med andra lärare, upplevdes till exempel som svårt att veta. En 

annan lärare tyckte det gick smidigt att svara, eftersom läraren känner eleverna väl. En tredje menade 

att klassens mentor förmodligen kan svara bättre, då en del är svårt för ämnesläraren att veta som inte 

träffar dem lika mycket. För en del frågor behöver läraren ha insikt i hur klassen fungerar och två 

lärare verkar ha upplevt att detta var svårt, medan den tredje kände klassen väl och såg det som enkelt.  

På Åkerskolan uttrycker en lärare att det var svårt att veta för vilken tidsperiod svaren skulle gälla. 

Klassen hade ändrat sig mycket från sjuan till åttan. I anteckningsfältet skrev även en annan lärare på 

Åkerskolan att klassen har ändrats, att det var stökigt i sjuan, men att det är bättre nu. En lärare på 

Ängsskolan nämner att det var svårt att frågorna kunde ha olika perspektiv, antingen utifrån elevernas 

eller utifrån lärarnas synvinkel samt ibland skolperspektiv och ibland med fokus på klassen. Lärarna 

på denna skola menade att de behövde tänka vid varje fråga vad som gällde just där. Lärarna inser 

under samtalet att de vid några frågor om säkerhet skulle ta in hela skolan i svarsalternativet. Där hade 

de tänkt olika. Någon hade missat att det stod ”och på skolan”, eftersom fokus varit inriktat på klassen.  

Om materialet ska ge en användbar utvärdering av klassens lärmiljö är det intressant att veta om 

lärarna upplevde att något saknades eller att något var överflödigt. I samtalen framkom att lärarna 

upplevde formulärets frågor som viktiga och att de tog upp relevanta områden. De flesta hade inget att 
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invända på frågan om något saknades eller så fick de fundera ett tag innan de kom på något. En lärare 

på Åkersskolan hade tänkt innan samtalet på att föräldraperspektivet inte var med. Läraren upplevde 

att det har betydelse vilken kontakt skolan har med hemmet och vilken syn på skolan som förmedlas 

där hemma. På Ängsskolan tog de upp aspekter som de menade stärkte deras elevers lärmiljö, men 

som inte riktigt kom fram. De arbetade mycket med elevaktivitet, att eleverna inte bara är konsumenter 

av kunskap, utan mer producenter och de bedrev en kreativ undervisning. Att det kom fram i lärarnas 

samtal kan ses som positivt, eftersom lärarna var eniga om att detta synsätt på lärande var en styrka på 

deras skola.  

Ibland önskades ett läge till mellan två alternativ, eftersom inget riktigt stämde in på klassen. Det blev 

svårt att välja vad som kändes mest rätt. En lärare på Ängsskolan funderade på om det kanske behövs 

en 5-gradig skala, samtidigt som läraren också kommer på att det då blir ännu mer text att läsa och 

förstå. Att läraren använder uttrycket ”text att förstå” kan tolkas som att formuläret upplevdes som en 

hel del text att sätta sig in i för att kunna svara. Det kan även innebära att det finns ett tankesätt kring 

enkäter att rätt alternativ behöver väljas. I detta fall finns dock möjligheten för lärare att markera ett 

alternativ och sedan i anteckningsfältet skriva en kommentar kring hur alternativet kan formuleras för 

att passa bättre. Alla lärare förutom en använde anteckningsfältet, mer eller mindre, för att förtydliga 

val av alternativ. Två lärare uttryckte att det behövdes för att få skriva hur de tänkt. Men ingen har 

använt anteckningsfältet i någon större omfattning. Om de förtydligat alternativ mer med anteckningar 

kanske ifyllandet av formuläret tagit längre tid än 15-25 minuter.  

Sammanfattningsvis visar denna utprövning att skattningsverktyget med dess innehåll och utformning 

överlag upplevdes som användbart av denna lärargrupp. Det verkade mötas med god acceptans, trots 

att det inneburit en viss tankemöda. Innehållet verkade bedömas som relevant och giltigt, även om det 

framfördes att vissa viktiga innehåll inte representerades, exempelvis föräldraperspektivet. Vissa 

skillnader mellan lärargrupper framkom, där de lärare som känner klassen väl upplevde det lättare att 

svara på frågorna än de lärare som mötte eleverna mer sällan. Möjligheten att förklara skriftligt i ett 

anteckningsfält bedömdes som positivt, även om det inte användes i någon större utsträckning. 

Skattning av lärmiljöer 
Resultatet för skattningen av dessa två lärmiljöer gav mycket olika utslag (Se figur 3, som visar 

spindeldiagram från de två klasserna utifrån lärarnas medelvärde inom de tio områdena). Åkerskolans 

lärare har en ganska jämn fördelning mellan det lägsta (42 %) och det mittersta alternativet (54 %), 

vilket kan betyda att lärarna är mer kritiska eller negativa. Men eftersom klassen på Åkerskolan hade 

vissa ordningsproblem verkar denna skattning stämma överens med klassens situation. Denna bild av 

klassen på Åkerskolan framkom även under intervjuerna, genom att de emellanåt förmedlade en 

ganska negativ syn på sin klass genom uttryck som att klassen var passiv, pratig, stökig och en klass 

lärarna inte litade på. Ett utvecklingsområde för klassen bör vara delaktighet, medan inflytande kan ses 

som ett godkänt område. Medelvärdet för lärarna på Ängsskolan ligger ganska jämnt på tre. 72 % av 

alla svar från Ängsskolans lärare var mittalternativet. En lärare markerade detta alternativ på 43 frågor 

av 50. Detta kan innebära att lärarna var försiktiga i sina svar, vilket de enligt eleverna inte hade 

behövt vara då de skattade sin lärmiljö högre än lärarna inom alla områden förutom Kreativitet och 

Inflytande. (Se figur 4, som visar ett stapeldiagram över elevers och lärares skattningar). Ängsskolans 

skattning visar Inflytande och Delaktighet som deras styrkor. Eftersom skattningen i övrigt är jämn 

kan det bli svårt att finna tydliga utvecklingsområden. Ängsskolans elever gav överlag ett positivt 

intryck och verkade nöjda med sin skolgång och sin klass. Det framkom inget om att klassen haft 

problem, snarare att de kände varandra väl eftersom de gått i samma klass sedan sexan. De menade att 
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de hade en del större grupperingar men en god sammanhållning. Åkerskolan får lägre resultat än 

Ängsskolan, vilket indikerar att skattningsmaterialet har lyckats ge en bild av två lärmiljöer som 

skiljer sig åt. Profilerna, i form av spindeldiagram, visar detta (Figur 3).  

 

De flesta av lärarna menade att det sammanslagna resultatet från deras skattning på de olika frågorna 

gav en rättvis bild av klassens lärmiljö. På Åkerskolan tyckte en lärare att det kom fram att klassen är 

passiva men ändå positiva. En annan lärare på samma skola kände dock att det blev en negativ bild av 

klassen, att de framstod som en värstingklass, vilket de inte är enligt läraren. Många gånger hade 

läraren behövt markera det lägsta alternativet eftersom det var några i klassen som satte en negativ ton 

eller stack ut på annat sätt. Detta gällde särskilt i frågorna om säkerhet och det gav sammanlagt en 

lägre skattning. Överlag tyckte ändå lärarna i studien att skattningsverktyget skulle kunna vara ett bra 

underlag i en diskussion om klassens sociala klimat och lärmiljö. Men en lärare på Åkerskolan lyfter 

svårigheten med att diskutera utveckling av lärmiljön, även om det finns ett bra underlag eftersom 

lärarna i arbetslaget ofta tyckte olika och att det kunde vara svårt att komma fram till gemensamma 

mål eller ett gemensamt arbetssätt. Läraren tar upp området kontroll som exempel och specifikt en 

fråga kring gemensamma regler i klassrummet. Lärarna tycker olika kring vilka regler som är viktiga. 

Vissa lärare är noggranna med regler, andra inte. Vad läraren påpekar handlar om att det finns olika 

synsätt bland lärare för vad som är en bra lärmiljö. Detta kan göra att lärare skattar lärmiljön olika, 

men även att det kan bli svårt att komma fram till hur den ska utvecklas. På Ängsskolan påpekade 

lärarna att det blir viktigt att gå igenom frågorna tillsammans, såsom de gjorde under samtalet. Det var 

givande menade en lärare eftersom de upptäckte att de tänkt olika kring en del frågor. Så är det också 

tänkt att skattningsmaterialet ska användas.  

Sammanfattningsvis visar denna utprövning att skattningsverktyget har tagit fram olika profiler för två 

olika lärmiljöer, som verkar stämma enligt lärare och enligt intervju med eleverna. Profilerna visar 

starka och svaga aspekter av lärmiljön, även om det vid ena skattningen blev en ganska jämn skattning 

för alla 10 aspekter. Dessa profiler ansågs kunna fungera som underlag vid diskussion, men att 

svårigheten kan ligga i att komma överens kring vad som ska utveckla och hur.  

Överensstämmelse mellan skattningar 
Lärarna på Åkersskolan är sällan helt överens men de är å andra sidan inte helt oense heller. Vid två 

frågor inom kategorierna Stimulans och Säkerhet (fråga 4 och 16) skiljer sig svaren åt då en lärare 

markerade det lägsta, en det mittersta och en det högsta alternativet. För övrigt ligger skillnaden i att 

        
 

Figur 3: Spindeldiagram som visar skattningen av Åkerskolans och Ängsskolans lärmiljöer, baserade på 

medelvärden från lärare för de 10 områdena (Åkerskolan n=3; Ängsskolan n=3). 
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alternativ bredvid varandra har markerats, exempelvis att det lägsta alternativet och det mittersta 

alternativet har valts, vilket ändå tyder på att lärarnas skattningar på Åkerskolan drar åt samma håll. 

Vid 21 av 50 frågor är de helt överens då samma alternativ har markerats. Lärarna på Ängsskolan är 

mer överens, på så sätt att 27 av 50 frågor har markerats med samma alternativ. Ängsskolans lärare har 

ingen fråga där de är helt oense på så sätt att de markerade ett varsitt alternativ.  Deras skattning ser ut 

som på Åkersskolan, genom att alternativ bredvid varandra har markerats.  

Eleverna på Åkersskolan är de som är mest oense. Endast vid åtta frågor markerar de samma svar. De 

ger tre olika svar vid åtta frågor. Vid valet av elever önskades de elever som kan se lärmiljön ur olika 

perspektiv. Denna önskan kan ha slagit in mycket väl just på Åkersskolan. De tre eleverna visade 

ganska olika personligheter och därav kan svaren ha blivit olika. Men det kan även vara så att de 

representerar olika åsikter i en klass som är ganska splittrad. Även Ängsskolans elever visade förstås 

olika personligheter. Men de verkade alla tre positiva och nöjda samt att de beskrev klassen på 

liknande sätt. Ängsskolans elever är helt överens vid 27 frågor, samma antal som deras lärare. De 

tyckte olika vid fråga 16, som handlar om slagsmål och våld på skolan. Att eleverna på Ängsskolan 

var mer överens än eleverna på Åkerskolan skulle kunna bero på de olika lärmiljöer de befann sig i. 

Att vara nöjd och att ha delaktighet i klassen, såsom Ängsskolans elever, kan vara orsak till att de 

svarar mer lika. På Åkersskolan svarade de olika kanske för att de var mer eller mindre kritiska och 

observanta på händelser eller för att de var olika beroende av en god lärmiljö.  

Då det gäller överensstämmelse mellan skattare är det vissa frågor som sticker ut i sammanställningen 

av elevernas och lärarnas svar. Däribland fråga 16 (Säkerhet), men även fråga fyra (Stimulans). På 

Åkerskolan markerade lärarna och eleverna ett alternativ var vid fråga 4 (Se bild nedan). En lärare 

menar under samtalet att alla alternativ i frågan kan markeras. Lärare har svårt att motivera ibland. Det 

betyder inte att de inte älskar sina ämnen, eller att de inte är effektiva, förklarade läraren i samtalet. 

Lärare kan vara bra på att motivera andra klasser, menar en annan av Åkerskolans lärare, och tyckte 

det känns tråkigt att kryssa för det lägsta alternativet bara för att just denna klass var svårmotiverad. 

Men frågan behöver inte ses utifrån hur klassen är att motivera. Eftersom det står ”sina elever” kan 

denna fråga ses som en generell fråga om hur lärarna i arbetslaget är då det gäller att stimulera elever 

som de undervisar. Lärarna är inte överens i denna fråga och det kan bero på att den är svår att tolka.  

4 
 Några lärare har svårt 

att motivera och 

inspirera sina elever 

ibland 

 De flesta lärare har ett 

genuint intresse för sina 

ämnen och är effektiva i sin 

undervisning 

 De flesta lärare i denna grupp 

älskar sina ämnen och gillar att 

arbeta med ungdomar med 

detta uppdrag  

Vid fråga 16 markerade lärarna på Åkerskolan ett varsitt alternativ och eleverna svarade två olika 

alternativ. Lärarna på Ängsskolan valde det mittersta och det högsta alternativet, medan eleverna 

markerar det högsta och det lägsta. Frågan besvarades således ganska olika av alla respondenter. Den 

handlar om våld och slagsmål på skolan och syftar till att ta reda på i vilken grad det förekommer, om 

det förekommer (Se bild nedan). Funderingar kring begreppet slagsmål framkom i samtal med lärare 

och elever. Ordet som lärare och elever nämner istället, på båda skolor, är ”skojbråk”. Det förekommer 

och det är svårt ibland att veta om det är på allvar eller inte. En av lärarna påpekar att ordet slagsmål 

känns starkt och kanske är det därför vissa lärare inte markerar det lägsta alternativet. Men att markera 

något av de andra alternativen är att inte se vad som händer, menade läraren. På Ängsskolan nämnde 

två elever att det fanns, men tyckte inte att det berörde dem. De elever som menade att det förekom 

kunde ge egna berättelser och verkade berörda av slagsmål på skolan. Hur elever och lärare har svarat 

kan bero på hur de berörs av händelser på skolan och hur de tolkar begreppen. 
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16 
 Det förekommer slagsmål 

eller våld mellan elever i 

denna grupp /och på 

skolan    

 Det händer mycket sällan 

att något slagsmål eller våld 

inträffar i denna grupp/ och 

på skolan 

 Det förekommer inga 

slagsmål eller våld mellan 

elever i denna grupp /och 

på skolan 

Överlag skattar lärarna lägre än eleverna på båda skolor (Figur 4). På Åkerskolan skattar lärarna lägre 

än eleverna inom alla områden förutom två; Säkerhet där lärarna skattar lite högre samt Ansvar där 

elever och lärare skattar lika. Ängsskolans lärare skattade lägre än eleverna inom alla områden, 

förutom Inflytande och Kreativitet där lärarna skattade snäppet högre än eleverna. En lärare funderade 

på om eleverna varit extra positiva för att de tyckte det var roligt att bli intervjuade. Det kan dock 

konstateras att lärarna och eleverna på Åkersskolan gemensamt ger en ganska negativ bild, med flest 

låga alternativ, det vill säga många frågor som ses som en utmaning i gruppen. Medan däremot 

Ängsskolans lärare och elever ger en positiv bild, med flera högre alternativ markerade, vilket innebär 

att de ser fler områden som en styrka i gruppen. 

 

Analys av överensstämmelse mellan skattare visade i regel fler signifikanser (god överensstämmelse) 

på Ängsskolan än på Åkerskolan. I tabell 3 återges resultat av kappanalysen mellan lärare och elever 

på respektive skola. Mellan lärare och elever på Ängsskolan framkom fler kappavärden som var över 

0.20, det vill säga godtagbara, än mellan lärare och elever på Åkersskolan. (Se figur 4 för tolkning av 

kappavärden). Två analysresultat på Åkerskolan gav en kappakoefficient som var godtagbar. En av 

dem låg strax över 0.20 och det högsta värdet på Åkerskolan blev kappa 0.24. Läraren som står för 

högst kappa på Åkerskolan var den lärare som ansåg sig känna eleverna väl och därför ansåg att det 

var lätt att svara på frågorna. På Ängsskolan gav fyra analysresultat en kappa över 0.20 och överlag 

högre kappavärden än på Åkerskolan. Den högsta Kappakoefficienten fick samma lärare med två olika 

elever; kappa, 0,32. Att samma lärare står för bästa överensstämmelsen kan ha olika orsaker. Kanske 

beror det på att läraren kände klassen väl, undervisade dem mycket eller kände till skolan väl. Att 

överensstämmelse fanns med just dessa elever kan bero på att de gav ganska genomsnittliga svar. Den 

tredje eleven var mycket positiv i sina svar. Mellan den eleven och läraren blev kappavärdet 0,20.   

Även i analysen av överensstämmelse lärare emellan och elever emellan har Ängsskolan en bättre 

överensstämmelse mellan respondenternas svar än vad Åkerskolan har (Tabell 4). Mellan två av 

Åkerskolans lärare är det en rimlig överensstämmelse, med en kappakoefficient på 0.48. Här finns 

signifikant överensstämmelse. Den ena av dessa har även en godtagbar överensstämmelse med en 

annan lärare, med en kappakoefficient på 0.24. Lärare ett och två är däremot inte överens. Eleverna på 

Åkersskolan är inte överens, som konstaterats tidigare, vilket även kappavärden indikerar, där ingen 

  
Figur 4: Medelvärde för lärares och elevers skattningar på respektive skolor. 
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signifikans finns. Ängsskolans analysresultat har godtagbara och rimliga kappavärden både mellan 

lärare och mellan elever. Mellan två elever finns även en betydande överensstämmelse med en 

kappakoefficient på 0.64.  

 

Tabell 3: Överensstämmelse mellan varje lärare och varje elev på respektive skola.
*
 

Lärmiljö Skattare Kappa T -värde Signifikans 

Klass ÅS Lärare1 x Elev1 .026 .243 .808 

Lärare1 x Elev2 .209 2.01 .044 

Lärare1 x Elev3 .028 .246 .805 

Lärare2 x Elev1 .196 1.94 .052 

Lärare2 x Elev2 .010 0.08 .931 

Lärare2 x Elev3 .092 .882 .378 

Lärare3 x Elev1 .248 2.25 .024 

Lärare3 x Elev2 .116 1.07 .281 

Lärare3 x Elev3 .073 .610 .542 

Klass ÄS Lärare1 x Elev1 .198 1.91 .055 

Lärare1 x Elev2 .322 2.77 .006 

Lärare1 x Elev3 .322 2.96 .003 

Lärare2 x Elev1 .061 .978 .328 

Lärare2 x Elev2 .146 1.81 .070 

Lärare2 x Elev3 .221 3.18 .001 

Lärare3 x Elev1 .017 0.16 .867 

Lärare3 x Elev2 .125 1.05 .293 

Lärare3 x Elev3 .301 2.80 .005 

 

Tabell 4: Överensstämmelse lärare emellan och elever emellan på respektive skola.
*
 

Lärmiljö Skattare Kappa T -värde Signifikans 

Klass ÅS Lärare 1x2 .027 0.23 .818 

 Lärare 2x3 .242 1.89 .058 

 Lärare 1x3 .488 3.79 .000 

 Elev 1x2 .069 0.74 .454 

 Elev 2x3 .052 0.56 .573 

 Elev 1x3 .020 0.18 .851 

Klass ÄS Lärare 1x2 .224 2.45 .014 

 Lärare 2x3 .239 2.19 .028 

 Lärare 1x3 .431 3.52 .000 

 Elev 1x2 .641 5.56 .000 

 Elev 2x3 .362 3.08 .002 

 Elev 1x3 .332 2.82 .005 

Lärarna på Åkerskolan menade att det är eleverna som har bäst insikt i sin lärmiljö, vilket är intressant 

då just dessa tre elever var ganska oense. En lärare påpekar att eleverna träffas flera timmar varje dag, 

medan läraren träffar dem några timmar i veckan. En annan lärare menar att eleverna ser allt som 

händer i klassrummet och läraren har svårt att höra och se allt. Mycket kan hända då lärare inte är 

närvarande. En av dessa lärare på Åkerskolan säger även att elever kan vara nöjda eftersom de kanske 

inte har något att jämföra med, medan däremot lärarna ser att de behöver bättre lärmiljö. Därför skattar 

kanske eleverna högre och lärarna lägre. Överlag menade dock lärarna på Åkerskolan att det är 

eleverna som vet mest om sin skolmiljö, även om de inte alltid vet vad som är bäst för dem. På 

Ängsskolan menade lärarna att både elevernas och lärarnas ord kan behövas för att ge en tillförlitlig 

bild av lärmiljön och det sociala klimatet. Där framkom även att observation av lärmiljön kan behövas.  

                                                      
* T-värde visar signifikant samband om värdet är cirka 2 eller högre. Rekommenderade gränser 

för signifikans är mellan 0- 0,05 (p-värde). 
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Sammanfattningsvis visar denna utprövning av skattningsverktyget att lärare i studien i princip var 

överens, eftersom svaren ett fåtal gånger blev helt olika och vid ungefär hälften av frågorna var svaren 

lika. Vid två frågor ger alla respondenter mycket olika svar. Åkerskolans elever var mest oense, vilket 

kan bero på deras olika personligheter och hur de uppfattar sin skolsituation. Ängsskolan hade en mer 

positiv skolsituation och de var mer överens. Enligt lärarna kanske eleverna har bättre insyn i sin 

lärmiljö, men lärarna har å andra sidan mer kunskap om hur det ska vara. Både lärares och elevers ord 

kan behövas för att skatta lärmiljön, enligt lärare i denna studie. Resultat av sambandsanalys visar att 

bättre överensstämmelse finns bland skattarna på Ängsskolan, än på Åkersskolan. Överensstämmelse 

mellan eleverna på Åkersskolan visar ingen signifikans alls.  

Förbättringsområden 
Några formuleringar i skattningsverktyget har visat sig otydliga eller problematiska. Hur respondenter 

tolkar olika svarsalternativ påverkar resultatet och dess reliabilitet. En lärare önskade en tydligare 

fingervisning för vad vissa frågor handlade om, i form av några exempel. Just denna önskan gällde 

exempel på ansvar i klassrummet och kreativ aktivitet i anslutning till skolan, som några frågor 

handlade om. Fler exempel då frågor behövde förtydliganden kom fram i lärarsamtalen eller under 

elevintervjuerna. 

Begreppet intresseområde som förekommer i fråga 9 (Lärande) väckte funderingar hos lärare och 

elever (Se bild nedan). En lärare på Åkerskolan skrev i anteckningsfältet att eleverna inte får fördjupa 

sig i ”egna intresseområden, bara lärarens/ämnets”.  Vid elevintervjuerna frågades om fördjupning 

valdes utifrån eget intresse. Ingen elev berättade att de själva kommit med förslag på fördjupning som 

de sedan fått göra. De nämnde att de till exempel fått göra fördjupningsdelen i matteboken eller att de 

fått välja på olika områden inom ämnet att arbeta med. De upplevde att de fick fördjupa sig och alla 

svarade mittalternativet, förutom en elev som tyckte att det fanns goda möjligheter och svarade det 

högsta alternativet. Om det endast är vid elevens eget val utifrån eget intresse som mittalternativet och 

det högsta alternativet kan markeras hade alla elever behövt markera det lägsta. Lärarna på Åkerskolan 

svarade negativt på denna fråga. Lärarna på Ängsskolan svarade positivt och det framkom i samtalet 

att de hade fördjupningsperioder, därför hade lärarna svarat positivt, även om eleverna inte alltid fick 

välja själva. Begreppet intresseområde kan tolkas som att fördjupningen måste utgå ifrån elevens eget 

intresse. Även formuleringen ”vid behov” indikerar att det är eleven som ska styra fördjupningen. 

Kanske är detta svårt då betygskrav ofta styr vad de ska lära sig. Begreppet intresseområde kan behöva 

förtydligas eller så kan det skapa givande diskussioner för att utveckla individanpassad undervisning.   

9 
 Elever får sällan 

möjlighet att fördjupa 

sig inom ett specifikt 

intresseområde 

 Elever får vid behov vissa 

möjligheter att fördjupa sig 

inom ett eller flera 

intresseområden 

 Elever får goda möjlighet att 

fördjupa sina kunskaper och 

utveckla sin skicklighet inom ett 

eller flera intresseområde  

Formuleringar som kommenterades eller väckte undran fanns till exempel i fråga 20 (Säkerhet) och 

fråga 49 (Kreativitet). Fråga 20 handlar om skolmiljöns säkerhet och alternativet i mitten lyder: 

”Skolmiljön är övervägande säker för eleverna och befintliga risker har identifierats och åtgärdats”. En 

lärare påpekar i samtalet att risker alltid finns. En lärare lägger till i anteckningsfältet att ” befintliga 

risker har inte ’skrivits ner’ eller kartlagts”. Alternativet kan tolkas som om alla risker har identifierats 

med någon form av kartläggning och åtgärdats till den grad att de inte finns mer. Mer rimligt kan vara 

att risker identifieras och åtgärdas, det vill säga att ändra verbens tempus för att förtydliga att det ännu 

finns utvecklingsmöjligheter. I fråga 49 lyder alternativ två: ”De estetiska ämnena är lika viktiga som 
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de teoretiska och har en viss reserverad plats i elevernas läroplan”. Eleverna valde utifrån att de (alla) 

tyckte att teoretiska ämnen var viktigare. En elev sa att de har till exempel bild och musik, men att de 

inte kändes som en lika viktig kunskap. Eleverna har dessa ämnen eftersom det står i läroplanen att de 

ska ha det. Vad som menas med ”reserverad plats i elevernas läroplan” kan behöva ett förtydligande.   

Även begrepp som ”regelbundet” kan tolkas olika eller ge missvisande svar. En elev på Ängsskolan 

berättar att lärarna ofta hade diskussioner med klassen om skolmiljön, undervisningen och saker de 

kan påverka. De hade detta i form av klassråd, elevråd samt att de på mentorstiden kunde diskutera 

och utvärdera arbetssätt i undervisningen. Eleven upplevde däremot inte att detta skedde regelbundet, 

därav markerades alternativ två istället för tre i frågor om Inflytande. Ängsskolans lärare skattade 

området inflytande högre än eleverna, vilket tyder på att inflytande sker regelbundet eller att lärarna 

upplever att de har ett väl fungerande klassråd och elevråd. Oavsett verkade det som att eleverna på 

Ängsskolan upplevde att de hade mycket inflytande och att det även var en stor del av skolans 

arbetssätt. Ordet regelbundet kanske bör ersättas eller paras ihop med ordet ofta.  

Under samtalet med lärarna på Ängsskolan funderar de över varför resultatet inom området Kreativitet 

blivit så lågt. Fråga 46 och fråga 47 (Se bild nedan) tar upp kreativ samt praktisk aktivitet i anslutning 

till skolan. I samtalet med eleverna markerades det lägsta alternativet, eftersom det inte fanns någon 

teater- eller dansgrupp, kör eller liknande som eleverna kunde delta i och som fanns i anslutning till 

skolan. Däremot kommer det fram i samtalet med lärarna att de medvetet hade mycket kreativa och 

praktiska uppgifter i den ordinarie undervisningen. De hade skapande aktiviteter under lektionstid 

samt under en vecka varje termin då eleverna själva fick komma med förslag och välja aktivitet (Det 

som kallas Elevens val). Dessa aktiviteter kunde till exempel vara att spela i ett band eller göra en 

film. Detta skulle kunna stämma in på det högsta alternativet i dessa två frågor. Det lägsta alternativet 

kan också vara korrekt då formuleringen ”i anslutning till skolan” kan tolkas som att det inte är i 

undervisning utan efter skoltid. Ordet ”delta” kan även tolkas som att eleven ska gå med i en grupp 

eller liknande. Kanske borde ordet ”erbjuds” som står i det högsta alternativet även stå i de andra två 

alternativen samt ”ordinarie undervisning”. Detta för att innehållet i alternativen ska bli mer lika och 

att det ska finnas en tydlig stegring i alternativens innehåll, från utmaning till styrka. Även i fråga 4, 

som nämnts tidigare, fanns en sådan problematik och respondenterna gav mycket olika svar. Fråga 47 

har samma alternativ som fråga 46, fast med begreppen ”praktiska aktiviteter” och ”praktisk karaktär”. 

Samma svårighet att svara uppstod där. Att det blev lågt resultat på Kreativitet på Ängsskolan (även på 

Åkerskolan, men där lyftes inte frågan med lärarna) kan bero på att alternativen behöver förtydligas, 

för att inte skapa missförstånd.  

46 
 Elever i denna grupp 

deltar inte i någon 

nämnvärt omfattning i 

estetiska aktiviteter i 

anslutning till skolan   

 Elever i denna grupp 

deltar i några 

aktiviteter av estetisk 

karaktär i anslutning 

till skola 

 Elever erbjuds rika möjlighet att 

skapa och delta i estetiska 

aktiviteter inom ramen för den 

ordinarie undervisning i alla 

ämnen och  i integrerad form 

Vissa frågors alternativ verkade skapa svårighet att välja, vilket delvis framkommer i de anteckningar 

som gjorts av lärare samt i elevintervjuer. Då jag till exempel ställde fråga 27 (Se bild nedan) till 

eleverna verkade de gå mycket på känsla i sina svar. Det vill säga i vilken grad eleverna upplevde att 

de brydde sig om varandra. Lärare på Åkerskolan har lagt till kommentarer i anteckningsfältet vid 

denna fråga. En lärare som svarat det lägsta alternativet skrev: ”några elever i gruppen”. En annan 

lärare som svarat mittalternativet skrev: ”med några undantag”. Om alternativet i mitten istället 

formulerats ”de flesta elever bryr sig om varandra” hade båda lärarna förmodligen kunnat markera det 

utan kommentar.  



27 

 

27  Eleverna bryr sig inte 

om varandra 
 Eleverna bryr sig om 

varandra 
 Eleverna bryr sig om varandra, och det 

gäller varje elev i gruppen 

De formuleringar som används för att markera en stegring mellan alternativen är inte återkommande 

samma, vilken kan göra att varje fråga blir en ny form att sätta sig in i. Benämningar i det lägsta 

alternativet som indikerar att det handlar om några elever är till exempel: ”en grupp av elever”, ”vissa 

elever”.  Mest förekommande är att det står ”De flesta elever” eller ”Många elever” med ett negativt 

påstående som följer, vilket bör innebära att några elever är.  Att det blir svårt att besvara eller sätta sig 

in i vissa frågor kan också, som en lärare nämner i samtalet, bero på negationer. Ordet ”inte” används 

för det mesta i det lägsta alternativet, vilket kan innebära att detta alternativ och mittalternativet kan se 

lika ut, men ordet ”inte” skiljer dem åt. Läraren menade att detta kan skapa lite huvudbry. För att 

förtydliga och förenkla kan en återkommande struktur eller återkommande ord användas i alternativen, 

kanske genom att alternativens benämningar framkommer mer; att det är en utmaning (lägsta), att det 

finns utvecklingsmöjligheter (mittersta) eller är en styrka (högsta).  

Sammanfattningsvis visar denna utprövning att några av skattningsverktygets frågor upplevdes som 

svåra. Exempel på förbättringar framkom, exempelvis att förtydliga ordet ”intresseområden”. Även 

andra formuleringar som hade svårt att stämma in på verksamheten kan behöva ändras. Alternativ där 

innehållet känns olika och därmed tappar den stegring mellan alternativen som är tänkt, kan behöva 

formuleras om. Stegringen i de tre alternativen från utmaning till styrka kan behöva återkommande 

ord för att förtydliga och förenkla då skattningsverktyget ska besvaras.    

Metoddiskussion 

Metoden för denna studie har inneburit att skattningsverktyget MAVIS besvarats av sex lärare, 

strukturerade intervjuer utifrån verktygets frågor har genomförts med sex elever, lärarna har deltagit i 

samtal om materialet samt att analys genom medelvärde och Kappavärde har gjorts.   

Studiens urval är inte omfattande, men eftersom detta är den första pilotstudien för MAVIS, är även ett 

litet antal respondenter av intresse. Det hade varit givande om fler lärare hade fått pröva verktyget. En 

svårighet med att genomföra detta hade kunnat vara att finna en skola där fler lärare som undervisar 

samma klass, kanske ett helt arbetslag, kan engageras. Till denna studie, där endast tre lärare behövde 

vara aktiva på en skola, var det svårt att finna en skola som kände att de hade tid. Att engagera elever 

däremot kan vara lättare och intervjuer med fler elever hade givit en bättre helhetsbild av lärmiljön. 

Även om det hade varit givande med fler lärare och fler elever i studien, valdes ett mindre antal för att 

det skulle bli lättare att hitta skolor som kunde delta. Eftersom MAVIS är ett verktyg som ska kunna 

ge en bild av olika lärmiljöer spelade det inte någon roll vilka skolor eller vilka klasser som valdes. På 

Åkerskolan fanns möjlighet att välja en klass som hade haft, eller fortfarande hade, problem. Klassen 

på Ängsskolan hade inte något uttalat problem i sin lärmiljö. I efterhand känns detta urval av klasser 

givande då det gav indikation på att MAVIS ger olika resultat då två olika lärmiljöer skattas.  

På Ängsskolan genomfördes ett samtal i grupp med lärarna och på Åkerskolan hölls enskilda samtal. 

Det är svårt att avgöra vad som gav mest information om hur lärarna upplevde materialet. I de enskilda 

samtalen kändes det lättare att komma med följdfrågor och läraren kunde heller inte undvika att svara. 

I gruppsamtalet talade en lärare lite mer och de andra två mindre, även om alla gavs möjligheten att 
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svara på alla frågor. I gruppen blev det däremot mer fokus på materalet som sådant, inte diskussion om 

klassens lärmiljö. Det var också tanken med samtalet, men i de enskilda samtalen var det lätt hänt att 

läraren kom in på att tala om klassen, till exempel hur läraren arbetade med dem. Det kan även ha 

berott på att lärarna behövde få tala om denna klass, eftersom det fanns bekymmer med klassen.  

Lärarna fyllde i skattningsverktyget själva, medan eleverna blev intervjuade. Tanken var att lärarna 

skulle använda MAVIS såsom det är avsett och inte genom att bli intervjuade. Den extra instruktion de 

fick i form av ett missivbrev hade eventuellt kunnat uteslutas (eller delar av det), eftersom det även 

finns en instruktion på skattningsverktygets framsida. När det gäller hur anteckningsfältet i MAVIS 

ska användas kan instruktionen ha blivit dubbeltydig, då instruktionen på framsidan mer uppmanar till 

att använda detta och i missivbrevet uttrycktes detta mer vagt. Eleverna hade, såsom lärarna, också 

kunnat besvara skattningsverktyget själva, då hade inga intervjuer behövts. Men risk fanns då för att 

frågor missförståtts och analysen av överensstämmelsen mellan lärare och elever hade då inte blivit 

lika givande. Elevintervjuer eller samtal transkriberades inte, vilket eventuellt kunde ha gjorts. Men en 

nedskriven text där svar analyseras var inte denna studies syfte. Lärarna hade kunnat skriva tankar i en 

utvärderingsblankett, men samtal valdes eftersom det kan ge mer förståelse för deras funderingar. 

Uträkning av Cohens Kappa gjordes i SPSS, där fanns en oviktad Kappa att tillgå. Vid nästa validering 

av materialet kan det vara intressant att använda viktad Kappa, eftersom den tar hänsyn till ordinala 

data. Den mäter om skattare tycker mycket olika, inte bara att de markerat olika svar. I detta fall skulle 

det vara intressant då en lärare kan ha markerat lägsta alternativet och en elev det högsta. I en viktad 

kappa räknas då in att de tycker mycket olika, inte bara att de har markerat olika svar. Fler uträkningar 

än de som gjordes hade även kunnat genomföras. Exempelvis hade en Kappa koefficient för varje 

område kunnat tas ut, för att se om överensstämmelse var bättre eller sämre inom olika områden.  

Etiska aspekter 

I planeringsfasen övervägdes fördelar och nackdelar med individuella elevintervjuer och intervjuer i 

grupp. Valet att genomföra individuella intervjuer togs eftersom eleverna då kunde känna att de hade 

möjlighet att uttrycka precis som det är, utan påverkan från kamrater. Vid några elevintervjuer 

framkom information som handlade om till exempel trakasserier i klassen. Jag lät då eleven tala längre 

kring ämnet dels för att försäkra mig om att elevens mentorer var medvetna om detta och dels av 

respekt för eleven som delar med sig av personliga erfarenheter som kan vara svåra att tala om. Om 

händelsen inte verkade känd av lärare hade jag valt att fråga eleven om jag fick förmedla det vidare. 

Att svara på frågor om till exempel våld, trakasserier och utanförskap hade kunnat bli känsligt om 

elever intervjuas i grupp, särskilt om det är en klass som berörs av detta. Vid gruppintervju är det 

svårare att hålla svar anonyma, då kamraterna i gruppen kan känna igen varandra svar. Om 

gruppintervju valts hade dock fler elever kunnat delta, vilket kunde ha givit en djupare förståelse för 

deras lärmiljö. Lärare tillfrågades om en lämplig tid för intervjun, så att elever inte skulle missa viktig 

lektionstid. Vid ett tillfälle föll det sig dock så att en elev skulle skriva en diagnos i matematik då det 

var dags för intervju. Läraren bestämde att eleven kunde göra detta på eftermiddagen och eleven ville 

genomföra intervjun, därav hölls intervjun som planerat. Det är av vikt att elever som deltar i en 

forskningsstudie inte upplever att de missar viktig lektionstid.  
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Diskussion 

Utprövningen av skattningsverktyget MAVIS och resultatet för denna studie visar att materialet 

uppfattas som användbart och accepteras av deltagande lärare. Förbättringspunkter framkommer kring 

tillägg i och förtydliganden av innehåll och utformning. Resultatet gav profiler för två olika lärmiljöer 

där utvecklingspunkter och styrkor kan identifieras, även om det är svårt om skattningen ger ett jämnt 

resultat för de olika kategorierna. Lärare var ganska överens i sina skattningar, men på ena skolan där 

lärmiljön var av mer positiv karaktär fanns bättre överensstämmelse bland skattarna. Nedan diskuteras 

validiteten för materialets innehåll och utformning samt hur det kan utvecklas, hur specialpedagogiken 

kan nyttja verktyget samt hur eller om det kan användas i ett utvecklingsarbete. Diskussionen avslutas 

med förslag till vidare forskning.  

Innehåll och utformning 

Överlag uttryckte lärarna att innehållet kändes relevant och att skattningsmaterialet lyfte det som är 

viktigt för en god lärmiljö. Ett förslag som kom fram var att det kanske behövs frågor som berör 

samarbetet med föräldrar. Eventuellt berör detta inte den fysiska och sociala lärmiljön i skolan. Men 

den dialog lärare har med hemmet om vad som händer i skolan skulle kunna få betydelse för elevers 

beteende eller välmående i sin lärmiljö. I observationsinstrumentet ECERS finns en kategori som heter 

föräldrar och personal. Detta är för yngre barn, men där har forskarna bedömt att föräldraperspektivet 

behövs. Kanske är föräldraperspektivet av mer eller mindre betydelse beroende på elevernas ålder. 

Men att samarbetet med föräldrar är en skyddsfaktor för elever under skoltiden är fastställt genom 

forskning. Andra skyddsfaktorer såsom goda relationer till lärare och klasskamrater och att få lyckas i 

skolan är representerade i skattningsverktygets frågor.  

MAVIS innehåll bygger delvis på narrativer från elever mellan 7 och 17 år, dock var majoriteten av 

eleverna mellan 8 och 13 år. Det skulle kunna innebära att en del frågor är mer anpassade för denna 

åldersgrupp än för elever i övre tonåren. Några exempel på frågor som kan vara knutna till yngre 

elevers skolgång tas upp i resultatet. En lärare funderade kring frågan om ansvar i klassrummet; vad 

det skulle kunna innebära. Kanske är det vanligare med hemklassrum i grundskolans lägre årskurser 

och att ansvarsområden är svårare att finna för en elev i ett klassrum där de till exempel bara har SO. 

Ansvar skulle dock kunna betyda att tvätta bänkar, ställa in stolarna, plocka undan med mera. Men om 

ansvar framkommer som ett utvecklingsområdeområde efter en skattning, kanske hemklassrum blir 

något att lyfta i efterföljande diskussion. Att fördjupa sig i eget intresseområde, ett begrepp som lyftes 

som problematiskt, kan även det vara enklare i yngre år, då elever inte får betyg (År 2002 då den 

narrativa forskningen genomfördes fick årskurs sex inte betyg). Även om detta väckte funderingar hos 

lärare som undervisade elever i åttan är det inte sagt att det inte har en positiv inverkan på högstadiets 

lärmiljöer. Det som ger positiv lärmiljö i yngre år kan vara något som de äldre skolstadierna kan 

anamma och vice versa. Materialet bygger inte enbart på utsagor från elever utan även på Schwartz 

teori som utgår ifrån att alla människor i olika kulturer har samma mänskliga behov, samt på Moos 

teori som kan gälla olika sociala miljöer oavsett ålder. Även äldre barn behöver till exempel en trevlig 

rastverksamhet som skapar möjlighet till goda sociala relationer; inte stora skolgårdar eller utrymmen 

där mycket kan hända eller trånga korridorer som gör stök och ljud mer koncentrerat. Lärarna saknade 

inte flera eller större aspekter i materialets innehåll och de upplevde, med mindre invändningar, att 

detta material kunde användas för att bedöma en lärmiljö. Detta innebär att innehållsvaliditeten 
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(content validity) kan konstateras som godkänd, just i denna pilotstudie, vilket innebär att materialets 

innehåll verkar vara anpassat för en svensk grundskola. 

Att formulera frågorna i skattningsverktyget bör inte handla om att hitta exakta formuleringar som ska 

passa in på flera olika lärmiljöer, utan det bör mer handla om att ge exempel på när ett fenomen är en 

utmaning, när det finns utvecklingsmöjligheter och när det är en styrka. Några lärare upplevde att fler 

alternativ behövdes, då inget passade. Fler alternativ kan medföra ännu mer text och kanske att det blir 

svårare och mer krångligt. Det kan även bli svårt att definiera fler alternativ. Med enbart tre alternativ 

finns förvisso en risk att många väljer det mittersta vid majoriteten av frågorna, vilket förekom i denna 

studie. Kanske blir det så för att det högsta alternativet känns för positivt och det lägsta för negativt. 

Men om det finns en positiv eller negativ känsla kring det fenomen som frågan lyfter borde något av 

de yttersta alternativen markeras. Hur skattningsverktyget är utformat och hur enkelt det är att svara på 

frågorna påverkar dock resultatets reliabilitet (inter-rater reliability) och även validiteten (construct 

validity). Även om skattningsverktyget MAVIS inte är tänkt som ett verktyg som ska ge en exakt 

mätning av lärmiljön bör det finnas en strävan mot överensstämmelse mellan respondenters svar. Det 

behöver vara användarvänligt, särskilt eftersom lärare själva ska fylla i. Några frågor upplevdes av en 

lärare som snarlika, vilket kan innebära en fördjupning och ett säkerställande av ett tillförlitligt resultat 

inom det området. Men det kan även trötta ut och försvåra för respondenten. Det lyftes även av fler 

lärare att det var svårt att hålla isär perspektiven. Ibland berörde frågorna hela skolan, ibland klassen, 

ibland eleverna ibland lärarna. Om det är otydligt vilket perspektiv lärarna ska ha kan det påverka 

skattningens resultat. Varje fråga har dock tre alternativ som består av en kort beskrivande text, ibland 

en rad. Där framgår vad den frågan handlar om. Om en fråga besvarades med klassen i åtanke, då det 

egentligen handlade om hela skolan, skulle det kunna indikera att de svarade snabbt och inte läste 

noggrant. Lärarna på Ängsskolan besvarade frågorna på ganska kort tid, enligt vad de själva sa. 

Lärarna på Åkerskolan funderade även kring vilket tidsperspektiv de skulle ha. Frågan är om detta är 

relevant. Mittalternativet indikerar att klassens lärmiljö kan ha varit annorlunda för en tid sedan då 

rubriken för detta alternativ är: Detta har vi arbetat en del med men det finns utvecklingsmöjligheter. 

Om det alternativet markeras innebär det att tiden är nu, men att det kan ha sett annorlunda ut förut. 

Dock finns frågor (särskilt fråga fyra, 46 och 47) som kan behöva omformuleringar i sina alternativ. 

Även om det finns rubriker på alternativen (utmaning, utvecklingsmöjligheter, styrka) kan det 

upplevas svårt att svara om alternativen till synes beskriver olika fenomen, istället för att beskriva en 

utveckling inom samma fenomen. Även begreppen ”slagsmål och våld” verkade upplevas som en 

problematiska, eftersom det var ord som upplevdes olika och då förekomsten av ”skojbråk” togs med 

olika allvar. Fler formuleringar att fundera på inför en utveckling av skattningsverktyget utformning 

kom fram i resultatet. Det var fråga 9, fråga 20 och fråga 49 som väckte undran samt begreppet 

”regelbundet”. Att finna rätt begrepp, som ska fungera för olika lärare i olika skolmiljöer och som inte 

ska kunna missförstås är dock svårt. Men att förenkla för respondenterna och försöka undvika 

otydligheter bör förbättra användarvänligheten och skapa mer acceptans för skattningsverktyget.  

Deltagande lärare upplevde det som svårt att svara ibland och det kan handla om är att benämningarna 

(rubrikerna) på de olika alternativen bör betonas mer eller att vissa ord behöver vara återkommande i 

alternativen för att skapa en synlig struktur. Det skulle kunna underlätta i valet av alternativ. Dessa 

benämningar, att det är en utmaning, att det finns utvecklingsmöjligheter och att det är en styrka är de 

samma som i APERS självvärdering för lärare. Skattningsverktygen APERS och MAVIS ser likadana 

ut med tre alternativ och en kolumn för anteckningar. APERS är ett väl beprövat material och bör 

därför fungera som god förebild. Observationsmaterialet ECERS har en skala som går från otillräckligt 

till utmärkt. Om frågorna i MAVIS skulle formuleras om på liknande sätt skulle det kunna innebära att 

läraren får ett påstående som sedan följs av att läraren ska markera om det är en utmaning, att det finns 
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utvecklingsmöjligheter eller att det är en styrka, vilket kan bli en tydlig återkommande struktur med 

mindre text. Nackdelen med det är att formulera ett tillräcklig beskrivande påstående, som kanske 

även behöver väva in hur det ser ut då det är positivt eller negativt. Det viktiga är att få fram att lärarna 

inte ska tolka varje ord i frågorna och finna det perfekta alternativet, utan de ska bedöma graden av 

kvalitet för varje aspekt av lärmiljön som verktyget tar upp. Att lärare på olika skolor som skattar olika 

lärmiljöer alltid ska känna att det finns ett alternativ som passar just dem kan bli svårt att åstadkomma. 

Men om inget alternativ passar kan ett av dem markeras och sedan görs ett förtydligande i kolumnen 

för anteckningar. Lärarna i denna studie hade kanske behövt mer information om hur anteckningsfältet 

kunde användas. Eftersom det användes ganska sparsamt, samt att det inte tog så långt tid att svara på 

frågorna kan det indikera att skattningsverktyget hade kunnat fyllas i med mer eftertanke. Eventuellt 

behövs mer utförlig instruktion inför skattningen för att engagera lärarna i att tänka igenom sina svar. 

En muntlig instruktion innan skattningen kanske behövs, för att försäkra sig om att alla förstått hur 

verktyget är tänkt att användas och vad det gör för nytta.  

Specialpedagogik och förebyggande arbete 

Specialpedagogik innebär att med ett relationellt perspektiv hjälpa elever som hamnat i svårigheter och 

med ett förebyggande arbete sträva mot en lärmiljö som passar alla elever och i detta särskilt värna om 

elever som har det svårt i skolan. Specialpedagogens arbete kan innebära att genomföra pedagogiska 

kartläggningar, men det bör även innefatta att förmedla specialpedagogisk kunskap till lärare och övrig 

skolpersonal. Då en pedagogisk kartläggning görs ska det ske på organisation-, grupp-, undervisnings- 

och individnivå, vilket delvis kräver ett relationellt perspektiv. Men mer vanligt är att fokus hamnar på 

individens svårigheter och att åtgärder sätts in efter det. Kanske beror detta på att betyg blir riktlinjer 

för vilken åtgärd som ska vidtas. Betygsättning utgår ifrån ett individperspektiv medan bedömning av 

lärmiljö utgår ifrån ett relationellt perspektiv, därför bör en specialpedagog ha fokus på det senare. 

Elever som mår bra och upplever en trygghet i skolan presterar bättre, särskilt elever i behov av stöd, 

eftersom de är mer känsliga för sämre lärmiljöer. Därmed inte sagt att skolan helt borde gå ifrån det 

individuella perspektivet, eftersom även det behövs ibland.  

Då en pedagogisk kartläggning är gjord kan det vara svårt att ändra en lärares undervisning eller 

klassens lärmiljö om det är vad som behövs. Om specialpedagogen samarbetar med lärarna i detta bör 

det bli enklare att genomföra förändringar. Skattningsverktyget behandlar inte lärmiljö på individnivå, 

men på gruppnivå och undervisningsnivå samt även organisationsnivå, eller skolnivå. Det kan då ses 

som ett verktyg som specialpedagogen kan använda för att utreda en skolsituation för inte bara en elev 

utan för flera elever. Det skulle kunna hjälpa specialpedagoger att ha ett relationellt perspektiv samt att 

i samarbete med lärarna genomföra de förbättringar som kan behövas. Kanske kan skattningsverktyget 

användas som en form av pedagogisk kartläggning för specialpedagoger. Då en lärmiljö ska utredas 

kan specialpedagogen samla in skattningar från lärare och elever och sammanställa resultatet, såsom i 

denna studie. Om MAVIS även kan bli ett underlag för observation kan det vara till stor hjälp för att få 

en heltäckande bild av klassens lärmiljö. Det skulle kunna innefatta någon form av utbildning för att 

skattningsmaterialet ska kunna användas till fullo och ge tillförlitliga resultat. I utprövningen av 

materialet CLASS ha det konstaterats att observatörer går att utbilda så att en skattning blir tillförlitlig, 

även om den genomförs av olika observatörer. Nackdelen med observation, utförd av specialpedagog, 

är att samarbetet med lärarna kan gå förlorat. Det positiva med att lärarna skattar lärmiljön är att de 

blir delaktiga från början i arbetet mot den förändring som de i allra högsta grad kommer att beröras 

av. Lärare observerar dagligen olika lärmiljöer i sitt arbete, även om det inte alltid sker medvetet. Då 

de, som i denna studie, fyller i skattningsverktyget gör de detta utifrån sina egna observationer. 
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Kanske behövs först instruktion till skattningsverktyget, en beskrivning av den teoretiska modellen 

och av kategorierna, så att lärare sedan kan ha detta i åtanke och observera klassen innan frågorna 

besvaras. Detta som en enklare form av utbildning. Fördelen med observation är att det går att studera 

fenomenet direkt såsom det är, men då behöver observatören, det vill säga läraren, veta vad som ska 

observeras. En specialpedagog kan även göra en egen skattning genom att kanske medverka på 

lektioner. Det finns dock en problematik att ha i åtanke då det gäller att genom observation och 

skattning bedöma en lärmiljö och sedan bedriva ett förändringsarbete. Pedagogiska kartläggningar är 

till exempel sällan så allsidiga som de behöver vara och kanske kan detta bero på det som skolan så 

ofta verkar ha brist på; tid. Att bedöma lärmiljöer och att skapa ett ordentligt underlag för diskussion 

kan bli tidskrävande, särskilt om det ska innefatta observation. Men kanske är detta specialpedagogens 

funktion och uppgift framöver. Om specialpedagogik ska finna sin plats i skolvärlden som en 

förebyggande pedagogik med ett relationellt perspektiv kan utredning av lärmiljö i syfte att utveckla 

den till alla elevers bästa, vara en väg att gå.  

Specialpedagogen bör vara engagerad i utredning och utveckling av lärmiljön, men så även lärarna. 

Mycket finns att vinna på detta samarbete. Det kan leda till att kunskap inom specialpedagogik sprids. 

De 10 kategorier som MAVIS består av har sin grund i forskning och teorier. Att specialpedagog och 

lärare gemensamt diskuterar de olika aspekterna av lärmiljön skapar en medvetenhet för lärmiljöns 

betydelse. Det kan även skapa ett gemensamt yrkesspråk kring det sociala klimatet och lärmiljön. Om 

exempelvis området Kontroll får låga resultat i en skattning och behöver utvecklas kan lärare behöva 

hjälp att hitta information om just detta område. Där kan specialpedagogen bistå med att finna material 

inom området. Med inläst material och reflektion kan arbetslaget tillsammans med specialpedagog 

besluta hur de kan utveckla lärmiljön. Specialpedagogen kan behöva vara med som stöd eller som 

samtalsledare, för att ge specialpedagogiska perspektiv och värna om elevernas behov. I denna studie 

framkom en problematik kring frågan om elevers möjlighet att fördjupa sig i eget intresseområde, 

eftersom läraren väljer fördjupning, inte eleven (Lärande). Det viktiga i detta skulle kunna vara att 

individanpassningar finns i undervisningen, så att lärare inte enbart utgår ifrån en norm av vad elever 

borde klara i en viss ålder. Detta är ett exempel på att specialpedagogen behöver vara delaktig då 

elevers lärmiljö ska utvecklas, eftersom lärare kan behöva stöd för att genomföra mer individanpassad 

undervisning. Att använda MAVIS för att utreda lärmiljön i en klass kan inte ge konkreta svar på hur 

skolan ska arbeta vidare mot en förbättring. Det fungerar som ett underlag med riktlinjer för vad som 

kan utvecklas. Men hur det ska ske behöver komma inifrån skolan, från lärare, specialpedagog, eller 

om en extern profession engageras i arbetet. Specialpedagogens kunskap kan delges genom samtal och 

reflektion och kan vara en väg mot insikt i vad som behövs för eleverna. Men att driva ett sådant 

utvecklingsarbete kan vara krävande. Det gäller att samarbetet mellan lärare och specialpedagog blir 

givande på så sätt att alla känner sig delaktiga och förstår betydelsen av arbetet. Risk finns att arbetet 

stannar upp och att den önskade utvecklingen uteblir. Kanske behöver lärmiljöer diskuteras med en 

kontinuitet och kanske inte bara om problem har uppstått. Genom ett återkommande samarbete mellan 

lärare och specialpedagog kanske det förebyggande arbetet blir en naturlig del av verksamheten. Det 

kan hjälpa skolan i strävan mot ett inkluderande klassrum. 

Utredning och utveckling 

Att utveckla det sociala klimatet eller lärmiljön inbegriper ofta en stor utmaning. Skolutveckling är 

inte alltid enkelt, men verksamheten ska enligt grundskolans läroplan prövas kontinuerligt. En 

specialpedagog kan ställas inför utmaningen att undervisning, en lärmiljö eller en situation på skolan 

behöver utvecklas för att hjälpa en eller flera elever. Men förändringar behöver ske tillsammans med 
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alla de som kommer att beröras av förändringen och kan inte vara en specialpedagogs enskilda 

uppdrag. Pedagogiska metoder och förslag till utveckling genomförs inte alltid ordentligt på skolor. 

Kanske detta delvis beror på att alla inte känner sig delaktiga eller förstår betydelsen av förändringen. 

Lärare, elever och Elevhälsan behöver vara delaktiga, om en ordentlig förändring i lärmiljön ska ske, 

eftersom de alla kommer att beröras av beslut om förändringar. Vad som även kan ha betydelse då 

lärmiljön i en klass ska ändras, är samverkan med föräldrar. Om alla som berörs av förändringen 

medverkar genom att säga sin åsikt, då bör även en större förståelse skapas för de beslut som tas.  

Att elever får sin röst hörd då förändringar ska ske kan även göra dem mer motiverade och engagerade 

i förändringsarbetet. Eleverna under intervjuerna visade en vilja att få prata om sin skolsituation. De 

svarade utförligt och beskrev gärna mer än behövligt, vilket kan vara ett tecken på deras behov av att 

få bli hörda. Det material för elevskattning som tagits fram i tidigare forskning, med samma teoretiska 

modell som grund, kan användas som ett komplement till läraranas skattning. Lärare i denna studie 

menade att eleverna är de som vet mest om sin egen lärmiljö, men att de ibland saknar insikt och 

förståelse för vad som kan göra den bättre, en insikt som däremot lärarna kan ha. Specialpedagog och 

lärare har kompetensen att bedöma lärmiljö men elever har vetskap om hur det är. En blandning av 

lärares, specialpedagogens och elevernas skattning av lärmiljön kanske är det som behövs för en 

ordentlig utredning av en lärmiljö. Detta tillsammans med stöd från skolledning och föräldrar. För att 

skattningen ska ge en god grund för diskussion om lärmiljön behöver den upplevas som en värdefull 

arbetsinsats av lärare och eventuellt elever. Om det inte upplevs så finns risk att verktyget fylls i 

hastigt i väntan på diskussionen och utvecklingsarbetet. Tanken är att lärare ska göra en egen 

bedömning av vad som behöver förändras. Det vill säga att ingen bestämmer åt dem vad de behöver 

göra, utan de ska istället förse sig själva med ett diskussionsunderlag. På detta sätt får de kontroll över 

situationen och kan själva diskutera fram hur de vill arbeta, förslagsvis med en specialpedagog.  

Diskussionen med skattningsresultatet som underlag är av betydelse för att förändringsarbetet ska 

komma igång och ge resultat. Som en lärare på Ängsskolan sa, kändes samtalet efteråt intressant då 

det visade sig att lärarna tänkt olika i sina svar. En lärare menade att det blev några gissningar vid 

skattningen, men det behöver inte vara ett bekymmer eftersom det kan tas upp i diskussionen. Lärare 

kan tolka frågor olika, men om detta kommer fram i en diskussion är det givande för utvecklingen. För 

att genomföra ett förändringsarbete efter ett skattningsresultat behöver lärare komma överens och 

besluta om ett gemensamt mål. En lärare i studien menar att detta är svårt eftersom de ofta har olika 

åsikter då åtgärder ska diskuteras. Om de 10 aspekterna av lärmiljö diskuteras kan det innebära att 

deras oliktänkande belyses samtidigt som aspekterna ger dem riktlinjer för vad de ska samarbeta mot. I 

en diskussion lyfts de olika synsätten och alla ges möjlighet att förklara hur de tänker. Lärares olika 

värderingar och tankar kring elever och pedagogik, de dolda aspekterna av en organisationskultur, kan 

komma till ytan. Enligt denna studie kan skattare vara mer oense då det finns problem i lärmiljön. 

Ängsskolan som hade en mer positiv lärmiljö, enligt skattningen, hade även skattare som var mer 

överens. Negativa aspekter kan uppfattas eller beröra på olika sätt, medan positiva aspekter kanske 

lättare kan skapa en enighet om att det är bra. En stor skillnad mellan skattningarna kan därför vara 

något att vara uppmärksam på inför en diskussion.  

Oavsett vem som sammanställer resultatet av skattningarna, en lärare, en specialpedagog eller rektor, 

kan återkopplingen av resultatet behöva förberedas väl, särskilt då det finns områden som ger mycket 

lågt resultat, eller om hela skattningen ger låga värden, såsom vid Åkerskolan. Även om resultatet har 

blivit lågt är det viktigt att framföra positiva aspekter, för att inte uppgiften att förändra ska kännas för 

tung och för att uppmuntra till förändring. Att finna lösningar och tänka framåt utifrån styrkor, bör 

vara mer motiverande än att enbart diskutera brister. Både att identifiera utvecklingsområden och 
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styrkor då medelvärde ligger runt tre inom de flesta kategorier kan också vara svårt. Men positiva 

aspekter bör alltid gå att lyfta fram och bygga vidare på. I denna studie skattade eleverna högre än 

lärarna vilket var positivt att återge, dock hade det också kunnat bli tvärtom. Det finns även etiska 

aspekter att ha i åtanke då resultatet ska återges. Situationen behöver kännas trygg och positiv för 

lärarna, så att ingen känner sig tillrättavisad eller kanske tar illa vid. För att undvika detta kan det vara 

behövligt att diskussionen hålls på en generell nivå, vilket innebär att de olika aspekterna av lärmiljön 

kan diskuteras istället får att gå ner på djupet i specifika frågor. Om diskussion förs på detaljnivå, finns 

risk att någon eller några lärare kan känna sig obekväma. Det kan även vara viktigt tänka på dessa 

underliggande förväntningar, eller krav, som finns på lärare, att de ska klara av att skapa goda och 

trygga relationer med sina elever (lärares tysta kunskap). Ibland kan lärare ha svårt med detta. Att ta 

upp förslag på förbättring där det tas för givet att alla har en socioemotionell kompetens kan vara 

känsligt. Det kan även skapa en press hos lärare att få höra allt de ska klara av. Vad som även behöver 

tas i beaktande är om det på skolan finns en negativ kultur med motstånd till förändring. Men om 

lärare på detta vis, genom att själva skatta lärmiljön och diskutera resultatet gör mer delaktiga och får 

mer kontroll över situationen samt de beslut som tas, kan motstånd minska. Men kraven får inte bli för 

höga att allt ska ändras och att lärare ska genomföra vad som kan upplevas omöjligt, utan rimliga 

åtgärder bör beslutas.  

MAVIS syftar inte till att ge en exakt mätning, utan det ska fånga olika aspekter av lärmiljön, vilka 

sedan ska diskuteras. Det får inte glömmas att det är svårt att mäta kvalitet med kvantitativa metoder. 

Nyanser av lärmiljöns aspekter kan försvinna i bedömningen. Därför är den efterföljande diskussionen 

mycket viktig. Fokus bör inte hamna kring siffror och medelvärden, utan mer kring innehållet som är 

skapat för att belysa vad en positiv lärmiljö innehåller. De aspekter av lärmiljön som ska skattas kan 

vara svårfångade och till viss del subjektiva. Men då lärare sätter betyg kan även det bli subjektivt och 

svårt. Ibland tillämpas sambedömning för att undkomma oriktiga bedömningar. Detta kan jämföras 

med att bedöma lärmiljö. Om en lärmiljö skattas går det också efteråt att kostatera vad som kan 

utvecklas och vad som är bra, precis som en elev kan få veta vilka betygskrav som klarats av och vilka 

som eleven behöver sträva mot. Kanske kan det hjälpa att genom frågorna i skattningsverktyget få 

förslag på vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att lärmiljön ska utvecklas. Eftersom MAVIS är 

baserad på en teoretisk modell som prövats empiriskt ger detta en tyngd i att arbeta med just de 10 

områden som tagits fram, på samma vis som kursplaner har centrala innehåll att arbeta med. Precis 

som vid betygsättning behövs även ett yrkesspråk och en samverkan kring bedömning av lärmiljöer. 

Att bedöma lärmiljö kanske i framtiden kan bli lika vanligt som att bedöma elevers kunskap.  

Utredning och utveckling av lärmiljöer kan i ett större perspektiv hjälpa skolor att blir mer likvärdiga i 

sina lärmiljöer. Med en gemensam pedagogisk tanke om vad som karaktäriserar en god lärmiljö 

grundad i forskning kan olika skolor sträva mot samma mål. Det skulle kunna ge en enhetlighet mellan 

skolans olika åldersstadier, om lärmiljöer bedöms efter samma aspekter. Elever bör inte förändras i 

sina grundläggande behov för att de byter från årskurs sex till årskurs sju eller från nian till gymnasiet. 

Att gå från sexan till sjuan, eller att byta skola, kan idag innebära en stor förändring, även om det inte 

skulle behöva vara det. Det finns även en orättvisa mellan skolor beroende på exempelvis vilket 

kommun eller vilket område de ligger i, vilket en enskild skola kan ha svårt att påverka. Skolors som 

berörs negativt av skolmarknadens fria val, i och med ett minskande eller krävande elevunderlag, kan 

till exempel behöva mer resurser än vad de har ekonomiska medel för. Detta kan göra det svårare för 

vissa skolor att nå målen för en god lärmiljö. Men om MAVIS 10 aspekter av lärmiljö kan fungera 

som riktlinjer kan det hjälpa dessa skolor att veta vad de kan sträva mot samt att se vilka förbättringar 

som inte kräver ekonomiska medel.  
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Vidare forskning 
För en fortsatt utveckling av skattningsverktyget MAVIS behövs fler och större pilotstudier, som även 

skulle kunna genomföras med andra metoder än denna studies metod. Parallellt med denna studie 

genomfördes en annan pilotstudie på samma skolor fast med andra deltagare. I den andra studien 

mättes överensstämmelse mellan lärarnas skattning och observation av den skattade lärmiljön. Med 

hjälp av resultatet i båda dessa studier skulle en djupare analys av skattningsverktygets validitet och 

förbättringsmöjligheter kunna göras. Det kan vara intressant att jämföra vad observationer och vad 

intervjuer med elever med hjälp av skattningsverktyget gav. I vidare forskning kan ett verktyg för 

observations utvecklas som ett komplement till lärarskattning och elevskattning. En jämförelse skulle 

kunna göras med tidigare observationsmaterialel som ECERS och CLASS. Ordinalskalan i MAVIS 

har sin förlaga i APERS lärarskattning. För att förtydliga skalan med återkommande formuleringar 

eller tydligare benämningar på alternativen kan ändringar behöva göras, kanske även där med andra 

verktyg som vägledning, för att sedan utprövas igen. Att i en pilotstudie pröva både lärarskattningen 

och elevskattningen kan vara intressant, för att se om det ger ett utförligare och mer givande underlag 

för utveckling, samt för att jämföra elevers och lärares skattning.   

Då ett förslag på tillägg i MAVIS innehåll var skolans samverkan med föräldrar, kan det vara 

intressant att genom forskning se närmare på hur föräldrars attityd till skolan spelar in och vilken 

betydelse samarbetet mellan skola och hem har för elevens välmående i skolan. Eller att genom den 

forskning som redan finns inom området försöka skapa frågor till skattningsverktyget. Det skulle även 

vara intressant att undersöka om MAVIS 10 kategorier kan anpassas till olika åldersstadier, med hjälp 

av till exempel narrativer eller intervjuer med elever inom olika åldersspann. Antingen för att bekräfta 

att samma behov finns i alla åldrar eller för att försöka finna specifika aspekter eller frågeställningar 

för olika åldrar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor till lärare 

 

 
Frågor till samtal med lärare 

 

1. Ungefär hur lång tid tog det att fylla i formuläret?  

 

2. Hur upplevde du att det var att fylla i formuläret?  

 

3. Hur upplevde du frågornas formuleringar, upplägg? Någon särskild du minns?  

 

4. Hur resonerade du kring fråga… (ta upp frågor där lärarna svarat olika) 

 

5. Var det något du saknade i materialet, som berättar om klassens lärmiljö? 

 

6. Upplever du att val av elever till intervjuerna bör ha givit en rättvis bild? 

 

7. Vad tror du ger mest korrekt bild av klassens situation, att lärarna svarar på dessa frågor eller 

att eleverna gör det? 

 

8. Tror du att detta material kan fungera som ett underlag för diskussion och för att utveckla 

elevernas miljö? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 

Instruktioner för skattningsverktyget  

 

Skolan har många uppdrag och forskning visar att diskussion kring klassrumsklimat och elevers 

välbefinnande hamnar i skymundan.  

 

Vi genomför en studie som utvärderar ett skattningsformulär vars syfte är att ge en helhetsbild av den 

fysiska och sociala lärmiljön i en elevgrupp. Det kan förebygga utsatthet och psykisk ohälsa bland 

elever samt hitta det som redan fungerar bra. Detta formulär fylls i av lärare och är tänkt som underlag 

för diskussion, reflektion och utveckling av verksamheten. 

 

Skattningsformuläret är utarbetat av vår handledare Mara Westling Allodi som är professor i 

specialpedagogik. Formuläret är utvecklat ur en teoribaserad modell och består av 10 kategorier som 

anses vara grundläggande för ett gott socialt klimat. Dessa kategorier är kreativitet, stimulans, lärande, 

kompetens, säkerhet, kontroll, hjälpsamhet, delaktighet, ansvar och inflytande. För mer information 

kring modellen och materialets teoribakgrund, se den bifogade artikeln.  

 

Instruktioner:  

 Fyll i formuläret där du kan sitta ostört, beräkna att detta tar cirka 45 minuter. 

 

 Formuläret ska fyllas i med klassen i åtanke och utgå från egna tankar och erfarenheter. Ta ej 

hjälp av andra lärare. 

 

 Under tiden du besvarar de olika påståendena finns möjlighet att göra anteckningar. Använd 

gärna denna möjlighet för att utveckla, förklara eller kommentera ditt svar. 

 

 När svaren är sammanställda vill vi träffa er för att utvärdera materialet. Vid detta samtal 

önskar vi få ta del av era erfarenheter och upplevelser av att fylla i formuläret.  

 

 

Har ni frågor kring studien går det bra att kontakta oss, se information nedan. 

 

 

 

 

Vänlig hälsning 

 

Carina Yrwing   Linda Sundbom 

carinayrwing@xxx   sundbomlinda@xxx 

0708-xxx xxx    0733 – xxx xxx 

 

 

Mara Westling Allodi 

mara.allodi@xxx 
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Bilaga 3: Förfrågan om samtycke  

 

Samtycke för intervju med ELEVENS NAMN 

 

Jag heter Linda Sundbom och studerar min sista termin på Specialpedagogprogrammet på Stockholms 

universitet. Under hösten skriver jag min D-uppsats som handlar om att utvärdera elevers 

lärandemiljö. Min handledare Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, har genom ett 

forskningsprojekt tagit fram ett material för lärare, där de kan värdera arbetsmiljön på skolan och i en 

klass. En trygg och stimulerande miljö leder förstås till bättre studieresultat. Därför är detta viktigt.  

 

Min uppgift under hösten är att undersöka detta material och det kommer at göras med er dotters/sons 

klass som utgångspunkt. Tre av klassens lärare kommer att fylla i ett formulär med frågor inom 

följande områden: Kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, säkerhet, kontroll, hjälpsamhet, 

delaktighet, ansvar, inflytande. 

 

För att analysera om materialet är givande att använda vill jag intervjua tre elever i klassen och jag 

undrar nu om ni godkänner att jag intervjuar er son/dotter. Jag kommer att ställa frågor inom de 

områden som nämndes ovan. Intervjun tar cirka 30-45 minuter och min tanke är att använda 

mentorstiden, alternativt en annan tid som inte inverkar på skolarbetet.  

 

Resultatet presenteras i uppsatsen som kommer att finnas tillgänglig för allmänheten genom 

Stockholms universitets databas. Skolan och eleverna avidentifieras, vilket innebär påhittade namn 

samt att beskrivning av skola och elev inte är detaljerad på så sätt att det går att förstå vem eller vilken 

skola det är. Till min uppsats genomför jag även en likadan studie på en annan skola. 

 

Denna studie kommer ge en bild av klassens sociala klimat. Vad som fungerar och vad som kan 

utvecklas. Jag hoppas därför att ni godkänner att NAMN kan medverka i intervjun.  

 

Har ni frågor går det bra att kontakta mig, se information nedan. 

 

Vänlig hälsning 

 

Linda Sundbom  

sundbomlinda@xxx 

0733 – xxx xxx  
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