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1 Bakgrund

Jag har sedan jag började lärarutbildningen varit intresserad av olika sätt att lära sig och att

variera sin undervisning så det passar så många som möjligt. Det står i Lpo –94:

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma

sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till

elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen.

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig

utformas lika för alla.(s. 6)

Vilket innebär att vi är skyldiga att ta hänsyn till olika elevers sätt att lära och förutsättningar

att ta till sig kunskap och att vi därför är tvungna att anpassa vår undervisning och även vår

klassrumsmiljö så det passar alla elever. Under praktikperioderna har jag sett att i år 1-3

tillgodoses olika sätt att lära på ett naturligt sätt och att klassrummet ofta är mer tilltalande

och möblerat för rörelse, medan det är mer sällsynt att se det i år 4-6 och i synnerhet i år 7-9.

Jag tycker att det är viktigt att få in ett nytt synsätt på hur omgivningen påverkar inlärningen

och hur den kan förändras, även i högre årskurser.

I en föreläsning av den svenske föreläsaren och utbildaren Ingemar Svantesson om

inlärningsstilar och olika sätt att ta till sig kunskap, för föräldrar med barn i grundskolan i

Åtvidaberg väcktes intresset att lära och läsa mer om vad inlärningsstilar innebär. I samband

med föreläsningen sökte de personer som kunde tänka sig att gå kurser för att vara

studiecirkelledare till diskussionscirklar för föräldrar om hur man kan hjälpa sitt barn i

skolarbetet. På så vis blev jag involverad i projektet ”Alla kan” där en del är att nå ut till

föräldrar med diskussioner i studiecirklar om olika sätt att kunna hjälpa sitt barn hemma med

läxor. Föreläsningarna och böckerna har hjälpt mig att sätta ord på hur jag själv lär mig men

också startat funderingar om hur man kan arbeta med det praktiskt i skolan. Ett område som

man ofta glömmer bort är hur viktig omgivningen och närmiljön är för att stimulera

inlärningen på bästa sätt. Min förhoppning är att det ska spridas ut i skolorna, då skulle elever

som betecknas som ”jobbiga ” och stökiga kunna få en chans att arbeta efter sina fysiska

förutsättningar.
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2 Syfte och problemformulering

Syftet med arbetet är att ta reda på om inlärningen påverkas av den fysiska omgivningen och

elevens fysiska behov i inlärningssituationen. Därför skulle jag i undersökningen vilja ta reda

på om elever är medvetna om hur de vill och behöver ha det i sin fysiska omgivning och vilka

fysiska behov de har när de lär sig något som är nytt och svårt. Samt att studera dem i sin

klassrumsmiljö för att undersöka om och hur de utnyttjar möjligheten att påverka sin fysiska

omgivning och hur de hanterar sina fysiska behov. I undersökningen inriktar jag mig på år 4-6

eftersom lektionerna och klassrumsmiljön ofta har annan utformning än i år 1-3. Jag lägger

tyngdpunkten på den amerikanske skolforskaren Jensens och den svenske adjunkten och

gymnasieläraren Gudmundssons teorier men tittar även på andra pedagoger och metodikers

teorier. Jag känner att examensarbetet kan ge mig en stor kunskap om hur jag kan utnyttja

mitt klassrum i framtiden i mitt arbete som lärare och hur jag bäst kan organisera det för att

tillgodose så många som möjligt.

För att avgränsa arbetet har jag valt att försöka besvara dessa frågor:

• Hur kan den fysiska omgivningen påverka inlärningen?

• Hur kan behov av rörelse och intag och tiden på dagen påverka inlärningen?

• Är eleverna i undersökningen medvetna om hur de behöver ha det i sin fysiska omgivning

och vilka fysiska behov de har när de skall lära sig något svårt och nytt?
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3 Litteraturgenomgång

3.1 Den fysiska omgivningens påverkan på inlärning

Många pedagoger är idag överens om att den fysiska omgivningen påverkar inlärningen.

Steinberg (Steinberg 1984) gör en jämförelse med att gå ut på en restaurang och äta.

Restaurangen är trång men du har beställt bord så du behöver inte vara orolig. Men du blir

placerad vid köksingången, personalen springer förbi stup i kvarten, elementet läcker och

pyser, det drar kallt från fönstret. Stolarna ser fina ut, men är alldeles för hårda. Musiken är

för hög i högtalarna och vid bordet bredvid sitter en barnfamilj där barnen gnäller på maten

och springer runt i hela restaurangen. Maten är förhoppningsvis värd att vänta på men de

många irritationsmomenten påverkar troligtvis din inställning till maten och restaurangen.

Samma mat i en miljö utan störningsmoment skulle nog smaka bättre. Steinberg (ibid.) hävdar

att det är samma sak för en elev i skolan. Deras inställning till skolan och deras vilja att lära

sig påverkas i allra högsta grad av miljön omkring dem. Även lärarna påverkas av den

omgivning de arbetar i. De är också beroende av en trivsam och stimulerande miljö.

Färila skola i Ljusdal (Berg L. 1999) som är en F – 9-skola har tagit fasta på vad bland annat

miljön kan betyda för inlärningen. De har helt och hållet tagit bort de gamla korridorerna och

klassrummen och ersatt det med ett antal storarbetsrum omgivet av inglasade grupprum i

olika storlek. Allt är nymålat med fräscha och färgglada färger.

Gransäterskolan i Håbo (Berg L. 1999) även det en F – 9-skola har också tagit ett nytt grepp

om sin skolmiljö. Invändigt har alla korridorer, klassrum och personalrum tagits bort. Det har

ersatts av ett kontorslandskap med mycket glas, ljus, öppet och inbjudande med mindre och

större utrymmen och sittgrupper, bord och stolar i varierande former och storlekar. Allt är

estetiskt format och färgsatt för att skapa harmoni.

Även Ätraskolan i Timmele (Berg L. 1999) som är en 7 – 9- skola har omformat sin miljö för

att elever och lärare skall trivas bättre och få en bättre inlärningssituation. Här har man sparat

endast ett fåtal traditionellt möblerade klassrum och inrett övriga delar så att varje elev har sin

egen vrå. Här har varje elev ett eget skrivbord med bokhylla och plats för alla sina böcker och

annat material. Den mesta tiden av skoldagen tillbringar de här.
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Montessori (Polk Lillard 1995) räknade med sex grundfaktorer i klassrumsmiljön. Men hon

påpekade också att miljön kommer i andra hand eftersom barnet växer genom sin egen

inneboende kraft att vilja lära och förstå omgivningen. Montessori tryckte även på att miljön

måste iordningställas av en kunnig och sensibel vuxen samt att den vuxne måste ta del i

barnets liv och tillväxt inom miljön. Av de sex faktorerna är det tre som berör den fysiska

omgivningen.

3.2 Temperatur

Taylor och Orlansky (Jensen 1997) rapporterar från studier gjorda vid det amerikanska

försvarsdepartementet att hög värme i klassrummen gör att resultaten blir sämre intellektuellt

och fysiskt. De anser att temperaturen är den av de faktorer som påverkar inlärningen som

lättast går att påverka. Det är därför viktigt att eleverna får vara med och påverka

temperaturen. Variationen av uppfattningen av vad som är varmt och kallt är stor. Men den

bästa temperaturen ligger runt 19 grader för nästan alla elever. men temperaturbehovet kan

också variera efter årstid, humör eller andra orsaker.

Gudmundsson (Gudmundsson 1997) skriver också att temperaturen kan ha stor betydelse för

inlärningen hos vissa men inte alla. Han säger att i allmänhet vill kvinnor ha det lite varmare i

rummet än män. Ofta är det bättre med lite svalare än för varmt. Ett sätt att lösa olika

temperaturkrav kan vara att ha valfri placering. De som vill ha det svalt sätter sig vid fönstret.

Man kan också uppmana de som vill ha det lite varmare att ta med sig en tjockare tröja att ha i

skolan.

3.3 Färger

Färger påverkar enligt Gudmundsson (Gudmundsson 1997) också hur vi mår och vår

inlärning. Sättet vi påverkas är beroende av vår personlighet och vårt sinnestillstånd för

tillfället. Gudmundsson (ibid.) förespråkar användning av färger i undervisning, till exempel

genom att använda färgade stencilpapper, färggranna affischer samt att färglägga OH-bilder,

tankekartor och anteckningar. De olika färgerna påverkar oss på olika sätt. Ett tips som
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Gudmundsson (ibid.) också ger är att måla väggarna i olika färger, på så vis kan man vända

sig mot den färg som passar bäst för tillfället och till det ändamål man vill uppnå. Han skriver

i sin bok om hur några färger påverkar oss:

Ë Grönt lugnar och verkar stärkande på vårt immunförsvar. Den kan även minska

känsligheten för födoämnesallergier.

Ë Brunt skapar en känsla av säkerhet och avspänning och minskar trötthet.

Ë Blått lugnar och skapar känslor av välbefinnande och gör kroppen avspänd.

Ë Rött engagerar men kan påverka ängsliga personer negativt. För lugna personer verkar

den upplyftande. Röd färg kan också ge ökad andningsfrekvens, högre blodtryck och ökad

aptit.

Ë Varma färger som rött, orange och gult skapar energi och kreativitet men de kan även

skapa ökad aggressivitet och nervositet.

Ë Beige och gult skapar goda förutsättningar för inlärning och tycks stimulera positiva

känslor.

Färgen ger också olika effekter var i rummet den placeras. En färg uppfattas olika om den

placeras i taket, på en vägg eller som golv. Forskare i England och USA (Marthin P. 1976)

har undersökt vår medfödda känsla för upp och ned. De har kommit fram till att den styrs av

mörkt och ljust. Allt i naturen är ljusare upptill, himlen är ljusare än marken, trädstammar är

ljusare upptill än nedtill. Det innebär att golvet skall vara mörkare än taket för att inte störa

våra sinnen.

Även Montessori (Polk Lillard 1995) ansåg att färgerna var av stor betydelse. Färgerna i ett

klassrum bör vara ljusa och glada och arrangerade så de harmoniserar med varandra.  Hon

sade också att klassrummet skall bestå av skönhet och en atmosfär som hjälper till att locka

fram barnens öppenhet.

Enligt Duvner (Duvner 1998) kan en rörig visuell miljö försvåra för ett barn med ADHD

eftersom bristerna i synperceptionen ofta vållar problem med att sortera synintrycken. Om det

då är för mycket färger på väggarna och färgglada affischer så kan det ta uppmärksamheten

från arbetet. Ett sätt att minska problemet kan enligt Duvner (ibid.) vara att sätta eleven intill

en fönsterlös vägg längst fram intill läraren. Ett annat sätt kan vara att dela av en del av

rummet med hjälp av skärmväggar eller att ordna en arbetshörna som är vänd mot väggen.
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3.4 Ljus

Jensen (Jensen 1997) hänvisar till Dr Harmon som har gjort en undersökning där han

studerade 160 000 skolbarn för att bestämma vilka miljöfaktorer som påverkar inlärningen.

När barnen i undersökningen var 11 – 12 år gamla visade det sig att 50% av barnen hade

bristande kunskaper till följd av dålig belysning. För att följa upp hypotesen ändrades

belysningen och samma barn testades sex månader senare. De visuella problemen hade

minskat med 65% sedan förra undersökningen, tröttheten minskade med 55%, infektioner

minskade med 43% och problem med hållningen minskade med 25%. Utöver det visade

eleverna stor förbättring i sin inlärning. Det fluorescerande ljuset har i undersökningar av Dr

London (ibid.) visat sig höja halten av ämnet cortisol i kroppen. Den här förändringen slår ut

immunförsvaret och han har funnit i sin undersökning att fler barn är frånvarande  om man

använder fluorescerande ljus än om man använder fullspektrumbelysning.

Gudmundsson (Gudmundsson 1997) skriver att vissa elever presterar sämre för att det är en

för stark belysning i klassrummet. Ofta är det lysrörsramper som finns i skolorna som enda

belysningskälla. Det ljuset kan irritera ögonen, skapa reflexer mot vita boksidor och ge en

alltför stor kontrast mellan de vita boksidorna och den svarta texten. Som förslag ger

Gudmundsson (ibid.) att om det är möjligt kan man släcka en rad med lysrör eller att skapa

små arbetshörnor med svagare belysning. För vissa svaga läsare kan det vara en lösning att

lägga en transparant färgad plastficka eller OH-film över boken för att mildra kontrasten

mellan den vita boksidan och den svarta texten. Under den ljusare årstiden kan man släcka

ljuset och arbeta i dagsljus, men under den mörka årstiden är man ofta i behov av mer ljus. I

regel behöver vi också mer ljus ju äldre vi blir eftersom biologiska förändringar i våra ögon

gör att ögat kräver mer ljus för att kunna fokusera.

Enligt Gudmundsson (ibid.) har ljuset också en stor betydelse för trivseln. Ett jämnt ljus över

hela rummet gör rummet ödsligt. Varieras däremot ljuset så att det fokuserar arbetsmaterialet

dras ögonen automatiskt dit. Ljuset gör också att det bildas smårum i rummet. Enligt

Gudmundsson (ibid.) känner många att de här smårummen ger en ombonad trygghet.
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3.5 Ljud

Enligt Lukács (Lukács 1993) är akustiken i svenska klassrum relativt bra för de

normalhörande eleverna. Men för de elever med hörselskador innebär den dåliga akustiken

stora svårigheter för dem att uppfatta vad läraren säger. I Göteborgs- och Bohuslän lät man

elever i grundskolan genomgå ett taluppfattbarhetstest. Det går ut på att man mäter hur en

person uppfattar en annan persons tal. Att man inte uppfattar talet korrekt kan ha flera

anledningar: en medfödd eller förvärvad hörselskada, för högt bakgrundsljud eller dålig

akustik i klassrummet. I testet fick eleverna lyssna till ett antal ord som deras lärare läste i

klassrummet. Eleverna fick pricka för varje ord de tyckte sig höra. Sju av tio normalhörande

elever uppfattade minst 94% av orden, medan endast fem av tio av de hörselskadade eleverna

uppfattade lika mycket. Man lät då de elever med dåligt resultat byta plats. Deras resultat

förbättrades, medan de elever som flyttat till en sämre plats inte på samma sätt försämrade

sina resultat. Vad finns det då att göra för att förbättra akustiken i klassrummet? Ett alternativ

är att hela eller delar av taket täcks av ljudabsorberande plattor av mineralull eller så monteras

de ljudabsorberande plattorna i 45 graders vinkel mot vägg och tak längs alla väggar. Resultat

av tester visar att det är ingen större skillnad i taluppfattbarhet mellan de olika alternativen,

men att ljudisolerande plattor i hörnen mellan vägg och tak ger en bättre ljudkvalitet.

Duvner (Duvner 1998) skriver att problemet med störningsljud är lika stort för en elev med

ADHD som för en med hörselskada. Det man bör tänka på är att minska antalet störningsljud

så mycket som möjligt, till exempel ljudabsorbenter i klassrummet, gummilister under

bänklocken, lämpligt golvmaterial och liknande. Hörselskydd eller täckande freestylelurar

kan också hjälpa till att stänga ute störande ljud. Enligt Duvner (ibid.) bör man också tänka på

att tala tydligt och inte i alltför långa meningar, samt undvika att flera personer talar

samtidigt.

Jensen (Jensen 1997) skriver att musik påverkar inlärningen. Den befäster enligt Jensen (ibid.)

inlärda kunskaper snabbare, motiverar en grupp att sätta igång arbetet eller ger ny energi till

gruppen. Musiken kan också verka lugnande och kan få hyperaktiva elever att gå ner i varv.

Den kan också förbättra prestationerna genom att aktivera hjärnans olika delar. Vid val av

musik skall man enligt Jensen (ibid.) tänka på vilket tempo musiken har, det vill säga hur

många slag per minut. Musikens tempo påverkar hjärtrytmen och andningen. De är de två

viktigaste faktorerna som avgör en människas sinnestillstånd, humör och känslor. Det är oftast
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bäst att välja instrumentalmusik, med undantag för musik som används i pauser eller som

speciella effekter. Det är också viktigt att inte använda musik vid mer än 30% av lektionen, så

att eleverna inte tröttnar på den.

Jensen (ibid.) rekommenderar några olika sorters musik för olika aktiviteter:

Ë Bakgrundsmusik vid föredrag, framträdanden och redovisning (låg volym). Fyra årstider

av Vivaldi, Vattenmusik av Händel.

Ë Brainstorming, problemlösning och konstnärligt arbete. Pianokonsert nr 5  av Beethoven,

Svansjön av Tjajkovskij.

Ë Lugnande och avspänningsmusik. Summer, Autumn, Spring and Winter av George

Winston, pianomusik.

Ë Inledning och uppiggande övningar för att börja dagen. Musiken till James Bond-

filmerna, Bolero  av Ravel.

Ë Speciella situationer, ljudeffekter som illustrerar fara, rädsla, skoj, skratt. Musiken ur

Familjen Flinta, applåder, klockor, trummor, skratt.

Ë Skriva, förberedelser för att skriva, få idéer och låta känslorna flöda. Nocturne av Chopin,

flöjtmusik, naturljud, fågelsång, vattenfall.

3.6 Möblering

En faktor inom Montessoripedagogiken (Polk Lillard 1995) är struktur och ordning, där allt

har en förbestämd plats. Denna faktor är till hjälp för barnet att bygga upp sin inre ordning

och sin intelligens. Barnet lär sig härigenom också att lita till sin egen förmåga att fungera i

omgivningen och att lita på den.

Inom Montessoripedagogiken (Polk Lillard 1995) betonas också verkligheten och naturen

som en faktor som påverkar inlärningen. Klassrummet skall vara utrustat för att barnet skall få

en närmare kontakt med verkligheten. Det bör till exempel finnas ett riktigt kylskåp, ugn,

telefon och diskbänk i klassrummet. Utrustningen och möblerna skall vara konstruerade så de

inte uppmuntrar felbedömningar. Vanliga vassa knivar skall användas, glas istället för

plastmuggar, varmt strykjärn till strykning och vanliga lätta möbler som kan vältas omkull om

man inte är aktsam. Det skall också inom Montessoripedagogiken (ibid.) finnas endast ett

exemplar av varje föremål för att barnet skall lära sig att vänta på sin tur. För att uppfylla
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närheten till naturen, skall det helst finnas en altandörr i klassrummet som gör att man lätt kan

förflytta sig mellan ute och inne. I klassrummet och på utomhusplatsen skall det finnas olika

växande saker som barnen kan ta hand om, till exempel olika slags växter men också djur

eller fiskar. Enligt Montessori (ibid.) måste allt i klassrummet vara av god kvalitet och lika

omsorgsfullt utplacerat som i en utställning.

Jensen (Jensen 1996) skriver att elevernas placering i klassrummet påverkar inlärningen.

Rummet ser annorlunda ut från en annan vinkel och det kan ge nya perspektiv och

upplevelser att flytta till en annan del i klassrummet. Jensen skriver (ibid.) att möbleringen av

bänkar eller bord bör därför vara flexibel så att det går lätt att möblera om efter behov. Han

säger även att rummets storlek har betydelse för det första intrycket när man kommer in. Har

man inte möjlighet att välja rum själv kan man försöka förändra rummets proportioner med

hjälp av speglar som får rummet att se större ut eller skärmväggar att avgränsa med.

För de elever som har behov att dra sig undan och få sitta tyst och lugnt föreslår

Gudmundsson (Gudmundsson 1997) att man bygger en läshörna i klassrummet med hjälp av

bokhyllor. Placera gärna läshörnan intill ett fönster för de som behöver mycket ljus när de

läser, men se även till att det finns ett hörn i klassrummet med dämpad belysning för de som

föredrar det. Gudmundsson (ibid.) tycker också att en soffa, fåtöljer eller mjuka kuddar bör

finnas i varje klassrum för att öka valfriheten av arbetsplatser. Några elever lär sig bäst när de

får sitta mjukt.

Jensen (Jensen 1996) skriver att man bör tänka på att eleverna sitter riktigt och bekvämt vid

val av bänkar eller bord. Bänkar eller stolar skall vara anpassade efter elevens längd. Det är

viktigt att bordskivan inte sitter för högt. Stolen bör ge eleven ett ordentligt stöd i svanken och

om det är en hög stol skall fotplattan se till att eleven har sina knän strax över höften.

Till elever med motoriska svårigheter föreslår Duvner (Duvner 1998) att stolen skall vara hög

och bordet skall ha en lutande skiva. Det gör att eleven lätt kan inta en halvstående

arbetsställning och minskar också problemen med medrörelser i armar och händer som barn

med motoriska svårigheter kan få när de vrider huvudet. Duvner (ibid.) skriver också att

många skulle må bra av att ligga på mage på golvet och arbeta eftersom de störs mindre av sin

svaga muskeltonus och balans.
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Boström (Boström 1998) skriver att genom att möblera och designa klassrummet medvetet

kan hänsyn tas till alla elevers olika sätt att lära. Som hon också skriver ”Ytterligare en idé är

att eleverna själva får hjälpa till att iordningställa sitt eget klassrum.” (s. 94).

3.7 Behov av rörelse

Hainstock (Hainstock 1999) skriver att rörelse och aktivitet är naturliga funktioner under

barndomen och att inlärning följer dem. I ett Montessoriklassrum är allt underordnat detta.

Rummet skall vara gjort och möblerat för rörelse. Materialet skall också främja

rörelsebehovet. Övningar där händerna arbetar tillsammans med hjärnan gör barnet till en

aktiv deltagare i sin egen inlärningsprocess. Hainstock (ibid.) skriver också att barnets

intelligens kan utvecklas till en viss nivå utan händerna. Men får den utvecklas tillsammans

med händerna kan barnet nå en högre nivå.

Enligt Jensen (Jensen 1997) är hjärnan dålig på utdragen inlärning utan behöver med jämna

mellanrum en paus. Han skriver att nya nervbanor tar tid på sig att bli starka och att det görs

bäst utan nya störande intryck. Exempel på övningar som ger hjärnan vilotid är promenader,

avslappningsövningar eller en tupplur.

Duvner (Duvner 1998) skriver att barn med ADHD får ofta sjunkande muskeltonus när de

sitter länge oavsett om de har motoriska svårigheter eller inte. Den låga muskelspänningen

gör att de får en hopsjunken kroppshållning, en kroppslig trötthetskänsla och känner ett behov

av att röra sig och på sätt höja muskelspänningen och välbefinnandet. Duvner (ibid.) säger att

den här motoriska oron måste få utlopp för att de skall kunna koncentrera sig på arbetet. Hos

några räcker det med att ha något litet att plocka med medan andra behöver kunna resa sig och

aktivera hela kroppen.

Duvner (ibid.) skriver också att elever med ADHD lättare slappnar av och blir lugna av

vaggande rörelser, för dessa är det bra att ha en hängmatta eller en gungstol i klassrummet

eller i ett rum intill. Enligt Duvner (ibid.) stimulerar rörelserna deras vestibulära system. Det

sitter i innerörat och hjälper oss att hålla balansen och hålla ordning på vad som är upp eller

ned. Rörelser som kraftigare stimulerar det vestibulära systemet höjer vakenheten och
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koncentrationsförmågan. Detta ger hjälp både för stunden och långsiktigt. Ett sätt att stimulera

kan vara att hoppa på studsmatta ett tag varje dag.

Hannaford (Hannaford 1997) skriver att syre är lika oumbärligt för inlärning som det är

livsviktigt. Hjärnan utgör en femtiondedel av kroppsvikten men förbrukar en femtedel av

kroppens syre. Det behövs en frisk kropp för att tillgodose hjärnan med det syre den behöver.

Rörelse hjälper till att utveckla hjärtat och lungorna så de kan tillföra den mängd syre som

hjärnan behöver. Rörelse underlättar också bildningen av fler blodkärl som kan transportera

syre, vatten och näringsämnen till hjärnan. Rörelse hjälper även till att bilda nya nervnät.

Hannaford (ibid.) skriver att hjärnan består av två halvor, höger och vänster hjärnhalva.

Mellan hjärnhalvorna går en mängd nervtrådar kallat corpus callosum. Nervtrådarna går

korsvis från högre hjärnhalva till vänster sida av kroppen och tvärtom. Alla har en grad av

dominans hos den ena hjärnhalvan. Men för att prestera maximalt krävs det att båda

hjärnhalvorna används. Korsvisa rörelser t.ex. ett litet barns krypande eller hjärngymnastik

tränar båda sidorna av kroppen jämt och när höger och vänster kroppshalva används lika

mycket stimuleras corpus callosum att utveckla fler förbindelser mellan hjärnhalvorna. Detta

gör att vi lättare kan lära oss.

Det var dr Paul Dennison (ibid.) som i sin kamp mot sin egen dyslexi och sina synsvårigheter

som satte ihop hjärngymnastikprogrammet. Hjärngymnastiken utvecklades på 1970-talet i

Kalifornien och har därefter spridit sig till stora delar av världen. Några hjärngymnastiska

övningar Som dr Dennison (ibid.) rekommenderar är:

Ë Korsgång. Gå korsvis på stället och vidrör höger knä med vänster armbåge och tvärtom.

Rörelserna bör utföras långsamt för bättre effekt. När den här övningen görs regelbundet

stärker den nervnätsbildningen i corpus callosum.

Ë Elefanten. Placera vänster öra mot vänster axel och sträck ut vänster arm som en snabel.

Med avslappnande knän ritar armen en liggande åtta med början i mitten och sedan uppåt,

utåt och runt medan ögonen följer med handens rörelse. För att bli effektivare bör den

göras långsamt tre till fem gånger till vänster och lika många gånger med höger öra mot

höger axel. Elefanten stimulerar det vestibulära systemet. Övningen hjälper också till att

återupprätta nätverk av nerver som har blivit skadade under öroninfektioner. Den

rekommenderas speciellt till personer med diagnosen damp eller ADHD eftersom den

hjälper hjärnan att förbättra uppmärksamheten.
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Ë Energigivaren. Lägg händerna på bordet framför dig. Sänk hakan mot bröstet, axlarna ska

vara avslappnade och det skall spänna lite i nacken. Ta ett djupt andetag och skjut fram

huvudet uppåt och bakåt och skjut samtidigt fram bröstkorgen. Andas sedan ut och runda

ryggen och låt hakan vila mot bröstet igen. Energigivaren ger kroppen en chans att röra

sig så det vestibulära systemet aktiveras, väcker upp hjärnan, slappnar av axlarna och tar

in mycket syre till hjärnan. Övningen är bra att ta till när man har suttit stilla länge eller

arbetat vid datorn.

3.8 Behov av intag av frukt och vatten

Liksom att vår hjärna drivs av syre drivs den även av glukos (Dryden & Vos 1994). Hos en

vuxen människa väger hjärnan cirka två procent av kroppsvikten men den gör av med 20% av

energin som vi omsätter. Det gör att den mat vi äter är viktig för hur hjärnan ska fungera.

Frukt och grönsaker är rika på glukos och fungerar därför som bränsle för hjärnan. För de

elever som kommer till skolan med en dålig frukost i magen eller ingen alls är det extra

viktigt att de under dagen har möjlighet att fylla på sitt glukosbehov. Enligt Dryden och Vos

(ibid.) är det för många, både barn och vuxna, viktigt att kunna tugga eller äta under inlärning.

Problemet är enkelt att lösa i klassrummet genom att ha tillgång till kniv att dela frukt med

och servetter eller assietter att lägga frukten på.

Dryden och Vos (ibid.) skriver också att hjärnan har ett unikt sätt att överföra meddelanden.

Dels genom elektriska impulser i nervbanorna och på kemisk väg i synapserna,

kopplingspunkter mellan nervändarna. Hjärnan behöver rätt sorts mat för att sätta igång dessa

kemiska reaktioner. Bland annat behöver hjärnan linolsyra för att kunna överföra

meddelanden effektivt. Kroppen har ingen egen produktion av linolsyra men dagsbehovet kan

tillgodoses genom att använda en matsked majsolja i maten varje dag. Det är viktigt att se till

att alla vitaminer och näringsämnen tillgodoses och att vi dessutom har ett stort intag av

protein för att främja överföringen av meddelande i hjärnan.

Förutom näringsämnen är det viktigt att vi får i oss tillräckligt med vatten. Franson och Kvist

(Franson & Kvist 1975) skriver att vatten utgör 45 – 77% av vår totala kroppsvikt. De skriver

att vattnet är bland annat nödvändigt för att transportera närningsämnen till alla celler, även de

i hjärnan. Vatten är också nödvändigt för den elektriska reaktionen i nerverna, natriumjoner
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strömmar in i cellen och utlöser en elektrisk reaktion som gör att meddelandet skickas vidare.

Vatten krävs för att denna reaktionen skall fungera. Vatten behövs även för den kemiska

överföringen i synapserna.

Hannaford (Hannaford 1997) skriver att mest vatten av alla organ i kroppen innehåller

hjärnan, hela 90%. Under normala förhållanden rekommenderas det att man dricker en liter

vatten per 50 kg kroppsvikt. När vi dricker kaffe, te, choklad eller alkohol så har kroppen

svårt att hålla kvar vattnet i kroppen och det bildas en obalans i kroppens vätskenivåer. Det

får bland annat till följd att ryggmärgsvätskan som ska hålla hjärnan fuktig minskar eftersom

hela kroppen måste hushålla med vätskan. Enligt Hannaford (ibid.) blir hjärnan då ”uttorkad”

och vi får huvudvärk. Ett bra tips är att ha flaskor med vatten i klassrummet eller tillåta att

eleverna går ut för att dricka flera gånger om dagen.

3.9 Tid på dagen

Inom Montessoripedagogiken (Hainstock 1999) är det viktigt att eleverna får arbeta i sin egen

takt utan att bli störda av läraren. Läraren skall finnas där för att observera och vara behjälplig

i fall problem uppstår. För att inte störa elevens koncentration förespråkas långa arbetspass

utan raster, rasten tar eleven själv vid behov. Eftersom det är fritt att röra sig i klassrummet

blir inte heller behovet av raster så stort. Inom Montessoripedagogiken (ibid.) skall

genomgångar och andra gemensamma aktiviteter som bryter varje elevs inlärningsgång i

möjligaste mån minimeras. Att eleven kan växla mellan ”lärmaterial” och vardagliga sysslor

gör också att eleven kan arbeta med det som den är mest motiverad för vid den tidpunkten på

dagen.

Jensen (Jensen 1997) hänvisar till två kanadensiska forskare, Klein och Armitage, som har

kommit fram till att hjärnan arbetar i cykler om 90 – 100 minuter. Under den ena perioden

arbetar den högra hjärnhalvan hårdast och under den andra arbetar den vänstra halvan hårdast.

Det betyder att när den verbala förmågan är hög så är rumsuppfattningen och den konstnärliga

förmågan låg. Upptäckten stöds av tidigare forskning om hur hjärnan arbetar i 90-

minuterscykler. Till exempel andas vi bara genom den ena näsborren, när vävnaderna där

behöver repareras efter cirka 90 minuter byter vi näsborre. Hjärnas cykler pågår dygnet runt.

Drömperioderna och de drömlösa viloperioderna under vår nattsömn går i samma
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nittiominuterscykler. Jensen skriver (ibid.) att arbetar man inom skolan med längre arbetspass

eller blockläsning hinner hjärnan växla mellan de olika hjärnhalvorna. Eleven har då lättare

att utjämna prestationen under ett längre pass än om hjärnan går på lågvarv under ett 40-

minuterspass som fortfarande är vanligt i skolorna.

Thayer (Jensen 1997) säger att både inlärningen och vår självuppfattning påverkas av

hjärnans cykler. Han hävdar också att vi lättare koncentrerar oss under förmiddagen och tidig

kväll. Under eftermiddagen går inlärningen trögare. Vi kan också hjälpa hjärnan att återställa

den naturliga rytmen genom kroppslig aktivitet eller känslomässigt engagemang. Han menar

också att det är viktigt att växla mellan paus och lärande eftersom hjärnan är dålig på utdragen

inlärning.

Inom Waldorfskolan (Ritter 1997) delar man in skoldagen i tre delar. Varje morgon börjar

med två timmars huvudundervisning i till exempel matematik, no och so. Det är den här

tidpunkten på dagen som förmågan att ta in kunskap är som störst. Efter det följer en lång rast

där huvudet har en chans att ta igen sig. Under förmiddagen kommer de ämnen som talar till

det rytmiska och till känslan till exempel språk och konstnärliga ämnen. De här ämnena

behöver övning och repetition. Efter lunch är eleverna fyllda med intryck och mottagligheten

och uppmärksamheten sjunker. Det är då dags att kroppen och viljeimpulserna får arbeta.

Ritter (ibid.) skriver att eleverna skall inte heller behöva anstränga sig mentalt eller

känslomässigt. På schemat står nu idrott, eurytmi, syslöjd och träslöjd. Det här

schemaupplägget följer eleverna från det de börjar skolan till de slutar i årskurs tolv,

motsvarande gymnasiet.

4 Metod, upplägg och genomförande

4.1 Metod vid observationer

I klassen som är en klass fyra till sex finns 23 elever, nio stycken år fyra, nio stycken år fem

och fem stycken år sex. Från början hade jag planerat en studie av alla elever i klassen. Av

praktiska skäl studerade jag istället lektioner med år fyra och fem. Studierna genomfördes

under 20 –25 minuter två till tre gånger per vecka under sex veckor. Sammanlagt resulterade
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det i 14 studier. Studierna är förlagda till olika tider på dagen och olika ämnen. För att få hjälp

i observationerna studerade jag vissa kriterier, när eleverna rör sig, äter frukt, dricker vatten,

vad de har för klädsel, om de använder freestyle, pratar med andra samt om de är med på

hjärngymnastiken, som görs i klassrummet. Vid observationstillfällena satt jag lägst ner i

klassrummet. Jag noterade allt vad eleverna gjorde enligt observationskriterierna. Jag har inte

noterat när prat har förekommit med läraren och inte heller i vilken utsträckning de räcker upp

handen och behöver hjälp. Vid förberedelserna till sammanställningen gav jag varje elev en

färg för att lättare kunna hitta eleven i noteringarna. Därefter har jag sammanställt

observationerna för varje elev. Jag har i sammanställningen av observationerna enbart skrivit

om eleven har avvikande klädsel än de övriga i klassen, som har haft en vanlig långärmad

tröja. Jag har även bytt ut alla namn men behållit könstillhörigheten. Jag är också medveten

om att mina observationer kan vara färgade av det faktum att jag känner eleverna och har

tillbringat sex praktikveckor tillsammans med dem.

4.2 Metod vid intervjuer

Ur gruppen med nio elever i år 5 plockade jag slumpmässigt ut fyra elever till intervju.

Anledningen till att jag plockade elever från år fem är att klassen är nysammansatt och

eleverna i år fem är de som längst haft den här klassrumsmiljön. För att få fördelningen

mellan pojkar och flickor i intervjuerna procentuellt riktigt i förhållande till antalet i

klassrummet plockade jag ut en flicka och tre pojkar. De fyra eleverna tillfrågades om de ville

vara med i en intervju som jag skulle använda till mitt examensarbete. Jag hade inte nämnt för

dem vad intervju skulle ta upp för ämne. Eleverna intervjuades i skolans kontorsrum för att

inte störa andra eller de skulle distraheras av andra. Intervjufrågorna utgör bilaga 1. Alla fyra

intervjuades under samma lektion, de har alltså inte haft tillfälle att diskutera med varandra.

Intervjuerna gjordes sist under de sex veckorna, alltså efter observationerna var slutförda men

inte analyserade. Intervjuerna spelades in på band. Jag har sedan skrivit ut intervjuerna

ordagrant för att få en bättre överblick av materialet. Utskrifterna utgör bilaga 2.
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4.3 Etnografisk forskning

Jag har i mina undersökningar tagit ansats från den etnografiska forskningen. Ordet etnografi

kommer från grekiska och betyder folk(be)skrivning. Kullberg (Kullberg 1996) skriver att den

grundläggande tanken inom etnografisk forskning är att forskaren försöker fånga människors

erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa, både i form av handlingar och utsagor. Detta

för att förstå andra människors sätt att leva och lära. En etnografisk studie bygger ofta på att

forskaren befinner sig i den miljö som skall studeras. Studien kan bestå av direkt observation,

ofta då som deltagande observatör, djupintervjuer, samtal eller insamling av saker och

dokument. Insamlandet av fakta görs inte spontant utan görs systematiskt och noggrant. Med

utgångspunkt i att lyssna, deltaga, observera och fråga skriver forskaren anteckningar. Dessa

anteckningar sammanställs sedan i en loggbok eller dagbok. Bandspelare används ofta och det

som spelas in skrivs ut. Större delen av analysen i en etnografisk studie görs under arbetets

gång. Ett led är bland annat anteckningarnas omvandling till dagboken eller loggboken. Den

avslutande analysen utgör en fördjupning av den fortlöpande analysen, det vill säga

loggboken eller dagboken.

4.4 Beskrivning av skolan och klassrummet

Skolan som är belägen på landsbygden i södra Sverige är en mindre F – 6-skola.

Längst fram i klassrummet finns det läslampa, soffa, fåtölj och bord. I stället för bänkar finns

det höga trekantiga bord som lätt kan flyttas och sättas ihop efter behov. Även stolarna är

höga med en fotplatta som stöd för fötterna. Vid svarta tavlan står ett litet bord med närhet till
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stereon där den som vill och behöver kan sitta och lyssna på musik i hörlurarna under arbetet.

På väggarna finns det många saker uppsatta bland annat elevernas bilder, visdomsord,

planscher med mera.

Längst bak i klassrummet har det byggts en studiehörna med hjälp av höga och låga

bokhyllor. Här finns också grupprummet i nära anslutning. I det andra hörnet finns det en

soffa, soffbord och läslampa att utnyttja vid arbete.

I korridoren utanför klassrummet finns en studsmatta för den

som har behov att röra på sig utan att störa andra. Här finns

också diskbänk och muggställ där varje elev har en egen mugg

för att lätt kunna gå och dricka vatten när det behövs.

5 Resultat

5.1 Sammanställning av observationerna

Undersökningens material består av två delar, en observationsdel och intervjuer med fyra

elever. Jag har i observationerna tagit fasta på sex olika kriterier, rörelse, intag av vatten
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och/eller frukt, klädsel, om de använder freestyle, prat med personer runtomkring och om de

är med på hjärngymnastiken. Jag har också noterat om jag har observerat att någon har en

extra lampa tänd. Det är annars svårt att observera elevernas ljusbehov eftersom de inte har fri

placering. Jag har inte noterat när prat har förekommit med läraren och inte heller i vilken

utsträckning de räcker upp handen och behöver hjälp. Alla år 4 och år 5-elever i klassen

observerades.

Här följer en sammanställning av det jag har observerat hos eleverna under

observationstillfällena.

Martin

I observationerna fann jag att Martin ofta sitter i soffan längst fram i klassrummet vid

genomgångar om han får. När det är enskilt arbete sitter han i stort sett varje gång i soffan och

vid grupp- eller pararbete får han gruppen till sig i soffan utan att behöva föreslå plats. Han

har ofta t-shirt på sig och tar ofta av sig strumporna. Bredvid soffan står en läslampa som han

har tänd vid hälften av observationstillfällena. Vid några tillfällen ligger han på mage eller

rygg i soffan och arbetar. Han äter ofta frukt när sådan finns. Vid ett fåtal tillfällen har han

med sig frukt vid andra tillfällen har det funnits frukt som är till för alla i klassrummet. Martin

rör sig ungefär tre gånger på 40 minuter, ofta går han ut i korridoren för att hoppa studsmatta

och dricka vatten. När Martin sitter vid bänken plockar han vid de flesta tillfällena med saker

på bänken, linjal, pennor, papper eller suddigum. Han är sällan med på hjärngympan.

Björn

Björn sitter sällan i soffan. Han sitter vid sin bänk ungefär fem minuter i taget därefter går han

runt i klassrummet. Han går ofta till Rikard och leker med hans saker på bänken. Han pratar

ofta högt med fröken och med kamraterna omkring och pratar även fast någon annan just då

har ordet. På hans bänk är det fullt med askar med suddigum, pennor och småleksaker i. Han

går ofta runt i klassrummet och tittar vad de andra har i sina pennställ. Björn äter ofta frukt

om det finns men har sällan med sig själv. Vid varje observationstillfälle har han haft en

långärmad tröja på sig. Vid några tillfällen har han haft med sig en freestyle som han har haft

på sig vid enskilt arbete. Han är med på hjärngympa korta stunder för att sedan gå omkring

och prata innan han är med ett tag igen.
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Anna

Anna sitter ofta på sin plats och arbetar, vid ett fåtal tillfällen har hon suttit i någon av

sofforna. Hon äter ofta frukt under lektionstid, ibland arbetar hon samtidigt men ofta lägger

hon ned arbetet för att återgå när hon ätit färdigt. Under mattelektioner har hon ofta med sig

en freestyle som hon har på under eget arbete. Ibland, och då i synnerhet under längre pass går

hon ut i korridoren för att dricka vatten, hoppa studsmatta eller jonglera. Anna är alltid med

på hjärngympan.

Maria

Maria har under observationstillfällena suttit stilla i sin bänk och arbetat. Det är sällan som

hon pratar med sina bordsgrannar. Några gånger har hon gått ut och hoppat studsmatta. Hon

äter ibland frukt under lektionstid, men arbetar inte på samma gång. Hon har också vid de

flesta observationstillfällena haft en tjockare tröja på sig. Maria är alltid med på hjärngympan.

Kalle

Kalle sitter för det mesta vid sin bänk och arbetar. Under mattelektioner sitter han ofta

framme vid tavlan med stereohörlurar. Han kan ibland småprata tyst med bordsgrannen. Vid

några tillfällen i undersökningen sitter han på knä på stolen och halvligger över bänken. Han

rör sig inte i klassrummet utom när det är nödvändigt vid till exempel pennvässning eller

hämta böcker. Under observationerna har han aldrig under lektionstid gått på toaletten eller

gått ut för att hoppa studsmatta. Han äter heller aldrig frukt under lektionstid. Kalle är med på

hjärngympan.

Johanna

Johanna sitter vid ungefär en tredjedel av observationstillfällena i den bakre soffan eller vid

bordet bakom bokhyllorna vid eget arbete. Hon har ofta frukt med sig som hon äter under

lektionstid, ibland flera frukter per lektion. Hon rör sig många av lektionerna, oftast genom att

gå ut och hoppa studsmatta eller gå och dricka vatten. Flera gånger varje observationsillfälle

pratar hon med bordsgrannarna så de stannar upp i sitt arbete. Vid något tillfälle har hon

skrivit lappar som hon skickat till Tobias. Johanna är med på hjärngympan varenda gång.

Klara

Klara har endast varit med i en tredjedel av observationstillfällena. Det jag har sett är att hon

ofta har en tjockare tröja på sig. Hon sitter ofta i sin bänk och arbetar utan att behöva röra sig
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speciellt mycket. Vid något tillfälle har hon suttit i soffan vid enskilt arbete. Hon har inte ätit

frukt eller druckit vatten under lektionerna. De tillfällen det har varit hjärngympa har hon varit

med.

Jakob

Jakob sitter omväxlande vid sin bänk och omväxlande i soffan under arbete. Vid

mattelektioner sitter han ofta framme vid tavlan med hörlurar. Under lektionerna går han vid

några tillfällen och vässar pennan eller går på toaletten . Han pillar och leker ofta med sina

saker på bänken. Jakob är med på hjärngympan då och då men ofta sitter han vid sin bänk och

tittar på.

Lars

Lars sitter vid sin plats när han arbetar, vid några tillfällen har han gått ut på toaletten. Han

har aldrig under observationstillfällena ätit frukt eller gått för att dricka vatten. Ibland är han

med på hjärngympan, får han uppmuntran är han med. Har vid några tillfällen suttit framme

vid tavlan med hörlurar. Vid hälften av observationstillfällena har han haft t-shirt på sig

annars långärmad tröja.

Tobias

Tobias sitter vid sin bänk under lektionerna, ibland sitter han på knä på stolen. Vid några

observationstillfällen går han på toaletten eller vässar pennan. Vid ett observationstillfälle

kröp han omkring på golvet. Flera gånger per observationstillfälle pratar han med

bordsgrannarna omkring. Vid några tillfällen har Sara och Johanna kommit med lappar till

honom. Tobias är med på hjärngympan varenda gång.

Sara

Sara sitter vid sin bänk och arbetar. Med jämna mellanrum, var femte till tionde minut pratar

hon med sina bordsgrannar ofta stannar de då upp i sitt arbete. Hon har även vid några

tillfällen skrivit lappar som hon går med till Tobias. Hon har ofta med sig frukt som hon äter

under lektionerna, först går hon ut och hämtar den eftersom hon inte har den med in i

klassrummet. Periodvis sitter hon och tittar sig omkring innan hon börjar prata med dem

omkring. Vid flera tillfällen har hon gått och vässat pennan, druckit vatten eller hoppat på

studsmattan. Sara är med på hjärngympan men brukar ofta prata med den som är bredvid då.
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Emma

Emma sitter för det mesta still vid sin bänk och arbetar, ibland sitter hon på knä. Vid några

observationstillfällen har Emma gått ut i korridoren och jonglerat eller vässat pennor. Hon

äter sällan frukt under lektionerna. Ofta pratar hon med sina bordsgrannar som stannar upp i

sitt arbete. Emma är alltid med på hjärngympan.

Jesper

Jesper sitter oftast vid sin bänk och arbetar, ibland sitter han i soffan. Han brukar äta frukt

under lektionstid. Jesper rör sig med jämna mellanrum, cirka tio minuter. Då går han på

toaletten, hoppar studsmatta i korridoren eller vässar pennor. Vid ett observationstillfälle kröp

han omkring på golvet. Ofta pratar han med sina bordsgrannar och ibland för sig själv. Jesper

är för det mesta med på hjärngympan.

Fredrik

Fredrik blir under observationerna ofta störd om någon går förbi. Vid de tillfällen jag sitter i

närheten av honom och observerar kan han inte låta bli att prata med mig. Under

mattelektioner sitter han ofta framme vid tavlan med musik i hörlurarna, ibland har han med

sig egen freestyle. Han äter inte frukt under lektionstid. Han är oftast med på hjärngympan.

Rikard

Rikard sitter ofta i sin bänk, men har svårt att sitta still. Han rör sig ofta på stolen och sitter

ofta på knä. Han rör sig också ofta i klassrummet, vässar pennor, tittar på kritorna eller hoppar

studsmatta i korridoren. Rikard har också en del saker på sin bänk som han leker med. Ofta

pratar han med Björn som kommer till hans bänk. Han äter sällan frukt under lektionstid.

Rikard är med på hjärngympan.

Niklas

Niklas sitter alltid på sin plats och arbetar, när det är mattespel sitter han lika gärna någon

annanstans. Ibland går han ut och dricker och går på toaletten under lektionstid, men rör sig

inte speciellt mycket. Han är alltid med på hjärngympan. Niklas äter inte frukt under

lektionerna. Vid ett flertal tillfällen har han haft t-shirt på sig när de andra har långärmat.



23

Anders

Anders har endast varit med vid en tredjedel av studierna. De gånger han är med i

observationerna sitter han vid sin bänk. Han leker ofta med sina saker på bänken eller målar.

Anders brukar vara med på hjärngympan.

Stefan

Stefan har också endast varit med vid en tredjedel av observationstillfällena. De gånger han

finns med i observationerna sitter han oftast vid sin bänk. Han plockar mycket med saker på

sin bänk och omgivande bänkar. Stefan är sällan med på hjärngympan utan sitter vid sin bänk

och tittar på.

5.2 Sammanställning av intervjuerna

När jag har studerat intervjusvaren från de fyra eleverna har jag tagit fasta på fem områden

där jag tycker att svaren varit utmärkande. Områdena är ljud, möblering/placering, behov av

rörelse, behov av intag och tid på dagen. De andra svaren tycker jag har varit för vaga för att

kunna värdera.

På frågan ”Hur vill du att det skall vara omkring dig när du lär dig något nytt och svårt?”

svarade samtliga fyra att de vill att det skall vara tyst omkring dem. Jag frågade inte sedan

specifikt om ljudet eftersom jag ansåg att alla hade gett ett svar vid första frågan.

När jag frågade om möblering och var de sitter helst svarade Maria att hon vill ha en

traditionell möblering i klassrummet med bänkar på rad eller två och två. Kalle svarade mer

svävande att bokhyllor skall vara längs väggarna och inte användas till att avdela med. Jakob

visste inte trots en lång paus. Hos Martin var det sofforna i klassrummet som var det centrala.

Han redogjorde för hur man kunde möblera om med dem. Borden nämnde han inte. Martin

sitter också helst i soffan. Maria vill sitta långt fram eftersom hon skulle se bättre då. Jakob

sitter helst vid fönstret ganska långt bak i klassrummet och Kalle vill sitta bredvid väggar och

inte mitt i klassrummet.

På frågan om de vill äta under tiden svarade Jakob och Kalle att de ville inte äta något. Kalle

svarade inte nekande först utan svarade mer svävande, nja, innan han slutligen svarade nej.



24

Maria svarade att hon inte vill äta eftersom hon kan kladda ner sina papper då. Martin svarade

att han vill äta ibland, när han är hungrig.

Om behovet att röra på sig under tiden säger Jakob att han inte behöver göra det alls. Maria,

Kalle och Martin säger alla tre att de har ett behov att röra på sig, inte hela tiden men ibland.

Samtliga fyra tycker att det är bra att det finns möjlighet att röra på sig under lektionerna eller

som Maria säger ”Man har ju ett rörelsebehov.”.

Martin, Maria och Kalle svarar att de har lättast för att lära och lär sig bäst efter lunchen, det

vill säga efter klockan tolv. Jakob säger att han lär sig bäst mellan första rasten och lunchen,

det vill säga mellan klockan tjugo i nio och tjugo över elva.

Två av eleverna svarar på frågan om de får ha det som de vill i skolan att det får de. En av

dem lägger sedan till att det kanske skulle vara annan lunch ibland. Kalle svarar att han inte

får ha det som han vill, men han tycker det är bra ändå. Den fjärde eleven, Maria svarar mer

svävande att det är sådär.

Den sista frågan i intervjun var om de fick möjlighet att ändra på något i klassrummet vad

skulle det vara då. Här svarade två av de intervjuade att de inte skulle vilja ändra på något.

Jakob svarade lite svävande att man skulle följa gruppen bättre. Maria följde i sitt svar upp

den första frågan och svarade att hon skulle vilja att det var mindre prat.

6 Diskussion

6.1 Hur kan den fysiska omgivningen påverka inlärningen?

I min första fråga undrade jag hur den fysiska omgivningen kan påverka inlärningen. Jag har

funnit att Montessori, Steiner, grundaren till Waldorfpedagogiken, Jensen, Gudmundsson och

Duvner alla anser att den fysiska omgivningen påverkar inlärningen men tar fasta på olika

faktorer.
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Temperatur

Inom området temperatur talar varken Montessori- eller Waldorfpedagogiken om någon

betydelse. Medan Jensen och Gudmundsson lägger en ganska stor betydelse vid temperaturen.

Jensen anger den ur inlärningssynpunkt bästa temperaturen 19 grader. Det är också den

temperatur som rekommenderas i hemmet. Från den här temperaturen kan skillnaden mellan

varmt och kallt vara stora hos olika individer. Gudmundsson skriver också att kvinnor ofta

vill ha det varmare än män. Det tror jag kan ha sin grund i att hormonsvängningarna är större

hos kvinnor än hos män och de fryser därför lättare under vissa perioder. Jag tror också att

temperaturen har en påverkan på vår inlärning.

Jag har i min observation funnit att några av eleverna brukar använda t-shirt när de andra

använder långärmat. Det kan man se som en indikation på att de gärna vill ha det lite svalare i

klassrummet, men kan också bero på helt andra saker. En av eleverna är ofta utan strumpor

vilket jag inte kan tolka in tillsammans med temperaturen utan beror troligtvis på något helt

annat. Det kan vara så enkelt som att han inte har hela eller rena strumpor att ta på sig. I

observationen fann jag också att två av flickorna ofta har en tjockare tröja på sig. En av

flickorna har i intervjun svarat att hon vill ha det lagom varmt i klassrummet. Ur min

synvinkel var det svalt i rummet, cirka 19-20 grader. Att dessa två använder tjockare tröjor

kan bero på att de tycker att det för deras del är lite för svalt i klassrummet. Men kan också

bero på att de är i förpuberteten när brösten utvecklas och därför använder tjockare tröjor för

att dölja detta.

Färger

Angående färgerna i klassrummet anger både Gudmundsson, Montessori och Duvner att dessa

har en stor betydelse för välbefinnandet och inlärningsklimatet i klassrummet. Gudmundsson

förordar den gula och beiga färgen som han anser ger ett bättre inlärningsklimat. Inom

Montessoripedagogiken rekommenderar de ingen speciell färg, utan anger att färgerna skall

vara ljusa och glada. Även Duvner rekommenderar att det inte skall vara för starka färger på

väggarna eftersom de kan ställa till problem med synintrycken hos elever med ADHD. Den

slutsats jag kan dra av detta är att en mild gul färg är vad alla skull förorda i klassrummet. Jag
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tror att även Waldorfskolan lägger stor vikt vid färgsättning i sina klassrum, men har inte

funnit belägg för detta i någon litteratur.

När jag frågade eleverna i intervjun svarade tre av dem att de lägger inte märke till vad det är

för färger i klassrummet. Färgen på väggen är varmt ljusgul. Maria svarar att hon tycker att

det är tråkiga färger och kommer med förslag på typiska favoritfärger för flickor i 10-11-

årsåldern, rosa och grönt. Jag tror dock att färgerna kan ha en stor betydelse för

välbefinnandet utan att man är medveten om det. Många märker säkert skillnaden i att duscha

i ett blått badrum mot ett i varmare färger, när man kommer ur duschen fryser man lättare i

det blå badrummet. Jag tror att färgerna på väggarna i ett klassrum kan ha motsvarade effekt

för sinnet och det påverkar i sin tur inlärningen.

Ljus

Jensen hänvisar i avsnittet om ljus till Dr Harmon som har gjort en undersökning där han

finner att 50% av eleverna hade bristande kunskaper till följd av belysningen. Jensen

hänvisade däremot inte till hur undersökningen hade gått till. Jag har svårigheter att förlita

mig till att test skulle kunna säga att de bristande kunskaperna är till följd av en dålig

belysning. Det är så många andra faktorer som påverkar inklusive övriga fysiska faktorer i

klassrummet. När de hade ändrat klassrumsbelysningen fann de sex månader senare att

eleverna hade förbättrats inom en rad olika områden och dessutom förbättrat sin inlärning. Jag

undrar hur han kan säga att det enbart beror på klassrumsbelysningen. Hela omgivningen

ändras och det blir en annan årstid, annat ljus utomhus som också inverkar på inlärning,

infektioner och trötthet. Skall man kunna bevisa att det enbart beror på belysningen måste allt

annat omkring vara statiskt. Men jag tycker ändå att jag har funnit att belysning och ljus kan

inverka på vår inlärning och hur vi mår. Jensen hänvisar också till Dr London som har funnit

att det fluorescerande ljuset i lysrör höjer halten av ämnet cortisol. Detta påverkar

immunförsvaret. Det kan vara en av anledningarna till att infektioner minskade när de ändrade

belysningen i undersökningen. Ljuset från lysrör upplevs ofta som starkt och opersonligt.

Många mer än jag får nog säkert huvudvärk av för stark lysrörsbelysning. Gudmundsson

skriver att man bör försöka variera ljuset så gott det går i klassrummet, samt skapa olika hörn

med olika stark belysning, det tror jag också kan ha stor betydelse. Skall man sitta och

slappna av och läsa en bok tycker endel det skönare och mer avslappnande att göra det i en
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mjukare miljö än under en lysrörslampa. Andra trivs istället bättre av att sitta vid ett bord med

en stark lampa.

I intervjun av eleverna svarade två av eleverna att det spelar inte så stor roll med ljuset för

deras del. Martin svarar att det kanske skulle vara lite ljusare. Jag har i min observation funnit

att han ofta har läslampan tänd när han sitter i soffan och arbetar. Det kan vara ett tecken på

att han behöver mer ljus under arbete. Den fjärde intervjuade svarade att han vill ha det ljust

och bra. Han svarade också att han gärna sitter vid fönstret, också det kan vara ett tecken på

ett större ljusbehov. Han bär dessutom glasögon vilket brukar medföra att man är i behov av

mer ljus för att glasen skall bryta korrekt mot ögat. Glasögonen förändrar också ljusinsläppet

till ögat så det behövs mer ljus omkring för att ögat skall få samma mängd ljus som ett öga

utan glasögon.

Ljud

Jag tror att behovet att det skall vara tyst omkring delas av många elever och även vuxna i

skolan. Alla fyra eleverna som jag intervjuade svarade att de vill ha det tyst omkring sig när

de lär sig något nytt och svårt. Lukács tar upp problemet med de elever som fortfarande inte

hör tillräckligt bra fastän det är tyst. Idag har de flesta klassrum ljudabsorbenter i taket, men

att det gav bättre effekt att sätta dem i vinkel mot tak och vägg var nytt för mig. Det skulle i så

fall höja hörbarheten ännu mer för de här eleverna. Det är också viktigt att vara medveten om

att det kan vara så lätt avhjälpt som att byta plats. Enligt Duvner bör man också tänka på hur

man talar och att inte tala i för långa meningar. Detta tycker jag gäller för alla elever men att

elever med en hörselskada eller ADHD kräver att man verkligen tar hänsyn till dessa faktorer.

Elever som är ljudkänsliga på ett eller annat vis tror jag kan ha stor hjälp av möjlighet att få

använda freestyle med musik i, självvald eller lärarvald, för att utestänga störande ljud från

omgivningen. För vissa elever kan det räcka med stolskrap och lite slammer för att tappa

koncentrationen. Om jag jämför det med min observation finner jag att Kalle och Jakob ofta

sitter framme vid tavlan med hörlurar under mattelektioner. Det tolkar jag som ett sätt att

utestänga ljud omkring sig och koncentrera sig på uppgifterna istället. De gånger jag har

observerat att de sitter med musik arbetar de mer koncentrerat än vid sin plats. De räknar

intensivt under de cirka 20 minuter de sitter där, utan att ta någon form av paus. Hörlurar och
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musikens betydelse kan jag också se hos Björn. De gånger han har haft freestyle med sig har

han arbetat mer intensivt och inte skrikit rakt ut eller sprungit omkring i klassrummet lika ofta

som de gånger han har varit utan.

Skall man använda musik i helklass eller grupper i klassrummet vid undervisning tycker jag

som Jensen att man bör fråga sig vad man vill nå med musiken. Ska den sätta igång en kreativ

process eller verka lugnande och avslappnande eller ska det få eleverna uppmärksamma på

något. Vill eleverna ta med sig egna skivor att spela under undervisning i helklass skulle jag

tycka att det skulle gå bra om jag först fick lyssna och godkänna musiken i det syfte den skall

användas till. Jag tror även som Jensen skriver att det är viktigt att inte spela musik under en

hel lektion utan kanske enbart som ett delmoment i uppgiften.

Möblering

Montessoripedagogiken betonar hur viktig möbleringen är i klassrummet. Det viktigaste är att

skolmiljön är så hemlik som möjligt, med alla hjälpmedel och verktyg man har hemma till det

dagliga livet. Det gör att eleverna på ett naturligt vis lär sig handskas med redskap och

verktyg med aktsamhet. Montessori betonade också möjligheten att ta hand om något levande

i klassrummet, djur eller växter. Det tycker jag kan vara viktigt men inte enbart för behovet att

ta hand om och sköta utan för trivseln i klassrummet också. Ett klassrum ser mer inbjudande

ut om det finns växter i fönsterna och kanske även ett litet akvarium. Gudmundsson skriver att

ett klassrum skall möbleras med både mjuka möbler och bänkar eller bord. Några elever

arbetar bättre om de får välja var de skall sitta. Jag tycker det är viktigt att tillgodose alla

behov i klassen både de som behöver sitta i en soffa och de som behöver sitta på sin vid

bänken. Alla elever trivs inte heller med att sitta i grupper.

I observationen har jag sett många elever som med fördel sätter sig i någon av sofforna under

arbete. Allra flitigast i soffan är Martin som sitter där vid nästan allt arbete. När genomgången

är klar tar han sina saker och sätter sig i någon av sofforna, om han fick skulle han flytta dit

och inte behöva sitt bord. Ett flertal andra i klassen sitter mer eller mindre i sofforna, men de

som sitter där har inga statiska platser utan sitter där det finns plats ledigt. Sedan finns det de

som aldrig sitter i sofforna. Troligtvis på grund av de har inget behov att sitta mjukt och

informellt, utan trivs och lär sig bättre när de sitter vid sin bänk eller sitt bord. I intervjuerna
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svarade tre av eleverna på var de sitter helst med att ange placering vid borden. Martin

svarade istället på frågan om möblering med olika förslag på hur man kan möblera om med

sofforna. Med det jag vet om honom kan jag dra slutsatsen att sofforna är det centrala i

klassrummet för honom och platsen för hans inlärning.

Vid möblering bör man också precis som Duvner och Jensen skriver att välja så pass

ergonomiskt riktiga möbler som möjligt. Man bör tänka på att elever sitter större delen av sin

skoldag och behöver en sittriktigt bra stol och lämpligt bord eller bänk för att kunna ha en bra

sittställning. Men också ur lärarsynpunkt är det viktigt med ergonomiska möbler. Hur många

gånger på en dag böjer en lärare sig ned för att hjälpa en elev? Det är ett stort antal gånger på

en dag. Med rätt höjd på bord eller bänkar slipper läraren böja sig så mycket och

förhoppningsvis håller ryggen många år till.

6.2 Hur kan behov av rörelse och intag och tiden på dagen påverka inlärningen?

Behov av rörelse

Den andra frågan jag ställde var hur fysiska faktorer påverkar inlärningen. Hainstock skriver

att rörelse och aktivitet är naturligt under barndomen och att barn lär sig av det. Därför är det

viktigt att allt i ett Montessoriklassrum bygger på elevernas rörelse och aktivitet,

arbetsmaterialet skall också främja rörelse. Hainstock skriver också att en elevs intelligens

kan utvecklas utan rörelse men med rörelse kan den nå mycket längre. Även Jensen påpekar

behovet av rörelse eftersom hjärnan är dålig på utdragen inlärning så behövs ibland en paus i

form av aktivitet för att hjärnan skall få vila. Hos barn med ADHD är regelbunden aktivitet

ännu viktigare eftersom de får en låg muskeltonus när de sitter länge.

I intervjuerna frågade jag eleverna om de behöver röra på sig under lektionerna. Tre av de

fyra intervjuade svarade att de behöver röra på sig då och då. Om jag jämför med mina

observationer stämmer det väl överens på Martin som rör sig ganska ofta men han säger själv

i intervjun att han inte behöver röra sig under tiden han arbetar utan mer i naturliga pauser.

Det jag har observerat är att han rör sig ganska ofta även under arbete, ibland är det bara

småplock med pennor men det är ändå rörelse. Jag tror att när alla fyra svarade på frågan så

tänkte de på stora rörelser med hela kroppen. Jakob säger i sin intervju att han inte behöver
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röra sig alls. Jag har i observationen noterat ganska ofta att han plockar med sakerna på sin

bänk. Maria har svarat att hon har ett visst rörelsebehov, som stämmer väl överens med mina

observationer. Studsmattan i korridoren är en populär övning för rörelse, sju av de 18 som är

med i observationen hoppar vid något eller några observationstillfällen på studsmattan. En

studsmatta kan också enligt Duvner hjälpa barn med ADHD eftersom det stimulerar deras

vestibulära system. Detta höjer vakenheten och stärker koncentrationsförmågan, om det görs

regelbundet kan det ge hjälp även långsiktigt.

Hannaford skriver att rörelsen är viktig för att syresätta hjärnan ordentligt. Då är det också

viktigt att det finns frisk luft att syresätta med. Jag tycker att det är viktigt att vädra ur

klassrummet med jämna mellanrum så hjärnan verkligen har frisk luft att ta till sig, eller

varför inte springa ett varv runt skolan när behovet av att röra sig tränger på. Hannaford

skriver även att rörelser hjälper till att bilda nya nervnät genom corpus callosum. Korsvisa

rörelser som gör att båda hjärnhalvorna aktiveras lika mycket är extra bra. Därför är

hjärngymnastiken så användbar i klassrummet eftersom den består av olika rörelser som

stimulerar hjärnhalvorna och nervnätet i corpus callosum. Under några av

observationstillfällena hade klassen hjärngympa. De flesta gångerna bestod den av olika

korsrörelser till musik med vid några tillfällen hade de istället jonglering. Jongleringen

gjordes med chiffongschalar i olika färger, några valde också att jonglera med bollar.

Hjärngympan är frivillig och ingen är tvingad att vara med. Läraren har förklarat för klassen

vad den är bra för och varför de gör den. Sen är det upp till var och en att bestämma om man

vill vara med. Av 18 elever som är observerade är tolv alltid med på hjärngympan och sex

elever är med ibland, några ganska ofta medan andra mer sällan. Jag tycker själv att det är

skönt att bryta av ett arbetspass genom att röra på sig och tillföra kroppen ny energi.

Behov av intag av frukt och vatten

En annan av de fysiska behoven är behovet av intag. Jag har studerat elevernas intag av frukt

och vatten eftersom det är tillåtet att gå och dricka vatten eller att äta frukt under lektionstid.

Dryden och Vos skriver att glukos fungerar som bränsle för vår hjärna. Därför är det viktigt

att eleverna får möjlighet att fylla på behovet under dagen. Har hjärnan dålig tillgång på

glukos kan den inte arbeta lika effektivt. I observationerna har jag märkt hur Björns agerande

i klassrummet har ändrats när han har ätit frukt. Eftersom det var höst under tiden för
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praktiken och det har varit stora mängder frukt i år har lärarna tagit med det som varit över i

trädgården. Det har resulterat i fruktfat i klassrummet nästan varje dag. De dagar det fanns

frukt i skålen började Björn äta redan innan skoldagen hade börjat. Till timmen innan lunch

hade han många gånger hunnit med att äta fem äpplen. De dagarna han hade ätit frukt var han

mycket lugnare timmen innan lunch än annars. Även Martin har de här dagarna ätit mängder

med frukt. Han svarade också i intervjun att han känner ett behov av att äta när han är

hungrig. Under lektionerna tycker jag att det har märkts ganska tydligt när han har varit

hungrig. Han har blivit rastlös, svårt att sätta igång arbetet och svårt att fortsätta arbetet.

Andra elever har istället inget behov alls av att äta under inlärning. Av alla 18 i

undersökningen var det nio elever som aldrig hade ätit frukt under observationerna.

Både Franson och Kvist och Hannaford tar upp vikten av att vi får i oss tillräckligt med

vatten. Det bör helst vara vatten som dryck eftersom kaffe, te och choklad är vätskedrivande.

Får vi inte i oss tillräckligt med vatten fungerar impulsöverföringen sämre i hjärnan och vi

kan också drabbas av huvudvärk. Min erfarenhet är att vi ofta glömmer bort att dricka och

dricker därför inte förrän kroppen signalerar att den är törstig. Har då inte eleverna möjlighet

att gå och dricka vatten under lektionstid hinner kroppen börja reagera med uttorkning. Det

tror jag kan vara en av anledningarna till att många elever har ont i huvudet mot

eftermiddagen. Flera av eleverna i klassen har under observationerna gått ut för att dricka

vatten, men jag tror att ännu fler skulle behöva det. Det räcker inte enbart med den vätska man

får i sig vid frukosten och lunchen för att täcka halva dagens vätskebehov.

Tid på dagen

Montessori, Waldorfskolan och Jensen lägger alla en stor vikt vid tiden som faktor vid

inlärning. Alla tre rekommenderar långa arbetspass, men av olika anledningar. Inom

Waldorfskolan anser man att man bäst tar in kunskap under timmarna på morgonen. Senare

på dagen behöver huvudet vila och kroppen har ett behov av att röra sig och därför kommer

slöjdämnena och idrotten väl till pass. Jag tror att det är det här schemaupplägget som har

varit allrådande i skolorna tidigare. Många lärare tycker fortfarande att det är mest

fördelaktigt att lägga de ämnen som kräver mer tankeverksamhet på morgonen när eleverna är

utvilade.
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I observationerna har jag haft svårt att värdera vilken tid varje elev arbetar och lär sig bäst. I

intervjuerna svarade tre av fyra att de lär sig bäst efter lunch. Jakob svarade att hans bästa tid

för inlärning är mellan förmiddagsrasten och lunch. Jag tror att många har svårt att komma

igång med tankeverksamheten direkt på morgonen. De behöver en liten startsträcka. Att tre av

de intervjuade svarade att de lär sig bäst efter lunch hade jag inte riktigt väntat mig. Efter

lunchen brukar annars mycket av blodet strömma ner i området kring magsäcken och

tarmarna för att smälta maten och ta vara på närningen. Då brukar man oftast bli lite dåsig och

trött. En av anledningarna till att de här tre svarade att de lär sig bäst efter lunch tror jag är att

de har hunnit vara ute länge och få frisk luft. De har också rört på sig ordentligt och då

syresatt hjärnan. Om lunchrasten vore kortare tror jag att de skulle föreslå en annan tid på

dagen.

Jag tycker att synpunkterna om tiden som Montessoriskolan har och Jensen är lika varandra.

De talar båda om att eleverna skall ha möjlighet att växla mellan arbetsuppgifter och att varje

elev skall ha längre tid på sig för att känna sig motiverad för uppgiften. Jag tycker att det är

fördelen med att arbeta i temaarbeten eller med blockläsning att varje elev känner att hon eller

han kan arbeta med det som känns mest motiverat just då.

Att vi andas genom en näsborre i taget som Jensen skriver tyckte jag lät lite konstigt, men jag

provade faktiskt och det stämde på mig. Jag bytte faktiskt också näsborre efter cirka 90

minuter.

6.3 Är eleverna i undersökningen medvetna om hur de behöver ha det i sin fysiska

omgivning och vilka fysiska behov de har när de skall lära sig något svårt och nytt?

Den tredje frågan som jag ställde mig var om eleverna i undersökningen var medvetna om hur

de behöver ha det i sin omgivning vid inlärning och vilka fysiska behov de har då. Jag har

utifrån enbart observationerna svårt att avgöra om de verkligen är medvetna om vad de gör

och behöver. Utifrån de fyra intervjuade har jag därför försökt att jämföra deras svar med

mina observationer för att se om de svarar liknande det som jag har observerat. Det jag kan

säga om Maria är att hon är medveten om precis hur hon vill ha det. Hon svarar också snabbt

på frågorna och behöver ingen tid att tänka efter. Det hon har svarat på intervjun stämmer

också väl överens med mina observationer.
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Kalle tycker jag är medveten om vissa av sina behov. Han har till exempel inte tänkt så

mycket på möbleringen. Men det kan också vara en faktor som inte har någon betydelse för

honom. De frågor han har varit tydlig på tycker jag stämmer väl överens med mina

observationer.

Även Jakob tycker jag är mycket medveten om vissa av sina behov. Han svarar till exempel

att han inte behöver äta under tiden, vilket jag också har observerat att han inte gör. På frågan

om han vill röra sig under tiden svarar han att det behöver han inte. Jag har i mina

observationer sett att han ganska ofta plockar och leker med sakerna på bänken. Jag tror att vi

har olika uppfattningar om vad som räknas till rörelse. Han har räknat rörelse som när hela

kroppen rör sig, medan jag kan se även händernas plockande som ett behov av rörelse.

Martin tror jag inte har funderat alls på vilka behov han har. Jag märkte att han funderade på

samma gång jag frågade. Det märks också på svaren. På frågan om hur han vill ha det med

ljuset svarar han ”Som det är ungefär, fast lite ljusare. Men annars är det bra.” Flera av de

andra intervjufrågorna har fått liknande svar där han har svarat under tiden han tänker. Utifrån

svaret på hur han vill ha det möblerat i klassrummet tolkar jag att sofforna är det centrala i

hans inlärningssituation. Det stämmer också väl överens med mina observationer, eftersom

han har tillbringat en stor tid av observationstiden i någon av sofforna eller fåtöljen.

6.4 Vidare studier

Jag tycker att ämnet är intressant. Fler lärare tar också till sig forskning och teorier om hur

inlärningen kan påverkas av en mängd olika faktorer. Fler ämnen som jag tycker hör samman

med den fysiska omgivningen och de fysiska behovens påverkan vid inlärning är hur elever

lär in via hörseln, synen och känseln. Samt hur man som lärare kan arbeta metodiskt för att

tillgodose detta individanpassade synsätt.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

• Hur vill du att det skall vara omkring dig när du lär dig någonting nytt och

svårt?

∗ Hur vill du ha det med ljudet?

∗ Vad tycker du om att man får använda freestyle?

∗ Hur vill du ha det med ljuset?

∗ Vad tycker du om färgerna i klassrummet?

∗ Hur vill du ha det möblerat?

∗ Var sitter du helst?

∗ Vad tycker du om temperaturen?

∗ Vill du ha det varmt eller kallt?

∗ Vill du äta under tiden?

∗ Behöver du röra på dig under tiden?

∗ Vad tycker du om att man får röra på sig under tiden?

∗ Om du tänker från morgonen till kvällen, vilken tid lär du dig bäst?

• Tycker du att du får ha det som du vill i skolan?

• Vad skulle du vilja ändra på i ditt klassrum så att du skulle kunna lära dig

bättre?



Bilaga 2

Martin

Hur vill du att det skall vara omkring dig när du lär dig någonting nytt och svårt?
Eeehh ganska tyst. Jag tycker om när det är ganska tyst.
Mmm.
Vad tycker du om att man får använda freestyle?
När?
Vad tycker du om att man får använda freestyle på lektionerna?
Bra.
Hur vill du ha det med ljuset?
Som det är ungefär, fast lite ljusare. Men annars är det bra.
Vad tycker du om färgerna i klassrummet?
Eehh på väggarna alltså?
Mmm.
Dom är väl ganska bra va. Dom är väl bra.
Hur vill du ha det möblerat i klassrummet?
Eehh mmm ja det är väl bra nu som det är, ungefär. Ja ibland kan man ju möblera om, så nåt
kanske sätta den andra soffan fram och den andra på nåt annat ställe.
Men du vill att det ska finns soffor i klassrummet?
Ja.
Var sitter du helst?
I soffan.
Vad tycker du om temperaturen?
Den är bra.
Vill du ha det kallt eller varmt?
Det vet jag inte. Ganska , inte svinkallt men inte för kallt.
Vill du äta under tiden?
Ja ibland. När jag är hungrig.
Behöver du röra på dig under tiden?
Ja, lite. Inte under tiden men för övrigt då när , ja när det inte är under tiden.
Vad tycker du om att man får röra på sig under tiden?
Det är bra.
Om du tänker från morgonen till kvällen, vilken tid lär du dig bäst?
Efter lunchen tror jag.
Tycker du att du får ha det som du vill i skolan?
Ja då. Ibland kanske det skulle vara typ annan lunch.
Vad skulle du vilja ändra på i ditt klassrum så att du skulle kunna lära dig bättre?
(lång paus) Ingenting tror jag.



Maria

Hur vill du att det skall vara omkring dig när du lär dig någonting nytt och svårt?
Jag tycker att det ska vara tyst.
Mmm.
Inte så tjattrigt.
Vad tycker du om att man får använda freestyle?
Ja men det är bra. Jag tycker inte att man ska få använda det jämt.
Hur vill du ha det med ljuset?
Med ljuset ja det spelar inte så mycket roll. Men när man tittar på nån sån här film så kanske
det ska vara släckt.
Vad tycker du om färgerna i klassrummet?
Nej dom är rätt så tråkiga där, tycker jag.
Vad skulle du vilja ha istället?
Ja, lite rosa och lite grönt och lite sånt där.
Hur vill du ha det möblerat?
Ja, de är mmm. Jag tycker att man liksom ska sitta. (visar)
Att man ska sitta två och två?
Ja att med borden så här. Ett bord här och ett bord där och ett bord där. Sådär bakom
varandra. Man kan sitta tre på rad och så där.
Var sitter du helst?
När vi har bord eller?
Ja eller i klassrummet nu.
Ja, jag sitter längst bak.
Och om du får välja helt själv?
Om jag får välja helt själv så skulle jag nog sitta längst fram. Så skulle jag se lite bättre, jag är
så kort.
Vad tycker du om temperaturen?
Nja, den är väl bra.
Vill du ha det varmt eller kallt?
Nja jag vill nog ha det lagom.
Vill du äta under tiden?
Nej då kan jag kladda ner mina papper och så där.
Behöver du röra på dig under tiden?
Ja, det behöver jag göra. Jag behöver göra det då och då annars kanske jag svimmar.(skratt)
Vad tycker du om att man får röra sig under tiden?
Ja, jag tycker att det är jättebra. Man har ju ett rörelsebehov.
Mmm. Om du tänker från morgonen till kvällen, vilken tid lär du dig bäst då?
Jag lär mig nog bäst på eftermiddan.
Är det efter lunchen eller efter skolan?
Det är efter lunchen.
Tycker du att du får ha det som du vill i skolan?
Nja det är så där.
Vad skulle du vilja ändra på i ditt klassrum så att du skulle kunna lära dig bättre?
Det är ju mindre prat och, ja mindre prat helt enkelt.



Jakob

Hur vill du att det skall vara omkring dig när du lär dig något nytt och svårt?
Mmm, det ska väl vara ganska tyst och vara ljust.
Mmm. Vad tycker du om att man får använda freestyle?
Mmm, det är väl. Det är väl bra. Man brukar få sitta där framme. Men vi brukar inte bråka om
vem som ska sitta där framme.
Hur ville du ha det med ljuset?
Det ska vara ljust och bra så man ser.
Vad tycker du om färgerna i klassrummet?
Det lägger jag inte märke till.
Hur vill du ha det möblerat?
Det skulle väl…(lång paus)
Var sitter du helst nånstans?
Vid fönstret ganska långt bak.
Vad tycker du om temperaturen?
Ja, den är väl bra.
Vill du ha det varmt eller kallt?
Jag vill ha det lite kallt.
Mmm, lite svalt.
Vill du äta under tiden?
Nej.
Behöver du röra på dig under tiden?
Nej, det behövs inte.
Vad tycker du om att man får röra sig under tiden?
Det är väl bra.
Om du tänker från morgonen till kvällen, vilken tid lär du dig bäst?
Det är väl mellan första och andra rasten.
Från halv tio någon gång och fram till strax efter elva då?
Mmm.
Tycker du att du får ha det som du vill i skolan?
Jaaa. Mmm.
Vad skulle du vilja ändra på i ditt klassrum så att du skulle kunna lära dig bättre?
Ja det är väl att man ska följa gruppen bättre.



Kalle

Hur vill du att det skall vara omkring dig när du lär dig någonting nytt och svårt?
Tyst, vill jag ha.
Vad tycker du om att man får använda freestyle?
Ja det är sådär, men inte på alla lektioner kanske, men på endel lektioner. Som är lite lättare
som man inte behöver tänka saker i och sånt där.
Hur vill du ha det med ljuset?
Nej det spelar ingen roll direkt. Bara man ser bra.
Vad tycker du om färgerna i klassrummet?
Ja det är väl, jag tänker inte så mycket på det.
Hur vill du ha det möblerat?
Det vet jag inte. Inte i nån stor klump som med hyllor eller nåt sånt där som det är i vårt
klassrum.
Du skulle vilja ställa ut hyllorna istället.
Ja.
Var sitter du helst?
Jag sitter helst nära väggar, inte ut.
Vad tycker du om temperaturen?
Jag tänker inte på det. Men det är väl bra.
Vill du ha det varmt eller kallt?
Jag vill nog ha det rättså kyligt.
Vill du äta under tiden?
Nja, inte nej. Nej det vill jag inte.
Behöver du röra på dig under tiden?
Nej inte hela tiden men ibland behöver jag det
Vad tycker du om att man får röra sig under tiden?
Det är bra.
Om du tänker från morgonen till kvällen, vilken tid lär du dig bäst?
Efter lunch.
Tycker du att du får ha det som du vill i skolan?
Nej, men det är bra ändå.
Vad skulle du vilja ändra på i ditt klassrum så att du skulle kunna lära dig bättre?
Inget speciellt, faktiskt.


