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Mitt syfte med detta arbete är att förklara vad avslappning är och hur det kan användas i undervisningen. Jag
har inriktat mig på följande problemformuleringar: Hur arbetar lärare med avslappning i skolan med barn?
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som arbetar med avslappning och barn.
Resultatet är en sammanfattning av de intervjuer jag genomfört. Lärarna arbetar mycket till musik. Barnen går
in i en annan värld och skapar bilder, spänner och slappnar av musklerna och tänker positiva saker om sig
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lugnare, mer koncentrerade och arbetar bättre efteråt. Problem som förekommer är barn som stör varandra,
ljud som hörs utanför avslappningslokalen, personer som kommer in i avslappningslokalen, lokal som är för
liten och för stora grupper.
Diskussionen har utmynnat i en jämförelse mellan litteraturgenomgången och resultatet. En presentation av
likheter och olikheter hos de två personer jag intervjuat. Diskussionen är också ett avsnitt där jag ventilerar och
diskuterar mina åsikter och funderingar angående litteraturgenomgången och resultatet. Jag behandlar en
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SAMMANFATTNING

Mitt syfte med detta arbete är att förklara vad avslappning är och hur det kan
användas i undervisningen. Jag har inriktat mig på följande
problemformuleringar:

• Hur arbetar lärare med avslappning i skolan med barn?

• Hur reagerar barn på avslappningsträningen?

• Vilka problem kan uppstå kring avslappningsträningen?

För att få svar på mina problemformuleringar har jag läst litteratur om
avslappning och intervjuat två personer som arbetar med avslappning och
barn.

Resultatet är en sammanfattning av de intervjuer jag har genomfört. Lärarna
arbetar mycket till musik. Barnen går in i en annan värld och skapar bilder,
spänner och slappnar av musklerna och tänker positiva saker om sig själv. De
reaktioner barnen visar är både positiva och negativa. De flesta tycker om att
slappna av. Barnen blir lugnare, mer koncentrerade och arbetar bättre efteråt.
Problem som förekommer är barn som stör varandra, ljud som hörs utanför
avslappningslokalen, personer som kommer in i avslappningslokalen, lokal
som är för liten och för stora grupper.

Diskussionen har utmynnat i en jämförelse mellan litteraturgenomgången och
resultatet. En presentation av likheter och olikheter hos de personer jag
intervjuat. Diskussionen är också ett avsnitt där jag ventilerar och diskuterar
mina åsikter och funderingar angående litteraturgenomgången och resultatet.
Jag behandlar en problemformulering i taget och har med jämförelser mellan
litteraturgenomgången, resultatet och mina egna åsikter. Därefter har jag en
avslutande kommentar till arbetet.
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1 BAKGRUND

I min utbildning till grundskollärare i en av delkurserna i idrott skrev jag ett
mindre arbete om uppvärmning och avslappning. Under arbetet med detta
ämne blev jag medveten om avslappningens betydelse för människors väl-
befinnande. Avslappning innebär en minimal spänningsnivå i all muskulatur i
kroppen. Den muskulära avslappningen ger ofta en mental avslappning, ett
tillstånd av lugn, säkerhet och trygghet.

I dagens samhälle drabbas fler och fler människor av stress och stress-
relaterade sjukdomar. Vi människor blir allt mer tidsbundna. Mer ska hinnas
med och den tid vi har planerar vi allt mer. Vi mår bäst när vi utsätts för
lagom mycket stress. Varken för mycket eller för lite. För mycket kan före-
komma då arbetstempot är uppskruvat, man hinner aldrig att återhämta sig.
För lite stress kan förkomma då man känner sig ensam och har en känsla av
brist på meningsfullhet i tillvaron. Ett effektivt redskap för att kontrollera sin
stress är enligt forskningen avslappningsträning. Genom att träna sin grund-
spänningsnivå till en normal nivå blir slitaget mindre både på de fysiska och
psykiska resurserna i kroppen.

Vuxna människor upplever att de med hjälp av avslappningsträning kan lugna
både kropp och själ. Rimligen borde barn kunna uppleva detsamma. Genom
att lära barn avslappning får de ett redskap för att samla sig och hämta nya
krafter, koncentrera sig, d.v.s. ett redskap för en bättre inlärningsmiljö.

Det jag vill ta reda på är hur jag som lärare kan använda avslappnings-
träningen i min undervisning.

2 SYFTE

Mitt syfte med detta examensarbete är att få ökad kunskap inom området
avslappning. Att förklara vad avslappning är och hur det kan användas i
undervisningen.

Jag skall också undersöka, genom intervjuer hur lärare resonerar och arbetar i
praktiken. Jag vill se hur pass väl teorin överensstämmer med praktiken.
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3 PROBLEMFORMULERINGAR

För att precisera mitt syfte så inriktar jag mig på följande problem-
formuleringar.

• Hur arbetar lärare med avslappning i skolan med barn?

• Hur reagerar barn på avslappningsträningen?

• Vilka problem kan uppstå kring avslappningsträningen?

4 LITTERATURGENOMGÅNG

Jag har läst ett flertal böcker av flera författare. Vissa citat är medtagna i mitt
arbete. Dessa är väl valda och jag finner inte någon anledning att skriva om
dem med egna ord.

I mina litteraturstudier har jag tagit del av författarnas åsikter och
forskningsresultat.

4.1 Definition

Det är viktigt att tydliggöra de tre olika begreppen avslappning, avspänning
och avkoppling då de ofta förväxlas med varandra.

Det engelska ordet relaxation står för avslappning, avspänning och av-
koppling. Detta har orsakat en begreppsförvirring vid översättning till
svenskan. Uneståhl (1994) har gjort en svensk begreppsuppdelning med
avslappning som det övergripande begreppet.

4.1.1 Avslappning

Innebär en minimal spänningsnivå i all muskulatur i kroppen. Den muskulära
avslappningen ger också en mental avslappning, ett tillstånd av lugn, säkerhet
och trygghet (Solin, 1991).

Avslappning används ofta som uttryck både för utövandet av en teknik och
för själva tillståndet man uppnår med tekniken. Setterlind (1984) skiljer i sin
definition mellan tillståndet, som han benämner muskulär respektive mental
avslappning, och utövandet som han kallar avslappningsträning.
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4.1.2 Avspänning

Innebär en optimal kombination av spänning och avslappning, d.v.s. att ha
rätt spänningsnivå i de rätta musklerna medan övriga muskler är avslappnade
(Solin, 1991).

Reducerad spänningsnivå t.ex. i en viss muskel eller muskelgrupp som gör att
individen kan fungera på normal grundspänningsnivå (Setterlind, 1983).

4.1.3 Avkoppling

Innebär att signalvärdet på yttre och inre stimuli minskar, d.v.s. man störs
mindre av yttre ljud och egna ovälkomna tankar. Man kanske hör ljuden eller
registrerar tankarna, men de verkar avlägsna och man berörs inte av dem
(Solin, 1991).

4.2 Stress

Ordet stress har vi lånat från engelskan och det betyder dra ihop eller spänna.
Det beskriver ganska bra vad som sker i kroppen då vi är spända och
stressade på ett negativt sätt. Vi drar ihop axlarna, drar ihop pannan i djupa
veck och biter ihop käkarna. Det drar ihop sig till en klump i halsen, en knut i
magen, det spänner i leder och muskler. Vetenskapligt definieras stress som
kroppens reaktion på varje krav som ställs på den. Den definitionen innebär
att alla krav som ställs på oss är en form av stress. Stressen kan vara negativ
eller positiv beroende på vad slags krav det rör sig om och hur man som
människa reagerar på kraven (Solin, E. & Solin L-G., 1994).

Stress: Obalans mellan krav och resurser (Solin, E. & Solin, L-G., 1994, s. 21)

Negativ stress kan dels vara en överstimulering men också en under-
stimulering. Med överstimulering menas då hjärnan har fått ta emot fler
impulser från omgivningen, kroppen eller själslivet, än den kan klara av. Det
kan yttra sig som att personen känner sig överhopad av arbete, inte har
kontroll över situationen, inte vet i vilken ände personen ska börja, känner en
ospecifierad oro och ängslan över morgondagen. Med understimulering
menas det omvända, det kan drabba den som nyligen pensionerats, är
arbetslös, långvarigt sjukskriven, sitter i fängelse, känner sig ensam och
övergiven. Det kan också drabba flyktingar som tvingas tillbringa månader på
förläggningar utan kontroll över sin situation.
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Positiv stress innebär en lagom aktivering. Med en lagom aktivering är vi
alerta och handlingsberedda, har en anspänning som är lagom för tillfället.

Figur 1. Förhållandet mellan stress och stimulering. (Solin, 1991, s. 12)

Så här beskriver Solin, E. & Solin, L-G. (1994) positiv stress.

Den glada positiva stressen kan vi känna igen som lust och utmaning. Det kan vara
inför en tävling, ett framträdande. Det kan också vara när vi har ”tusen järn i elden”
som vi ska hinna, men att det är roliga och intressanta saker som man i hög grad styr
över själv. Vi har inga problem med att ligga på detta positiva höga varvtal ett tag under
förutsättning att man tillåter sig perioder av avspänning och lugn (Solin, E. & Solin,
L-G., 1994, s. 27).

Stress definieras som en relation mellan individen och dennes omgivning, där
individen uppfattar att hennes resurser prövas hårt eller överskrids (Larsson &
Setterlind, del 2, 1994).

För många är det som utlöser en stressreaktion och reaktionen i sig detsamma
som stress. Selye (Setterlind, 1984) skapade termen ”stressor” för att skilja
mellan det som framkallar en stressreaktion hos organismen och själva
resultatet av retningen eller påfrestningen. Stressorerna kan vara av olika slag.
Fysiska stressorer kan vara hård fysisk ansträngning, värme och kyla,
kemikalier och droger. De psykologiska stressorerna kan ofta vara sådana som
en nära anhörigs död, skilsmässa, arbetslöshet men också vara av behagligt
slag som giftermål. De psykologiska stressorerna är oftast de farligaste och de
svåraste att bearbeta eftersom de kan utlösas inte bara av yttre faktorer utan av
individen själv. De stressorer som kan utlösas av individen själv är ofta
kopplade till känslor och föreställningar som handlar om frustration, skuld,
oro, ängslan, hat, kärlek, avundsjuka, svartsjuka, sorg självömkan, fruktan
m.m.

   Stimulering

Stress

1.

2.

3. 1. Lite stimulering ger negativ stress.
2. "Lagom" stimulering ger positiv stress.
3. För mycket stimulering ger negativ stress.
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Setterlind (1984) beskriver tre typer av stressrektioner:

• Neustress (neu = neutral) = den stressreaktion som är nödvändig för människans
dagliga anpassning till omgivningen och som resulterar i inre jämvikt (homeostas).

• Distress (dis = dålig eller negativ) = den stressreaktion som är ogynnsam och
sjukdomsframkallande.

• Eustress (eu = god eller hälsosam) = den stressreaktion som är gynnsam  och som
resulterar i att de fysiska och/eller de mentala funktionerna förbättras t.ex. genom
fysiska aktiviteter.

(Setterlind, 1984, s. 9)

Larsson & Setterlind (del 2, 1994) beskriver hur de omedelbara och långsiktiga
stressreaktionerna yttrar sig.

Omedelbara stressreaktioner:

1. Fysiologiska förändringar. Reaktioner sker främst i de viljestyrda systemen,
(d.v.s. i det autonoma nervsystemet, hormonsystemet och immun-
systemet). Kroppen hamnar i ett alarmtillstånd genom att bl.a. stress-
hormonerna adrenalin och noradrenalin insöndras i blodet. Tillståndet
kännetecknas bl.a. av ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och muskulär
spänning, kroppens resurser mobiliseras för att kämpa eller fly.

2. Motoriska beteendeförändringar. Stressreaktionen ger ökad muskel-
spänning, vilken kan leda till darrningar, stela och ryckiga rörelser, tal-
störningar och förändrad kroppshållning.

3. Förändrad tankeverksamhet. Stressreaktionen innebär förändringar i
funktioner som varseblivning, bedömning, problemlösning och social
anpassning.

4. Störda känslor. Obehagliga känslor; t.ex. rädsla, ångest, vrede, skam- och
skuldkänslor.

Långsiktiga stressreaktioner:

Vi människor kan drabbas av tusen olika sjukdomar, och hur många som
påverkas av stress är oklart. Här följer exempel på sjukdomar och besvär, som
i olika grad anses vara stressrelaterade.

• Hjärt- och kärlsjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt, högt blodtryck, stroke och
störning av hjärnan.
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• Muskelsjukdomar, t.ex. migrän, nack- och ryggbesvär och
spänningshuvudverk.

• Andning- och allergiska sjukdomar, t.ex. astma, hösnuva och nässelutslag.

• Immunsjukdomar, t.ex. sänkt immunskydd.

• Magstörningar, t.ex. blödande tjocktarmskatarr, magkatarr, magsår,
illamående och kräkningar.

• Sexuella störningar, t.ex. frigiditet och impotens.

• Hudsjukdomar, t.ex. eksem och acne.

• Andra besvär. t.ex. sängvätning, sömnproblem och trötthet.

Om en person upplever en situation stressande eller inte beror till stor del på
personens fysiska och psykiska resurser. En person som är frisk och stark har
större förutsättningar att hantera stressituationer än en person som är sjuk,
trött, skadad eller på andra sätt försvagad. Personens självbild är viktig för hur
en given situation uppfattas och hanteras. En positiv, realistisk och väl
sammanhållen självbild utgör en stark psykologisk resurs (Larsson &
Setterlind, del 2, 1994).

4.3 Stresshantering

Stresshantering innebär att försöka påverka livet hemma, i skolan, med
kompisarna, på jobbet, i samhället, att ställa rimliga krav och vara med och ta
ansvar. Innebär också att öva upp sin medfödda förmåga att påverka sig själv,
sina tankar och handlingar.

Stresshantering innebär inte att träna sig att stå ut med en orimlig livssituation utan att
försöka göra något åt den (Solin, E. & Solin, L-G., 1994, s. 43)

Larsson & Setterlind (del 1, 1994) beskriver en modell för stresshantering som
bl.a. har till syfte att öka medvetenheten hos individen om samband och
mönster i tillvaron och hjälpa individen att se nya handlingsalternativ på
problem. Modellen bygger på en metod för hjälp till självhjälp, vilket gör att
individen efter en tid förhoppningsvis kan ta egna initiativ och bryta negativa
mönster. Denna metod startar med att identifiera olika stressorer. Därefter
analyserar man dessa för att bli klar över sina egna starka och svaga sidor. Till
sist upprättar man handlingsplaner för att försöka påverka stressorerna.
Stresshantering innebär en förändringsprocess av något slag. Enligt Larsson
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och Setterlind (del 1, 1994) är det bra att ställa sig följande frågor innan
förändringsprocessen börjar:

• Vill jag verkligen att en förändring kommer till stånd?

• Går det att förändra det som jag planerar att förändra?

• Har jag något personligt stöd att tillgå under förändringsprocessen ?

• Har jag satt ett realistiskt mål?

• Har jag en hållbar strategi för att uppnå målet?

• Hur har jag tänkt mig att utvärdera förändringen?

(Larsson & Setterlind, del 1, 1994, s.44)

Det viktiga med allt förändringsarbete är att starta med de små och möjliga
förändringarna för att sedan våga ta större risker och utmaningar.

4.4 Avslappning

Larsson & Setterlind (del 2, 1994) skriver att avslappning är en effektiv metod
för att reducera stressreaktioner. Avslappning kan ses som naturens egen
lugnande medicin, den leder till ett utnyttjande av resurser som finns inbyggda
hos varje människa. För att kunna genomföra avslappningen krävs viss
kunskap om kroppen och dess reaktionsmönster vid stress och påfrestningar,
det krävs också att man tar avslappningen på allvar och tränar regelbundet.

Ofta spänner man för många muskler, man blir lätt trött och irriterad och
prestationerna försämras. Några av de fördelar med avslappning är enligt
Setterlind & Larsson (del 2, 1994) att man lär sig hushålla med sina resurser
och undviker onödig uttröttning, får lättare att återhämta sig efter fysisk
ansträngning. Ytterligare några fördelar är att förebygga besvär och lindra värk
som uppstått på grund av att musklerna i t.ex. nacke, käke och rygg ligger på
för hög spänningsnivå, hitta och känna igen den spänningsnivå där man
fungerar bäst och man kan lära sig att kontrollera sin spänning inför krävande
situationer som t.ex. en tentamen, ett tandläkarbesök eller en idrottsprestation.

Varje människa har en grundspänningsnivå, som i bästa fall är låg utan
överspänningar som sliter i onödan, fysiskt och psykiskt. En viss mental och
muskulär spänning är nödvändig för att man ska fungera. Grundspännings-
nivån är den vardagsnivå man bör ha för att hålla uppe kroppen och fungera
mentalt. Varje krav som sedan kräver att man tar i lite extra eller tänker till lite
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extra ger ett spänningstillägg. I varje stund är situationsspänningen =
grundspännings + spänningstillägg. Det här spänningstillägget är viktigt och
positivt till en viss grad. Man blir muskulärt laddad och mentalt alert (Solin, E.
& Solin, L-G., 1994).

4.5 Avslappningsträning

Solin (1991) beskriver vad som menas med avslappningsträning. Begreppet
avslappningsträning används för att man ska ge sig tid till övning för att kunna
slappna av. Träningen innebär inte någon form av viljeansträngning, utan det
handlar om att lära sig känna igen och kunna ta emot avslappningen. Ju mer
man tränar desto snabbare uppnår man en djup avslappning och de positiva
mentala effekterna stannar kvar allt längre. Alla kan lära sig detta men
inlärningstiden är mycket individuell. Avslappningsträning ger också en positiv
effekt på den dagliga spänningsnivån. Lär sig att snabbt hitta en spänningsnivå
som är lagom för att vara tänd men inte spänd.

Vad avslappningsträning handlar om beskriver Solin (1991) på följande vis:

• Att lära känna igen sina olika spänningsnivåer och träna in en låg grund-
spänningsnivå som är sjukdomsförebyggande, inte tär på de fysiska och psykiska
resurserna och som ger utrymme för anspänning, tändning när det behövs.

• Att lära sig knep för att snabbt varva ned mitt i vardagsarbetet.

• Att lära sig att bli djupt avkopplad, djupt avslappnad för att stilla ner både en
kropp och en hjärna på högvarv. Det är ju också så att känslan av lugn, säkerhet
och sinnesro både fördjupas och stannar kvar längre och längre med upprepad
träning.

• Att skapa optimala förutsättningar för föreställningsträning. I ett djupt avslappnat
tillstånd är det lättare att skapa inre trovärdiga bilder.

(Solin, 1991, s. 36)

Systematisk avslappningsträning med standardiserade program är mycket
effektivt. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna. Uneståhl (1994) har
utvecklat en modell med en blandning av aktiva och passiva metoder som
passar de flesta. Efter träningsperiodens slut kan var och en välja sitt sätt att
slappna av utifrån de olika träningsmomenten.

Några vanliga metoder för avslappningsträning är:
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Muskulär avslappning eller progressiv avslappning som Jacobsons metod
kallas. Detta innebär att man systematiskt spänner och slappnar av kroppens
olika muskelgrupper tills hela kroppen är avslappnad. Då detta är inlärt räcker
det oftast med att i tankarna gå igenom och slappna av de olika kroppsdelarna
för att total muskelspänning skall uppnås. Det är viktigt att träningen är
regelbunden, gärna en gång per dag (Larsson & Setterlind, del 2, 1994).

Autogen träning (AT) är en teknik som utvecklades i början av 1900-talet av
läkaren J.H. Schultz. Den har sina rötter i hypnosterapi. Bygger bl.a. på en
passiv koncentration på hjärtslag och andning och upplevelse av tyngd och
värme i olika kroppsdelar från sex grundövningar (Solin, E. & Solin, L-G.,
1994). De sex grundövningarna är tyngdövningen, värmeövningen, hjärt-
övningen, andningsövningen, bukövningen och huvudövningen (Larsson &
Setterlind, del 2, 1994).

Meditation är en gammal teknik. Transcendental Meditation (TM), Acem,
zenmeditation och yogameditation är några tekniker som är vanliga i Sverige.
Herbert Benson förordar ett annat meditativt sätt att slappna av på. Det
innebär att man i tankarna går igenom kroppens muskler, tänker dem
avslappnade och samtidigt upprepar ett neutralt eller positivt laddat rytmiskt
ord under ca. 15 minuter. Det kan vara ett neutralt ord som en eller ett och ett
positivt laddat ord som fred eller frid (Solin, E. & Solin, L-G., 1994).

Ingen av de nämnda metoderna är överlägsen den andra. Likheterna är större
än olikheterna. Därför finns det fördelar med att kombinera de olika
metoderna. Detta ger möjlighet för olika personer att ta till sig den metod som
passar dem bäst (Solin, E. & Solin, L-G., 1994).

Avslappningsträning är också en form av koncentrationsträning. Om man blir
helt koncentrerad på något så betyder det att man är mer uppmärksam på ett
mindre område. Intensiteten i uppmärksamhet ökar samtidigt som
uppmärksamhetsområdet minskar. Den här koncentrationen för med sig att
man blir mer avkopplad från det som ligger utanför uppmärksamhetsområdet
(Solin, 1991).

Föreställningsträning är en annan form av avslappningsträning. Förmågan att
gå ner i djup avslappning blir större ju mer man tränar. Det är dock den
enskilde individen som har kontrollen, bestämmer hur djupt hon/han vill gå.
Vid djup avslappning är man mer mottaglig för suggestioner och före-
ställningar. Man tar in information utan att värdera eller kritiskt granska den.
Det är viktigt att vara medveten om vilka tankar, idéer och föreställningar som
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personen tar med sig i det här tillståndet. Oavsett om tankarna är positiva eller
negativa tas de in och bekräftas. I det djupt avslappnade tillståndet är det svårt
att få fram känslor av oro och ångest. Därför är det i det tillståndet lättare att
skapa positiva och trovärdiga bilder (Solin, 1991).

Visualiseringsträning är en föreställningsträning där man under avslappning
tränar upp sin förmåga att se inre bilder, t.ex. att se sig själv i olika situationer.
Personen kan på det sättet mentalt förbereda sig genom att visualisera hur
man själv vill uppträda, fungera i olika situationer. Samtidigt skapas under
avslappningen en trovärdig och positiv inre bild av sig själv när man genomför
olika saker. Eftersom vårt nervsystem har svårt för att skilja på upplevelsen av
en verklig situation och en situation man föreställer sig, målar upp livligt och
intensivt, kan man med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett
positivt genomförande. På samma sätt kan man måla upp negativa framtids-
bilder (Solin, 1991).

Avslappningsträningen bidrar bl.a. till:

• Färre fysiska överreaktioner vid stress, t.ex. huvudvärk, magbesvär, yrsel, spända
muskler, hjärtklappning.

• Minskad ängslan och oro.

• Snabbare återhämtning vid fysisk och psykisk utmattning.

• Ökad självkänsla.

• Bra förutsättningar för målinriktad mental träning.

(Solin, E. & Solin, L-G., 1994, s. 71)

4.6 Avslappningsträning med barn

Det främsta syftet med avslappningsträningen är att utövarna ska lära sig
tekniker som de lätt kan använda för att slappna av på egen hand.
Avslappningsträningen syftar till att öva upp förmågan att öka kontrollen över
den egna spänningsnivån, både den fysiska och psykiska. Avslappningsträning
kan ses som ett redskap för elever att på ett positivt sätt påverka hur de mår
och fungerar.

Enligt Solin (1991) är ett av huvudargumenten för att ägna undervisningstid
till avslappningsträning, spänningskontroll. Med en inlärningsperiod på 6-8
veckor kan eleverna själva uppleva positiva effekter som:
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• Bättre uthållighet i skolarbetet.

• Mindre irritation, ängslan och oro.

• Bättre sömn.

• Större lugn och säkerhet.

• Bättre koncentration.

• Bättre kamratrelationer.

(Solin, 1991, s. 44)

Setterlind (1983) har gjort en undersökning med avslappningsträning med ca.
600 elever i 12-17-årsåldern. Undersökningen gick ut på att undersöka
effekterna av undervisning om stress och stressreaktioner, samt sex veckors
avslappningsträning, tre gånger i veckan. Setterlind fann att efter en tränings-
period på sex veckor har de flesta upplevt vinsterna med avslappnings-
träningen och kan använda tekniken på egen hand. Resultaten av elevernas
upplevelser av avslappningsträningen kan utläsas i diagram 1 nedan.
Punkterna 1-4 visar de olika upplevelser eleverna hade.

Diagram 1: Resultaten av elevernas upplevelser av avslappningsträningen

1. 80 % sa sig ha mycket lätt eller ganska lätt att slappna av.

2. 60 % hade en känsla av att sjunka ner och att olika spänningar släppte.

3. 30 % upplevde lätthet i kroppen.

4. 90 % kände sig säkra, lugna och avslappnade efter avslappningen.
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Resultatet för de mer långsiktiga effekterna av avslappningsträningen kan
utläsas i diagram 2 nedan. Punkterna 1-6 visar de olika långsiktiga effekter
eleverna hade.

Diagram 2: Resultatet för de mer långsiktiga effekterna av avslappningsträningen

1. 50 % sa att de orkade med sitt skolarbete bättre.

2. 30 % fick en förbättrad sömn.

3. 60 % kände sig mindre stressade.

4. 44 % var mindre irriterade.

5. 40 % var mer utvilade och pigga.

6. 25 % ansåg sig ha lättare att lära sig olika saker i skolan.

Avslappningsträning kan man börja med då barnen börjar skolan. Det viktiga
är att barnen hunnit vänja sig lite vid skolmiljön, känner en viss trygghet i den
och i gruppen (Solin, 1991).

Den åldersgrupp som gav mest respons på avslappningsträningen i Sven
Setterlinds undersökning på ca. 600 12-17-åringar var 12-åringarna (år 5-
elever), vilket påvisar att mellanstadietiden är utmärkt för introduktion av
avslappning (Setterlind, 1983).

Mellanstadiebarnen har lättare att vara stilla och lugna och kan på det sättet få
ut mer av träningen. Bra är dock att avslappningen vävs in i undervisningen
redan från skolstarten (Solin, 1991).

Vinsterna med att börja redan i år 1 med avslappningsträning är enligt Solin
(1991):
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• Att ett stort antal nybörjare vistas många timmar i grupp per dag med stor
yttre stimulans och därför kan behöva en stunds kroppslig och mental vila
under dagen.

• Att avslappningen blir en självklar del av skolarbetet redan från start.

• Att avslappningsträningen på ett naturligt sätt förstärker grundläggande
arbetsområden som rör jaget och jaguppfattning, kroppsuppfattning.

• Att avslappningsträningen kan fungera som koncentrationsträning,
föreställningsträning och övning i att finna trygghet i sig själv.

Ledarens roll är mycket viktig i avslappningsträningen. Hennes/hans förmåga
att motivera och konsekvent genomföra träningen har varit avgörande för ett
positivt utfall. Ledare som själva praktiserar avslappning, i högre grad än andra
ledare använder avslappning i undervisningen och upplever avslappnings-
träningen mer positivt (Patriksson & Setterlind, 1984).

Som ledare är det viktigt att träna avslappning själv som förberedelse. Dels för
att man får kunskap om programmen och dels erfarenhet som man kan sprida
både verbalt och med sättet att vara. Rösten är ett instrument vid
avslappningsträning. Rösten speglar det inre och hur man mår. Om man
känner sig spänd och nervös sätter sig gärna den spänningen i käke, hals-
muskler och det påverkar stämbanden. Rösten kan bli gnällig, hård eller
knarrig. Därför är det bra att komma förberedd till avslappningsstunden
genom att ha tränat rösten i förväg (Solin, E. & Solin, L-G., 1994).

De stora vinsterna med avslappningsträning i skolan är dels att gruppen
tillsammans kan slappna av för att orka arbeta mer effektivt och koncentrerat,
men också och kanske främst att varje elev ska kunna identifiera vilka
situationer i elevens liv som utlöser en stressreaktion och lära sig hur man kan
förhindra den reaktionen eller minska effekterna av den (Solin, 1991).

En viktig del av avslappningsträningen är att ha samtal efteråt. I grupp prata
om varandras erfarenheter före, under och efter avslappningen. Fler kan bli
medvetna om hur det är att vara stressad och hur det känns i kroppen.
Tillsammans med läraren kan gruppen hitta på knep hur man kan spänna av i
sådana situationer, t.ex. ta ett djupt andetag, knyta handen, hålla andan och
andas ut och låta spänningarna rinna ur kroppen. En annan sak som man kan
prata om är hur eleverna själva mentalt kan förbereda sig för olika situationer
genom föreställningsträning. När eleverna är avslappnade har de lättre att
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tänka sig in i olika situationer och se framför sig hur de handlar på ett bra sätt
(Solin, 1991).

Trigger betyder avtryckare, på ett skjutvapen. I samband med avslappnings-
träning betyder trigger en signal som kan utlösa avslappningsreaktionen.
Börjar man varje avslappningsstund med tumgreppet, för ihop tummen och
pekfingret, ett antal gånger så räcker det sedan med att man tar tumgreppet
och ett djupt andetag för att avslappningen ska komma. Detta fenomen kan
man använda sig av i vardagen, när man behöver lugna ner sig och samla sig.
Naturligtvis kan man använda sig av en annan avslappningstrigger. Det viktiga
är att alltid använda sig av samma signal (Solin, E. & Solin, L-G., 1994).

Setterlind (1984) skriver att det är viktigt att ha i åtanke att avslappnings-
träning inte är det enda sättet att anpassa barn till hantering i skola och
samhälle. Avslappningsträningen handlar om att öka elevernas kropps-
uppfattning och medvetenhet för att de i tid ska kunna uppmärksamma
kroppens signaler på spänning och stress. Det är viktigt att barnen redan i år
4-6 får kunskap om stress och stressreaktioner. Eleverna bör få lära sig
analysera olika stressituationer för att sedan kunna ta ställning till vilka
handlingsalternativ som kan övervägas för att minska stressens negativa
verkningar. Att lära ut avslappning i skolan är en av de kunskaper och
färdigheter som bör ingå i skolans förbyggande verksamhet.

5 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Under denna rubrik avser jag att beskriva mitt upplägg och mitt genom-
förande av arbetet. Det infaller under fem rubriker, litteraturgenomgång,
intervjupersonerna, intervjuerna, resultat och diskussion.

5.1 Litteraturgenomgång

Litteraturstudier har varit en viktig del av mitt arbete om avslappning. Jag har i
mina litteraturstudier valt böcker från flera författare för att få begreppen
avslappning och stress i ett så brett perspektiv som möjligt.

Litteraturstudierna har varit nödvändiga för att skaffa konkret kunskap och
skapa tankar och frågeställningar hos mig själv.
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5.2 Intervjupersonerna

Under min slutpraktik kom jag i kontakt med två lärare som arbetar med
avslappning. De valdes ut på grund av att de arbetar aktivt med avslappning.

Lärare 1 är lågstadielärare och har flera års erfarenhet av att arbeta med
avslappning. Hon är inte utbildad utan självlärd. De årskurser som hon främst
har arbetat med är år 1-3, men även enstaka tillfällen i år 4-7.

Lärare 2 är utbildad dramapedagog och hon har också flera års erfarenhet av
att arbeta med avslappning. Hon har arbetat med människor i alla åldrar, ifrån
dagisbarn och uppåt. Då hon arbetar med elever i skolan kommer hon till
klassrummet och har ett pass i veckan med den klassen.

5.3 Intervjuerna

Vid intervjuerna har jag utgått från de problemformuleringar som jag har ställt
upp. Anledningen till att jag ville ha med intervjuer i mitt arbete var för att
kunna jämföra hur pass väl teorin överensstämmer med praktiken.

Intervjuerna har gått till på så vis att jag har kontaktat två personer,
presenterat mig själv och min avsikt med intervjun. Jag har presenterat mina
problemformuleringar i förväg för läraren. Detta för att personerna skall få tid
på sig att tänka igenom frågorna innan vi ses. Min intervju med läraren blev
mer en diskussion då vi tillsammans diskuterade frågorna. Intervjuerna tog
mellan 40 och 60 minuter och de spelades in på band. Detta gjordes för att jag
skulle ha ett relevant material att analysera. Jag sammanfattade intervjuerna
med egna formuleringar efteråt. Intervjumaterialet läste jag igenom flera
gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Jag delade in intervjumaterialet i
tre grupper för att åskådliggöra vad som framkommit. Grupperna är
arbetssätt, elevernas reaktioner och problem med avslappningsträningen.

5.4 Resultat

Här redovisar jag de intervjuer med de två lärarna som jag har genomfört.
Under intervjun diskuterade vi de problemformuleringar som jag har ställt
upp. Jag återger intervjuerna i en sammanfattning under rubrikerna arbetssätt,
elevernas reaktioner och problem med avslappningsträningen.
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5.5 Diskussion

I diskussionen presenterar jag varje problemformulering var för sig. Under
varje problemformulering jämför jag litteraturgenomgången med resultatet.
Jag presenterar likheter och olikheter hos de två lärarna som jag intervjuade.
Mina åsikter angående litteraturgenomgången och resultatet framförs.
Diskussionen är indelad i rubrikerna arbetssätt, elevernas reaktioner, problem
med avslappningsträningen och avslutande kommentar. Under rubriken
avslutande kommentar kommenterar jag undersökningens upplägg och
genomförande. Jag diskuterar och granskar de metoder jag valt och reflekterar
kring hur de påverkat resultatet. Jag ger också förslag på fortsatt forskning
inom området.

6 RESULTAT

6.1 Sammanfattning av intervju med lärare 1

6.1.1 Arbetssätt

Läraren börjar med att träna eleverna på att lyssna på lugn musik. De får göra
olika saker samtidigt som de lyssnar t.ex. sitta bekvämt, blunda, röra armarna
långsamt o.s.v. Läraren arbetar mycket med övningar där eleverna ligger på
golvet, låter eleverna få tänka inne i huvudet, därefter frågar hon: Var är du
någonstans? Hur känns det där du är? Hon vill leda in eleverna i fantasin på
ett enkelt sätt, att de ska träna sig i att sitta tyst och lugnt, bara vara för sig
själv en stund. Detta börjar hon med i år 1.

Efter avslappningen försöker läraren ha regelbundna samtal som följer upp
avslappningen. Samtalen går till så att läraren frågar och eleverna berättar vad
de upplevt. Här ges några exempel på frågor hon ställer: Var eleverna befann
sig? Vad de kände? Vad de upplevde? Hur de tyckte det var? Det blir en
naturlig uppföljning och det ger en kunskap om var i avslappningsträningen
eleverna befinner sig i. Det hjälper henne att gå vidare och vilken nivå hon ska
lägga sig på. Då och då, inte vid varje tillfälle, berättar hon vad avslappning är
bra för, vad man kan ha för nytta av den så att eleverna ska bli medvetna om
varför de kan använda sig av avslappning.

Musik är mycket viktigt i hennes arbete. Den musik hon använder sig av är
främst klassisk musik. Eleverna får dels själva skapa sig bilder genom att
lyssna på musiken men också får de hjälp av läraren att skapa bilder genom att
hon pratar och talar om vad de ska göra.
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Då eleverna har varit mycket livliga, haft svårt att sitta still har hon använt sig
av klassisk musik. Hon säger inte att det är avslappning utan då musiken är på
vet eleverna att de ska vara tysta, gå lugnt och fint och sätta sig ned och
arbeta. Detta använder hon sig av då hon tycker det behövs t.ex. då barnen
kommer till skolan på morgonen samt efter raster.

Läraren har också erfarenhet av att arbeta med ett färdigt avslappnings-
program utarbetat för barn. Detta använde hon sig av med elever i år 2 under
ett helt läsår i halvklass en gång i veckan. Det var instruktioner på ett band där
eleverna skulle göra precis som rösten på bandet instruerade. Varje
avslappningsövning är på ca. 10-15 minuter. I början var det svårt för eleverna
att ligga still, de for över hela golvet. Efter ett tag märkte läraren resultat,
eleverna blev lugnare och arbetade bra. Effekten blev att eleverna blev mer
koncentrerade efter avslappningsstunden. Läraren tycker det är ett bra sätt att
börja träna avslappning med elever på. Känner att hon har stöd från
avslappningsprogrammet, något att utgå ifrån. Oavsett om avslappnings-
programmet följs fullt ut eller inte ger det infallsvinklar och idéer till hur
personer själv kan och vill arbeta med avslappning.

Något som läraren tycker är viktigt det är att eleverna ska vara medvetna om
att de kan använda sig av olika avslappningsövningar i flera situationer. Då
eleverna ska prata inför klassen brukar hon påminna om att ta ett djupt
andetag och andas ut, då känns det att spänningarna försvinner. I de
situationer som känns olustiga kan det vara lugnande att ta ett djupt andetag
och tänka positiva tankar om sig själv.

Syftet med avslappningsträningen är att eleverna ska bli lugna, att få vara själv
en stund. Känna att det är skönt att det är tyst omkring en, att man inte
behöver vara aktiv hela tiden. Att eleverna ska vara medvetna om att de kan
ha nytta av avslappningen i svåra situationer, kan träna sig att koppla av då
man ska göra saker som är olustiga t.ex. få en spruta hos läkaren, stå inför
klassen och berätta om ett arbete. Att få lugn och ro i klassen, att arbetsro
infinner sig.

Det läraren tycker är bra med avslappning är att eleverna lär känna sin egen
kropp, lär känna sig själva. Eleverna kan ha nytta av avslappningen i olika
vardagssituationer. Läraren upplever att det blir mycket lugnare då man tar en
stunds avslappning då och då. Eleverna, klassen och situationen i klassrummet
blir lugnare.
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Att läraren använder sig av avslappning på sig själv tror hon betyder mycket
för att hon ska arbeta med det i skolan. Hon vet av egen erfarenhet vilken
nytta man kan ha av avslappning. Upplevelser av hur det känns som hon kan
delge eleverna.

6.1.2 Elevernas reaktioner

Eleverna reagerar väldigt olika på avslappningen. En del ligger stela som
pinnar, skruvar på sig, känner oro i kroppen, det rycker i en fot o.s.v. De
tycker att hela situationen är obehaglig. Andra riktigt njuter, läraren kan se på
elevernas ansiktsuttryck hur skönt de tycker att det är.

Läraren tror att alla har nytta av avslappning. Däremot är hon inte säker på
om alla elever är medvetna om vad de kan ha för nytta med avslappningen
med tanke på att många har svårt att slappna av.

I samband med att läraren använde sig av avslappningsprogrammet som
Elisabeth Solin har utformat observerade läraren flera reaktioner. I början var
det svårt för eleverna att koppla av. De hade svårt att inte bry sig om och
tjuvkika på vad andra hade för sig. Efter ett tag då de arbetat med detta
avslappningsprogram regelbundet var det flera av eleverna som efterfrågade
att få träna till avslappningsprogrammet. Eleverna hade upptäckt att de tyckte
det var skönt och att de arbetade bra efteråt.

Läraren hoppas att avslappningen ska ge resultat i undervisningen, som ett
konkret exempel nämnde läraren att då eleverna ska lära sig skriva arbetar hon
med skrivdans. Läraren tar in avslappning i skrivdansen så att inte eleverna ska
spänna sig och bli trötta då de skriver. I alla ämnen arbetar eleverna över lag
bättre och mer koncentrerat efter avslappningen.

Läraren upplever att de flesta elever har ganska svårt att slappna av och att fler
elever har svårare nu än förr. Eleverna är vana att det hela tiden ska vara
aktivitet, att det ska hända saker ständigt och jämt. Att bara vara för sig själv,
vara tyst, inte göra något särskilt, tänka inne i huvudet på hur saker och ting
ska vara, känna sin egen kropp det är svårt för eleverna.

6.1.3 Problem med avslappningsträningen

De problem läraren har stött på är då elever stör varandra under
avslappningen. Då smyger hon fram till den störande eleven och säger tyst att
eleven får flytta på sig och vara tyst av hänsyn till sina kamrater. Ett annat sätt
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att undvika störande elever är att ge tydliga instruktioner där man talar om att
man inte får ligga för nära någon, att man inte får röra någon annan.

Då eleverna går i år 1-3 är det svårt att genomföra avslappningsträningen om
elevgruppen är för stor. När de är yngre är det mycket fnitter, det är mycket
som är svårt för eleverna som gör att de påverkar varandra. En elevgrupp på
10-15 elever tycker läraren är lämplig i år 1-3. I högre årskurser är det lättare
att ha större elevgrupper, helklass.

I lokalen där läraren har avslappningsträningen vill hon att det ska finnas fria
ytor. Hon arbetar mycket med övningar där eleverna ligger på golvet. Finns
det mycket möbler så att eleverna får ligga i kontakt med möbler eller andra
elever blir inte avslappningen lika bra. Därför tycker hon det är viktigt med
stora öppna ytor.

6.2 Sammanfattning av intervju med lärare 2

6.2.1 Arbetssätt

Denna läraren arbetar mycket med det inre bildskapandet. Hur hon arbetar
med det inre bildskapandet beskrivs nedan. Först berättar hon för eleverna att
de ska få göra en resa tillsammans med henne. Då är det viktigt att de inte
pillar med någon penna eller äter på något. Eleverna ska sätta sig bekvämt i
sina stolar eller om det finns möjlighet ligga på golvet. Därefter mörkläggs
salen. Det enda ljus som finns kommer från stearinljus som läraren tänt. Innan
själva bildskapandet börjar ska eleverna genomföra en andningsövning.
Läraren räknar till tre och eleverna andas in, läraren räknar till tre igen och
eleverna andas ut, detta genomförs tre gånger. Detta görs för att dels syresätta
kroppen men också för att musklerna ska bli avslappnade. Ju fler in- och
utandningar man gör desto mer avslappnad blir man. Musik spelas i
bakgrunden, gärna klassisk musik. Det är viktigt att ha musik som eleverna
inte känner igen. Det ska helst inte vara någon text, finns det text ska den vara
obegriplig för eleverna. Därefter börjar själva resan. Läraren berättar och tar
med eleverna till olika platser medan eleverna blundar och i sina tankar skapar
bilder om hur det ser ut på dessa platser. En resa kan kortfattat gå till på
följande sätt. Läraren berättar för eleverna att föreställa sig att de ligger
hemma i sin säng. Sen tar hon ut eleverna ur rummet, ber eleverna att ta på sig
skor, klä på sig, gå ut genom dörren, det är skönt ute, vilken årstid det är får
eleverna själva bestämma. De går till en busshållplats där en buss kommer och
hämtar eleverna, de kliver av bussen, går genom en skog, på en äng, kommer
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till en sjö. Då läraren tar eleverna tillbaka till verkligheten tar hon dem tillbaka
till sängen och därifrån till klassrummet. Ibland låter hon eleverna vakna upp
från den plats de befann sig sist på utan att gå tillbaka till klassrummet. Efter
den här resan får eleverna andas in och ut några omgångar, öppna ögonen, se
sig omkring, känna vad skönt och lugnt det är, vara alldeles tyst. Den här
resan tar ca. 15-20 minuter. Det är viktigt att den som berättar har med pauser
i sin berättelse så att eleverna hinner skapa bilder. Efter avslappningen vill
läraren veta vad eleverna upplevt. Eleverna får berätta var de var, hur det såg
ut där, om de träffade någon de kände. Ibland får eleverna ta med något från
en plats, beskriva det.

En annan övning läraren använder sig av för att eleverna ska slappna av är att
eleverna ska spänna musklerna och sedan slappna av. Eleverna får spänna och
slappna av en muskelgrupp i taget. Detta gör hon ibland efter en resa då
eleverna suttit stilla på sina stolar.

Ett annat sätt som läraren använder sig av är massage. Musik spelar i bak-
grunden. Eleverna bildar grupper med tre i varje, två masserar den tredje
eleven. Massagen kan ske både stående eller liggande. Läraren talar om för
eleverna att de inte får vara hårdhänta. De får heller inte ta på vissa kropps-
delar utan den masserade elevens tillstånd eftersom det kan kännas obehagligt.
Eleverna masserar samtidigt varsin kroppshalva. De använder sig av mjuka,
fina rörelser, klappar eller stryker på kroppen utanpå kläderna. Läraren talar
om vilken kroppsdel som ska masseras. Byter så att alla blir masserade. En
annan massage där eleverna masserar huvudet på varandra går till på följande
vis. Eleverna arbetar två och två. Den ena börjar med att massera den andre i
huvudet med fingertopparna i ca 5-10 minuter, därefter byte.

Läraren brukar låta eleverna lägga sig i en ring med huvudena in mot mitten.
Ger en elev ett ord som den ska associera till t.ex. sommarlov, den första
eleven säger kanske bada, nästa elev associerar till bada o.s.v. Efter ett tag
kommer orden långsammare, det är också att sätt att slappna av på.

Varje gång läraren träffar olika elevgrupper berättar hon för eleverna att
avslappning kan de använda sig av i flera situationer. Om man känner sig
stressad, om man ska göra något som känns olustigt, om man inte mår bra.
Då kan man sätta på lite musik, ta några djupa andetag, gå in i resan igen till
den där sköna platsen i sitt inre bildskapande, finna stämningen som gör att
man blir helt avslappnad.
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Det är viktigt att ge positiv respons på det som har gjorts under passet. Att
hela elevgruppen får beröm, istället för att bara några få elever får beröm. Att
eleverna får en positiv upplevelse av vad som har skett är viktigt för att de ska
vilja fortsätta med avslappningsträningen.

Syftet med avslappningen är dels att eleverna ska slappna av men också att de
ska veta att de har nytta av den i vardagssituationer. Det räcker med att ta
några djupa andetag, tänka på den där sköna platsen de kom till i sitt inre
bildskapande. Det kan vara då man ska prata inför andra människor, komma i
bra stämning vid läxarbete, bli koncentrerad och fokuserad inför en fotbolls-
match.

Hur personen som leder avslappningen är har stor betydelse för hur
avslappningen ska bli. Ledaren måste själv vara avslappnad för att kunna ge
rätt signaler. De redskap ledaren har är rösten och kroppsspråket. Det är
viktigt att man som ledare tycker att det är roligt att leda, avslappningen
påverkas positivt av det. Det är också viktigt att vara förberedd på vad som
ska göras. Bestämt musik som passar, både för sig själv och för det som ska
göras.

Efter avslappningen pratar läraren med klassläraren om vad som skedde under
avslappningen. Vad de upplevde, om de hörde något speciellt. Klassläraren lär
sig mer om sina elever, vilken personlighet eleven har, vad som påverkar
eleven, förstår också varför just den eleven har haft svårt att koncentrera sig
och arbeta den här veckan.

6.2.2 Elevernas reaktioner

Oftast är det positiva reaktioner. Det finns alltid någon som tycker att det är
jobbigt att slappna av. De flesta tycker att det är skönt och att det är roligt att
göra en resa. Hon tittar alltid på eleverna för att se hur de reagerar under
resan. Ser hon att eleverna skruvar på sig, verkar oroliga kan hon byta plats i
resan så att eleverna kommer till en lugn och skön plats.

Skillnaden mellan barn och vuxna är att de vuxna inte stör varandra under
avslappningen. De vuxna har lättare att skärma av sig från varandra. Efter
avslappningen blir reaktionen densamma vad det gäller barn och vuxna. Det
blir väldigt lugnt och rofyllt. Med vuxna kan det ibland bli ännu mer lugnt än
med barn. Det tror läraren beror på att de vuxna är mycket mer uppe i varv än
vad barnen är. Även om inte barnen själva märker någon skillnad på hur
avslappningen påverkar dem märker de vuxna omkring dem skillnad. Barnen
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blir mycket lugnare efter avslappningen och detta lugn påverkar arbetsmiljön
på ett positivt sätt.

Ibland kan deltagarna bli ledsna och börja gråta. Det kan inträffa då någon av
deltagarna har träffat någon i det inre bildskapandet som de inte träffat på lång
tid, någon som är död. Att träffa någon som är död i det inre bildskapandet är
inte farligt. Det är sådant som man bär med sig men som man inte tar fram i
det vardagliga livet.

6.2.3 Problem med avslappningsträningen

De problem läraren har stött på är då elever stör varandra. Det kan vara en
elev som inte klarar av avslappningen, rör sig oroligt, pratar, tittar på de andra
eleverna. Klassläraren finns alltid med i klassrummet. Hon/han går fram till
eleven som stör och pratar tyst med eleven, ber eleven att följa med ut om det
behövs. Behövs det får man avsluta avslappningen tidigare.

Ibland kommer elever före avslappningen och säger att de inte klarar av det
idag. Då föreslår läraren att eleverna ska försöka men känner de att det inte
går kan de smyga ut efter en stund. Ofta stannar alla kvar. Några elever som
har försökt att genomföra avslappningen men inte riktigt lyckats har kommit
fram efteråt och sagt att de inte såg några bilder, de lyssnade på musiken
istället. Att lyssna på musik är bättre än inget alls, för passande musik gör
människan lugn. De elever som känner att de absolut inte klarar av det, vill
inte ens försöka, för dem är det bättre att de läser i en bok utanför klass-
rummet.

Yttre problem som kan förekomma är t.ex. barn som leker och pratar utanför
klassrummet, deras röster hörs in i klassrummet. Det kan man lösa genom att
väva in röster i resan som eleverna i klassrummet har gett sig iväg på. Läraren
kan säga: Hör ni barnen som pratar och leker på stranden? Kan ni höra vad de
säger? Då blir det inget störningsmoment.

Har det varit bråk eller oroligt på rasten eller lektionen före måste det tas itu
med innan avslappningen börjar. Eleverna måste varva ner innan avslapp-
ningen börjar.

Ett annat yttre problem är då någon kommer in och stör utifrån, då stannar
allting. Det fenomen som uppstår är ungefär som när någon stänger av
stereon, hela gruppen rycker till. Då gäller det att snabbt ta ett djupt andetag
och sedan dyka in i resan igen, annars är avslappningen bruten. Det är ingen
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bra lösning att sätta upp en lapp med en text som talar om att det pågår
avslappning i detta klassrum, då kommer många elever från andra klasser att
öppna dörren. Det är bättre att tala om för andra lärare på skolan att man har
avslappning i det klassrummet, då är det större chans att man inte blir störd.

Ett annat problem som kan förekomma är då lokalen man befinner sig i är för
liten. Det är viktigt att alla har var sitt område att vara på. Då eleverna sitter i
sina bänkar är det inget problem, däremot då eleverna ligger på golvet är det
viktigt att inte ligga för nära varandra, helst en meter till närmaste granne.

Det är viktigt att ha tydliga instruktioner annars blir det rörigt och frågetecken
uppstår för vad som ska göras.

7 DISKUSSION

Mina problemformuleringar som jag ställde upp var: Hur arbetar läraren med
avslappning i skolan med barn? Hur reagerar barnen på avslappnings-
träningen? Vilka problem kan uppstå kring avslappningsträningen? De två
första problemformuleringar har jag hittat svar på både i min litteratur-
genomgång och i mina intervjuer. Däremot har jag inte i min litteratur-
genomgång hittat något svar på vilka problem som kan förkomma, men i
mina intervjuer har jag fått fram några problem.

7.1 Arbetssätt

Båda lärarna är överens om syftet med avslappningen. Eleverna ska lära sig att
slappna av, bli lugna och vara medvetna om att de kan utnyttja sina kunskaper
om avslappning i vardagliga situationer. Enligt Solin, E. & Solin, L-G. (1994)
är det främsta syftet med avslappningsträningen att utövarna ska lära sig
tekniker att slappna av på egen hand. Avslappningsträningen kan ses som ett
redskap för elever att på ett positivt sätt påverka hur de mår och fungerar.
Lärare 1 sade också att syftet med avslappningen är att eleverna lär känna sin
egen kropp, lär känna sig själva bättre. Att bli medveten om hur jag själv mår,
lära känna kroppens signaler tror jag är oerhört viktigt. Kan sätta in åtgärder
på ett tidigt stadium för att bryta en ond cirkel. Jag tror att avslappning är ett
sätt att bli mer medveten om hur man mår. Sedan finns det naturligtvis andra
sätt, det är upp till var och en att välja vilket. Det viktiga är att må bra och
känna sig trygg och harmonisk.

Uneståhl (1994) skriver att systematisk avslappningsträning med standard-
iserade program är mycket effektivt. Det gäller alla människor oavsett ålder.
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Lärare 1 har erfarenhet av att arbeta med ett färdigt avslappningsprogram.
Hon tycker det är ett bra sätt att börja träna avslappning med elever. Jag skulle
känna trygghet av att använda ett färdigt avslappningsprogram då jag börjar
träna avslappning med elever eftersom jag har något att utgå från som jag vet
ger resultat på längre sikt. Då jag har fått mer erfarenhet kan jag själv sätta
ihop de övningar som jag tycker är lämpliga för situationen och elevgruppen.

Lärarna använder sig av lugn musik, klassisk musik. Musiken är ett viktigt
redskap för båda lärarna. Lärare 2 tycker det är viktigt att musiken är okänd
för eleverna, att det helst inte finns någon text. Båda lärarna arbetar med
musik och sin röst för att gå in i en annan värld. Läraren driver berättelsen
vidare med nya fakta medan eleverna själva skapar bilder, associationer inne i
sitt huvud. Visualiseringsträning är en föreställningsträning där man under
avslappning tränar upp sin förmåga att se inre bilder. Kan mentalt förbereda
sig genom att visualisera hur man själv vill uppträda, fungera i olika
situationer. Skapar under avslappningen en trovärdig och positiv inre bild av
sig själv när man genomför olika saker (Solin, 1991). Detta har jag själv
erfarenhet av. I situationer där jag genomför något för första gången har jag
använt mig av detta. Jag ser mig själv genomföra det nya i mitt huvud, jag
tänker att jag klarar av det. Inombords känner jag mig lugn och trygg. Den
känslan finns kvar inom mig tills jag ska genomföra det nya. Väldigt ofta blir
det som jag föreställt mig. Det betyder att jag slipper ödsla energi på att oroa
mig. Jag tror att alla har nytta av detta. Att tro på sig själv innebär att man blir
en mer harmonisk och trygg person.

Den största skillnaden mellan lärarna är att lärare 2 mörklägger salen och
tänder några ljus för att en lugn och trygg stämning ska skapas. Ytterligare
arbetssätt lärare 2 använder sig av är att spänna och slappna av musklerna.
Muskulär avslappning innebär att systematiskt spänna och slappna av
kroppens olika muskler tills hela kroppen är avslappnad (Larsson & Setterlind,
del 2, 1994). Lärare 2 tycker det är viktigt att eleverna varvar ner, lugnar ner
sig innan avslappningen börjar. Oavsett hur valet blir, att mörklägga salen eller
att ha lampor tända tycker jag är upp till var och en att bestämma. Det viktiga
är att det passar läraren, gruppen och avslappningsövningen. Jag tror det är
bra att växla beroende på situationen. Fördelen med att ha tänt anser jag är att
det är lättare att se hur eleverna reagerar och agerar samtidigt som jag tror det
är lättare att skapa en lugn miljö med mörkläggning.

Ledarens roll är mycket viktig i avslappningsträningen. Lärare som själva
praktiserar avslappning, i högre grad än andra lärare, använder avslappning i
undervisningen och upplever avslappningen mer positivt (Patriksson &
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Setterlind, 1984). Båda lärarna använder avslappning på sig själva. Jag anser att
det är en bra förberedelse för läraren att använda sig av avslappning på sig
själv. Det är lättare att välja vad som kan göras med eleverna då läraren vet
hur det fungerar.

Som ledare är det viktigt att träna avslappning själv som förberedelse. Dels för
att få kunskap om programmen och dels erfarenhet som kan spridas både
verbalt och med sättet att vara. Rösten är ett instrument vid avslappnings-
träning (Solin, E. & Solin, L-G., 1994). Lärare 2 tycker detta är en mycket
väsentlig del för att hon ska göra ett bra arbete. Ledaren måste själv vara
avslappnad för att kunna ge rätt signaler. De redskap ledaren har är rösten och
kroppsspråket. Jag tycker att oavsett vad en lärare ska göra är det alltid bra att
vara förberedd. Rösten är ett mycket användbart redskap som läraren har.
Speciellt då en grupp ska slappna av eftersom rösten påverkar gruppens
mottagning av avslappningen och dess grad.

Något som lärare 2 tycker är mycket viktigt är att avsluta avslappningspassen i
en positiv anda. Ge positiv respons till hela gruppen och inte bara till några få
elever. Eleverna ska få höra vad duktiga de var, vilken härlig stämning som
uppstod. Detta tror jag är mycket viktigt för att eleverna ska vilja fortsätta
med avslappning vid flera tillfällen. Speciellt i början av avslappningsträningen
då det är nytt för eleverna.

7.2 Elevernas reaktioner

Båda lärarna har erfarenheter av att de flesta elever har positiva reaktioner av
avslappning. De har också erfarenheter av att det alltid är någon/några elever
som tycker det är jobbigt. Skillnaden mellan barn och vuxna menar lärare 2 är
att de vuxna har lättare att skärma av sig från varandra. Lärare 1 tror att alla
har nytta av avslappningen. Hon är däremot inte säker på om alla elever är
medvetna om vilken nytta de kan ha av avslappningen. Ett sätt som jag tror är
bra är att prata mycket med eleverna. Prata om vad avslappning är, hur man
gör, vilken nytta man kan ha av den o.s.v. Ett annat sätt är att ha rollspel eller
enkla dramaövningar som åskådliggör hur avslappningen kan användas. Detta
åtföljs av en diskussion i klassen.

De reaktioner lärare 1 har upplevt att eleverna har haft i samband med
avslappningsträningen med ett färdigt avslappningsprogram är blandade. Först
har det varit svårt för eleverna att koppla av men efter ett tag har det gått
bättre och bättre för eleverna. Eleverna upptäckte att de tyckte det var skönt
och att de arbetade bra efteråt. Det tycker jag visar att lärare inte får ge upp
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för tidigt, att lärare måste ha uthållighet. Barn utvecklas olika och behöver
också olika lång tid på sig för att lära.

Lärare 1 hoppas att avslappningen ska ge resultat i undervisningen. I svenska
då hon arbetar med skrivdans tar hon in avslappning för att eleverna inte ska
spänna sig och bli trötta då de skriver. I alla ämnen tycker hon att eleverna
arbetar över lag bättre och mer koncentrerat efter avslappningen. De gånger
jag har använt mig av avslappning har bl.a. varit i slutet på idrottslektioner.
Eleverna har fått spänna och slappna av musklerna. Vid andra tillfällen har de
fått fundera för sig själv vad de har gjort bra under lektionen. Eleverna
kommer ner i varv och blir automatiskt lugna. Detta lugn håller i sig till nästa
lektion vilket gör att den kan börja på ett behagligt sätt. Lärare 2 har genom
klasslärarna fått höra att eleverna blir mycket lugnare efter avslappningen och
detta lugn påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt. Även om inte eleverna
märker någon skillnad själv på hur avslappningen påverkar dem märker de
vuxna omkring dem skillnad. De positiva effekterna eleverna upplever enligt
Solin (1991) är bättre uthållighet i skolarbetet, mindre irritation, ängslan och
oro, bättre sömn, större lugn och säkerhet, bättre koncentration och bättre
kamratrelationer. Detta tror jag leder till att eleverna känner sig mindre
stressade. Det överensstämmer med mina praktikerfarenheter då jag använde
mig av avslappning. Ett exempel är då jag som inledning på lektioner lät
eleverna ta några djupa andetag, ca. tre till fyra stycken. Eleverna blev lugna,
koncentrerade och fokuserade på det de skulle göra.

Lärare 1 upplever att de flesta elever trots allt har det ganska svårt att slappna
av och att fler elever har det svårare nu än förr. Eleverna är vana vid att det
hela tiden ska vara aktivitet, att det ska hända saker ständigt och jämnt. Det är
svårt för eleverna att bara vara för sig själv, vara tyst, inte göra något särskilt
eller försöka lära känna sin egen kropp. Jag har ingen erfarenhet av om elever
har det svårare att slappna av nu jämfört med tidigare. Det jag kan relatera till
är då jag varit ute på praktik under min lärarutbildning. Det jag har observerat
är att många elever har svårt att hantera situationer då de blir sysslolösa. Det
ska hela tiden hända något, eleverna vill ha givna lösningar direkt. Jag tror det
är bra för eleverna när de inte har något att göra, de har det tråkigt. Då
eleverna har tid att tänka kommer de på egna lekar, egna lösningar på
problem. Avslappningen anser jag ger oss tid att tänka.
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7.3 Problem med avslappningsträningen

Båda lärarna upplever att elever som stör varandra under avslappningen är ett
problem. Lärarna löser detta genom att gå fram till den störande eleven och
tyst tala om för eleven att den får flytta på sig och vara tyst, fungerar inte det
får eleven gå ut. Det är svårt att få givna svar på hur man ska lösa detta med
störande elever. Jag tror man får prova sig fram och hitta sitt eget sätt.
Försöka hitta det som är bäst i varje situation. Lärare 2 har erfarenheter av
elever som kommer före avslappningspasset och berättar att de inte klarar av
att slappna av idag. Då brukar hon lösa det genom att föreslå eleverna att
försöka men känner eleverna att det inte fungerar kan de smyga ut efter en
stund. Ett annat sätt att undvika störande elever som båda lärarna är överens
om är att ge tydliga instruktioner. Att ge tydliga instruktioner tycker jag gäller
allt som görs i undervisningssammanhang, så också vid avslappning. Främst
vid nya saker som är främmande för eleverna.

Lärare 2 har också erfarenheter av yttre problem som kan förekomma. Då
barn leker utanför klassrummet, på skolgården, i korridoren eller i kapp-
rummet. Detta brukar hon lösa genom att väva in röster i den resa hon gör
tillsammans med eleverna. Har det varit bråk eller oroligt på rasten eller
lektionen före måste detta redas ut först innan avslappningen kan börja. Att
före lektionen reda ut vad som har skett på rasten, anser jag vara viktigt
oavsett vad som ska göras på lektionen. Detta är viktigt för att skapa ett bra
arbetsklimat och ett bra socialt klimat i klassen. Ytterligare ett yttre problem
lärare 2 nämner är då någon kommer in utifrån.

Lärare 1 upplever det som ett problem då elevgruppen är för stor. Hon vill
gärna ha en grupp på 10-15 elever då eleverna går i år 1-3. Går eleverna i
högre årskurser tycker hon det går bra med helklass. Lärare 2 uppfattar inte
detta som något problem. Hon håller med om att det kan bli rörigare i
grupper med yngre elever men inte tillräckligt för att hon ska uppleva det som
ett problem. Hon har erfarenheter med grupper större än 30 deltagare och det
har fungerat bra. Detta med antalet deltagare i grupperna är väldigt beroende
av vilka förutsättningarna är, t.ex. hur stor klassen är, om det finns lektioner
där eleverna är i halvklass. För min egen del tycker jag att det känns bra med
små grupper där jag har större överblick på hur eleverna genomför
avslappningen. Det är också lättare att få igång en diskussion om gruppen inte
är för stor. Enligt lärare 2 har gruppstorleken inte utgjort något problem för
henne. Det tycker jag verkar hoppfullt.
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Båda lärarna är överens om att då lokalen är för liten kan det bli problem. Det
är viktigt att alla har var sitt område att vara på. Då avslappningen sker
liggande på golvet ska avståndet helst vara en meter till närmaste granne. Jag
har ännu inte arbetat så mycket med avslappning. I framtiden kommer jag
göra det och jag hoppas att jag då får arbeta i lokaler som är lämpade för
avslappning.

7.4 Avslutande kommentar

Jag valde att utföra en studie med två lärare. Jag är medveten om att denna
studie inte kan ge några generella slutsatser då underlaget inte är större. Det
var heller inte mitt syfte. Mina två intervjuer var ändå tillräckliga för att kunna
granska den litteratur jag läst, samt sätta teorin i samband med praktiken.

Anledningen till att jag valde att spela in intervjuerna på band var att jag inte
ville gå miste om något som sades, samt att jag själv på ett avspänt sätt kunde
delta i diskussionen. Det är lättare att bearbeta intervjumaterialet då allt ingår i
ett sammanhang.

Den litteratur jag har använt är i vissa fall lite äldre, men samtidigt då jag
jämfört äldre litteratur med yngre litteratur har innehållet överensstämt med
varandra. Därför har jag inte sett det som missvisande för arbetet att ha med
äldre litteratur. Tvärtom tycker jag att det är intressant att uppleva hur lika
tankarna kring avslappning är.

Ett intressant arbetssätt för att utveckla denna undersökning vore att delta vid
respektive lärares avslappningsträning med elever. Detta för att kunna jämföra
hur de genomför avslappningsträningen i praktiken, för att sedan kunna
intervjua dem och höra om deras ord överensstämmer med deras sätt att
arbeta. Det vore intressant att utföra en liknande studie där man också själv
genomför de avslappningsövningar lärarna använder sig av. Detta för att
belysa ytterligare en synvinkel, nämligen sin egen upplevelse.
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