
Detta skattningsformulär används av lärare i
 arbetslaget för att göra en självvärdering av den
 fysiska och sociala lärandemiljö för eleverna i en
 grupp. Verktyget innehåller 10 domäner som
 fångar olika aspekter av det sociala klimatet i
 skolan: stimulans, lärande, kompetens, säkerhet,
 kontroll, hjälpsamhet, delaktighet, ansvar,
inlytande och kreativitetinlytande och kreativitet .

Varje tema är uppdelat i lera delfrågor. Skattnin-
  garna visualiseras i en proil av lärandemiljön.
Resultaten kan användas av lärarna för att identi-
 iera styrkor och utvecklingsområden och för att
 planera insatser och aktiviteter. Verktyget är
inte tänkt att användas i samband med inspek-
tion eller kontroll av verksamheten .



För varje rad välj påståendet som stämmer bäst med hur lärandemiljön ser ut för denna elevgrupp. Välj den
 första kolumnen om fenomenet som beskrivs i den raden (t.ex. rasterna; lunch; elevernas engagemang) är en
 utmaning, välj kolumnen i mitten om situationen har förbättringsmöjligheter men är acceptabel, välj den
 tredje kolumnen om situationen eller företeelsen är en styrka i den här gruppen. Om du tycker att påståendet
 inte riktigt fångar hur situationen är för denna grupp, använd anteckningskolumnen för att beskriva mer i
detalj denna grupps lärandemiljö när det gäller den speciika frågan eller situationen

Självskattningsverktyg MAVIS

Det inns inte möjlighet
 för eleverna att göra
 någon aktivitet under
rasterna

Eleverna har möjlighet
 att påverka vad som är
  möjligt att göra under
 rasterna  och det bidrar
 till en bra stämning i
gruppen

1

Fråga
Detta är en stor utmaning
i denna grupp

Detta har vi arbetat en del
  med men det inns 
utvecklingsmöjligheter

Detta är verkligen en
styrka i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Alla elever brukar vara
 engagerade och aktiva, det
 inns bra energi och lyt i
gruppen

Eleverna är missnöjda
med lunchmaten

Lunchmaten är vällagad
 och ofta omtyckt och
 uppskattad av de lesta
elever

Lunchmaten är lagad med
 stor omsorg och det inns
 valmöjligheter; planeringen
tar hänsyn till elevernas ön-
skemål och olika preferens-
er

Eleverna är ganska passiva
 och verkar inte lägga
mycket energi i skolarbetet

Det inns inte möjlighet för
 eleverna att göra något
 bra under rasterna, det
 saknas trevliga platser att
 vara på för att leka, eller
att prata med varandra

Under rasterna har lertal
elever tillgång till någon ak-
 tivitet som de önskar; det
 inns trevlliga platser där
 elever kan leka eller sitta
och prata med varandra

Eleverna kan välja vad de
 vill göra under rasterna;
 eleverna har möjlighet att
 påverka vad som är möjligt
 att göra under rasterna
vilket påverkar stämningen

Lärare har svårt att
 motivera och inspirera sina
  elever

De lesta lärare har ett gen-
 uint intresse för sina
 ämnen och är effektiva i
sin undervisning

Alla lärare i denna grupp
 har ett genuint intresse för
  sina ämnen och är
effektiva i sin undervisning

Flera elever känner nog
 varje dag att lärarna inte
bryr sig så mycket om dem

De allra lesta elever kan
 räkna med att någon lärare
bryr sig om dem

Var och en kan vara säker
 att lärarna bryr sig om
 dem och kan ge dem stöd
om det inns problem

De lesta elever i gruppen
 är för det mesta aktiva och
  engagerade under
skoldagen

1

5

4

3

2

Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Eleverna utvecklar inte
 sina färdigheter nämnvärt
under skolåret

De lesta elever utvecklar
 sina färdigheter under
skolåret

Alla elever går starkt
 framåt och utvecklar sina
färdigheter under skolåret

Eleverna utvecklar inte
 nya intressen genom
skolan

Flera elever utvecklar
 något nytt intresse genom
skolan

Alla elever utvecklar nya
 och olika intressen genom
skolan

De lesta elever visar inte
 ett nämnvärt intresse av att
lära sig nya saker i skolan

De lesta elever i gruppen
 är intresserade av att lära
 sig och att utvecklas i
skolan

Alla elever är intresserade
 av att lära sig och önskar
 ofta  att det de gör ska bli
så bra som möjligt

Elever får sällan möjlighet
 att fördjupa sig inom ett
speciikt intresseområde

Elever får vid behov vissa
 möjligheter att fördjupa sig
inom ett eller lera intresse-
områden

Elever får goda möjliheter
 att fördjupa sina kunskaper
 och sin skicklighet inom ett
eller lera intresseområde

När elever  visar en utomor-
 dentlig prestation reagerar
 gruppen oftast negativt på
dem

Elever som visar en utomor-
 dentlig  prestation får
oftast en positiv återkop-
pling i gruppen

Det är fullt accepterat i
gruppen att elever uppskat-
 tas när de lyckas genomföra
en utomordentlig presta-
 tion, det är något som man
kan glädjas åt i gruppen
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

De lesta lärare har inte en
 positiv syn på de förmågor
 och utvecklingsmöjligheter
som eleverna har

De lesta lärare har en
 ganska positiv syn på de
  förmågor och
 utvecklingsmöjligheter
som eleverna har

Lärarna har en stark tilltro
  till de förmågor och
 utvecklingsmöjligheter som
inns hos alla elever

Elever i denna grupp har
 lätt för att ge upp, när de
 ha svårigheter  med en
skoluppgift

De lesta elever ger inte
 upp i första hand när de
 har svårigheter med en
skoluppgift

Eleverna i denna grupp
 ger inte alls upp så lätt när
 de har svårigheter med en
 skoluppgift, utan de
  fortsätter sina
ansträngningar

De lesta elever i denna
grupp har inte övervägan-
 de ett gott självförtroende
när det gäller utbildning

De lesta elever i denna
 grupp har övervägande ett
 gott självförtroende när det
gäller utbildning

Alla elever i denna grupp
 har övervägande ett gott
 självförtroende när det
gäller utbildning

Eleverna tror inte att de
har goda möjligheter i fram-
  tiden eller de är inte
intresserade av skolan

De lesta eleverna tror på
  sina utbildningsmöjligheter
i framtiden

Eleverna har en stark till-
  tro till sina
 utbildningsmöjligheter i
framtiden

De lesta elever i denna
  grupp är övervägande
uppgivna inför sin skolgång

De lesta elever i denna
  grupp är övervägande
hoppfulla inför sin skol-
gång

Eleverna i denna grupp är
 övervägande hoppfulla
inför sin skolgång
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Det händer mycket sällan
 att något slagsmål eller våld
 inträffar i denna grupp/
och på skolan

Det förekommer inga
 slagsmål eller våld mellan
 elever i denna grupp /och
på skolan

Många elever i denna
 grupp känner sig otrygga
när de är i skolan

De allra lesta elever i
 denna grupp känner sig
 ganska trygga när de är i
skolan

Alla elever i denna grupp
 känner sig trygga när de är
i skolan

Vissa elever är ständigt ut-
 satta för hot när de är i
 skolan (t.ex. om våld,
kränkande behandling

Ingen  elev är ständigt
 utsatt för hot idag, men det
 har förekommit enstaka
 händelser tidigare (t.ex. om
våld, kränkande behandling

Det förekommer trakasseri-
 er i denna elevgrupp (t.ex.
   fysiska, verbala, digitala

Ingen elev  i denna grupp
 är, eller har varit, utsatt för
 hot i skolan (t.ex. om våld,
kränkande behandling

Det förekommer väldigt
 sällan trakasserier i denna
elevgrupp (t.ex. fysiska, ver-
  bala, digitala

Det förekommer inga
trakasserier i denna elev-
  ,grupp  (t.ex. fysiska
verbala, digitala

Skolmiljön är inte säker för
eleverna och eleverna är ut-
 satta för risker när de är i
skolan

Skolmiljön är övervägande
säker för eleverna och be-
  intliga risker har
identiierats  och åtgärdats

Skolmiljön är fullständigt
 säker för eleverna och den
 utvärderas och utvecklas
systematiskt

Det förekommer slagsmål
  eller våld mellan elever i
 denna grupp /och på
skolan

16

20

19

18

17

Fråga
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Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Det saknas regler och rutin-
er för hur arbetet ska genom-
   föras i klassrummet

Det finns regler och rutiner
för hur arbetet ska genom-
 föras i klassrummet och
dessa följs för det mesta bra

Det uppstår oftast inte en
 lugn arbetsmiljö i gruppen
när det skulle behövas

Oftast uppstår det en lugn ar-
 betsmiljö i gruppen när det
behövs

Det är lätt att skapa en lugn
 arbetsmiljö i gruppen när det
behövs

Lektionerna genomförs
 sällan som planerat i denna
  grupp, eftersom tiden inte
används på ett bra sätt

Lektionerna genomförs för
 det mesta  som planerat i
denna grupp

Lektionerna genomförs  som
 planerat i denna grupp, de
 kan till och med utvecklas i
 någon intressant riktning
  genom elevernas inverkan

Undervisningstiden används
  på ett mindre bra sätt
  eftersom det ofta
 förekommer störningar i
denna grupp

Undervisningstiden används
 oftast på ett övervägande bra
 sätt eftersom störningar är
sällsynta i denna grupp

Undervisningstiden används
 på ett utmärkt sätt, samtidigt
 som det är en trevlig, varm
stämning i gruppen

Eleverna är inte bra på att
 lyssna på varandra när man
har samtal i gruppen

Eleverna är övervägande bra
 på att lyssna på varandra när
man har samtal i gruppen

Eleverna är väldigt bra på att
 lyssna på varandra när man
har samtal i gruppen

Det finns regler och rutiner
 som är förankrade i gruppen
 och som fungerar mycket bra
för hur arbetet ska genom-
föras i klassrummet
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Det inns inte ett gott
 samarbete mellan eleverna
i denna grupp

Det inns ett
  tillfredsställande
 samarbete mellan elever i
denna grupp

Det inns ett gott samarbete
 mellan elever i denna
grupp

Eleverna bryr sig inte om
varandra

De lesta elever bryr sig om
  varandra

Eleverna bryr sig om varan-
 dra, och det gäller varje
elev i gruppen

Flera elever accepterar
 inte vissa andra elever när
de ska arbeta tillsammans

Eleverna accepterar andra
 elever för det mesta när de
ska arbeta tillsammans

Eleverna accepterar att
 arbeta med alla elever i
 gruppen när de ska arbeta
tillsammans

De lesta elever är inte
 hjälpsamma mot andra
elever i denna grupp

De lesta elever är hjälpsam-
 ma mot andra elever i
denna grupp

Alla elever är hjälpsamma
 mot andra elever i denna
grupp

Det inns aldrig eller
 nästan aldrig attityder av
 stöd och generositet bland
eleverna i denna grupp

Det förekommer  attityder
 av stöd och generositet
 bland de lesta elever i
denna grupp

Det inns oftast attityder av
 stöd och generositet bland
eleverna i denna grupp
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Flera elever känner sig inte
värdefulla i denna grupp

De allra flesta elever känner
sig värdefulla i denna grupp

Alla elever känner sig
värdefulla i denna grupp

Eleverna behandlas inte
  ,alltid väl i denna grupp
  beroende t.ex. på deras kön,
  sociala bakgrund eller
funktionsnedsättning

Elever behandlas i stort sätt
 väl i denna grupp (oavsett
kön, social bakgrund
funktionsnedsättning  ( (

Alla elever behandlas väl i
 denna grupp (oavsett social
  bakgrund
funktionsnedsättning, osv

Vissa elever känner sig inte
delaktiga i denna grupp

De flesta elever känner sig
 ganska delaktiga i denna
grupp

Alla elever känner sig delakti-
ga i denna grupp

Vissa elever vågar inte eller
 får inte utrymme att berätta
 om sina erfarenheter och
synpunkter

De allra flesta elever får
 utrymme och kan berätta om
sina erfarenheter och synpun-
kter

Alla elever får utrymme och
 uppmärksamhet och kan
 berätta om sina erfarenheter
och synpunkter

Vissa elevers uppfattningar
 betraktas som värdelösa eller
räknas inte

Elevernas uppfattningar be-
  traktas för det mesta med
  intresse och respekt i
  gruppen

Alla elevers uppfattningar
 betraktas med intresse och
  respekt och lärarna
 uppmuntrar att uttrycka
  olika uppfattningar i
gruppen
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

De lesta elever får inte
 möjlighet att engagera sig
  och ta ansvar för
  gemensamma utåtriktade
aktiviteter (t.ex öppet hus )

Flertalet elever får
 möjlighet att engagera sig
och ta ansvar för gemen-
samma utåtriktade aktivi-
  teter
 (t.ex öppet hus)

Alla elever är engagerade
  och tar ansvar för
  gemensamma utåtriktade
   aktiviteter
 (t.ex. öppet hus)

De lesta elever tar inte
 ansvar för gemensamma
 saker i klassrummet eller i
  skolan

De lesta elever får
 möjlighet att ta ansvar och
 de gör värdefulla  insatser
  som kommer andra
tillgodo

Alla elever får möjlighet att
  ta stort ansvar och göra
 värdefulla insatser som
  kommer andra tillgodo

Eleverna får inte
 förtroende att sköta vissa
 uppgifter som de skulle
klara av

De allra lesta elever får då
 och då förtroendet att
 sköta vissa uppgifter som
de klarar av

Alla elever får förtroendet
 att sköta vissa uppgifter
som de klarar av

Lärarna litar inte på elever-
na i denna grupp

Lärarna hyser tillit till elev-
erna i gruppen

Lärarna hyser stor tillit till
eleverna i denna grupp

De lesta elever tar ansvar
 för gemensamma saker i
klassrummet eller i skolan

Alla elever tar ansvar för ge-
mensamma saker i klass-
rummet eller i skolan

Eleverna får inte möjlighet
 att ta ansvar och de gör
  väldigt sällan värdefulla
 insatser som kommer
andra tillgodo
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Eleverna har inte möjlighet
 att påverka viktiga frågor i
 klassrummet i samband
med t.ex klassråd

Eleverna har möjlighet att
 påverka viktiga frågor i
 klassrummet i samband
med t.ex klassråd

Alla elever har möjlighet att
 påverka viktiga frågor i
 klassrummet i samband
med t.ex klassråd

Lärarna lyssnar för det
 mesta inte på elevernas
idéer och förslag

Lärarna lyssnar ofta på elev-
ernas idéer och förslag

Lärarna är skickliga i att
 lyssna på och på att ta till
 vara elevernas idéer och
förslag

Lärarna diskuterar inte
 med eleverna frågor som
berör skolan och eleverna

Lärarna diskuterar ibland
 med eleverna om frågor
  som rör skolan och
eleverna

Lärarna diskuterar regel-
  bundet med eleverna
 frågor som berör skolan
och eleverna

Eleverna kan inte
 diskutera, påverka och
 bestämma över vissa saker
i  klassrummet

Eleverna kan diskutera,
 påverka och bestämma
   över vissa saker i
klassrummet ibland

Eleverna diskuterar
 regelbundet, påverkar och
 bestämmer över vissa
saker i  klassrummet

Eleverna kan inte diskutera
 tillsammans, påverka och
 bestämma över vissa saker
 i skolan (t.ex. genom
elevråd, andra arbetsgrup-
per

Vid vissa tillfällen
diskuterar eleverna tillsam- 
 mans, och kan påverka och
 bestämma över vissa saker
 i skolan ibland (t.ex. genom
elevråd, andra arbetsgrup-
per

 )
 )  )

Eleverna diskuterar
 tillsammans regelbundet,
  de kan påverka och
 bestämma över vissa sakerbestämma över vissa saker
 i  skolan (t.ex. genom
elevråd, andra arbetsgrup-
per
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Fråga
Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar



Självskattningsverktyg MAVIS

Elever i denna grupp visar
sina arbeten och produk-
tioner enbart för sin lärare

Elevernas produktioner och
  arbeten visas i
 klassrummet och ibland till
föräldrar

Elevernas produktioner och
 arbeten presenteras  eller
 visas regelbundet i skolan i
 form av utställningar ,
 föreställningar och i andra
 offentliga sammanhang
  (framträdanden
  publikationer
  novelltävlingar

 ,
 ,

 )
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Fråga

De estetiska ämnena är
 inte prioriterade i denna
 grupp eftersom  andra
 ämnen är viktigare för
dessa elever

De estetiska ämnena är lika
 viktiga som de teoretiska
 och har en viss reserverad
plats i elevernas läroplan

Eleverna får inte ofta
  möjligheter under
 lektionerna att bidra med
 något nytt, uttrycka idéer
  och berätta om egna
    erfarenheter

De lesta elever bidrar ofta
 under lektionerna med
 egna idéer, de uttrycker sig
  och berättar om egna
erfarenheter

Alla elever bidrar ofta
 under lektionerna med
  idéer, de uttrycker sig
 frimodigt och berättar om
 egna erfarenheter med
olika medier

Elever i denna grupp deltar
inte i någon nämnvärt om-
  fattning  i estetiska
 aktiviteter i anslutning till
skolan

Elever i denna grupp deltar
  i några aktiviteter av
  estetisk karaktär i
anslutning till skolan

Elever erbjuds rika
 möjlighet att skapa och
 delta i estetiska aktiviteter
  inom ramen för den
 ordinarie undervisning iordinarie undervisning i
 alla ämnen och  i integrerad
form

Elever i denna grupp deltar
  inte i någon nämnvärt
  omfattning  i praktiska
 aktiviteter i anslutning till
skolan

Elever i denna grupp deltar
i några aktiviteter av prak-
 tisk karaktär i anslutning
till skolan

Elever erbjuds rika
  möjligheter att skapa i
 praktiska aktiviteter inom
  ramen för den ordinarie
  undervisning  och även i
  integrerad form med
samverkan av lera ämnensamverkan av lera ämnen

Estetiska ämnen och kreati-
 va produktioner är mycket
 viktiga i elevernas läroplan
 och bidrar till projekt och
temaarbete

Detta är en stor utmaning i
denna grupp

Detta har vi arbetat en del
med men det inns utveck-
lingsmöjligheter

Detta är verkligen en styrka
i denna grupp

Anteckningar


