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Sammanfattning 

Skolor bör arbeta och verka för inkludering och inför detta arbete menas att ett gott fysiskt och socialt 

klimat är en förutsättning. Socialt klimat omfattar relationer och samspel vilka anses inverka på 

välmående, beteende, prestationer och som skydd mot skolmisslyckanden för elever i behov av särskilt 

stöd. Denna pilotstudie är ett första valideringsförsök av självskattningsverktyget Målsättningar och 

värderingar i skolan, MAVIS, en enkät för lärare som innehåller 50 frågor föredelade på 10 områden: 

Kreativitet, Stimulans, Lärande, Kompetens, Säkerhet, Kontroll, Hjälpsamhet, Delaktighet, Ansvar 

och Inflytande. Verktyget är utvecklat från en teoretisk modell av det sociala klimatet som definierar 

dess egenskaper utifrån universella mänskliga värderingar och behov. Syftet med studien är att 

undersöka hur detta självskattningsverktyg för lärare verkar fungera för att få en uppfattning om det 

sociala klimatet i några klasser och om det kan antas vara användbart samt ha en acceptabel 

tillförlitlighet som instrument. Syftet är även att identifiera förbättringsmöjligheter vid användandet av 

skattningsinstrumentet. Studien är förlagd på två grundskolor och deltagare är två klasser ur årskurs 

åtta och sex lärare. Metodansatsen är både kvantitativ och kvalitativ och omfattas av lärarskattningar, 

skattningar utifrån observationer samt samtal med deltagande lärare. Resultatet pekar på att skattningar 

kan visa på mönster och ge indikationer på en klass fysiska och sociala klimat. Skattningsverktyget 

öppnar upp för diskussioner utifrån skolans/elevgruppens styrkor och utvecklingsområden vilka kan 

användas av specialpedagog, lärare och skolledningen i verksamhetens förändringsarbete och 

utveckling av det fysiska och sociala klimatet.  

Nyckelord 
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Inledning 

I Sverige har vi ett utbildningssystem som utgår från att alla elever ska prestera och uppnå målen. 

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) kan en inkludering av barn och 

ungdomar i behov av särskilt stöd leda till bättre studieresultat och i förlängningen en ökad delaktighet 

i samhället. Oavsett problematik och svårigheter ska alla barn och ungdomar undervisas tillsammans i 

så stor utsträckning som möjligt. Skolor ska utvecklas till ett vara “en skola för alla” vilket kräver 

förändringar både i skolors arbetssätt men även värdegrund. 

Karlsudd (2011) menar att kategorisering och placering i särskilda undervisningsgrupper har ökat de 

senaste 20 åren trots direktiv om inkludering i de rådande styrdokumenten. Fischbein (2007) menar att 

detta har en förklaring i en syn på att variationer i elevgruppen ses som en svårighet. Segregering blir 

då en vanlig lösning medan om olikheter ses som en möjlighet så skulle detta kunna användas som ett 

steg till inkludering. Denna förändring av pedagogers elevsyn och nya arbetssätt kräver insatser. Enligt 

Björck-Åkesson (2007) behövs specialpedagoger då de kan bidra med expertkunskaper kring hur en 

inkludering kan ske på bästa sätt. Det menas att det behövs kunskap om hur variation i utveckling och 

lärande kan bemötas och hur lärmiljöer kan utformas utifrån detta. 

Isaksson (2009) menar att utifrån ett relationellt perspektiv på elever i behov av stöd belyses det att 

svårigheter uppstår när en individ möter sin omgivning, att problematiken är socialt konstruerat och 

uppstår i situationer. Hjörne och Säljö (2008) framhåller att det inte behöver handla om att elever har 

inlärningssvårigheter, utan att det är just miljön som vissa har svårt att anpassa sig till. Genom ett 

relationellt synsätt framhäver Isaksson (2009) att ansvaret för det särskilda stöd som sätts in ligger på 

hela skolan. Även Ahlberg (2001) lyfter att det är skolans personals gemensamma ansvar att skapa 

goda lärmiljöer. En förutsättning är en värdegemenskap i att varje elev, oberoende förutsättningar och 

behov, ska ha möjlighet till utveckling. 

Enligt Allodi (2007) är det sociala klimatet i en klass och på skolan av stor betydelse för trivsel och 

möjlighet till inkludering, men också för elevernas välmående och resultat. En skola som har icke 

välmående elever kan uppleva konsekvenser så som ej fungerande lärmiljöer. Många skolor har 

problem med elever som har beteendestörningar och Ogden (2011) menar att detta är en följd av 

samspelet med andra individer. Elevernas beteende bryter mot skolans regler, normer och 

förväntningar och resultatet är att eleverna stör sin egen och andras undervisning, försvårar möjlighet 

till inlärning samt att det oönskade beteendet skapar svårigheter till positiva samspel. Hautaniemi 

(2001) och Kinge (2000) framhåller att empati, att se den Andre och inte döma beteendet i sig, som 

avgörande för förutsättningar och möjligheter för skapandet av goda samspel och relationer. Ogden 

(2011) lyfter fram sunda och trygga relationer som åtgärd för att skapa goda lärmiljöer för elever med 

beteendestörning. 

Allodi (2011) menar att negativa händelser kan hamna i fokus istället för att skolan utvecklar det som 

redan skapar trygghet och välmående. När skolor genomför förändringar, framhäver Ogden (2003), att 

skolor oftast ändrar den materiella strukturen medan undervisningsstrategier lämnas orörda. En insats 

till förändring kan leda till diskussioner men sällan till förändringar av lärares beteende. Det som 

skulle kunna ge möjligheter till förändringar i skolans kultur och arbetssätt är just ett arbete med 

elevernas välbefinnande. Runström Nilsson (2012) belyser att det är individfokuseringen som gör det 

svårt att ändra på en skolas organisation och de åtgärder som sätts in. En specialpedagogs arbete med 

allsidiga utredningar och dokumentationer kring elevers behov av stöd anses kunna påverka denna 
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individfokusering. Genom att kartlägga förutsättningar och möjligheter på organisation-, grupp- och 

individnivå kan fler perspektiv tas in och visa på hela lärmiljöns betydelse. Men hur kan en skola 

utvärdera och utveckla arbetet med skolans kultur, det sociala klimatet och elevers välmående?  

Denna uppsats är en pilotstudie och ett första valideringsförsök där syftet är att undersöka hur ett 

utvärderingsverktyg för lärmiljöer kan fungera för att underlätta detta arbete och vara ett stöd i 

verksamhetens förändringsarbete och ett utvecklande av goda lärmiljöer. 

 

Denna pilotstudie är en del i ett större forskningsprojekt med att utveckla skattningsinstrumentet 

Målsättningar och värderingar i skolan, MAVIS (Allodi, 2014). Parallellt med denna studie sker en 

liknande studie (Sundbom, 2014) där elevenkäter används, istället för observationer, för att undersöka 

verktygets validitet och reliabilitet. Dessa båda studier utmynnar i två specialpedagogiska uppsatser 

och kan komma att samanalyseras för utveckling av MAVIS inför framtida bruk.  

 

Bakgrund 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolans verksamhet anpassas utefter barn och elevers olika 

behov och kunskapsnivå. I undervisningen och i skolans verksamheter ska stöd och stimulans ges så 

att de kan utvecklas så långt som möjligt. Assarson (2009) menar att lärare kan ställas inför dilemma 

när det gäller de kunskapsmål som elever ska uppnå inom skolan. Elever mäts utefter samma mål och 

de olikheter som finns inom elevgruppen ses ofta som problem som måste åtgärdas. Standardiserade 

tester gör undervisningen resultatinriktad och elevers förmågor kategoriseras och mäts för att sedan 

jämföras med vad som är normen för olika kunskapsmål och vad som ses som accepterande 

beteenden. Denna resultatfokusering skapar allt fler elever i behov av särskilt stöd och ett behov av allt 

mer stödinsatser för att alla elever ska passa i mallen och inte förbli avvikande.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elever få stöd för att uppnå utbildningens mål och elevhälsan ska 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande som ett stöd för detta. Vidare ska skolmiljön präglas av 

trygghet och studiero vilket ska styra hur utbildningen utformas. Detta ger stöd för ett arbete med det 

sociala klimatet på skolor. Specialpedagogiskt arbete och forskning sätter varje elevs välmående och 

framgång främst och fokuserar på insatser och förebyggande åtgärder så att varje barn och elev ska få 

möjlighet till att lyckas inom skolan. Dessa insatser handlar om relationer och inte bara om arbetet 

med enskilda elever. 

 

Socialt klimat 

En helhetssyn på elevers välmående och prestationer bidrar till att vidga det specialpedagogiska 

perspektivet till att omfatta inte bara inlärningssituationer utan hela den miljö som eleverna vistas och 

samspelar i. Detta forskningsområde kan benämnas skolklimat, skolans ethos, klassrumsklimat och 

socialt klimat. Thornberg (2013) belyser att socialt klimat i skolan baseras på normer, värden, vanor 

och traditioner inom en grupp eller en organisation. Skolklimatet är de kvalitéer som ryms i de 

interaktionsmönster som finns mellan individer på en skola. Skolklimat är inte ett gruppfenomen utan 

ett organisationsfenomen som lägger grunden för och bidrar till det sociala klimatet och livet för de 

enskilda i skolan. Thornberg (a.a) lyfter begreppet kohesion och menar att detta är en grundläggande 
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egenskap hos en grupp och utgörs av solidaritet och gruppens känsla av sammanhållning. Normer och 

kohesion är centralt för det sociala klimat som finns inom gruppen. Enligt Thornberg (a.a) 

kännetecknas ett positivt skolklimat av omtänksamma relationer, upplevelse av rättvisa och trygghet 

och att eleverna tycker om sin skola. För att uppnå ett positivt skolklimat och socialt klimat är det av 

vikt att lärare medvetet arbetar för att skapa en god miljö i klassrummet. Allodi (2010a) menar att det 

sociala klimatet i en skola omfattas av de sociala, relationella och känslomässiga situationer som 

skapas av de aktiviteter som sker i olika undervisningsmiljöer. Det sociala klimatet speglas av det 

samspel som sker mellan lärare och elev samt mellan elever. Detta samspel inkluderar relationer, 

förväntningar, kommunikation och olika grupprocesser.  

 

Ett gott socialt klimat kan främja goda prestationer bland eleverna. Relationer och samspel avspeglar 

klimatets karaktär som i sin tur kan påverka elevernas motivation, lärande, studieresultat och 

självuppfattning. Kiuru, Lerkkanen, Niemi, Poskiparta, Ahonen, Poikkeus och Nurmi (2013) visar på 

att bland elever som riskerade att få lässvårigheter i tidiga skolår och som saknade stödjande relationer 

till lärare och andra elever oftare fick studierelaterade svårigheter, medan elever som upplevde 

positiva relationer lyckades bättre med sina prestationer. Ett gott socialt klimat kan utgöra en 

stödjande och skyddande kraft, vilket leder till att eleverna i större grad skyddas mot erfarenheter av 

skolmisslyckande. Goda relationer mellan lärare och elev samt acceptans bland klasskamraterna kan 

bidra till att eleven lättare kan engagera sig i skoluppgifter och därmed utvecklar bättre läsförmåga. 

Detta tyder på att socialt klimat kan fungera som ett skydd som hindrar skolmisslyckande och ger ett 

stöd för lärande. 

 

Det sociala klimatets påverkan har betydelse på kort sikt kring elevernas välmående och resultat men 

även en långsiktig effekt. Detta styrks av forskning som visar att barn som vistats i högkvalitativa 

miljöer uppvisar en godare utveckling senare i livet än de barn som inte har gjort det (Soukakou & 

Sylva, 2010). 

 

I en skola som arbetade aktivt med det sociala klimatet genom att skapa trygghet, ta fasta på elevernas 

kreativitet, öka elevinflytandet och stimulera elevernas lärande och grupptillhörighet förbättrades 

elevresultaten, minskade skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, gav högre grad av hjälpsamhet 

och delaktighet samt ökat välbefinnande upplevdes bland eleverna (Allodi, 2011). Ett arbete med det 

sociala klimatet gynnar förmodligen alla elever, men kan visa sig särskilt gynna de elever som är i 

behov av särskilt stöd. Vid goda lärandemiljöer och där det råder ett gott socialt klimat kan 

inkludering och hjälpinsatser för elever i behov av särskilt stöd lättare genomföras. Detta underlättas 

av att elever känner en tilltro till sina lärare och om det finns stödjande relationer inom klassen (a.a). 

 

Kvalitetsbedömningar 

I Sverige har verksamheten i skolan utvärderats av forskare, byråkrater och lärare sedan mitten på 

1900-talet (Karlsson Vestman & Andersson, 2007). Dessa utvärderingar har handlat om undervisning, 

prov och betygssättning men har genomförts även för att systematiskt bedöma olika 

utbildningsprogram och nyttan av de undervisningsinsatser som satts in. Dessa utvärderingar har legat 

till grund för politiska beslut och reformer. Under 1980-talet fick pedagogisk utvärdering en mer 

praktisk pedagogisk inriktning, då utvärderingen skulle ses som ett verktyg för lokal utveckling av 

utbildning och undervisning samt för professionell utveckling. I samband med 1990-talets ekonomiska 

neddragningar fick New Public Management (NPM) ett allt större utrymme då företags 

organisationsprinciper tillämpades i den offentliga sektorn. Detta innebar att ett marknadstänkande 
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etablerades, där resultat av utvärderingar av verksamheternas brukare blev fritt tillgängliga och spridda 

via media. Även den internationella utvärderingen av skolan i form av PISA (Programme for 

international Student Assessment) fick en mer betydande roll för skolans verksamhet och politiska 

satsningar. PISA studerar ett 40-tals länders elever i årskurs nio och deras förmågor inom 

naturvetenskap, matematik, problemlösning och läsförståelse (a.a). Enligt Barton (1995) finns det 

vinnare och förlorare i detta marknadstänk då marknaden hellre belönar kommersiella beslut framför 

pedagogiska så som budget, marknadsföring och resultat. Detta resulterar i en tävlan och konkurrens 

mellan skolor men påverkar också hur resurser och stöd ges till funktionshindrade och elever i behov 

av stöd. 

 

Allodi (2013) menar att det kan finnas en risk med att skolor utsätts för NPM. Då skolor konkurrerar 

på en skolmarknad, där mätningar av skolors prestationer och måluppfyllelse jämförs, kan detta leda 

till en hämmande effekt av skolors utveckling av kvalitet i verksamheten. De humanistiska 

värderingarna kan komma att urholkas och ersättas av ekonomiska värden vilket innebär att lärarnas 

professionalitet och elevernas välmående kan få stå tillbaka för en fokusering på elevresultat och 

skolans ekonomi framhåller Allodi.  

 

Organisationsförändringar 

I skolan har social och känslomässig vägledning blivit en del av utbildningen då det finns uppsatta mål 

att elever ska få möjligheter till att utveckla intellektet samt sin personliga, sociala och känslomässiga 

sida. Bjørndal (2005) menar att för att alla elever ska kunna få en undervisning som motsvarar deras 

förmågor och förutsättningar måste lärare kunna utvärdera elevernas förutsättningar och miljö.  

För att kunna tillgodose detta är skolans personal beroende av utvärderingar och kartläggningar av 

eleverna och verksamheten. Skollag, läroplaner och kunskapsmål inom utbildningen har skapat ett 

ökat intresse och en efterfrågan kring hur mätningar, utvärderingar och vägledning ska kunna ske i 

verksamheterna. Bjørndal påpekar att en verksamhet kan utvecklas genom ett lösningsinriktat och 

systematiskt utforskande av praxis. Detta innebär att problem identifieras, data samlas in, åtgärder 

startas och att verksamhetens problem omdefinieras. Mätning av sociala och mjuka värden visar sig 

inte helt enkel. Detta kan enligt Granberg och Ohlsson (2005) bero på att det finns ett problem med att 

mäta måluppfyllelse då det finns traditioner som gör att fokus ofta läggs på det kvantitativa och inte 

det kvalitativa inom organisationen. Mätningen blir utefter det som är enklast att mäta och inte utifrån 

vad som är viktigt ur kvalitetssynpunkt.  

 

För att kunna arbeta med det sociala klimatet kan det krävas organisationsförändringar inom en skola. 

Senge (1995) menar att teamlärande är en förutsättning för detta. Vid teamlärande utvecklas förmågan 

att finna gemensamma mål vilket kan både skapa och förändra deltagarnas verklighet. Vidare menas 

att små förändringar kan leda till stora resultat men att de områden som är mest akuta är också de som 

är svårast att upptäcka. Enligt Ogden (2003) är de grundläggande problemen inom en organisation 

svåra att ta itu med och lösningar på problem endast påverkar symtomen och inte själva problemet i 

sig. Detta kan bero på att när en skola ställs inför förändringar ändras oftast den materiella strukturen 

och inte det pedagogiska arbetet och lärarnas beteenden. Dessa symtomlösningar anses kunna förvärra 

situationen.  

 

Senge (1995) lyfter dialog som viktigt. Genom dialog kan svåra frågor tas upp och görs detta utifrån 

organisationens struktur blir inte problem personliga. Enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) är 

lärande och utveckling inom en organisation beroende av organisationsmedlemmarnas förmåga till att 
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kunna föra en öppen dialog. Bladini (2007) framhäver specialpedagogens funktion som samtalsledare 

och menar att syftet med samtal är att vidga perspektivet hos gruppdeltagarna och skapa 

förutsättningar för förändring inom organisationen och lärarnas arbetssätt. Perspektivisering innebär 

att kunna inta andras perspektiv och vidga sitt eget synsätt för att på så sätt kunna beakta helheten av 

en situation och uppnå en förändring (a.a).  

Som utgångspunkt för förändringar kan olika typer av utvärderingar användas. Enligt Örtenblad 

(2009) måste en organisation, som genomsyras av ständigt lärande och ständiga förbättringar, hela 

tiden göra utvärderingar. Många organisationer tar in konsulter för detta och Örtenblad menar att det 

finns en risk i detta då det kan leda till att organisationen utvecklar ett konsultberoende. Örtenblad 

framhåller att organisationer ska lära sig att utvärdera sig själva vilket på lång sikt anses bidra till att 

verksamheten minskar sitt beroende av hjälp utifrån för att utvecklas.  

 

Enligt Allodi (2010c) kan det sociala klimatet skilja sig både mellan skolor men likaså inom en och 

samma skola. Därför är det av vikt att inför utvärderingar och förändringar klassificera och beskriva 

egenskaper i den fysiska och sociala lärmiljön som karakteriserar ett gott socialt klimat. Enligt 

Skolverket (2002) är det svårt att avgränsa delar av skolan som specifika miljöer. Ur ett elevperspektiv 

ses skolan som en total miljö med olika grad av medbestämmande och kontroll över vad som ska 

hända. Vid ett förändrings- och utvecklingsarbete utifrån det sociala klimatet kan det därför vara 

viktigt att inte enbart se till klassrumsklimatet utan ta in en helhetsbild av skolans hela miljö. 

 

Lärarens roll 

Kunskapen och de erfarenheter som lärare besitter, avseende arbetet med det sociala klimatet, ses inte 

alltid som en vetenskap utan betraktas som någonting som kan tas för givet (Allodi, 2011). Detta kan 

resultera i att arbetet kring socioemotionella frågor hamnar i skymundan i skolors arbete. Enligt Allodi 

(2010b) kan denna aspekt avspeglas av ett bristande intresse: arbetet med det sociala klimatet kan ses 

som absolut nödvändigt, men får trots detta ett begränsat minimalt utrymme inom exempelvis 

lärarutbildningar. 

 

Utifrån ett relationellt perspektiv på elever i behov av stöd belyses att svårigheter uppstår när en 

individ möter sin omgivning (Isaksson, 2009). Synsättet domineras av inkluderande åtgärder och 

förändringar i lärmiljön samt anpassningar i undervisningen. Lärarens roll vid anpassningar kan ses 

som avgörande. Fredrickson (2004) menar att känslomässiga upplevelser är viktiga då de möjliggör 

och utökar elevernas förmåga till att vara uppmärksam, tänka kreativt och vilja att engagera sig i 

klassrumsmiljön. Enligt Fredrickson (2001) påverkar positiva känslor individens möjligheter att kunna 

fungera optimalt och känna ett välmående. Positiva tankar och känslor skapar möjligheter för 

utveckling och för att kunna växa både mentalt och socialt. Dessa positiva känslor och upplevelser har 

en långtidsverkande effekt och skapar grunden till ett bra liv i framtiden. Goldman och Goodboy 

(2014) framhåller att vid de tillfällen som eleverna får bekräftelse från läraren så upplever eleverna en 

mer positiv inställning gentemot sin lärmiljö och till inlärning. Eleverna känner en större motivation, 

en mer positiv känslosam upplevelse och att de lär sig mer när det finns en positiv känsla kring 

lektionen och klassrummet. En positiv känsla kan skapas genom att läraren besvarar elevernas frågor, 

visar ett intresse för deras inlärning och interagerar genom sin undervisning. Eleverna visar då mer 

intresse för själva undervisningens innehåll och mindre uppmärksamhet gentemot onödigt 

känslomässigt tankearbete så som oro och ilska. Goldman och Goodboy (a.a) menar att situationer där 

elever måste tygla och maskera sin oro eller ilska leder till förlorad koncentration som i sin tur kan 

leda till problem med inlärning och prestation. 
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Allodi (2011) lyfter att ett icke aktivt arbete med det sociala klimatet kan leda till att elever drabbas av 

psykisk ohälsa och vantrivsel i skolan. Enligt Goldman och Goodboy (2014) kan lärare som inte bryr 

sig om elevernas upplevelser och känslor kring undervisningen locka fram ett oönskat beteende hos 

eleverna som skapar negativa känslor i klassrumsmiljön. Lärares bekräftelser leder till att eleverna 

känner en mer positiv upplevelse kopplad till undervisningen, så som känslan av värde och 

uppskattning vilket ses leda till en ökad inlärning.  

 

Enligt Jacobs och Struyf (2013) har ett arbete med hela elevens välbefinnande lett till en utveckling av 

lärarnas ansvarsområden och till att det socioemotionella arbetet blivit mer i fokus. I och med detta 

menar de att det är viktigt med en tydligare professionalisering av lärare och en gemensam vision på 

skolor. I arbetet med socioemotionell vägledning har lärarna en central roll och graden av 

initiativtagande och genomförande är beroende av det stöd som kommer från rektor och lärarnas 

kontaktnät. Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) menar att skolor måste samarbeta mer med 

varandra genom nätverk för att kunna dra nytta av varandras kunskaper och styrkor och på så sätt 

utvecklas. Lärarnas bemötande och ett rättvist förhållningssätt underlättar inkludering. Det menas att 

läraren måste kunna vara flexibel i sitt arbetssätt och kunna anpassa sin undervisning så att alla elever 

får samma chans till lärande. Enligt Jacobs och Struyf (2013) bör skolors ledning vara tydliga med att 

lärares arbete med en socioemotionell vägledning är en del av det obligatoriska arbetet kring elevernas 

utveckling och lärande. Vidare ses lärare som avgörande för ett arbete med att implementera 

socioemotionell vägledning i läroplanen då detta är en omöjlighet utan lärarnas stöd och deltagande. 

 

Vid lärarnas arbete kring elevernas utveckling kommer funktionen med en specialpedagog in. 

Enligt förarbeten till specialpedagogutbildningen och examensordningen (SFS 2006:1053) är 

en specialpedagogs uppdrag att identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön. En specialpedagog ska även kunna genomföra 

uppföljningar, utvärderingar och leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att kunna möta varje 

elevs behov. Här är det centralt att ha tillgång till verktyg som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. 

Ett självskattningsverktyg kan vara en del i detta arbete och underlätta och säkerställa ett 

utvecklingsarbete kring elevernas lärmiljö och välmående.  

 

 

Tidigare forskning 

Verktyg för att bedöma lärandemiljöer 

Goldman och Goodboy (2014) menar att studier av känslor i relation till lärmiljö är en komplex 

uppgift och menar att det därför efterfrågas förbättringar kring hur dessa egenskaper kan bedömas och 

skattas. Soukakou och Sylva (2010) ser en mätning av kvalitén i lärmiljöer som en utmaning då det 

kan vara svårt att definiera vad som ska ingå i denna kvalitét samtidigt som det är svårt att skapa 

objektiva mått på vad det är som ska mätas. Soukakou och Sylva (a.a) beskriver, utifrån en studie, 

processen med att ta fram instrument som ska skatta dessa olika kvalitéer som anses svåra att mäta i en 

lärmiljö. Denna process sker i sju faser och i studien används två observationsskattningsskalor, för att 

beskriva processen bakom utformandet av skattningsinstrument. Den första fasen består av explorativ 

forskning vilket innebär en granskning och undersökning av nuläget kring det fenomen som ska 

undersökas. I denna första fas fastställs och definieras ett syfte till utformning av det nya instrumentet. 
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Fas två innebär en begreppsdefinition, vad ska undersökas och vad ska inte ingå i denna definition, så 

att mätningen av det önskade fenomenet blir så exakt som möjligt. Fas tre består av att generera och 

skapa indikatorer genom att kategorisera det som ska ingå i praxis. Här formuleras målgrupp och en 

utformning av instrumentet så att det passar in i den kontext som instrumentet ska användas i. Att 

bestämma vad dessa kategorier ska mäta ingår också i denna fas. En expertgranskning sker i fas fyra 

där instrumentet ses över, ges feedback och förslag på ändringar. I fas fem sker en pilotstudie, i fas sex 

testas instrumentets validitet för att slutligen i fas sju revideras. Soukakou och Sylva (a.a) tar upp och 

reflekterar kring metodiska frågeställningar och visar på olika mätningssvårigheter som kan uppträda 

vid denna utformning. Soukakou och Sylva (a.a) menar att det är bra att kombinera olika 

mätinstrument så som observation och enkäter då alla metoder innehåller svagheter och styrkor. 

 

Soukakou och Sylva (2010) framhåller, trots svårigheter, att det är viktigt att bedöma kvalitén av 

klassrumsmiljön dels för att det finns en stor efterfrågan från föräldrar men även för att det finns ett 

erkännande av kopplingen mellan kvalité av lärmiljöer och barns utveckling och resultat. Utifrån 

denna vetskap har flera mätmetoder, så som strukturerade observationer och skattningsinstrument, 

utvecklats internationellt. Genom den systematiska utvecklingsprocessen, kopplingar till teorier, 

revideringar och empiriska utprövningar kan dessa instrument uppnå en god validitet.  

 

Skattning utifrån observationer 

Observation är en genomförd uppmärksam iakttagelse av en händelse eller en situation (Bjørndal, 

2005). Enligt Bryman (2011) möjliggör denna metod en förstahandsinformation om beteenden och är 

oberoende av slutsatser utifrån andras utsagor. Enligt Soukakou och Sylva (2010) kan observationer 

användas för att studera barn och elever samt lärare i syfte att mäta och förbättra lärmiljön och 

effektivisera undervisningen.  

Metoden Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS, består av ett skattnings- och 

observationsmaterial för kvalitetsbedömning inom förskoleverksamheter. Detta är det mest använda 

skattningsmaterialet (Soukakou & Sylva, 2010). Det finns en svensk ECERS-version som är utarbetad 

av Kärrby (Kärrby, 1997). Mona Andersson (1999) har i sin avhandling använt sig av ECERS och 

undersökt användningsmöjligheten av ECERS för utvärdering av lärmiljöns kvalité i förskolan. 

Resultatet av ett kvasiexperiment visar på att detta är möjligt samt att lärare genom användandet av 

ECERS blir bättre på att använda sin kompetens.   

ECERS-R är en utveckling av ECERS där de olika resultaten kring kvalitét kan rankas. ECERS-R är 

utvecklat för att både fungera som forskningsinstrument och ett verktyg för pedagogisk utveckling 

(Soukakou & Sylva, 2010). 

 

Classroom Assesment Scoring System (CLASS) är ett annat utvärderingsinstrument som bygger på 

observationer i syfte att beskriva olika aspekter av interaktion som är kopplade till barn och elevers 

resultat och utveckling. Jamison, Cabell, LoCasale-Crouch, Hamre och Pianta (2014) visar, genom en 

pilotstudie kring skattning och bedömning av interaktionen mellan barn och deras pedagoger, att 

instrumentet CLASS kan fånga variationer i lärmiljöns kvalitét. Då instrumentet visas kunna fånga 

många olika upplevelser av lärmiljön så kan resultaten ge lärare feedback som är användbar för att 

kunna sätta in rätt åtgärder för förändring och utveckling.   

 

Observationsinstrument används för att göra skattningar av undervisningsmiljön men i vissa länder 

råder det brist på utbildade observatörer vilket gör att resultaten av skattningarna inte är tillräckligt 

tillförlitliga. Cash, Hamre, Pianta och Myers (2012) menar att det finns väldigt lite forskning kring hur 
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observatörer utbildas i att använda dessa instrument och om de genomförda observationerna är 

objektiva. Cash et al. (a.a) visar med stöd utifrån en genomförd studie att observatörer kan tränas i att 

bli mer objektiva i sina skattningar så att de kan göra skattningar som vars resultat är mer trovärdigt 

och tillförlitligt.  

Enligt Bryman (2011) är direktobservation en metod att föredra för bedömning. I stället för att förlita 

sig på lärarnas rapporter, kan det genom en strukturerad observation iakttas en rad händelser och 

beteenden som sker i den dagliga verksamheten. Soukakou och Sylva (2010) menar att trots 

observationers fördelar som en skattningsmetod, kan observationer vara tidskrävande vilket gör att 

denna metod ofta väljs bort. 

 

Skattning utifrån enkäter 

Enkäter är en vanlig metod för att kunna få information och skatta olika fenomen som kan uppstå i 

olika situationer. Bryman (2011) menar att fördelen med enkäter är att de är kostnadseffektiva och 

upptar liten tid att administrera.  

 

Kohl, Recchia och Steffgen (2013) har i en studie utgått från enkäter som mäter det sociala klimatet 

och menar att det finns olika standardiserade och validerade mätinstrument för detta ändamål. Detta 

beror på att socialt klimat är ett heterogent begrepp vilket har gjort att många av dessa mätinstrument 

omarbetats och anpassats för att på så sätt mäta andra infallsvinklar och delar av det sociala klimatet. 

Kohl et al. (a.a) tar upp School Climate Survey (SCS), School Connectedness Scales, California 

School Climate Survey (CSCS), Psychological Sense of School Membership Scale (PSSM), Effective 

School Battery (EBS); School Climate Scale och School Culture Scale och visar på hur olika forskare 

har vidareutvecklat och anpassat dessa genom att ändra, ta bort eller lägga till skolor och variabler.  

 

Goldman och Goodboy (2014) undersöker genom elevenkäter hur elever känslomässigt reagerar på 

lärares bekräftelser i klassrummet. Det menas att det finns en koppling mellan lärares kommunikation 

och beteende till elevernas känslor och beteenden i klassrummet. Studien visar att då lärare visar 

engagemang i elevernas delaktighet och lärande samt har en interaktiv undervisningsstil leder det till 

ett ökat intresse och inlärning. Det resulterar även i en mer positivt känslomässig upplevelse av 

situationen. 

 

Även Aldridge och Ala´l (2013) har utvecklat och utvärderat en enkät med sexgradiga svarsalternativ 

som avser att mäta det sociala klimatet på en skola utefter elevernas uppfattning av välkomnande och 

tillhörighet i kombination med upplevelser av mobbning. Syftet med deras studie är att identifiera 

faktorer som bidrar till ett positivt skolklimat. Tanken är att den informationen som fås kan användas 

för att göra förändringar för att påverka säkerheten och inkluderingen på en skola. Det menas att 

arbetet och användandet av elevenkäter kan ge en övergripande bild av skolklimatet och genom att 

använda enkäten vid upprepade tillfällen kan förändringar i klimatet identifieras och analyseras.    

 

Jacobs, Struyf och De Maeyer (2013) har utvärderat Socio-Emotional Guidance Questionnaire (SEG-

Q) som är ett skattningsmaterial i enkätform och består av en självrapport som lärare fyller i. SEG-Q 

undersöker de aktiviteter vars avsikt är att stimulera personlig och social utveckling hos varje elev. 

Studien syftar till att undersöka materialets validitet och generaliseringsbarhet. Resultat visar att 

skattningsinstrumentet är ett fungerande verktyg och att det kan användas av forskare och lärare för att 

skatta nuvarande förhållanden, för att fungera som underlag för utvärdering och diskussion samt 

samordna det fortsatta arbetet i skolan inom socioemotionell vägledning. För att kunna utvärdera 
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resultatets hållbarhet över tid krävs longitudienella studier. Jacobs et al. (a.a) menar att SEG-Q är 

begränsad till enbart lärares perspektiv och att metoden enbart samlar in kvantitativ data. De menar att 

materialet bör kompletteras med elevernas perspektiv via intervjuer, analyser av dokument eller 

observationer. Jacobs et al. (a.a) påpekar att denna studies arbete med validitet är en process och för att 

få fram bevis krävs fler källor och ytterligare tester för att få en mer adekvat utvärdering av 

instrumentet.   

 

Gini, Pozzoli och Bussey (2014) har utvecklat en ny självrapport för ungdomar i syfte att mäta hur 

negativa handlingar blir rättfärdigade i en klass. Studien går ut på att undersöka om detta enkätmaterial 

kan användas i större grupper och då spegla de psykologiska mekanismerna i en klass. Genom en 

negativ social interaktion kan attityder och värden komma i andra hand vilket påverkar allas situation. 

Resultatet visar att enkäten ger användbar information. Författarna menar att med hjälp av detta 

instrument kan en elevgrupps moraliska uppfattningar kartläggas för att användas i arbetet att 

förebygga mobbing. 

 

Kyrgirdis, Derri, Emmanouilidou, Chlapoutaki och Kioumourtzoglou (2014) menar att det finns 

begränsade empiriska bevis när det gäller strategier för lärares självbedömning. Kyrgirdis et al. har 

därför utvecklat och testat validiteten av en enkät för självbedömning för idrottslärare. Resultat visar 

att det framarbetade instrumentet kan fungera som en guide för lärare i sitt arbete med att förbättra 

planering, genomförande och utvärdering av lektioner.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt används en teoretisk modell av det sociala klimatet som är framtagen av 

Allodi (2011; 2010c). Allodi har utvecklat en teoribaserad modell med flera instrument, däribland ett 

instrument för självvärdering vars syfte är att fungera som verktyg för skolors utvärdering och 

utveckling av den fysiska och sociala lärandemiljön. Modellen är ett försök till att beskriva de olika 

aspekter som karakteriserar lärandemiljöer som definieras vara av bra kvalitet. Denna modell är 

utvecklad utifrån teorier om psykosociala miljöer (Moos, 1979), teori om mänskliga värderingar 

(Schwartz, 1992) samt utifrån elevenkäter bestående av analyser av elevers bedömningar av 

skolmiljöer (Allodi, 2010c).   

 

Modellens tio aspekter och områden utgör de centrala målen inom det sociala klimatet och som 

tillsammans kan påverka elevers beteende, välmående samt utveckling. De tio områdena är Kreativitet, 

Stimulans, Lärande, Kompetens, Säkerhet, Kontroll, Hjälpsamhet, Delaktighet, Ansvar och Inflytande 

(Allodi, 2011; 2010c).   

 

Den sociala modellens innehåll 

Det första området inom modellen är Kreativitet och omfattar den möjlighet eleverna har att vara 

produktiva, skapa någonting eget inom lärandet och uttrycka sig själva (Allodi, 2010c). Kreativiteten 

kan yttra sig genom att eleverna får skapa fritt till exempel genom att skriva, måla, spela teater, göra 

konserter eller film. Det menas att de kreativa aktiviteterna kan styrka banden, och öka 
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kommunikationen, både i och utanför skolan, genom att eleverna får visa upp sina produkter för 

klassen, skolan eller utomstående.   

 

Det andra området är Stimulans vilket omfattas av möjligheterna till att känna tillfredsställelse i 

skolmiljön och genom olika aktiviteter få uppleva lycka och glädje. Detta handlar både om att eleverna 

ska kunna umgås på ett meningsfullt sätt med sina klasskamrater på rasten, men även att inom 

undervisningen känna att de trivs. Positiva relationer med lärare i samband med lärande är också 

stimulerande. Stimulans kan ses som en indikator på elevernas välmående samt omsorgskvalitén inom 

skolverksamheten. 

 

Lärande är det tredje målet inom modellen och beskrivs som centralt och viktigt för utvärdering av det 

sociala klimatet. I en positiv lärandemiljö ges alla elever möjlighet att kunna öka och ständigt förbättra 

sina kunskaper och förmågor.  

 

Kompetens är det fjärde målet och speglar i vilken utsträckning eleverna upplever att de bemästrar sin 

situation, är kompetenta och klarar av studierna. Brister i detta kan visas som uppgivenhet. Detta 

område omfattar vad enskilda elever upplever men även hur en klass kan uppfatta sin kompetens att 

klara av olika uppgifter. Detta hänger samman med vilka förväntningar som ställs på gruppen vilket 

också avspeglas i hur gruppen uppfattar sin förmåga att lyckas, uppförande och motivation. 

 

Det femte området är Säkerhet och omfattas av behovet av trygghet och inte utsättas för smärta, våld 

eller hot samt psykiska påhopp. En trygg och säker omgivning avspeglar skolans omsorg för sina 

elever, dock kan säkerheten variera på en och samma skola. Säkerheten på en skola påverkar samtliga 

elever och därmed hela skolans klimat är detta ett viktigt område att fokusera på. 

 

Kontroll handlar om närvaron av regler och rutiner som upprätthålls vid behov av vuxna som syftar till 

att skapa goda förhållanden för lärande och aktiviteter. Det handlar om förmågan att diskutera, 

implementera och upprätthålla regler i en grupp. Det innebär att de vuxna tar ansvar för att utveckla ett 

demokratiskt system av regler och att eleverna utövar en självdisciplin. Eleverna bör förstå varför det 

finns regler och reglerna ska inte vara ett maktmedel utan verka för varje elevs välmående och 

trygghet. 

 

Hjälpsamhet omfattar nivån av samarbete i gruppen och uppfattningen av stödjande och vänliga  

relationer mellan eleverna och mellan läraren och eleverna. Motsatsen till hjälpsamhet är konflikter, 

tävlan och rivalitet inom gruppen, vilket påverkar det sociala klimatet negativt. Hjälpsamhet och 

känslomässigt engagemang har stor betydelse för elevernas trivsel.  

 

Delaktighet omfattar nivån på möjligheten till att varje elev ska ses som en värdefull medlem i 

gruppen. Åsikter och ställningstaganden ska ses med respekt. I de fall där delaktigheten visas vara låg 

kan elever uppleva ett utanförskap och det kan förekomma inslag av diskriminering. 

 

Det nionde området handlar om Ansvar och möjligheten att eleverna upplever tillit och ett värde i 

gruppen. Ansvar handlar även om att eleverna ges möjlighet att vara ansvarfulla och att göra insatser 

som kommer andra tillgodo, till exempel när de måna om och tar ansvar för sin miljö och de allmänna 

utrymmena. 

 

Inflytande inom lärandemiljön omfattar den möjlighet elever har att yttra sin åsikt kring sin 

studiesituation och i vilken mån eleverna kan ha inflytande på skolan. Här handlar det om att ta till 
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vara elevernas åsikter. Det är av vikt att skolan visar att de lyssnar på eleverna och att deras åsikter har 

en betydelse för skolans verksamhet. I vilken utsträckning elever får möjlighet att komma till tals till 

inflytandet inom klassråd och elevråd påverkar det sociala klimatet på skolan. 

 

De tio områdena relaterar till varandra i en cirkulär struktur, där de närliggande områdena antas vara 

starkare korrelerade med varandra, se figur 1 nedan. Modellen bygger på aspekter som ses som 

önskvärda i en lärmiljö utifrån elevens önskan om personlig utveckling, förmågan och möjligheten att 

hävda sig som en del i en grupp, stabilitet i tillvaron och strävan för förändringar och utveckling 

(Allodi, 2011). Dessa aspekter presenteras utifrån modellens två övergripande dimensioner: den ena 

polariserande dimensionen är förändring/stabilitet, medan den andra dimensionen är 

självhävdelse/altruism. Till den ursprungliga cirkulära och bipolära strukturen, är en koncentrisk 

struktur tillagd utifrån tidigare analyser av empirisk data. Denna består av de tre nivåerna individ, 

grupp och organisation. Tidigare analyser har bekräftat modellen med de 10 områdena. 

 

 

Figur 1: Modell av det sociala klimatet (Allodi, 2011). 

 

Självskattningsverktyg 

Den teoretiska modellen av det sociala klimatet tillsammans med empiriskt data har legat till grund för 

utvecklandet av en elevenkät med 50 frågor som täcker de 10 områdena (Allodi, 2010c) och senare ett 

självskattningsverktyg för lärare, Målsättningar och värderingar i skolan, MAVIS (Allodi, 2014). 

Detta instrument riktas till undervisande lärare i årskurs 6-9 och vars syfte är att möjliggöra 

utvärdering och ge underlag för utveckling av den sociala och fysiska lärmiljön. Tanken med 

självskattningsverktyget är att lärarna i ett arbetslag tillsammans ska kunna identifiera de områden 

som fungerar bra, visa på vad som kan vidareutvecklas och verka som ett diskussionsunderlag.  

 

Självskattningen antas bidra till att stärka lärarnas arbete för att skapa en god lärmiljö för alla elever då 

instrumentet kan ge sociala och relationella perspektiv av lärande. Detta kan lärarna utgå ifrån för att 

påverka och förändra i lärandemiljön. Instrumentets utseende och formuleringar är utvecklade efter 

förebilder i liknande instrument för lärare, och särskilt efter enkäten för självskattning som ingår som 

en del av Autism Program Environment Rating Scale (APERS, 2014a, 2014b) medan innehållet i 

frågorna är formulerat med stöd i den teoretiska modellen av det sociala klimatet och empirisk data. 
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Enkäten har prövats under vårterminen 2014 med flera grupper av yrkesverksamma lärare som 

studerar för att bli specialpedagoger och den har bearbetats efter deras synpunkter och förslag. Under 

höstterminen 2014 genomfördes två pilotstudier, där denna uppsats var den ena. Denna studie utgick 

från lärarskattningar, observationer och intervjuer med lärare medan den andra (Sundbom, 2014) 

inhämtade data utifrån lärarskattningar, elevskattningar och lärarintervjuer. De båda studierna, som 

utmynnat i två specialpedagogiska uppsatser, undersökte skattningsmaterialets validitet och reliabilitet 

utifrån olika empiriska data. Båda studierna har genomförts på samma skolor men med olika deltagare 

och skattningarna behandlade därmed olika deltagare och lärmiljöer. De båda studierna genomfördes 

utan inbördes påverkan men kan komma, som en del av instrumentets utvecklingsprocess, att 

samanalyseras inför vidare forskning.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsens studie är att undersöka hur ett självskattningsverktyg för lärare verkar fungera, 

om det kan användas med en grupp av lärare för att få en uppfattning om det sociala klimatet i två 

klasser och om det kan antas vara användbart och ha en tillförlitlighet som instrument för värdering av 

det sociala klimatet i en elevgrupp. Syftet är även att identifiera förbättringsmöjligheter och eventuella 

problematiska aspekter vid användandet av skattningsinstrumentet. 

 

1. På vilket sätt bidrar självskattningsverktyget till att beskriva grundläggande och relevanta 

aspekter i en elevgrupps lärmiljö? På vilket sätt kan skattningsverktyget beskriva skillnader 

mellan lärandemiljöer? Vilken överensstämmelse finns i mellan skattningarna gjorda av lärare 

från samma klass? Vilken överensstämmelse finns mellan lärarnas skattningar och 

observatörens skattningar? 

 

2. Vilka reaktioner och uppfattningar väcks kring instrumentets användarvänlighet, 

formuleringar och utformning?  

 

3. Hur skulle självskattningsinstrumentet kunna utvecklas utifrån resultaten av denna 

utprövning? 

 

Metod 

Denna studie var ett försök att utvärdera användbarheten och ge en första uppfattning av 

tillförlitligheten av ett självskattningsverktyg som kallas Målsättningar och värderingar i skolan 

MAVIS (Allodi, 2014). Formuläret avser att ge en skattning av egenskaper i en lärmiljö för en grupp 

av elever (en klass) på de tio områdena som ingår i modellen kring det sociala klimatet. 

Självskattningsverktyget är uppdelat efter dessa områden där vart och ett består av fem frågor. Varje 

fråga består av tre påståendesatser om samma fenomen ordnade i tre kolumner, se figur 2. 
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Respondenten ska välja ett svar i varje rad. Den första kolumnen innehåller de påståendesatser som 

visar på att frågans beröringspunkt är en stor utmaning i den skattade gruppen, påståenden i 

mittenkolumnens motsvarar en situation i vilken det beskrivna fenomenet har förbättrats men där det 

finns utrymme för utveckling. Den tredje kolumnen innehåller påståenden där innehållet är en styrka i 

elevgruppen. För att kunna ge en övergripande visuell profil av klassens utmaningar och styrkor ges 1 

poäng till varje svar i första kolumnen, 3 poäng till varje svar i mittenkolumnen och 5 poäng till varje 

svar i högerkolumnen. 

 

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 

 

Figur 2: Introduktionsexempel på hur en fråga kan se ut och förtydligas genom anteckningar i MAVIS (Allodi, 2014). 

 

Studien kan definieras som en pilotstudie och som ett första valideringsförsök enligt processen att 

skapa ett mätinstrument av lärmiljöer (Soukakou & Sylva, 2010). I denna studie testades och 

utvärderades skattningsmaterialet och det undersöktes om det behövdes göras förbättringar och 

ändringar så att verktyget kan bli mer precis och mer användarvänligt. Studien testade även 

formulärets instruktioner och frågor, och resultatet kan komma att underlätta och möjliggöra inför 

framtida större studier för att sedan göra det möjligt att eventuellt använda materialet i skolans 

verksamhet.  

 

Metodansatsen för denna studie var både kvantitativ och kvalitativ. Det innebar att data som samlas in 

och de resultat och slutsatser som analyserats fram skett genom både kvantitativa och kvalitativa 

ansatser (Fejes & Thornberg, 2009). Enligt Mertens (2010) är det bra att kombinera fler metoder och 

på så sätt få del av båda metodernas fördelar och på så sätt även kunna föra in fler perspektiv i studien. 

Datainsamlingen bestod av lärares skattningar av lärmiljöer med det strukturerade verktyget 

Målsättningar och värderingar i skolan (Allodi, 2014) och av skattningar av samma lärmiljöer gjorda 

med samma verktyg efter observationer av dessa lärandemiljöer av författaren som observatör. Lärare 

fick fylla i ett självskattningsmaterial i enkätform utifrån erfarenheterna de hade av lärandeklimatet i 

elevgruppen. Författaren genomförde observationer i klassrummet för varje lärare under två lektioner 

och fyllde i skattningsinstrumentet på samma sätt men utifrån det som kunde observeras i 

klassrummet. Resultaten av skattningarna från olika lärare som undervisar samma klass kunde 

jämföras med varandra. Även jämförelser mellan skattning av lärare och skattning av observatör 

kunde genomföras. 

 



14 

 

Datainsamlingen bestod också av ostrukturerade intervjuer och samtal (Bjørndal, 2005) med syfte att 

undersöka skattningsverktygets användbarhet och lärarnas upplevelser av materialet. Innehållet i dessa 

intervjuer styrdes av vad lärarna skrivit i sina kommentarer, vad som inte gick att observera på plats 

samt de känslor som väcktes vid ett ifyllande av materialet. För en sammanställning av studiens 

omfattning av antalet lärarskattningar, observationer samt samtal, se figur 3 nedan. Den metodansats, 

för analys av upplevelserna kopplat till skattningsmaterialet, följde de riktlinjer som återfinns inom 

tematisk analys (Braun & Clarke, 2006), se avsnittet Bearbetning och analys av data.   

 

 

Åkerskolan Antal Ängsskolan Antal 

Lärarskattningar  3  Lärarskattningar  3  

Skattningar utefter 

klassrumsobservationer 

6  Skattningar utefter 

klassrumsobservationer 

6  

Observationsskattning 

utefter samtliga 

observationer 

1  Observationsskattning 

utefter samtliga 

observationer 

1  

Samtal med lärare 3 Samtal med lärare 3 

 

Figur 3: Sammanställning av antalet lärarskattningar, observationer samt samtal som ingår i studien. 

 

Studiens deltagare/urval 
En princip som beaktades inför urvalet var att de deltagande klasser som skulle skattas bestod av 

elevgrupper i årskurs 8. Enligt Ogden (2011) anses disciplinsvårigheter öka just i årskurs 7-9. Detta 

skulle kunna innebära att de klasser som var med i gruppen innehöll en variation som då eventuellt 

kunde avspeglas i materialet. Detta urval av elevgrupp var av särskilt intresse då det kan finnas 

ytterligheter inom det sociala klimatet vilket kunde komma att avspeglas i materialets utfall. 

För ett genomförande av denna studie ansågs det behövas minst två olika klasser i årskurs 8 ifrån två 

olika skolor. Detta för att kunna göra jämförelser klasserna emellan men även skolorna emellan och på 

så sätt se om instrumentet kunde visa på variation. 

 

Flera kommunala grundskolor i storstockholmsområdet kontaktades via mail där studiens syfte och 

innehåll presenterades och med en förfrågan om ett deltagande. Två skolor tackade ja till ett 

deltagande. På dessa två grundskolor, Åkerskolan och Ängsskolan (fingerade namn), ombads 

rektorerna på den ena skolan och lärarna på den andra att välja ut en klass var i årskurs 8 som skulle 

kunna vara den elevgrupp vars sociala klimat ska skattas. Till den utvalda klassen utsågs sedan tre 

undervisande lärare som fick i uppgift att besvara självskattningsmaterialet.  

För värdering kring materialets användbarhet och reliabilitet gjordes observationer på de deltagande 

lärarnas lektioner med de aktuella elevgrupperna.  

 

Detta urval byggde på att denna studie ville eftersöka skattningsmaterialets möjligheter till variation 

och där specifika och utmärkande företeelser kunde visa sig genom skattningarna. Flera skolor 

tillfrågades men då det var svårt att få med skolor i studien fick urvalet till slut bli ur ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Trost, 2012). En av skolorna fanns tillgänglig för tillfället och det 

fanns redan en upprättad kontakt med skolans ledning sedan tidigare. Den andra deltagande skolan i 

studien kontaktades också genom en etablerad kontakt som i sin tur hjälpte till att tipsa om en skola 

som ansågs lämplig och villig att delta.  
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De två kommunala grundskolorna som deltog i studien är belägna inom storstockholmsområdet. 

 Åkerskolan är en grundskola för årskurserna 7-9 och där det går cirka 500 elever och har ett 40-tal 

lärare anställda. Skolan har fem parallella årskurser och i den utvalda klassen går det 25 elever. 

Ängsskolan är en grundskola för årskurserna 4-9 med totalt ungefär 200 elever och 26 undervisande 

lärare. I klassen, som ingår i denna studie, går det ca 20 elever och högstadiet är tvåparallellt.   

De deltagande lärarna i studien bestod av tre män och tre kvinnor med ett åldersspann på ca 28-63 år. 

Yrkeserfarenheten som dessa lärare hade sträckte sig mellan 3-30 år. En av lärarna var den ena 

klassens mentorer medan övriga var ämneslärare och undervisade elevgrupperna i kärnämnen och i 

praktiska ämnen. En av lärarna träffade elevgruppen en gång i veckan medan de övriga undervisade 

klassen flera gånger i veckan. De lärare och undervisningstillfällen som valdes ut för observation och 

deltagande i studien byggde på frivillighet och utifrån praktiska aspekter som genomförbarhet. En 

gemensam utgångspunkt för studien var att lärarna skulle känna elevgruppen men i ett fall valdes 

läraren ut då ämnet ansågs intressant att observera utifrån ett relationsperspektiv. 

Genomförande 
Ett första steg i genomförandet bestod av att rektorerna på Åkerskolan och undervisande lärare på 

Ängsskolan fick välja ut en klass som de ansåg skulle vara intressant och tillgängliga för studiens 

syfte. När önskad klass var utsedd beslutades vilka tre ämneslärare från respektive klass och 

grundskola som skulle ta del av självskattningsmaterialet. Det som efterfrågades bland lärarna var att 

de skulle undervisa klassen ofta och/eller ha ämnen vars lärandemiljöer skulle vara intressanta ur 

observationssynpunkt. På Åkerskolan valdes lärarna ut i samråd med rektorerna och de lärare som 

utsågs var de som kände klassen väl och där lärandemiljön ansågs kunna ge varierande utfall genom 

observation. På Ängsskolan fick lärarana själva anmäla sitt intresse dock utefter samma kriterier som 

på Åkerskolan. De lärare som valde att delta på Ängsskolan var de som undervisade klassen mest. 

Kriterierna och urvalet gällande lärarna avsågs ge en så övergripande och täckande uppfattning som 

möjligt av klassernas sociala klimat. De undervisande lärarna skulle skatta det sociala klimatet i den 

utsedda klassen som de bedriver sin undervisning i. Det var av vikt att lärarna besvarade 

självskattningarna enskilt då skattningen skulle spegla den enskilde lärarens uppfattning av det sociala 

klimatet, dels i sin helhet men även utifrån lärarens undervisningstillfällen. Detta var kopplat till 

studiens syfte och undersökningen om självskattning speglade det sociala klimatet och då var det av 

vikt att kunna göra jämförelser och analysera de olika lärarnas svar med observationer men även med 

varandra. 

 

Datainsamlingen i form av självskattningsmaterialet var en standardiserad datainsamling (Trost, 

2012), vilket innebar att samtliga lärare fick ta del av samma material, skriftlig information i form av 

ett missivbrev, se bilaga 1, bestående av studiens syfte och innehåll samt förklaringar till 

genomförandet. 

Observationer 

Ett andra steg i genomförandet var genomförandet av observationer. Dessa observationer gjordes för 

att kunna få data att jämföra lärarskattningarna med så att en utvärdering kring instrumentets utfall 

kunde göras. Observationernas längd var 45-60 minuter och genomfördes vid två 

undervisningstillfällen med vardera lärare på båda skolorna av en och samma observatör. Tidsplanen 

för observationerna bestämdes i enighet med de undervisande lärarna där de ombads välja ut lektioner 

där det inte förekom prov eller dylikt. Innan observationerna påbörjades gick observatören igenom 
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skattningsmaterialet, dels för att lära känna materialet och göra sig bekant med de olika områdena i 

skattningsverktyget. Vid denna genomgång markerades områden och frågor för att ta fasta på vad som 

var observerbart och inte. De områden och frågor som inte kunde besvaras och skattas via enbart 

observation markerades och togs upp i samtal med lärarna, med eleverna på rasten eller under 

observationens gång. Observationerna genomfördes med låg grad av deltagande men hög grad av 

öppenhet. Enligt Bjørndal (2005) innebar detta att observatören hade observation som sin primära 

uppgift och deltog därmed inte i situationen. I viss utsträckning fick eleverna i klasserna veta vad som 

observerades genom att studiens syfte lyftes fram tillsammans med ett tydliggörande av att det var 

skattningsverktyget som skulle utvärderas och inte eleverna som grupp. Information kring elever i 

klasserna, som inte har en relevans till studiens syfte, utelämnades vid observation och registrerades 

därmed inte. Valet att inte delge eleverna exakt vilka områden instrumentet omfattar grundar sig i att 

minska risken för en observatörspåverkan av elevernas beteenden i så lång utsträckning som möjligt. 

Bjørndal (a.a) anser att gränsen för upplysningen kring observationens innehåll bör baseras på graden 

av den känslighet som finns i den information som fås via iakttagelserna. Det menas att det måste 

finnas ett godkännande kring att observatören inte delger detaljer dock ska deltagarna känna till, förstå 

och acceptera observationens avsikt. Detta klassificerade observationerna som observation enligt 

första ordningen. Vidare klassades observationerna som relativt högt strukturerade då det fanns teman 

och påståenden som styrde observationerna. Utifrån Bryman (2011) innebar detta att det användes en 

fast utgångspunkt, i detta fall skattningsverktyget, för att observera och registrera beteenden.  

 

Vid observationerna satt observatören vid sidan av och vid mer aktiv elevaktivitet utfördes 

rundvandring i klassrummet. Detta för att undvika inblandning i klassrumsaktiviter men samtidigt 

kunna iaktta vad som händer. Under observation användes självskattningsverktyget som en checklista 

för att på så sätt kunna ta fasta på det som skulle iakttas utifrån materialets 10 områden. De 

strukturerade observationerna utfördes i kombination med en öppenhet inför alla intryck i de olika 

lärmiljöerna. Utöver skattningsinstrumentet användes även vanligt anteckningspapper vid sidan av för 

att kunna göra anteckningar mer fritt och för att kunna bibehålla ett så brett fokus som möjligt. Enligt 

Bjørndal (2005) kan det vara bra att blanda olika strukturer vid observation. Vidare menar Bjørndal att 

det är svårt att observera allt på en gång vilket också var avgörande för att inte bara göra en 

observation per lärare. Med två 60-minuterslånga observationstillfällen möjliggjordes ett 

återkommande till områden och frågor i skattningsformuläret för att därmed ta fasta på det som inte 

kom fram eller hanns med vid det första tillfället. Vid de observationer där skattningarna kunde fyllas i 

under pågående observation användes ibland anteckningsfältet i materialet för förtydliganden. Efter 

genomförd observation fylldes skattningsformuläret i ytterligare utefter vad som iakttagits och 

antecknats ned på det lösa anteckningspappret. Vid observation togs inte hänsyn till vad lärarana 

svarat utan varje observation var genomförd utan vetskap om resultatet från lärarskattningarna för att 

på så sätt försöka få så neutrala och fördomsfria observationsskattningar som möjligt. 

 

För att kunna skatta områden som skollunch och rastverksamheter gjordes även observationer av 

skolans miljö utanför klassrummet. Skolmatsal, korridorer och skolgård besöktes samt korta samtal 

med eleverna från respektive klass genomfördes för att kunna skatta även dessa områden. 

 

Lärarnas uppfattning och upplevelse av skattningsverktyget 

För att få en uppfattning kring lärarnas upplevelser av verktygets utformning och innehåll 

genomfördes efterföljande samtal efter genomförd observation. Vid dessa samtal fanns ett intresse att 
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få svar på frågor som var gjorda i förväg. Samtalen var halvstrukturerade med utgångspunkt i lärarens 

positiva och negativa upplevelser kring materialets utformning och innehåll samt användningsområde 

i sin helhet och därmed utifrån en uppfattning om instrumentet, en utvärdering och inte kring vad 

läraren svarat på de olika påståendena. Samtalen genomfördes med hjälp av en intervjuguide i form av 

ett pm innehållandes en mindre detaljerad översikt av de teman som var av intresse för en utvärdering 

av materialet (Bjørndal, 2005), se bilaga 2. Vid de efterföljande samtalen fanns tillfälle att ta till vara 

lärarnas upplevelser av besvarandet av materialet, deras syn på användarvänligheten samt möjlighet 

till att belysa och få information kring de områden i materialet som observatören fann ej observerbart. 

De svar som framkom vid samtalen spelades in och antecknades ned i form av punkter. Vid tillfällen 

av tidsbrist fick samtalen anpassas utefter lärarna vilket ledde till att vissa deltagare besvarade frågor 

via mailkontakt eller kortare samtal under eller i samband med observation. 

  

Bearbetning och analys av data 

Vid genomgång av insamlad data togs frekvensfördelningen fram över hela materialet (Trost, 2012). 

Det gjordes genom att granska svarfördelningen för varje område och fråga samt fördes in i Excel där 

varje svarsalternativ fick ett värde på 1, 3 eller 5 poäng. När svarsfördelningen från lärarnas 

skattningar och observationerna förts in kunde medelvärdet från varje lärare och observation samt 

standardavvikelser fås fram. Resultaten kunde även fås presenterade i form av diagram utifrån de tio 

områdena i skattningsmaterialet. Tillvägagångssättet att behandla pilotstudiens data i ordinalskala, 

som om den skulle motsvara en intervallskala, stödjer sig på en pragmatisk syn på mätning och 

statistik i de sociala vetenskaperna (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991, s 28).   

 

Då samtliga lärarskattningar och data från observationerna införts påbörjades en jämförelse mellan de 

olika skattningarna från samma elevgrupp/klass. Här letades det efter rangordningskoefficienten som 

används för att se i vilken grad två eller flera rangordningar överensstämmer med varandra (a.a). Det 

eftersöktes likheter och skillnader samt kategorier innehållandes stora variationer mellan de olika 

skattningarna och observationerna, vilka markerades och antecknades. Lärarnas skattningar jämfördes 

med varandra, så även observationerna. Därefter jämfördes lärarnas skattningar med observationerna 

och på så sätt kunde analyser göras kring verktygets användbarhet och trovärdighet. 

Överensstämmelser mellan skattningarna gjorda av lärare från samma klass analyserades med Cohens 

Kappa, som ger en ”agreement coefficient” mellan skattningar genomförda av olika 

kodare/skattare/observatörer (Bryman, 2011). Genom en Kappa coefficient kan resultatet valideras och 

statistiken kan visa på om resultatet är tillförlitligt eller inte. Kappa är ett statistiskt mått på 

interbedömarreliabilitet och varierar mellan 0-1,0 men även negativa tal kan förekomma (Statistics 

Tutorials, 2015). Ju närmare måttet är 1,0 ju bättre är resultatets tillförlitlighet. Siffror nära noll eller 

mindre än noll tyder på att resultatet beror enbart på slumpen. En låg Kappa är mellan 0-0,20, en fair 

mellan 0,21-0,40, en måttlig 0,41-0,60, en betydande överstämmelse mellan 0,61-0.80 medan en 

nästan perfekt överensstämmelse är 0,81-1,0 (a.a).  

För att få fram statistik användes IBM SPSS Statistics som är en statistisk mjukvara som kan utföra 

dessa Kappa-analyser. Lärarnas och observatörens skattningar lades in i tabeller och analyserades 

sedan mot varandra. Lärarskattningar utifrån samma klass och skola jämfördes med varandra samt mot 

de genomförda observationsskattningarna. Det gjordes även statistik på lärarskattningarna i relation till 

en övergripande skattning på båda skolorna. Denna statistikmetod valdes då detta analysverktyg fanns 

tillgängligt via IBM SPSS Statistics.  
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Vid genomgång av insamlad data från de efterföljande samtalen med deltagande lärare följdes de steg 

som lyfts av Braun och Clarke (2006) för en tematisk analys. De olika stegen för analys av data är 

genomgång av materialet, kodning av intressanta företeelser, sökandet efter mönster samt analys av 

materialet. Som steg ett gjordes en tolkning av första graden där genomläsning av lärarnas skattningar 

och observationer gjordes. Denna genomgång utfördes flera gånger, först enbart lärarnas skattningar 

och sedan enbart observationerna. Det som var överraskande, specifikt, återkommande och 

utmärkande markerades och antecknades. Lärarnas kommentarer noterades och fördes in i 

anteckningar. Dessa kommentarer kan hjälpa vid en tolkning av skattningen av gruppen men även 

informera vad lärarna ansåg kring materialets användbarhet och utformning. Vid genomgång av 

observationerna bearbetades resultaten för varje observationstillfälle samt den helhetsbedömning som 

gjorts utifrån samtliga observationer. Vid stora variationer i svarsalternativen noterades detta och 

antecknades.  

 

Efter att bearbetat alla skattningar enskilt genomfördes en jämförelse mellan skattningarna på de två 

skolorna. Lärarskattning 1 jämfördes men observation 1 osv. Det gjordes även en jämförelse mellan 

medelvärden. 

 

Vid genomgång och analys av anteckningar från lärarsamtalen letades det efter de deltagande lärarnas 

perspektiv på skattningsverktyget. För att kunna finna viktiga och relevanta mönster eftersöktes 

aspekter i materialet med relevans gentemot studiens syfte och frågeställningar. Det som eftersöktes 

var centrala områden kopplat till deltagarnas erfarenheter och uppfattningar. Lärarnas utsagor lästes 

igenom flera gånger och det som var återkommande och specifikt markerades och jämfördes för att på 

så sätt kunna systematisera och hitta mönster samt skapa teman. Dessa teman bestod av så kallade 

kärnkategorier, vilka var viktiga delar av data och som var frekvent förekommande (Thornberg & 

Forslund Frykberg, 2009).   

 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
Denna studie var en pilotstudie och en första validering av ett självskattningsverktyg enligt fas fem 

och sex i processen att utveckla ett mätinstrument (Soukakou & Sylva, 2010). Hela arbetet med 

skattningsinstrumentet är en process och denna studie var enbart en liten del av arbetet med att ta fram 

ett fungerande skattningsmaterial.  

 

För att kunna bedöma kvalitén av denna studies resultat måste hänsyn tas till validitet, reliabilitet och 

objektivitet (Mertens, 2010). Ju mer trovärdig undersökningen är desto mer sannare uppskattas 

resultaten vara.  

Validitet 

Ett av studiens delsyfte var att undersöka och utvärdera om skattningsverktyget Målsättningar och 

värderingar i skolan, MAVIS (Allodi, 2014) mätt det som det var avsett att mätas. Detta var av vikt 

för att kunna se användbarheten av resultatet i relation till studiens syfte (Mertens, 2010). För att 

kunna få fram och utvärdera studiens användbarhet krävdes ett flertal undersökningar för att på så sätt 

få flera kvantitativa och kvalitativa underlag som pekar på detta.  

Olika faktorer i den fysikiska och sociala lärmiljön skulle skattas och krävde då en samsyn hos lärare 

och observatör för att skattningarna skulle bli valida. En fråga som påverkade instrumentets validitet 

var om frågorna i verktyget var relevanta för deltagarna i studien. Frågorna ansågs ha relevans då 
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materialet är anpassat till lärmiljöer och riktar sig till lärare vilket visar på verktygets validitet. Här 

kunde dock olika uppfattningar kring situationer, lärarnas tidigare erfarenheter och yrkesprestige 

komma att påverka resultatet och därmed validiteten. Lärarnas vilja eller ovilja att lyfta sin egen 

profession kan ha en påverkande effekt, vilket kan leda till en underskattning eller överskattning av 

lärmiljön.  

 

De strukturerade observationerna gjordes av en och samma observatör under två lektionspass medan 

lärarnas skattningar i vissa fall grundades på flera års kunskap om elevgruppen. En ytterligare aspekt 

som kan väga in på resultatets validitet var att samtliga observationer utfördes av uppsatsskrivaren. Då 

det är samma observatör iakttas, registreras och tolkas samtliga observationer utifrån samma 

förutsättningar. Skulle en annan observatör uppfatta och skatta situationer likadant kan diskuteras och 

enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är det därför viktigt att observatören är objektiv och kan 

åsidosätta fördomar. Detta gäller även vid de uppföljande samtalen med lärarna.    

 

En ytterligare aspekt är de deltagande lärarna. Endast några lärare från varje arbetslag var med i 

studien vilket kan påverka resultatets pålitlighet. Skulle samtliga undervisande lärare kring de 

elevgrupper som var i fokus i studien deltagit skulle detta kunna påverka resultatet och kanske gett en 

mer övergripande och exakt bild av det som skulle mätas. Nu ingick endast några lärare och 

observationer i studien vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet, 

dock kan indikationer peka på hur skattningsverktyget kan användas och vidareutvecklas inför 

framtiden.  

 

Reliabilitet  

Vid en efterfrågan om studiens reliabilitet var det av intresse att veta om andra faktorer, än vad som 

avsetts, har bidragit och påverkat resultatet (Mertens, 2010). Detta kan vara om de deltagande lärarna 

fått olika instruktioner eller om observationerna genomförts på olika sätt och genom detta påverkat 

studiens reliabilitet. Samtliga deltagare har fått samma information och observationerna har 

genomförts på samma sätt vilket gör att denna del av studien genomfördes reliabelt.    

 

Enligt Trost (2012) spelar precision in på instrumentets reliabilitet. Hur lärarna valt att kryssa i svaren 

är här av betydelse. Tidsaspekter och den noggrannhet som lades ned blir avgörande för det slutliga 

resultatet. Hur en fråga uppfattats i skattningsverktyget och om den uppfattats lika av samtliga lärare 

påverkar också reliabiliteten. Visar det sig att många missuppfattat påståendena i instrumentet sjunker 

reliabiliteten och resultatet blir att det som mätts vid undersökningen inte var det som var avsett att 

mätas. Instrumentet består av totalt 50 påståenden uppdelat på tio olika områden och för att få giltiga 

svar krävs det en viss koncentration och uppmärksamhet, och en avsatt tid som kan ägnas åt uppgiften. 

Instruktionerna till lärare inför genomförandet var noggranna. Alla lärare fick samma instruktioner och 

lärarna fick lika förutsättningar, så som avsatt tid, för att svara på frågorna, se bilaga 1. Materialet är 

gjort i en tydlig layout som underlättar att förstå strukturen, se figur 2. Frågorna från samma område är 

grupperade på samma sida, till exempel. 

 

Vid strukturerade observationer kan numeriska värden fås vilket kan visa på frekvens, mönster och 

möjligheter till att göra jämförelser och räkna ut trender (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Enligt 

Bryman (2011) finns vid strukturerade observationer därför ett intresse av att se om det finns 

överensstämmelser mellan de olika skattarna. Detta innebär att det efterfrågas om de olika skattarna 

kan bedöma och vara överens om den kodning som sker kring de olika beteendena som finns i 
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skattningsverktyget. Cohens Kappa är ett mått på graden av överensstämmelse mellan hur två olika 

skattare kodar olika faktorer. Genom en jämförelse mellan en observation och den berörda lärararens 

skattningar kan ett värde mellan 0-1 fås vilket talar om hur spridningen är bland svaren och om 

skattningarna gjorts på ett överensstämmande sätt. 

Det som kan påverka reliabiliteten och en Kappa-analys vid strukturerade observationer är 

observatörseffekten eller en sk reaktiv effekt (Bryman, 2011). Detta innebär att de som observeras kan 

ändra sitt beteende under observationen vilket gör att resultaten i undersökningen kan ge en felaktig 

bild av vad som brukar ske när observatören inte är där. Detta måste observatör ta hänsyn till och 

genom samtal och återkoppling med de deltagande lärarna kan dessa felkällor uppmärksammas och 

minimeras. 

Forskningsetiska aspekter 
Ur etisk synpunkt var det av vikt att den ansvarige för studien presenterade sig och studiens syfte 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Innan studiens genomförande hölls samtal med Åkerskolans 

rektorer och Ängsskolans arbetslag för årskurs åtta. Det skickades även ut mail till samtliga deltagare 

så att de alla skulle vara medvetna om och få en förfrågan och möjlighet till att acceptera ett 

deltagande innan studien påbörjades. Enligt Cohen et al. (a.a) är det viktigt att ta in deltagarnas 

önskemål och inte sätta studiens genomförande i första hand. Här kommer också frivilligheten in. 

Efter genomgång av studiens tillvägagångsätt och omfattning tackade en lärare nej till ett deltagande 

vilket gjorde att en annan lärare tillfrågades istället. Detta visar på den frivillighet som de deltagande 

lärarna hade. Innan genomförande av observationer tillfrågades och anpassades tiden för observation 

utefter de deltagande lärarnas önskemål. De fick själva ge förslag på lektioner som de ansåg passade 

att en observatör besökte.  

 

Enligt Bjørndal (2005) kan observationer vara etiskt problematiskt då de observerade bara får en aning 

om vad som ska observeras. Deltagande lärare och elever i studien informerades om studiens innehåll 

och syfte. Lärarna var insatta i materialet och hade vetskap om vilka områden observationerna 

omfattade medan eleverna inte kände till vad som skulle skattas i detalj. Genom att inte 

detaljinformera eleverna gavs en möjlighet till att observera situationer som eleverna inte kunde 

förvränga eller påverka. Eleverna har fått veta syftet med pilotstudien och blivit insatta i att det är 

skattningsverktyget och inte gruppen som var i fokus. Eleverna i studien välkomnade observatören, 

godkände närvaron och därmed även ett deltagande i studien. I de situationer känslig information 

framkom, som inte var relevant för studiens syfte, gjordes inga registreringar. Eleverna i klasserna 

skyddades genom att känslig information inte fördes vidare så att eventuella kränkningar skulle vara så 

liten som möjligt. 

 

Anonymitet är en etisk aspekt som måste beaktas (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Enligt 

Vetenskapsrådet (1:2011) ska de enskilda individerna skyddas så att inga uppgifter kan komma att 

kopplas till en bestämd deltagare i studien. De deltagande lärarna avkodades i all text, vid presentation 

av de resultat som studien visade samt vid de återkopplingar som skett. Skolornas namn är fingerade, 

de deltagande skolorna är okända för varandra och allt resultat som presenterades vid en återkoppling 

lades fram i medelvärden så att ingen lärare kunde pekas ut. Genom en anonymitet kunde ett 

deltagande ske på lika villkor och skapade en trygghet för samtliga inblandade i studien.  

 

Cohen, Manion och Morrison (2007) lyfter vikten av att låta deltagarna få en insyn i studien under 

pågående arbete. Under studiens gång tilläts alla att komma till tals vilket innebar att även de negativa 
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upplevelserna och erfarenheterna av ett deltagande togs till vara. Ett deltagande ska komma till gagn 

för verksamheten, vilket också var tanken med den återkoppling som skett efter studiens 

genomförande. De deltagande skolornas lärare och rektorer fick ta del av resultatet genom att de 

styrkor och utvecklingsområden inom det fysiska och sociala klimatet lyftes. Här är det enligt Cohen 

et al. (a.a) viktigt att framhålla resultat som stämmer med det empiriska materialet och inte dra 

slutsatser som saknar stöd i studien. Det är också viktigt att ge en feedback som är etiskt respektfull 

och där resultatet lyfts på ett konkret och opersonligt tillvägagångssätt. Bjørndal (2005) framhåller 

betydelsen av konstruktiv återkoppling där syftet med kommentarerna ska vara att bygga upp och 

förstärka verksamheten. Vid återkoppling till skolorna var samtliga deltagare avidentifierade, samtlig 

feedback gavs på ett positivt sätt och all information var övergripande och belyste hela lärmiljön och 

inte specifika lärare eller händelser.   

 

Resultat 

Överensstämmelse mellan skattningarna 

Under denna del presenteras resultaten utifrån lärarskattningarna, både enskilt men även utifrån 

medelvärden samt de resultat som framkommer via observation på de två skolorna. 

Observationsskattningarna är baserade dels utifrån enskilda lektionstillfällen men även utifrån en 

helhet som baseras på samtliga sex observationer på en och samma skola.  

 

Lärarskattningar Åkerskolan 

Vid en genomgång av samtliga lärarskattningar utifrån ett medelvärde framträder områden där det 

finns en viss enighet bland lärarna, se stapeldiagrammet i figur 4. Inom området Inflytande är samtliga 

skattningar lika. Inom områdena Stimulans, Kompetens och Hjälpsamhet skattar två lärare identiskt 

medan en tredje är mer positiv. Området Ansvar skattas lika av två lärare och mer negativt av den 

tredje. Delaktighet är det område som utmärker sig genom att lärarna skattar detta som mest positivt 

och därmed kan ses som en styrka på skolan medan områdena Ansvar och Kreativitet skattas som lägst 

av samtliga lärare med värden mellan 1-3. 

 

 

Figur 4: Lärarskattningar i medelvärde, Åkerskolan 
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Två lärarskattningar är i genomsnitt lika om svaren ses i sin helhet medan den tredje 

lärarskattningen uppvisar ett högre genomsnittligt värde. Generellt kan även ses att en av lärarna är 

mindre negativ i sina skattningar av elevgruppen medan en annan av lärarna är mer positiv.  

Studeras lärarskattningarna utifrån var och en av lärarsvaren framkommer en spridning som inte kan 

ses vid enbart en granskning av medelvärdet. Detta är tydligast inom områdena Säkerhet och Ansvar 

där samtliga lärarsvaren är mycket spridda och där ingen eller endast en fråga i skattningsformuläret är 

besvarad likadant av samtliga.  

Området Kontroll skattas lika av två lärare på tre av fem frågor medan en lärares svar urskiljer sig mer 

och sätter mycket positiva svar på de flesta frågorna medan de övriga lärarna på Åkerskolan skattar till 

ett lägre eller mycket lägre värde.  

Inom Hjälpsamhet är samtliga skattningar positiva, två av lärarna har identiska svar medan den tredje 

har tre svarsalternativ som är ännu mer positiva än de övrigas.  

Inom Kreativitet är endast en av fem frågor ifyllda likadant av lärarna på Åkerskolan. Som helhet är 

huvuddelen av svaren negativa vilket pekar på att detta är ett område som bör utvecklas på skolan. 

 

 

Figur 5: Medelvärde av samtliga lärarskattningar, Åkerskolan. 

 

Vid en genomgång av ett sammanlagt medelvärde av lärarskattningarna på Åkerskolan framkommer 

ett mönster som visar att områdena Ansvar och Kreativitet är de som skattats lägst med ett medel på 

2,07 och 2,2 och därmed har en utvecklingspotential på skolan, se figur 5. De områden som skattas 

högst är lärande och hjälpsamhet med ett medel på 3,4 och 3,67. 

Sammanfattningsvis visar lärarskattningarna på Åkerskolan på en viss spridning. Inom Kompetens, 

Hjälpsamhet, Delaktighet och Inflytande skattar samtliga lärare på Åkerskolan inom den positiva 

skalan vilket tyder på att det finns utvecklingsmöjligheter i arbetet med elevgruppen.  

De olika lärarskattningarna visar att elevgruppen generellt har ett gott socialt klimat, men studeras 

varje lärarskattning för sig framträder avvikelser. En analys av överensstämmelsen mellan 

lärarskattningarna på Åkerskolan via Kappa visar värden på 0,038, -0,089 och -0,074. Detta innebär att 

statistik utefter svaren på varje fråga resulterar i en väldigt liten överenstämmelse. Två lärarskattningar 

är i genomsnitt lika om svaren ses i sin helhet medan den tredje lärarskattningen uppvisar ett högre 

genomsnittligt värde vilket skulle kunna betyda att det finns ett bättre socialt klimat vid dennes 
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lektioner. Att dennes skattningar är avvikande, på så sätt att svaren är mer positiva än de andra, kan 

bero på att läraren har haft elevgruppen under fler läsår, undervisar gruppen i fler ämnen och därmed 

känner dem bättre. Den lärare som skattar gruppen lägst är också den som träffar gruppen vid färre 

antal tillfällen i veckan.  

 

Observation Åkerskolan 

Observationerna har genomförts i samma elevgrupp (klass) under två lektioner där lärare 1, lärare 2 

och lärare 3 hade undervisning. Vid genomgång av Åkerskolans observationsskattningar visar det sig 

att det endast finns en hög överensstämmelse i bedömningarna inom området Säkerhet där samtliga 

lärandemiljöer skattas likadant, se figur 6. 

 

 

 

Figur 6: Observationsskattningar i medelvärde, Åkerskolan. 

 

 

 

Figur 7: Övergripande observationsskattning i medelvärde, Åkerskolan. 

 

Studeras varje lärmiljö/undervisningstillfälle var för sig framkommer områden där skattningarna 

skiljer sig åt vilket kan bero på ämne, tid på dagen men även upplägg av undervisningen samt 

relationerna mellan gruppen och den undervisande läraren. Dessa skillnader är inte lika tydliga vid en 
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genomgång av den övergripande observationsskattningen som baseras på samtliga lärmiljöer och 

utifrån en helhet, se figur 7. Utifrån figur 6 ses de områden som uppvisar skillnader mellan de olika 

lärmiljöerna och de är inom Stimulans, Lärande, Kontroll och Ansvar. Inom området Kontroll finns 

det störst variation mellan skattningarna där två lärandemiljöer skattas positivt och mycket positivt 

medan den tredje har områden som är en utmaning inom gruppen då det skattats till ett värde 1. Detta 

rör arbetsro och att undervisningstidens användning påverkas negativt av störande moment vilket inte 

återfinns på de andra två undervisningstillfällena på Åkerskolan.  

Inom området Hjälpsamhet finns det en del skillnader, men samtliga lärmiljöer skattas som positiva 

eller mycket positiva vilket också återspeglas i den övergripande skattningen. Delaktighet skattas 

också högt eller mycket högt förutom i en av lärmiljöerna där vissa elever inte bjuds in eller får 

utrymme att berätta om sina erfarenheter och synpunkter samt att vissa elevers uppfattningar betraktas 

som värdelösa eller räknas inte. I den övergripande skattningen skattas delaktighet med värden mellan 

3-5. 

Området Ansvar skattas även det som positivt eller mycket positivt. Dock utmärker sig en av 

lärmiljöerna genom att läraren inte visar tillit till sina elever, vilket inte återfinns i de andra miljöerna. 

Som helhet skattas detta område i den övergripande skattningen med ett värde 3 på samtliga frågor.   

Sammanfattningsvis visar Åkerskolans skattningar baserade på observationer att det finns skillnader 

vid skattningarna om det tas hänsyn till de specifika lärmiljöerna. En analys av överensstämmelsen 

mellan lärarskattningarna och de enskilda observationerna på Åkerskolan via Kappa visar värden på 

0,227, -0,009 och 0,296. Detta innebär att det råder en liten men dock acceptabel överensstämmelse 

mellan observationerna och två av lärarnas skattningar och en väldigt liten överensstämmelse med en 

av lärarnas skattningar. Vid en kappa-analys på lärarskattningarna och den övergripande 

observationsskattningen ges värdena 0,220, 0,045, och 0,260 vilket innebär en högre 

överensstämmelse än om analysen görs utefter de enskilda observationerna. Detta visar på att ses 

lärmiljöerna utifrån sin helhet i relation till de lärarskattningar som görs så ger det en högre 

överensstämmelse.    

Vid jämförelse av medelvärdet av hur lärarna på Åkerskolan skattar och observationernas skattningar 

utifrån de tio områdena blir resultaten relativt lika, se figur 8.  

 

 

 
 

Figur 8: Lärarskattningar och observationer i medelvärde, Åkerskolan. 

 

Utifrån medeltalen är det Säkerhet och Ansvar som skattas högre genom observation jämfört med 

lärarnas egna skattningar. Annars ligger medeltalen av samtliga klassrumsobservationer jämfört med 

medeltalen av lärarnas skattningar relativt nära varandra. 
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Inom de olika kategorierna och områdena i skattningsmaterialet finns det frågor som visar på 

skillnader mellan observationerna och lärarnas skattningar. Detta är exempelvis inom området 

Delaktighet. För en lärare på Åkerskolan är lärarskattningarna lägre än vad som skattats via den 

enskilda observationen. Detta visar att det finns indikationer på att vissa lärare skulle kunna överskatta 

medan andra kan underskatta kvaliteten i lärandemiljön i förhållandet till det som en extern observatör 

kan uppfatta. En ytterligare tolkning är att elevgruppen varierar i uppförande, aktivitet och bemötande 

beroende på vilken lärmiljö de befinner sig i. Detta kunde främst ses via observation då observatör kan 

följa samma elevgrupp under flera olika lektionstillfällen och se både hur gruppen men även kvalitén 

på undervisningen varierade på en och samma skola. Detta kan vara en möjlighet till skillnaderna 

mellan skattningar från observationer och lärarskattningar. Klassens sociala klimat kan påverkas av en 

observatörs närvaro. Elevgruppen kanske uppför sig bättre eller sämre enbart för att en observatör 

finns med i klassrummet vilket kan leda till de spridda resultaten. 

 

Lärarskattningar Ängsskolan 

Vid genomgång av lärarskattningarna på Ängsskolans visar en genomgång av medelvärdet att 

skattningarna är relativt samstämmiga inom några områden, se figur 9.  

 

 

 

Figur 9: Lärarskattningar i medelvärde, Ängsskolan. 

 

Ses skattningarna utifrån var och en av lärarskattningarna framkommer skillnader och variation mellan 

lärarna. Inom området Stimulans skattar de tre lärarna olika när det gäller möjligheter för bra 

rastverksamheter. Lärare 3 skattar att det inte finns några bra möjligheter till rastverksamhet och att 

det saknas trevliga platser att vara på medan de övriga menar detta visst finns. På två andra frågor 

rörande lärares motivation och om lärarna bryr sig om eleverna skiljer sig lärarnas svar men åt det 

positiva hållet. 

Inom Lärande är två lärare eniga kring samtliga frågor medan en tredje lärare menar att eleverna 

sällan får möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt intresseområde samt kommenterat detta med att 

“det finns helt enkelt för lite tid”. Denne lärare svarar även mer positivt kring elevers respons till 

varandra när de lyckas än de andra två lärarna. 

Inom Kompetens skattar två lärare lika på samtliga frågor medan den tredje skattat mer positivt på två 

frågor. 
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Inom Säkerhet har lärarna skattat olika på tre frågor av fem. En lärare skattar mer positivt än övriga 

angående slagsmål och våld i gruppen medan en annan skattar det mest negativa angående att elever är 

ständigt utsatta för hot och att det förekommer trakasserier i elevgruppen.  

Inom Kontroll, Hjälpsamhet och Delaktighet skattar samtliga lärarna positivt men det finns en 

variation mellan en del av svaren. Två av lärarna är mer positiva i sina skattningar jämfört med en 

tredje.  

Inom Ansvar finns den största variationen mellan lärarskattningarna då två lärare är eniga på fyra 

frågor av fem medan en tredje lärare endast har en fråga som överensstämmer med övriga. Här skattar 

en lärare samtliga frågor till ett värde 3. En lärare skattar en fråga till värde 1 där övriga satt en 3:a 

 och en annan lärare skattar tre frågor till värde 5 där övriga satt en 3:a.   

Inflytande är det område som skattas högst av samtliga lärare vilket tyder på att detta är ett område 

som är en styrka inom elevgruppen. Här är samtliga lärare positiva men inte helt överens.  

Inom Kreativitet är samtliga lärare på Ängsskolan eniga i sina svar på tre frågor medan på de övriga 

två skattar en av lärarna till ett värde 5 medan övriga skattar till ett värde 3. 

Ses samtliga lärarskattningar utifrån ett medelvärde framkommer att området Inflytande, med ett 

medelvärde på 4,33, är en styrka på skolan och i elevgruppen medan området Säkerhet, med ett 

medelvärde på 2,87, pekar på behov av förändring och kan ses som ett utvecklingsområde, se figur 10. 

 

 

Figur 10: Medelvärde samtliga lärarskattningar, Ängsskolan 

 

Sammanfattningsvis kan en spridning ses mellan de olika skattarna och en analys av 

överensstämmelsen mellan lärarskattningarna på Ängsskolan via Kappa visar värden på 0,142, -0,068 

och 0,027. Detta innebär att statistik utefter svaren på varje fråga resulterar i en väldigt liten 

överensstämmelse. Utifrån skattningarna kan ses att två av lärarna på Ängsskolan skattar mer lika 

medan den tredje utmärker sig genom att inom de flesta områden skatta högre än sina kollegor och 

visar mer på variation. Denne läraren använder även anteckningsmöjligheterna mer än övriga och 

förtydligar och lägger till fakta till sina svarsalternativ. Detta kan tolkas som att denne lärare lagt mer 

tid och tanke vid skattningarna. Som helhet skattar lärarna på Ängsskolan det sociala klimatet positivt. 

Det finns endast ett fåtal frågor där någon av lärarna skattar det lägsta värdet och det är inom 

områdena Stimulans, Lärande, Säkerhet och Ansvar. Det totala medelvärdet ligger i nästan samtliga 

områden över värdet 3, förutom i säkerhet där medlet är 2.87.  
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Observation Ängskolan 

Vid en jämförelse av observationerna som genomförts i de olika lärandemiljöerna på Ängsskolan ses 

en relativt god överensstämmelse. Samtliga områden och frågor skattades med värdet 3-5 utom 

Kreativitet där värdet låg på 1-3, se figur 11. 

 

 
 

Figur 11: Observationsskattningar i medelvärde, Ängsskolan.  

 

 

 

 

Figur 12: Övergripande observationsskattning i medelvärde, Ängsskolan. 

 

Inom områdena Lärande, Säkerhet, Hjälpsamhet och Inflytande skattas samtliga olika lärmiljöer till ett 

likavärde. Alla områden utom Kreativitet skattas positivt med ett värde 3-5. Kreativitet skattas genom 

observation lägst och visar på att detta är ett område som är en utmaning och behöver förbättras på 

skolan. Jämförs medel av skattningarna från de enskilda lärandemiljöernas observationer med den 

övergripande skattningen visar de näst intill samma resultat.  

 

Vid en övergripande observationsskattning på Ängsskolans lärmiljö som helhet framkommer Kontroll 

som en styrka inom skolan och elevgruppen medan området Kreativitet utmärker sig som ett område 

som kräver vidare insatser och därmed som ett utvecklingsområde på skolan, se figur 12.  

 

Sammanfattningsvis är observationsskattningarna av lärandemiljöerna på Ängsskolan positiva och 

visar att det sociala klimatet är av god karaktär. Vid en jämförelse av de enskilda lärarskattningarna 

och de enskilda observationsskattningarna kan variation ses inom några områden. Främst Kreativitet 

skattas olika av lärarna och observatör. En lärmiljö utmärker sig genom att vara lite mer positivt 
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skattat än de övriga vilket kan ha att göra med att den undervisande läraren känner eleverna väl och 

har undervisat dem under flera år.  

Trots att de enskilda skattningarna, som bygger på de enskilda lärmiljöerna, kan visa på variation så 

ger ändå en övergripande helhetsskattning i slutänden ungefär samma bild.   

 

 
 

Figur 13: Lärarskattningar och observationsskattningar i medelvärde, Ängsskolan. 

 

En analys av överensstämmelsen mellan lärarskattningarna och observationerna på Ängsskolan via 

Kappa visar värden på 0,093, 0,048 och 0,016. Detta innebär att statistik utefter svaren på varje fråga 

resulterar i en väldigt liten överenstämmelse. Vid en Kappa-analys på lärarskattningarna och den 

övergripande observationsskattningen på Ängsskolan fås värdena 0,165, 0,169 och 0,142. Detta visar, 

precis som på Åkerskolan, att ses lärmiljöerna utifrån sin helhet i relation till lärarskattningarna så ger 

det en högre överensstämmelse. Vid jämförelse av medelvärdet av hur lärarna på Ängsskolan skattar 

och vad observationernas skattningar utifrån helheten visar blir resultaten relativt samstämmiga, se 

figur 13. Vid en jämförelse av den generella skattningen av samtliga lärmiljöer och medelvärdet av 

lärarnas skattningar visar detta att observationer skattar lika eller strax över lärarna inom områdena 

Stimulans, Lärande, Säkerhet och Hjälpsamhet.  

 

De stora skillnaderna mellan den generella observationen och lärarnas skattningar är att Kontroll 

skattas mycket högre genom observation än vad lärarna skattat. En annan skillnad är att Inflytande och 

Kreativitet skattas högre och mycket högre av lärarna än genom observationsskattningarna. Området 

Kreativitet skattas något mer negativt vilket kan bero på att skattningarna bygger på observationer 

genomförda på en kort period. De lektioner som besöktes kan under denna period uppvisa 

förhållandevis låg kreativitet jämfört med den referensram som lärarna utgår ifrån vid sina skattningar.  

 

Reaktioner och uppfattningar kring skattningsverktygets 

användarvänlighet 

De deltagande lärarna i denna pilotstudie upplever att tidsåtgång för att göra en skattning tar mellan 

15-40 minuter. De lärare som anser att skattningen tar längre tid menar att materialet väcker många 

funderingar och att det krävs en tillbakablick för att göra ändringar. Denna noggranna genomgång av 

materialet upplevs inte behövas av de lärare som anser att tidsåtgången är kortare.  

 

De deltagande lärarna på Ängsskolan lyfter att skattningen upplevs som ganska svår då det finns 

många olika perspektiv som det ska tas ställning till. De menar att vissa områden och frågor i 

materialet är svårbesvarade då de inte tidigare tagit ställning till dessa. En lärare på Åkerskolan menar 

att vissa frågor i materialet är svåra att besvara då eleverna i gruppen är relativt ny för läraren. 
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Frågorna handlar om elevernas självförtroende och upplevelser vid svårigheter i samband med 

uppgifter.  

 

En ytterligare aspekt som deltagarna lyfter är ett tänkande utifrån den elevgrupp som skattningen 

gäller vilket gör att lärarna är tvungna att tänka annorlunda och inte inta ett övergripande 

skolperspektiv. Dock finns det undantag i skattningsmaterialet som lärarna menar kan skapa 

missförstånd. Här lyfter lärarna på Ängsskolan särskilt en fråga inom området Säkerhet där det ska tas 

ställning till om det förekommer slagsmål eller våld mellan elever i denna grupp/och på skolan. Denna 

formulering kan tolkas på olika sätt vilket gör att det kan bli missförstånd och kan förklara 

skillnaderna i svar i lärarskattningarna på Ängsskolan. Vid efterföljande samtal lyfter fler lärare att de 

har tolkat frågan olika vilket därför ger olika resultat. Några tolkade frågan utefter ett skolperspektiv 

och besvarade utifrån en helhetssyn på hela skolmiljön medan andra enbart svarade med den tänkta 

elevgruppen i fokus. Lärarna menar att de skulle svara annorlunda och mer lika om de alla enbart tänkt 

utifrån elevgruppen. 

 

Vissa begrepp och formuleringar i skattningsmaterialet har tolkats på olika sätt. Lärarna menar att 

begrepp som “slagsmål och våld” och “trakasserier” kan tolkas olika. Var går gränsen för vad som är 

slagsmål och lek? Lärarna diskuterar vad som kan ses som trakasserier och när det blir allvar av att en 

elev blir retad. Andra begrepp som lyfts som försvårar ett, enligt lärarna, korrekt svarsalternativ är “för 

det mesta”, “ibland”, “de flesta” och “en del”. Hur olika ett tidsperspektiv kan uppfattas samt synen på 

hur många som ingår i en del menar lärarna kan leda till ett oprecist svar. Flera lärare håller med 

angående detta och lyfter en lösning genom att ha flera påståenden i materialet och fler svarsalternativ, 

till exempel en femgradig skala. Ingen av lärarna reflekterar över syftet med anteckningsfältet i denna 

diskussion.  

En ytterligare fråga som väckte diskussion i efterföljande samtal med deltagarna är en fråga inom 

området Stimulans. Svarsalternativen är: “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” 

och “De flesta lärare i denna grupp älskar sina ämnen och gillar att arbeta med ungdomar med detta 

uppdrag”. En lärare på Ängsskolan menar att alternativen är diffusa och skulle vilja se ett 

förtydligande kring ordet effektiv. En lärare på Åkerskolan menar att samtliga alternativ kan ses som 

sanna då de kan komplettera varandra och betyder samma sak. Läraren menar att “Några lärare” skulle 

kunna ingå i alternativet “de flesta” vilket gör att resultatet blir utefter hur positivt eller negativt 

skattningen görs utifrån situationen. Ytterligare menar en lärare på Ängsskolan att lärare kan älska sitt 

ämne men samtidigt vara oförmögen till att motivera eleverna. Läraren på Åkerskolan finner 

svarsalternativen som missvisande då ett svarsalternativ är “Några lärare har svårt att motivera och 

inspirera sina elever ibland”. Det läraren undrar är hur många lärare som ingår i begreppet några? Kan 

det vara en eller fem stycken? Det läraren lyfter är att detta kan bli missvisande då det både kan 

omfatta en lärare och samtidigt många fler. 

Samma problematik kan ses i en fråga inom Inflytande. Lärarna på Ängsskolan är inte överens i 

skattningarna vilket kan bero på formuleringen och användandet av “då och då” och “regelbundet” för 

svarsalternativen för värde 3 och 5. Svårigheterna i denna fråga bottnar i var tidsgränsen ska dras och 

resultatet baseras på lärarnas egna tolkningar av tidsperspektivet. 

 

I området Delaktighet är ett frågepåstående “Flera elever känner sig inte värdefulla i denna grupp” och 

en annan “En grupp elever känner sig inte delaktiga i denna grupp”. Dessa frågor menar lärarna är 

svåra att besvara då det efterfrågas hur eleverna känner. Svaren anses basera enbart på vad lärarna tror 
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och uppfattar utifrån vad de ser och inte på vad eleverna verkligen upplever vilket, enligt lärarna, kan 

ge svar som kanske inte stämmer fullt ut. Samtidigt menas det att ju oftare en lärare träffar 

elevgruppen ju lättare är det att bedöma hur klassen mår. De menar att en rättvis skattning fås om alla 

lärare som undervisar elevgruppen också gör skattningen. Då kan dessa frågetecken elimineras och 

kompletteras av dem som känner till mer om klassen.  

 

I området Kreativitet finns en fråga vars svarsalternativ för värde 1 lyder ”Elever i denna grupp deltar 

inte i någon nämnvärt omfattning i estetiska aktiviteter i anslutning till skolan” och värde 5 “Elever 

erbjuds rika möjligheter att skapa och delta i estetiska aktiviteter inom ramen för den ordinarie 

undervisningen i alla ämnen och i integrerad form”. I en annan fråga låter alternativen likadant men då 

utifrån praktisk karaktär. Dessa frågors svarsalternativ skiljer sig då det handlar om i anslutning till 

skolan i det ena påståendet medan det i det andra omfattar vad som sker inom skolans ordinarie 

undervisning. Detta visar sig leda till vissa frågetecken hos de deltagande lärarna då de undrar om 

frågorna syftar på de aktiviteter som skolan erbjuder eller på vad eleverna gör efter skoltid.  

Anteckningsmöjligheter 

I skattningsmaterialet finns ett anteckningsfält till varje fråga som kan användas för att förtydliga och 

förklara ett ifyllt svar eller föreslå en annan formulering om den som står inte passar riktigt. Även om 

de deltagande lärarna menar att de olika svarsalternativen ibland är snäva används möjligheten att 

använda anteckningsfältet endast av ett fåtal. Detta kan tolkas som en konsekvens av tidsbrist som 

leder till en ovilja till att ta sig tid till att formulera mer tydliga svar i anteckningsfältet. De lärare som 

uppger en längre tidsåtgång för skattningen är också de lärare som svarat mest varierat och gjort flest 

förtydliganden i anteckningsfältet.   

Av lärarna på Åkerskolan är det mycket sparsamt med kommentarer i anteckningsfältet. Två av lärarna 

använder denna möjlighet en respektive två gånger, medan den tredje läraren nyttjar detta sju gånger. 

En del anteckningar som lärarna fyller i är korta förtydliganden så som “en del lärare”. Två lärare ger 

information utöver det som efterfrågas och som kan vara viktigt i ett fortsatt arbete så som “En grupp 

där utmobbning av lärare sker”, “applåderar när någon misslyckas - jag förbannad” och “Jag tror dock 

att det sällan uppfylls”.   

Av lärarna på Ängsskolan har en lärare kommenterat “ett fåtal” för att förtydliga svaret på en fråga. En 

annan lärare använder anteckningsmöjligheterna i mycket högre utsträckning än övriga och ger mer 

ingående information om elevgruppen vilket förtydligar och ger en bild utöver det förkryssade svaret 

så som “De snarare värnar om de svagare”, “De flesta lärare försöker hitta material för alla stilar och 

förmågor”, “Det finns ett starkt stöd i gruppen och alltid någon som peppar” och “vissa elever behöver 

extra omtanke, har problem med att hantera känslor”. Vid en osäkerhet kring ett svar används även 

“Har ingen tidigare erfarenhet av gruppen, känner ej till detta”.  

Sammanfattningsvis kan ses att den tid som lärarna lägger ned på att besvara skattningsformuläret 

visar sig avgörande för den mängd förtydligande anteckningar som görs i materialet samt en större 

variation på svaren. En del formuleringar är endast en omformulering av det som redan är förkryssat 

men en del lärare lämnar anteckningar som ger en mer ingående bild av elevgruppen utöver det 

angivna svarsalternativet.  

Kring materialets utformning lyfter lärarna på Ängsskolan några exempel på begrepp och förekomsten 

av olika perspektiv i samma fråga. De menar att detta kan leda till att de tolkat frågorna olika vilket 

kan förklara att det förekommer en mindre överensstämmelse mellan lärarna. De menar att med 

tydligare instruktioner innan skattningen skulle detta kunna förhindras. Några lärare lyfter behov av 

fler svarsalternativ då de menar att det ibland kan vara svårt att veta vilket alternativ som passar bäst in 
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på elevgruppen. Ingen av lärarna lyfter anteckningsmöjligheten som en lösning på detta utan det kan 

tolkas som att lärarna efterfrågar ett mer lättifyllt material som kräver så liten insats och avsatt tid som 

möjligt.  

 

Skattningsinstrumentets användbarhet och utvecklingsmöjligheter 

Skattningsmaterialet är tänkt att fungera som underlag vid utvärdering och utveckling av en 

elevgrupps fysiska och sociala klimat och de deltagande lärarna i pilotstudien anser att detta material 

utgör en god grund för det. De deltagande lärarna i studien menar att skattningsinstrumentet fungerar 

som verktyg för att bedöma det fysiska och sociala klimatet i en elevgrupp. Lärarna lyfter att verktyget 

berör viktiga ämnen och områden som annars inte diskuteras utan enbart tas för givet i det dagliga 

arbetet. Skolorna arbetar mycket kring lärande och bedömning vilket gör att de sociala områdena inte 

får samma plats. För att göra detta möjligt, menar en lärare, att det är av vikt att skattningarna finns 

tillgängliga och inte endast det övergripande resultatet som profil, då de menar att det är bra att kunna 

gå tillbaka och titta på frågorna för att kunna fördjupa sig. Att genom skattningar kunna lyfta lärarnas 

attityder och elevernas välmående utifrån flera perspektiv ses som mycket viktigt. Lärarna i studien 

menar också att det är bra att kunna se hur andra lärare ser på lärmiljön och på så sätt kunna lyfta och 

arbeta vidare med de skillnader och likheter som identifieras. Om varje lärare har tillgång till 

materialet och anteckningarna kan det underlätta en diskussion och utarbetning av specifika 

insatsområden med kollegor i arbetslaget och fungera som underlag för ett fortsatt arbete. 

 

En av lärarna på Åkerskolan menar att det finns en del känsliga ämnen som tas upp i 

skattningsmaterialet vilket skulle kunna vara känsligt vid en muntlig genomgång av svaren i 

exempelvis ett arbetslag. Det är bra att dessa viktiga frågor lyfts, men läraren menar att det kan bli ett 

problem om någon i arbetslaget svarat annorlunda än övriga, det skulle kunna skapa konflikter, istället 

för en fokusering kring lösningar. Frågan kring lärares förmåga att motivera och inspirera sina elever 

kan till exempel väcka en diskussion kring om lärare i arbetslaget är bra eller sämre pedagoger. Dock 

menar läraren det är bra att lyfta viktiga frågor. Läraren menar att detta skulle kunna vara ett neutralt 

tillvägagångssätt då enkätform tillåter anonymitet vilket öppnar för möjligheter att få fram, lyfta och 

diskutera dessa viktiga frågor. 

 

En lärare på Åkerskolan menar att anteckningsmöjligheterna ökar användbarheten då frågorna täcker 

den stora elevgruppen, medan det kan finnas undantag och speciella aspekter som kan kommenteras 

med förtydligande anteckningar. En lärare menar att svarsalternativen är för grovt dragna för att kunna 

spegla verkligheten och variationer i en grupp.  

En av de deltagande lärarna i pilotstudien ställer sig väldigt negativ till metoden att använda ett 

skattningsmaterial för att undersöka det sociala klimatet i en grupp. Läraren anser att denna metod 

med skattningsmaterial i enkätform, ger ett grunt och oanvändbart resultat. Läraren menar att det inte 

går att mäta så många svårgripbara saker utan skulle hellre vilja att dessa frågor enbart lyfts i 

diskussioner. 

En lärare på Åkerskolan föreslår att en fördjupad bild kring vissa frågor kan fås via en utökning av 

skattningsmaterialet. Läraren menar att viktiga och centrala frågor så som lärares förmåga att väcka 

intresse och motivation borde få ett större utrymme. Skattningsmaterialet täcker 10 olika områden med 

5 frågor var. Läraren lyfter idén om ett specifikt material med flera frågor om stimulans och 

motivation. Lärarna på Ängsskolan menar att lärarskattningar i kombination med elevenkäter skulle ge 
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fler perspektiv och inte enbart en bild utifrån lärarnas syn på elevernas sociala klimat. De lyfter även 

behovet av en extern observatör som kan se fenomen och situationer på andra sätt än den personal som 

finns på skolan. Lärarna menar att fler perspektiv kan ge en mer övergripande helhetsbild och ett gott 

underlag för ett fortsatt arbete med det sociala klimatet. 

Sammanfattningsvis menar de deltagande lärarna att detta skattningsmaterial tar upp viktiga ämnen 

och kan fungera som utgångspunkt för diskussion och vidare arbete kring det sociala klimatet i en 

elevgrupp. De menar att det är viktigt att inte fokusera enbart på den generella profilen av klassen som 

kan fås genom medelvärdena på de 10 områdena, utan gå in och se på de olika svaren och ha dem som 

diskussionsunderlag. De lyfter även att det är viktigt att se till helheten och inte peka ut en pedagog till 

exempel för avvikande svar vid känsliga frågor. 

Flera lärare efterfrågar fler svarsalternativ, även om de uppmanades att använda anteckningsfältet för 

att föreslå egna alternativ när svaren inte passade. Istället för att lägga mer tid på att förtydliga sina 

svar, ser de hellre fler utvecklade svarsalternativ. En lärare föreslår en utökning av frågor inom ett 

område. Flera lärare vill se en användning av elevenkäter och extern observatör i kombination med 

skattningsmaterialet för att på så sätt få fram en mer övergripande helhetsbild och täcka fler perspektiv 

på det sociala klimatet. 

 

 

Metoddiskussion 

Denna pilotstudie genomfördes på två skolor och med totalt sex deltagande lärare och 12 

observationstillfällen. Det som kan diskuteras är hur resultatet skulle ha sett ut med fler deltagande 

skolor och/eller fler lärare. Hade resultaten blivit annorlunda om ett helt arbetslag besvarat 

skattningsmaterialet? Fler deltagande lärare hade kunnat ge ett större underlag och en mer 

övergripande bild men om resultatet blivit annorlunda är svårt att säga. Andra lärare på skolan skulle 

kunna skattat annorlunda vilket gör att inga generella slutsatser kan dras kring studiens resultat. En 

anledning till urvalet är att studien genomfördes på höstterminen och många skolor och lärare ställde 

sig negativa till ett deltagande och hänvisade till tidsbrist och stress. Med den avsatta tidsaspekten och 

studiens omfång får urvalet anses vara relevant. Det intressanta för denna studie är att undersöka om 

skattningsverktyget kan fånga och säga någonting kring det fysiska och sociala klimatet i en elevgrupp 

och det anses materialet kunna göra trots studiens urval och antal deltagare.  

 

En viktad Kappa analys, som tar hänsyn till att datan är av ordinaltyp, har använts vid undersökning av 

överenstämmelser mellan observatörer (Soukakou & Sylva, 2010 ), medan en oviktad Kappa användes 

i denna studie eftersom det fanns tillgänglig genom IBM SPSS Statistics. Skulle 

skattningsinstrumentet begränsa så att skattningarna besvaras utifrån en viss bestämd tidsram skulle 

detta kanske kunna göra instrumentet mer precist. Detta kan exempelvis vara att be skattarna besvara 

materialet utifrån senaste veckan vilket skulle kunna minska felmarginalerna i svaren. I dagsläget 

besvaras frågorna utan hänsyn till en tidshängivelse, vilket kan göra att de olika skattarna ser olika på 

situationen och därmed kan ge effekter på resultatet. 

 

Metoden att observera och göra skattningar är svårt utifrån skattningsmaterialet då det inte är anpassat 

för observationer. Många områden och frågor i materialet är generella och kan inte ses enbart genom 
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observation av lektioner vilket innebär ett måste av kompletterande samtal med elever och lärare kring 

de områden som inte är observerbara. För att kunna undersöka om lärarskattningar kan säga någonting 

om det sociala klimatet i en elevgrupp valdes ändå denna metod då det är intressant att undersöka hur 

mycket som kan ses av en utomstående som enbart observerar situationer i lärmiljön.  

De svårigheter som observation medför kan vara att närvaron av en observatör kan påverka hur de 

observerade beter sig (Bjørndal, 2005). Några av de deltagande lärarna menar att de upplevde eleverna 

och även sig själva som annorlunda vid observationerna vilket kan påverka resultaten och därmed 

slutsatserna. Enligt Bjørndal kan en låg grad av delaktighet medföra att de observerade döljer 

information då observatören ses som utomstående. En frånvaro av delaktighet kan även göra det svårt 

för observatören att förstå de observerades perspektiv. Dock leder en låg grad av delaktighet till att 

observatören lättare kan iaktta det hela med distans och att risken för att påverka de observerade är 

mindre. Bryman (2011) menar att strukturerade observationer kan leda till en förvirring om det finns 

många olika kategorier. I skattningsverktyget finns 10 olika områden fördelat på 50 frågor vilket 

uppfattades stundvis som ohanterligt. Bryman (a.a) menar att en observatör kan utbildas kring ett 

observationsinstrument och utifrån erfarenhet märktes att ju fler observationer som gjordes och ju mer 

verktyget användes blev skattningen enklare då observatören blev mer van. För att få så likartade 

observationer som möjligt observerades två lektioner med samma lärare. Detta gjorde att skattningen 

kunde fyllas i och kompletteras och inte enbart vara beroende av ett enda tillfälle. Detta gör att olika 

beteenden kan bedömas vara enstaka eller återkommande vilket ger en mer tillförlitlig skattning. En 

längre observationsperiod där elevgruppen följs under hela dagar i en veckas tid hade varit önskvärt 

vilket skulle kunna leda till en mindre observatörspåverkan på grupperna och lärarna och samtidigt ge 

ett mer heltäckande underlag för skattningen till studien. 

Ett ytterligare problem som kan uppstå är att det kan vara svårt att skilja mellan kategorierna och att 

det då krävs en tolkning av observatören (Bryman, 2011). I denna studie gjorde observatören 

tolkningar av situationer och händelser då de skulle ges en betydelse utifrån det som efterfrågades i 

skattningsverktyget. Detta kan ha betydelse för studiens resultat men då samtliga observationer 

genomfördes på liknande sätt borde samtliga skattningstillfällen vara likvärdiga. 

 

 

Diskussion 

Ett arbete med det sociala klimatet 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolans verksamhet anpassas och stöd sättas in utefter elevernas 

behov. Skolor ska med hjälp av elevhälsan och specialpedagog arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Det rådande fysiska och sociala klimatet på skolan påverkar hur det dagliga arbetet 

ser ut då det utgörs av den kultur som formas av de normer och värden som finns inom verksamheten. 

Ett pedagogiskt arbete utifrån ett sociokulturellt och relationellt perspektiv på elevers svårigheter gör 

hela skolan ansvarig för att insatser sätts in och att lärmiljön anpassas utefter elevernas behov. Genom 

ett relationellt perspektiv sätts relationer och samspel i fokus och det sociala klimatet blir då centralt 

för lärare och specialpedagoger i deras dagliga arbete (Isaksson, 2009). Allodi (2013) och Barton 

(1995) menar att en fokusering på studieresultat och skolors konkurrens med varandra gör att 
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elevresultat ses som den största och viktigaste uppgiften inom skolan vilket kan leda till att kvalitén 

inom verksamheten kan få stå tillbaka. Ett arbete med det kvalitativa inom verksamheten försvåras 

genom att det saknas traditioner för det, enligt Granberg och Ohlsson (2005). För att motverka 

verksamheternas kvalitétsförsämringar bör det ske en skolpolitisk ändring med tydligare uppmaningar 

kring betydelsen av arbetet med det fysiska och sociala klimatet och dess påverkan. 

 

Forskning (Allodi, 2011; Kiuru, Lerkkanen, Niemi, Poskiparta, Ahonen, Poikkeus, & Nurmi, 2013; 

Soukakou & Sylva, 2010) visar att ett gott socialt klimat kan påverka elevernas motivation, lärande, 

välmående, främja inkludering samt skydda mot skolmisslyckanden. Enligt Allodi (a.a) gynnar ett 

arbete med det sociala klimatet förmodligen alla elever, men kan visa sig särskilt gynna de elever som 

är i behov av särskilt stöd. Detta är en viktig aspekt ur specialpedagogiskt perspektiv då 

skolsvårigheter kan förbyggas och förbättra skolmiljön för varje elev. Specialpedagogens funktion är 

att fungera som en länk mellan lärarna och skolans ledning vid arbetet kring elever i behov av särskilt 

stöd, att kunna finna situationer som kan förbättras eller ses som ledande i en fortsatt utveckling av 

verksamheten. I ett arbete att tillgodose de samhällskrav som ställs på skolan och dess miljö måste 

verksamheten ständigt utvärderas. För att kunna arbeta kring de normer och värden som utgör det 

sociala klimatet behöver skolans ledning, specialpedagog och lärare verktyg. I ett utvecklingsskeende 

kan det vara svårt att hitta vad som måste utvecklas och Ogden (2003) lyfter att de delar som 

prioriteras inom verksamheten är enkla att identifiera och mäta vilket inte kommer att omfatta de 

pedagogiska områdena eller lärares bemötande. Detta visar på att det finns en efterfrågan på verktyg 

som förenklar detta arbete. Denna studie visar på att skattningsverktyget Målsättningar och 

värderingar i skolan MAVIS (Allodi, 2014) kan verka stödjande och bidragande för skolverksamheter 

att utvärdera det fysiska och sociala klimatets områden. 

 

Verktygets skattningsförmåga 

Goldman och Goodboy (2004) och framhåller svårigheten i att mäta känslor och Soukakou och Sylva 

(2010) menar att det finns problem med att mäta olika kvalitéer genom instrument vilket talar för att 

en skattning kan hjälpa till att skapa en bild av verksamheten. Studiens resultat visar att ett socialt 

klimat inte kan mätas utifrån en exakt statistik men genom lärarskattningar kan vetskap om 

utvecklingsområden och styrkor inom en verksamhet fås.  

I denna studie visar det insamlade materialet, genom en analys via en oviktad Kappa, att det råder en 

låg överrensstämmelse mellan samtliga skattare på båda skolorna. De övergripande 

helhetsskattningarna utifrån samtliga observationer på en skola ger en större överensstämmelse än de 

enskilda observationerna. Trots den låga överensstämmelsen på detaljnivån kan indikationer och 

övergripande trender ses. Resultat visar att genom lärarskattningar går det att få fram generella drag 

och en övergripande bild vilket är användbart för att sammanställa en analys för det rådande sociala 

klimatet i en elevgrupp. 

 

Den låga överensstämmelsen kan bero på att lärarna skattar utifrån helheten, med alla elevernas lärare 

i åtanke och kan vara färgade av information som en observatör inte kan ha tillgång till. Detta kan 

förklara att områden och frågor skattades olika mellan observatör och lärare. Det visade sig att vissa 

lärmiljöer fick den mest positiva bedömningen av observatör medan läraren skattade utifrån en lägre 

nivå. Detta kan bero på att vissa lärare var mer pessimistiska i sina skattningar vilket kan förklaras 

med att de ser utifrån en annan helhet än vad observatörer kan göra eller att de inte kan se det positiva 

av ren vana eller brist i tron på sig själv. Det fanns även skattningar som visade åt det andra hållet, 

lärare som skattade sin undervisning som mycket högre än observatören gjorde. Detta kan å andra 
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sidan tänkas bero på en brist i insikt över den rådande lärmiljön och svårigheter att se konsekvenser av 

sitt handlande.   

 

Variationer går att utläsas vid en jämförelse av de olika skattningarna vilket kan vara mycket givande 

för upprättande av åtgärder och insatser. Lärare undervisar olika och elever uppför sig olika beroende 

på vilken lärare de har. Genom studien framkommer det att flera lärarskattningar kring samma 

elevgrupp kan identifiera eventuella problem, styrkor och utvecklingsmöjligheter inom de 10 olika 

områdena: Kreativitet, Stimulans, Lärande, Kompetens, Säkerhet, Kontroll, Hjälpsamhet, Delaktighet, 

Ansvar och Inflytande. Skattningarna kan även identifiera den lärmiljö där det finns störst problematik 

inom ett eller flera områden. Detta är till stor hjälp för verksamheten då det kan signalera om vilka 

olika lärmiljöer det är som är behov av att extra insatser bör sättas in. Skattningsverktyget anses därför 

kunna vara ett utvärderingsverktyg för det pågående arbetet men även som en utgångspunkt för det 

fortsatta arbetet med det sociala klimatet. 

 

Det finns en viss samstämmighet mellan de observationer och lärarskattningar som gjordes på båda 

skolorna med hänsyn till medelvärdena. Detta påvisar att lärarskattningar kan ge liknande information 

som en observation kring samma tema. Bryman (2011) lyfter fördelen med observationens direkta 

iakttagande och den förstahandsinformation den ger men samtidigt menar Soukakou och Sylva (2010) 

att observationer är för tidskrävande. Skattningsverktyget MAVIS underlättar därmed arbetet kring att 

utvärdera det sociala klimatet då observationer upptar tid och samtidigt kan påverka elevernas 

uppförande och därmed resultatet. En lärarskattning ger ingen inverkan på lärandesituation och frigör 

mer tid för diskussioner och förbyggande arbete. 

 

Skattningsverktygets användbarhet 

Bjørndal (2005) framhåller att ett lösningsinriktat problemidentifierande för underlag till att sätta in 

åtgärder möjliggör utveckling. För att kunna arbeta med det sociala klimatet måste skolor veta 

utgångsläget och identifiera vad det är som kan utvecklas innan en förändring kan ske. 

Skattningsverktyget avses användas av specialpedagog och lärare inom ett arbetslag och riktas 

gentemot en elevgrupp eller klass. Genom lärarskattningar av det sociala klimatet kan underlaget 

nyttjas för organisationens fortsatta arbete både på individ-, grupp- och organisationsnivå och 

förbättrar verksamheten både för lärare och varje elev. Skattningsverktyget ger möjligheter att se 

samtliga delar av lärmiljön och inte fokus på det som sker i klassrummet. Verktyget kan ringa in 

problem och områden som bör prioriteras och åtgärdas samtidigt som det kan ge signaler om vad som 

fungerar bra och identifiera förebyggande insatser. 

Skattningsverktyget syftar till att vara ett underlag inför vidare arbete och utifrån lärarskattningar kan 

uppföljande diskussioner och samtal leda till förändringar, vilket kommer till gagn för hela 

verksamhetens lärmiljö. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) lyfter att en dialog är en förutsättning 

för en organisations utveckling och diskussionsunderlag för arbetslaget är just vad verktyget är tänkt 

att vara. 

Skattningsverktyget i sig kan användas som ett förtydligande kring vad som är viktigt och centralt för 

att skapa ett gott socialt klimat. Detta gör att verktyget kan fungera som vägledande i arbetet, dels 

inom specialpedagogiken men även inom det pedagogiska arbetet, på skolan. 
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Etiska aspekter  

Ett arbete som utgår från skattningsverktyget kan vara specialpedagogens ansvar. En viktig etisk 

aspekt att ta hänsyn till är att vid en återkoppling av resultatet av lärarskattningarna ska anonymitet 

råda så att ingen av respondenterna kan pekas ut. Vidare kan materialet innehålla känsliga frågor vilket 

kan skapa obekvämligheter och otrygghet vid en genomgång och detta bör en specialpedagog ta 

hänsyn till. Det av vikt att fundera över hur negativa resultat kan läggas fram till arbetslaget. En 

negativ trend i lärmiljön bör framställas som en lärdom för att nyttjas som en erfarenhet och 

utgångspunkt för förbättringar. De normer och värden som råder på en skola kan dock vara svåra att 

förändra. För att kunna förankra ett arbete med det sociala klimatet och införa användandet av 

verktyget kräver detta en trygghet i verktygets syfte men även kunskap om arbetslagets situation. Utan 

lärarnas stöd kan detta arbete uppfattas som enbart tidskrävande och resultera i insatser utan verkan. 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) samt Jacobs och Struyf (2013) menar att lärarnas 

deltagande och stöd är centrala i ett förändringsarbete. Med specialpedagogens samtalshjälp belyser 

Bladini (2007) att utveckling kan ske genom ett tillvaratagande av personalens kompetens samt 

perspektivisering på svårigheter. 

 

Skattningsverktygets användarvänlighet 

Skattningsverktyget har, enligt lärarna i denna studie, en enkel och lättförståelig layout vilket gör 

materialet enkelt och lätthanterligt. En del av lärarna lade inte ned så mycket tid vid besvarandet av 

materialet. De lärare som lagt mest tid på skattningen har de mest nyanserade och detaljerade svaren 

med hjälp av anteckningsfältet. Detta kan ses som en lärdom inför framtida bruk av enkäten. För att en 

så gedigen skattning som möjligt ska göras av respondenterna är det av vikt att de får en tydlig 

introduktion och förklaring till hur skattningen ska gå till. De deltagande lärarana i studien fick samma 

information men trots detta blev det kvalitétsskillnader i anteckningarna. Detta kan bero på stress och 

tidsbrist vilket måste tas hänsyn till vid kommande skattningar. Tidpunkten på terminen och den 

belastning som lärare på en skola har måste vara en utgångspunkt för skattningstillfället. 

Skattningsverktyget innehåller 10 områden som alla kräver koncentration och eftertanke och 

skattningen är ingenting som ska hastas igenom. Lärarna i denna studie efterfrågar fler svarsalternativ 

då svarsalternativen uppfattas som snäva och för få, men detta skulle kunna avhjälpas med mer tid och 

tydligare anvisningar. Ett mer användande av skattningsverktygets anteckningsfält kan bidra till att det 

inte behövs fler svarsalternativ. En tydlig information om denna anteckningsmöjlighet måste därför 

ges innan skattningen sker så att deltagarna vet vad som krävs av dem. 

När ett skattningsmaterial återfås är det av vikt att den som analyserar och använder resultatet är 

medveten om hur väl läraren känner eleverna, hur länge läraren arbetat på skolan samt den 

arbetslivserfarenhet som läraren besitter. Dessa faktorer kan spela roll för resultatet av hur läraren 

skattar den fysiska och sociala lärmiljön. En oerfaren och ny lärare på skolan känner inte till eleverna 

och omgivningen lika väl som en lärare som arbetat på skolan länge. Det är också av vikt att veta att 

lärare kan av olika skäl överskatta eller underskatta lärmiljön och detta måste finnas med i tolkningen 

av resultatet. För att frånkomma dessa missvisande skattningar kan fler lärare skatta samma elevgrupp 

vilket kan ge mer tillförlitliga resultat. 

Ett problem med begrepp och missuppfattningar skulle kunna avvärjas genom en tydlig genomgång av 

materialet innan skattningen sker. Vissa frågor i materialet är allmänt hållna men ges anvisningar att 

skattningen ska beröra enbart en elevgrupp eller klass kan de missuppfattningar som uppstod på 

Ängsskolan elimineras. Olika tolkningar av frågor kan också frånkommas om tidsperspektivet klargörs 
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från början. Lärare i studien ser olika på påståendena i materialet men genom att hänvisa till att 

skattningen exempelvis enbart ska beröra senaste månaden gör att resultaten blir mer precisa. 

 

Vidare forskning och utveckling av skattningsverktyget 

De lärare som deltar i studien önskar ett mer specifikt och snävare instrument och lyfter att de vill se 

fler svarsalternativ i materialet. Det menas att det skulle vara mer tidseffektivt och då frångå den 

anteckningsmöjlighet som finns. Detta skulle kunna vara ett alternativ till en förbättring och mer 

preciserade svar. Dock visar sig det sociala klimatet svårt att mäta och skattningar utifrån fasta 

svarsalternativ kräver förtydliganden vilket gör att verktygets ursprungliga layout skulle kunna 

bibehållas. 

Det som kan underlätta uppfattningen som lärarna har om materialets snävhet kan vara en renodling av 

de 10 områdena. Vissa aspekter kan lyftas upp och göra områdena i verktyget mer enhetliga. 

En lärare i studien förslår en utökning av frågorna vilket kan tas i beaktning inför fortsatt arbete med 

verktyget. Kanske upptäcker specialpedagogen eller annan ansvarig för skattningen att det finns 

områden som är i behov av åtgärder. Önskvärt kan tänkas vara en utökning av verktyget, att det finns 

en fördjupning, som kan appliceras efter en övergripande skattning, och därmed ge mer ingående 

information kring situationen med elevgruppen i önskat område. 

Resultatet av denna studie föreslår att verktyget kan tänkas kombineras med flera olika metoder så 

som observation och elevenkäter. Detta kan vara efterfrågat vid lärmiljöer där det finns en större 

variation och där lärare undervisar på olika sätt. Här kan det vara lämpligt att inte enbart ha skattningar 

utan komplettera med observationer och/eller elevenkäter. Lärarskattningen ger ett lärarperspektiv på 

det fysiska och sociala klimatet medan en kombination med ytterligare verktyg eller metoder öppnar 

upp för flera olika perspektiv. Kombinationen skulle leda till en övergripande och heltäckande bild 

vilket ger mer underlag för det fortsatta arbetet. 

Ett begränsat antal lärare och observationer ingick i studien vilket gör att det inte går att dra några 

generella slutsatser kring det sociala klimatet utifrån resultatet som kan appliceras på andra skolor. Det 

sociala klimatet är specifikt för varje skola och elevgrupp vilket inte heller gör detta intressant eller 

önskvärt. Dock visar verktyget att det kan skatta och ge indikationer på önskvärda variabler vilket 

pekar på att materialet kan användas för att utvärdera det fysiska och sociala klimatet på skolor. 

Denna studie är en pilotstudie och en utökning av detta arbete skulle vara givande för att se om de 

resultat som framkommit här även är giltiga i ett större sammanhang. Fler deltagande lärare, kanske 

hela arbetslag på flera skolor skulle kunna ge mer underlag för ytterligare analyser och slutsatser. I 

fortsatta studier skulle det vara önskvärt att samarbeta med specialpedagog på skolorna och på så sätt 

följa hela processen med att skatta, diskutera, prioritera samt åtgärda och göra insatser för att sedan 

även kunna följa upp och utvärdera det arbete som gjorts. 

För vidare forskning vore det intressant att göra en longitudinell studie och undersöka hur väl 

skattningsverktyget kan skatta det sociala klimatet över tid. De resultat som framkommer skulle kunna 

säga mer om skattningsmaterialets användningsområde och verkan i ett förändringsarbete. Detta för att 

se om de funna resultaten är flyktiga och enbart fångar nuläget eller om de visar på stabila 

förhållanden. Detta kräver ett längre projekt på en skola med uppföljande skattningar. Projektets 

resultat skulle kunna vara vägledande kring hur ofta dessa uppföljande skattningar måste göras för att 

vara gällande på en skola. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 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 

Mobil 0708-xxx xxx  Mobil 0733-xxx xxx 

Mail xxxxxxxxxxxx  Mail xxxxxxxxxxxx   

    

Mara Westling Allodi 

Mail xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2: 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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