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Åsa Florin Nyarps förskola avdelning: Snäckan ( 1-3 år)

Övergripande mål: Medvetandegöra barn, pedagoger och föräldrar om en god
ljudmiljö.

Delmål : Att få en trevlig ljudmiljö vid våra måltider.

Bakgrund:
På avdelning Snäckan är 16 barn inskrivna. Barnen är mellan 1,5 år – 3,5 år
På avdelningen arbetar 4 pedagoger samt en resurs under vissa månader under
vårterminen 2008.
I början av ht-07 startade projektet ” en god ljudmiljö i förskolan ” och jag fick
möjligheten att delta tillsammans med två kollegor från avdelningen Sjöstjärnan/
Musslan (3-5 år). I fortbildningen fick vi ta del av diverse testmetoder och det
första vi på Snäckan prövade var ”Bullrets när, var och hur”. En enkät där varje
pedagog fick markera med sträck när på dagen man upplevde bullernivån
besvärande. Mätningen synliggjorde att det var under våra luncher som ljudet
upplevdes mest besvärande av alla.
Vi i fortbildningsgruppen beslutade att vi skulle fokusera på lunchen.
I diskussion med de övriga kollegorna kände vi att vi var för många personer i
ett rum vid måltiderna. Vi märkte att så fort pedagogen reste sig för att hämta
något höjdes ljudnivån mycket. Det var svårt att komma tillbaka till lugnet då
fler och fler barn hängde på det höga ljudet. Började någon att slå besticken i
bordet gjorde snart fler samma sak. Med tre bord i samma rum är det nära till
bordet bredvid och det gjorde att barnen pratade mellan borden. Jag berättade
för mina kollegor om den första förändringen under våra reflektionstimmar och
alla var positiva till det.
Förändringar:
Förändring 1: Vi dukar fram frukt direkt på bordet för att undvika spring.
Förändringen vi gjorde var lätt att genomföra. Vissa frågor kom upp såsom ”vad
gör vi av fruktkniven?” och det blir väldigt trångt på ett bord som är lite smalare.
Dessa problem löste vi genom att gömma kniven under frukten och byta bord.

Veckan före förändringen gjorde vi ett test med barnen . Vi hade en glad gubbe
på en burk och en ledsen gubbe på en annan burk. Barnen fick var sin vit
flirtkula som de fick lägga i den burk de ville efter att ha fått frågan ”hur har
mina öron mått under lunchen? ”Det var spännande att lägga i kulan i burken
men också härligt att bita på den.
Vi kollegor hade diskuterat om alla barn skulle delta i testet före eftersom några
var små, men vi var ändå nyfikna på att se hur det fungerade med alla. Vi kände
dock att en del barn tolkade testet utifrån andra känslor eller helt enkelt tyckte
bättre om den ena gubben. Testresultatet kändes inte viktigt att fokusera vid utan
det väckte diskussioner i arbetslaget om det gick att göra på något annat sätt. Vi
gjorde om testet efter förändringen men åter ingen förkastade resultatet.
Däremot fick vi igång diskussioner vid varje bord om höga skrik, trevliga ord
och hur man känner sig etc.
Vi pedagoger fick en helt annan medvetenhet om ljudet. Det gick alldeles
utmärkt att duka av när frukten var tilldelad och framför allt det minskade
springet gjorde att ljudet sänktes. På en av fortbildningsdagarna fick vi tips av en
annan testmetod med barnen. Vi ville pröva den metod där barnen får kort med
olika gubbar (en glad och en ledsen) i handen och sedan lägger upp på bordet
framför sig vilken gubbe de valt utifrån samma fråga ”hur har mina öron mått
under lunchen? ”Detta test prövade vi vid förändring 2.
Förändring 2: Vi möblerar om och placerar ett matbord i ett rum där vi kan
stänga mellan de båda matplatserna.
Denna förändring krävde lite mer. Vi flyttade in ett av matborden i det stora
lekrummet där vi också vilar. Detta resulterade i att vi fick tänka över vår övriga
lekmiljö . En ny bygghörna skapades och vi tillförde tvättsvampar som är ett
spännande, tyst och billigt byggmaterial. Vi upptäckte snart att bygghörnan inte
fungerade som vi tänkt då den var placerad vid en passage. Vi fick bygga en
hörna med hyllor som stopp, så inte barnen i bygghörnan skulle störas och ljudet
höjas.
Ljudnivån vid måltiden har efter denna förändring blivit mycket bättre och
testerna med gubbar blev som ett stapeldiagram vid varje bord. Det var åskådligt
för barnen att se att det var t.ex. 3 glada gubbar i en stapel och bara en ledsen
gubbe i den andra. Mycket att reflektera om med barnen. Både barn och vuxna
tycker att det blivit mycket bättre. Vi har trevliga samtal.
Förändring 3: Att som vuxen föregå med gott exempel!!!!
Efter jul har avdelningen fått en resurs för ett barn som insjuknat i diabetes.
Arbetet med förändringar har avstannat p.ga. mycket fokus på just sjukdomen
och att barnen ska må bra. Problemet som uppstått är att vi blivit en vuxen till.
Vi har märkt att ljudet vid våra luncher höjts igen och det förekommer mer
vuxenprat. Vi har lyft dilemmat vid vår reflektionstid och bestämt att vi måste
påminna varandra och informera vår resurs om hur vi tänker kring vår ljudmiljö.

Det ökade vuxenpratet är ett dilemma då vi behöver varandras stöd runt
provtaging, värden och intagen mat. Denna förändring eller snarare fokusering
är svår att mäta , men vi har” vår fysiska/psykiska arbetsmiljö” på dagordningen
varje vecka och jag känner att det är en sak för mig att ta ansvar för att lyfta.
Medvetenheten hos oss pedagoger har mycket stor betydelse.

Positiva effekter:
Genom att placera de vuxna med ryggarna emot varandra minskar ”vuxenpratet”
Pedagogen fokuserar mer på det goda samtalet med barnen vid sitt eget bord.
Genom att utbildningen dragit igång har ljudmiljön fått mer fokus under våra
veckoreflektioner. Flera pedagoger upplever besvär och det finns en vilja att
arbeta för en bättre ljudmiljö för barn och vuxna.
Vi har även diskuterat och prövat nya grepp för att få det lugnare i vår tambur.
Vi går inte ut alla barn i taget utan försöker dela upp oss i grupper. Vi har gjort
en specialåtgärd för ett barn som vill hålla koll på allt och alla i tamburen när vi
kommer in efter utelek. Situationen har vi upplevt som mycket negativ och
bullrig. Vi arbetar nu med att ge detta barn en speciell uppgift. Barnet låser vårt
förråd varje dag ihop med en vuxen efter uteleken. En uppgift som är kul och
betydelsefull för barnet men också har en pedagogisk tanke att komma sist in då
de övriga är klara och de flesta störmoment är avklarade. Denna ”åtgärd” gör att
hela tambursituationen blir lugnare.
Vi har prövat att använda barnmassage på uppevilan. Kroppskontakten hjälper
en del barn att slappna av mer.
Vi arbetar i åldersgrupper tre gånger i veckan och då är det ca 8 barn i varje
grupp. Detta har effekt på ljudet. Vi har även en lång utedag i veckan då vi är
ute mellan 9-11:30. Gården är stor och det finns stora möjligheter att hitta ett
eget ställe om man vill va ifred.
De enda inköp vi gjort är vaxdukar till vår bord. Vi har prövat att jobba med
dämpad belysning och visst har det effekt men kan också upplevas som
arbetsamt för ögonen. Vi är individer och tycker olika.
Vi pedagoger har en större medvetenhet om vår arbetsmiljö. Vi har bett om
åtgärder för vår ventilation som fler av oss upplever som jobbig och för hög. Vi
stänger av torkskåpet för att inte överrösta etc. Att som pedagoger sprida ut sig i
de olika rummen gör att barnen inte lämnar rummet lika snabbt utan leken lever
vidare och miljön blir lugnare.
Testresultat Snäckan:
All personal i huset har deltagit i månadsmätningar samt ”min ljuddag” var
tredje vecka.(Se testresultat på den gemensamma rapporten.)

Däremot har vi inga resultat ifrån barnmätningarna. Vi bedömde att de inte var
trovärdiga och tyckte att de samtal vi fick igång vid borden var resultat nog.
Kommentarer ifrån barn:
¤ Det gör ont i mina öron när du skriker!
¤ Man ska prata tyst
¤ Mina öron är ledsna för att någon skrek ute idag.
¤ Mina öron är glada för jag är glad!
¤ Skrik inte vid maten!
¤ Man får sjunga efter maten.
De förändringar som vi gjort har permanentats och känns fortfarande som
lyckade.

Summering:
Medvetenheten hos barn och vuxna ger en bättre ljudmiljö. Oj!! Vad vi
pedagoger kan jobba mycket med hur vi själva agerar. Att ha ämnet på
dagordningen var vecka är ett tips. Förskolan har många olika åtaganden
och därför känns det bra att de förändringar vi skulle göra var små och
enkla. Det har varit givande att möta kollegor ifrån andra håll och ta del
av deras arbete. Man tror att små förändringar inte har betydelse men det
har vi sett själva och hört ifrån andra håll att det har.
Vi är sugna på att pröva den först enkäten på nytt igen för att se om vi
sätter sträcken på samma ställe nu efter ett drygt halvår.
Vi fortsätter att göra små förändringar hela tiden för att förbättra ljudmiljö
och lekmiljö. Däremot har känns det svårt att testa barnen. Arbetet med
ljudmiljö genomsyras på vår förskola och när de äldsta barnen till hösten
flyttar vidare till de äldre avdelningarna fortsätter de med mätningar och
ljudarbete. Jag vet att de träffar hörcellen Ellen och ljudmedvetna
pedagoger!!!!

TESTER AV FÖRÄNDRINGEN ” ETT BORD HAR
FLYTTAT TILL ETT ANNAT RUM”
nov-07
Vi bestämde oss för att pröva en ny
mätmetod efter att ha hört en annan
förskola provat detta tyckte vi att det
var klokt med stapeldiagram vid
borden .Barnen kunde tydligt se
skillnaden. Det var också bra att
reflektera ihop med barnen vid varje
bord. I och med att vi jobbar med de
minsta barnen litade vi inte på den
förra mätningen som innehöll
flirtkulor och lådor med gladgubbe
och ledsen gubbe.

Vid två av våra tre bord sitter barnen
som är störst och har blev det samtal.
Någon frågade efter lådorna och
trodde att Astrid lindgren hade tagit
dom. Vid det tredje bordet åkte
lapparna in i barnens munnar.
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Helena Lindegrén och Lillan Herbst
Nyarps förskola avdelning Musslan/Sjöstjärnan (3-5 år)
Övergripande mål: Medvetandegöra barn, pedagoger och föräldrar om en god
ljudmiljö.
Delmål: Att få en trevlig och mer behaglig ljudmiljö vid våra måltider.
Bakgrund:
Vi arbetar i ett storarbetslag, med två hemvister. Vi har tillsammans 40 barn.
Musslan har 19 barn och Sjöstjärnan har 21 barn. Barnen är indelade i
tvärgrupper efter ålder. Just nu har vi 21 femåringar (-02:or) som kallar sig för
”Femårsklubben”. Vi har en grupp med 18 -03:or och en -04:a, de kallar sig
”Pennorna”.
Vi är sju pedagoger med olika tjänstgöringsgrad och en resurs.
Hösten 2007 startade projektet ”God ljudmiljö inom förskolan”. Vi kände direkt
att det här var något för oss, att jobba för en bättre ljudmiljö. Lillan har en
hörselskada och har svårt för höga ljud och när det blir mycket ljud. Vi har ett
intresse av god ljudmiljö både för barn och vuxna, alla har rätt till en bra
arbetsmiljö! Vi har genom åren ofta diskuterat vår ljudmiljö, men det vi gjort har
inte gett så stora effekter. När vi så i höstas, efter första kurstillfället, kom
tillbaka till våra kollegor och presenterade vad vi skulle arbeta med fick vi
mycket positiv respons. För att ta reda på vad vi i vår vardag tyckte besvärade
oss mest ljudmässigt gjorde vi en enkätundersökning. Under en veckas tid fick
varje kollega fylla i ”Bullrets när, var och hur”. En lapp som satt uppe, och
direkt när man upplevde besvärande ljud gick man och skrev upp var, vad som
hänt och tid. När vi sedan sammanställde denna enkät visade det sig att det var
måltiderna, framförallt lunchen, som var den mest frekvent högljudda
situationen. Lunchen är den måltid som vi valde att fokusera mest på. Vi har en
salong där vi alla 40 barn och åtta vuxna satt tillsammans och åt lunch i höstas.
Det är klart det låter mycket när man är så många på samma ställe och det är
många moment ( hämta mat, hitta sin plats, hämta knäckebröd, kisspauser,
slammer med tallrikar och bestick, avdukning och framför allt prat ). Vad skulle
vi då göra för att förbättra denna situation? Vi tog med detta till kollegorna och
diskussionerna tog fart, idéer kom. Vi har gjort diverse förändringar och
involverat barn och vuxna till att utvärdera ljudmiljön allt eftersom förändringar

har gjorts. Vi har använt en mätmetod där varje individ under en veckas tid fått
en träkula vid måltidens slut och får välja om kulan ska hamna i lådan hos den
glada eller ledsna ljudgubben. De fick uppmaningen redan innan vi gick in till
lunchen att tänka och känna efter hur det känns under måltiden. Sedan gick man
en och en och la i kulan. Detta har fått igång diskussionerna om bra respektive
dåliga ljud hos barnen. På nästa sida finns det en bild på detta.

Hur har dina öron mått?

Vi ber barnen vara uppmärksamma under lunchen och tänka till på hur öronen
mår under måltiden. När man har ätit färdigt får man en kula som man ska lägga
hos den glada gubben (om det har känts bra för öronen) eller hos den ledsna
gubben (om det har känts dåligt för öronen).

Förändring 1:
Vi började fundera på vad vi kunde göra för små förändringar för att förbättra
ljudmiljön i salongen där vi alla satt och åt. Vi kände att det skulle vara en vinst
i att vara färre som satt och åt på samma ställe. Så vi bestämde oss för att flytta
ut sju av de största barnen från salongen. De fick sitta tillsammans med en
pedagog i ett annat rum. De sju barnen satt där en vecka sedan fick sju nya av de
största barnen sitta det andra rummet, och ytterligare veckan därpå satt en tredje
grupp i det andra rummet. Sedan har det rullat på så, de tre grupperna turas om
att sitta en vecka var. Det gjorde mycket för ljudnivån att det försvann sju barn
och en vuxen från salongen.
Förändring 2:
Vi har ett buffébord där maten står uppställd och barnen får själva ta sin mat där.
Bordet stod mitt i salongen för att vara lättillgängligt för alla, men vi märkte att
det blev ett störande moment när man vill hämta mer mat eller hämta
knäckebröd. Alla satt då nära buffébordet och det blev mycket onödigt prat. Vi
bestämde oss då för att flytta buffébordet så att det står precis vid ingången till
salongen.

Förändring 3:
När man har ätit färdigt maten går man och dukar undan tallrik och glas på en
vagn, besticken läggs i en bunke. Avdukningsplatsen var inne i salongen. Det är
ett moment som är väldigt högljutt, så vi flyttade ut vagnen så att den står strax
utanför salongen. Sedan bestämde vi också att man inte skulle duka av förrän
man ätit frukten, för att komma ifrån onödigt spring vilket stegrar ljudvolymen.

Förändring 4:
Nästa förändring vi gjorde var att vi gjorde skärmar som kan fällas ut mellan
borden, för att göra det mer avskilt i det stora rummet. Detta för att än mer göra
det naturligt att bara prata med dem som sitter vid samma bord och att man inte
ska distraheras av allt annat som händer i salongen. Alla som sitter vid samma
bord väntar på varandra för att slippa ifrån stressen och det blir lugnare.
Förändring 5:
Ett annat moment som har varit högljutt är när man ska gå in till salongen och ta
mat, stå i kö och sedan hitta en plats att sitta på. Vi valde att strukturera så att
varje bord fick en siffra. Inne på avdelningen har vi pedagoger sedan bestämt
vilket bord vi ska sitta vid. Varje pedagog tar sedan med sig det antal barn som

det är dukat för vid t.ex. bord nummer två. Detta underlättar på så sätt att alla
inte står i kö samtidigt och man vet var man ska sitta och slipper fråga hela tiden
om det är okej att sitta just där.
Alla dessa förändringar vi har gjort har varit positiva på många sätt, framförallt
för ljudnivån. Vi hittar hela tiden små saker vi kan ändra på. Med jämna
mellanrum gör vi nya barnmätningar ( som beskrevs tidigare).
Alla pedagoger får var tredje vecka fylla i ”Hur har din ljuddag varit?”
(Resultatet från dessa finns i form av linjediagram under rubriken resultat) Vi
har också gjort månadsenkäter som vi skickat vidare till Noomi och Jesper,
dessa sammanställer de.

Resultat:
Här kommer resultatet från barnmätningarna i form av stapeldiagram. Vi valde
att göra dem i stapeldiagram och sätta upp på väggen för att åskådliggöra på ett
tydligt sätt för barnen. Vi har pratat med barnen med utgångspunkt från
diagrammet. Det är lätt att se att en stapel är t.ex. högre än en annan. Varför är
den stapeln så hög? Varför tyckte så många att det inte kändes bra för öronen
idag? Och vad ska vi göra för att inte känna så igen? Dessa frågor har satt igång
tankarna hos barnen och de blir mer och mer medvetna om ljudvolymen
omkring dem. De gröna stapeldiagrammen står för att det har känts bra för
öronen. De röda stapeldiagrammen står för att det har känts dåligt för öronen.
Barnmätning v. 41
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Mätningen som gjordes v.41 var innan vi gjort någon förändring. Mätningen
v.43 gjordes efter att vi flyttat på buffébordet. Vi märkte att det var svårt för de
yngsta barnen att förstå riktigt. De fick välja mellan att lägga kulan i burken med
en glad gubbe eller en ledsen gubbe, och de tyckte t.ex. att jag är ju glad så då
lägger jag hos den glada gubben.

Positiva effekter:
Nu när vi varit med i projektet snart ett läsår ser vi att det har satt sina spår,
positiva effekter! Vi pedagoger är mycket ljudmedvetna och jobbar mycket med
att på bästa sätt få ned ljudvolymen. Vi förändrar i vår miljö mycket med hänsyn
till ljudvolymen. Lekarna skiftar i form och uttryck och vi försöker att tänka på
vilka olika aktiviteter som finns i samma rum och var. Förut hade vi t.ex. både
lego och klossar i samma rum, och där blev det väldigt bullrigt. Nu är de på
olika ställen. Vi har gjort legohörnan tystare genom att lägga filt i legolådan. Vi
har vaxdukar på lek- och byggbord. Vi försöker hela tiden ligga steget före och
förhindra att höga ljudsituationer förekommer. Att detaljerat planera vem (av oss
pedagoger) som går vart och vem som gör vad. En bra struktur helt enkelt! Vi
har en aktivitetstavla med alla olika lekutrymmen och foton på varje barn. Där
kan vi pedagoger styra leken ibland och barnen kan också själva välja aktivitet
ibland. Efter frukost brukar vi vuxna styra upp leken, de går och tittar på tavlan
och ser var de ska vara. Det blir ett lugn och man kommer ifrån springandet från
rum till rum för att man inte riktigt vet vad man ska göra. När de ska välja själva
får de en överblick var det är ledigt att vara och de vet att man inte kan vara för
många på samma ställe.
Allt detta sammantaget, alla små detaljer, gör så mycket och vi upplever att vi
har en bättre ljudmiljö omkring oss.
Just nu håller vi på och jobbar med materialet ”Huller om buller”. I det arbetet
vill vi fortsätta att göra barnen medvetna om ljud. Vad är bra respektive dåliga
ljud? Här försöker vi involvera föräldrarna på så sätt att barnen har med sig en
liten ”läxa” hem. Det har varit mycket uppskattat!

Summering:
Projektet ”God ljudmiljö i förskolan” har framförallt gett oss verktyg att jobba
med. Vi har verkligen sett att små förändringar kan betyda så mycket och ge oss
en bättre ljudmiljö. Alla de förändringar som vi har gjort i salongen i samband
med lunchen har gett ett bra resultat. Det är lugnare och en bättre ljudnivå. Vi
ser också vikten av att vi pedagoger hela tiden måste vara aktiva och hjälpa
barnen hitta former för en trevlig samvaro vid t.ex. matsituationen. Barnen har
blivit mer medvetna om ljudmiljön omkring dem, och de påpekar också för barn
och vuxna att det är för högt ljud, att någon pratar för högt eller att för många
pratar samtidigt. Barnen har visat att de tycker det är bra att de får vara med och
tycka till om bra/dåliga ljud, de har många kloka tankar! De frågar efter kulorna,
de vill rösta.
Vi har alla blivit mer medvetna om ljudmiljön omkring oss och den frågan
kommer upp på vår reflektionstid som vi har varje vecka. Då diskuterar vi
nuläget och vilka förändringar vi kan göra.

Så går vi vidare:
Vi kommer fortsätta arbeta med de verktyg vi fått under detta projekt. Att
kontinuerligt göra mätningar av diverse slag. Vi ska göra en ny kartläggning för
att se vilka situationer vi behöver ta tag i. Vi kommer använda ”Bullrets när, var
och hur”. Just nu arbetar Musslan/Sjöstjärnan med bra respektive dåliga ljud.
Vår förhoppning är att den ljudmedvetna pedagogiken ska fortsätta genomsyra
vår verksamhet i hela huset, över alla avdelningarna.

Bilaga 1
Här presenteras resultaten från ”Hur har din ljuddag varit?” i form av
stapeldiagram. Detta är en sammanställning av vad alla pedagoger på alla
avdelningar i hela huset tycker. Vi kan skönja en positiv trend där fler tycker att
ljuddagen har varit bra ju längre tiden har gått. Det är ett gott tecken, för i början
på hösten var det många kryss i rutan för att ljuddagen varit dålig. Ljudarbetet
har gett resultat. (4 sidor)

Bilaga 2
Under bilaga 2 presenterar vi lite bilder som vi tagit före och efter våra
förändringar på Musslan/Sjöstjärnan. (4 sidor)
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Vecka 41 och vecka 45 har hela huset en gemensam utvärdering.
Antalet deltagare skiljer sig mellan de olika dagarna beroende på sjukdom vab och andra orsaker.

vecka 45
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1
1
1
2

1
1

SÅDÄR
fm

em
1

lunch
5
2
1

1

BRA
fm

em
1

lunch
6
2
3
4
3

2
2

em
1
1
4
2
3

Vecka 48 och 51 delade vi in dagen i tre delar förför att få ett bättre utslag åpå dagen.
vi kan se att olika dagar och tider belastas väldigt olika, en person kan uppleva dagen olika på
från morgon till kväll
vecka51
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

DÅLIG
fm

lunch
3

em
1
2
2

SÅDÄR
fm

lunch
1
1
1

BRA
fm

em
3
3
1
3

3
1

2
1
3
1
1

n olika

lunch

em

4

2

5
3
1

2
1
1

3

Avd Musslan och Sjöstjärnan har barn mellan 3-5år och de är 40st sammanlagt.
Vi arbetar i ett storarbetslag.

Vecka48

DÅLIG
fm

lunch

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

vecka51
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

SÅDÄR
fm

em
1

lunch

BRA
fm

em
1
2

3
1
1
1

DÅLIG
fm

lunch

em

SÅDÄR
fm

1
1

lunch

2
1

1

em

5

3

2

2

2

1

1

1

1

1

BRA
fm

em
1

lunch

1

lunch
2
3
1
1

em
3
3
1
1

2
1
1

Avd Snäckan har små barn
Personalen har fått en större inblick i vid vilka tillfällen som det är en högljudnivå, då dagen delas in
i olika delar, man är inte på förskolan hela dagen beroende på tjänstgöringsgrad
Barnantalet varierar också de olika dagarna
Denna veckan var det kompledigt , sjukt och en som glömt att fylla i listan.

DÅLIGT

SÅDÄR

BRA

måndag

5 Avd Musslan och Sjöstjärnan

tisdag

5 vecka 4

onsdag

5

torsdag
fredag

4
3

1

DÅLIGT

SÅDÄR

BRA

Musslan och Sjöstjärnan

måndag

3

Vecka 8

tisdag

3

1 Sem och sjukdom hela veckan

onsdag

1

4

torsdag

4

fredag

2

1

DÅLIG

SÅDÄR

BRA

måndag
tisdag

4 Snäckan V.4
2 Pedagoger var
sjuka

3

onsdag

3 denna mätperiod

torsdag

2

2

fredag

3

DÅLIG
måndag
tisdag
onsdag
torsdag

SÅDÄR

BRA

Snäckan v.8
Tisdag glömt att fylla i.

4
2
1

1

4
2

under

fredag

3

DÅLIGT

SÅDÄR

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Korallen v.4
3

3
2
3
2

DÅLIG
måndag

BRA

SÅDÄR
1

BRA

Korallen v.8
1 1pers vab hela veckan

tisdag
onsdag
torsdag
fredag

1
2

1pers glömt ibland

1
1

Bilaga 2

”Salongen” det är här som vi äter och där har varit en
hög ljudnivå. Bilden ovan visar hur vi hade det innan vi
började att arbeta aktivt med ljud, buffebordet stod mitt
i rummet och då barnen skulle ta mat blev det kö förbi
matbordet närmst kameran. På den följande bilderna
kan man se att buffebordet flyttats nära ingången,
detta gör att man ser hur många barn som står i kö
och inte skickar iväg fler.

På de två följande bilderna kan man se hur vi arbetade
vidare med salongen, vi tillverkade skärmar som vi
isolerade och klädde med tyg , Skärmarna sattes upp
mellan borden, detta gjorde att det blev svårare att prata
med de som satt vid ett annat bord och på så sätt fick vi
ner pratnivån både bland barn och vuxna. Skärmarna
kan vikas ihop på ett enkelt sätt då de är hopsatta med
gångjärn.
På borden har vi också satt nummer, detta för att en
pedagog och ett visst antal barn går och tar mat tillsammans och sedan sätter sig vid ett speciellt bord som
de har fått reda på, detta gör att barnen inte behöver
undra vart de ska sitta eller blir ensamma vid bordet
Detta gör att det blir mindre prat vid borden redan från
början av måltiden.

Att bygga med lego är en av de aktiviteter som man tror är
tyst, men så är det inte. Legobitar mot hård plast för ett
väldigt oväsen, men detta avhjälptes enkelt med en
skumgummiplatta i botten och så kviltat tyg som
formsyddes efter lådan. Detta var en bra ljuddämpare både
för de som bygger och oss andra.

