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Den pedagogiska verksamheten påverkas av ljudmiljön som antingen kan främja eller 

motverka kommunikationsmöjligheter. Då tidigare forskning genomfört objektiva 

mätningar efterlyses mer subjektiva studier, vilket denna studie syftar till. Syftet i denna 

studie är att undersöka hur de medverkande förskollärarna uppfattar att ljudmiljön 

påverkar den pedagogiska verksamheten. Studien ämnar även undersöka vad 

förskollärare uppfattar sig göra för att främja en god ljudmiljö. För att besvara syftet har 

följande frågeställningar använts: 

 

 Hur uppfattar förskollärarna att ljudmiljön påverkar verksamheten? 

 Vad uppfattar förskollärarna vara en god ljudmiljö? 

 Hur uppfattar förskollärarna sig arbeta för att främja en god ljudmiljö? 

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är von Glasersfelds (1995; 2000) radikal 

konstruktivism och kvalitativa intervjuer har genomförts. Sex förskollärare verksamma 

på två olika förskolor har deltagit. Intervjuerna var semi-strukturerade och 

intervjufrågorna har baserats på studiens frågeställningar.  

 

I resultatet framkommer att förskollärarna uppfattar förskolans ljudmiljö som ”tidvis” 

högljudd. De påverkas i viss mån av den höga ljudnivån som kan uppstå men ger 

uttryck för en hög acceptans för den. Det framgår även att respondenterna innehar en 

mängd arbetssätt och åtgärder för att förbättra miljön, både för sin egen och barnens 

skull. Förskollärarna använder de förutsättningar som finns i verksamheterna för att 

främja en god ljudmiljö men vissa uttrycker att det finns hinder, så som budget och 

brandrisk. Studien visar på att individer uppfattar verksamheterna olika utifrån egna 

erfarenheter.  
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The pedagogical activities are affected by the sound environment that can either 

encourage or discourage communication. Since previous research conducted objective 

measurements more subjective studies are called for, this is what this study aims. The 

purpose of this study is to investigate how preschool teachers perceive that the sound 

environment affects the pedagogical activity. It also intends to investigate how 

preschool teachers perceive themselves encouraging a good sound environment. To 

answer the purpose, the following questions have been used: 

 

 How do preschool teachers perceive the sound environments affect on the 

activity? 

 What do preschool teachers perceive to be a good sound environment? 

 How do preschool teachers perceive that they work to encouraging a good sound 

environment? 

 

The theoretical starting point for the study is von Glasersfelds (1995, 2000) radical 

constructivism and qualitative interviews were conducted. Six preschool teachers 

working in two different preschools participated. The interviews were semi-structured 

and the interview questions were based on the study's questions. 

 

The result shows that preschool teachers perceive preschool sound environment as 

"sometimes" loud. They are affected to some extent by the high noise level that may 

occur but express a high level of acceptance for it. It also appears that respondents used 

a variety of approaches and measures to improve the environment, both for their own 

and their children's sake. Preschool teachers are using the conditions that exist in their 

preschool to promote a good sound environment but some express that there are 

obstacles such as budget and fire hazard. The study shows that individuals perceive 

their environment differently based on their own experience. 
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1 Bakgrund 
Under denna del beskrivs studiens utgångspunkt inklusive problemformulering, syfte 

och frågeställningar. Den valda teoretiska utgångspunkten och centrala begrepp 

förklaras samt definieras nedan. Slutligen redovisas en kunskapsöversikt av ljudmiljö 

och dess påverkan på individer och pedagogisk verksamhet.  

1.1 Inledning 
Under snart tre och ett halvt år har vi studerat till förskollärare och har genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på flera olika förskolor. Under våra VFU-

perioder har vi båda uppmärksammat att ljudnivån ofta är hög på förskolor. Då vi själva 

har upplevt trötthet och huvudvärk efter korta stunder i barngrupp ställer vi oss frågan 

hur det påverkar barn och personal som kontinuerligt vistas i den miljön. I en rapport 

från Arbetslivsinstitutet (Söderberg, Landström & Kjellberg, 2001) anges en mängd 

negativa konsekvenser av förskolans störande ljudnivåer så som stress, trötthet, 

spänningsvärk, sänkt tålamod och diverse hörselpåverkningar. Vi har erfarenhet av flera 

av dessa påföljder trots våra relativt korta perioder i verksamheten och till följd av detta 

är det inte utan oro vi snart ger oss ut för att arbeta på förskolor. Kännedomen om att 

leva med hörselskada har vi båda, Jenny från egen tinnitus och Malin från nära 

anhöriga. Den konstanta påminnelsen av tinnitus är psykiskt påfrestande och ingenting 

vi vill att andra ska behöva uppleva. Det har bidragit till att vi nu i vårt examensarbete 

vill undersöka hur förskollärare upplever att de påverkas och vad de anser sig göra åt sin 

situation. Detta är vårt bidrag till att synliggöra ljudmiljön i relation till den pedagogiska 

verksamheten vilken innefattar förskollärares arbetsmiljö och barns lärmiljö. 

1.1.1 Problem 

Förskollärare arbetar i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Förskollärarna 

ansvarar för att ge barnen en god pedagogisk verksamhet och krav ställs på deras 

förmåga att samspela och förstå barnen (Utbildningsdepartementet, 2010). På förskolan 

är kommunikation en central del av verksamheten, både som en förmåga barnen ska 

utveckla samt ett redskap för lärande och utveckling. Vi ställer detta i relation till det 

Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg (2012) skriver: 
 

Noise exposure in the preschool is characterized by several features that are harmful in the 

perspective of the pedagogic work that is carried out. Besides the relatively high daily noise 

level, the environment includes a number of sources making fluctuations a pronounced part 

of the exposure. In addition, the noise is dominated by voices with frequency and 

informational characteristics that make the risk for hearing impairment and annoyance 

highly pronounced. This noise exposure is in conflict with the demands of the work in 

several aspects, not least the communication part of the education. (Sjödin et al, 2012, s. 2) 

 

Sjödin et al menar med andra ord att buller
1
 försvårar möjligheterna att driva en 

pedagogisk verksamhet där lärande och utveckling möjliggörs, vilket förskollärare i 

enighet med läroplanen ska göra. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) förespråkar 

kommunikation och samspel som nyckeln till just detta och vi (i likhet med Sjödin et al, 

2012) ifrågasätter om det är möjligt i de ljudmiljöer som beskrivs i citatet ovan. Skövde 

kommun anger i sin delrapport (2001) att de har en nollvision för hörselskador orsakade 

av buller bland barn och ungdomar. De har använt sig av olika medel (till exempel 

                                                 
1
 Se 1.4.1 Definition av buller  
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Sound Ear
2
 samt gett olika informationsmaterial om buller) för att främja en god 

ljudmiljö. Komplexiteten med att bedriva pedagogisk verksamhet i bullriga miljöer har 

skapat intresse hos oss att undersöka vad respondenterna anser vara fruktsamma 

metoder/medel för att främja en god ljudmiljö. Vidare är vi intresserade av deras 

uppfattningar av hur ljudmiljön påverkar dem och den pedagogiska verksamheten. 

1.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur de medverkande förskollärarna uppfattar att 

ljudmiljön påverkar den pedagogiska verksamheten. Studien ämnar även undersöka vad 

förskollärare uppfattar sig göra för att främja en god ljudmiljö. 

 

 Hur uppfattar förskollärarna att ljudmiljön påverkar verksamheten? 

 Vad uppfattar förskollärarna vara en god ljudmiljö? 

 Hur uppfattar förskollärarna sig arbeta för att främja en god ljudmiljö? 

1.3 Studiens konstruktivistiska utgångspunkt 
Då genomförd studie har individen i fokus valdes konstruktivistisk teori. Enligt 

konstruktivismen är individens uppfattning av världen konstruerad och därför inte en 

avbild av verkligheten (Lärarförbundet, 1996; Phillips & Soltis, 2010; von Glasersfeld, 

1995; 2000). I tidigare studier (Sjödin et al, 2012; Söderberg, Landström & Kjellberg, 

2001) dras slutsatsen att trots att den lagstadgade ljudnivån inte överstigs så upplever 

pedagoger sig störas av ljudmiljön på förskolan. Med andra ord är den objektiva 

mätningen och den subjektiva uppfattningen inte överens. Von Glasersfeld (1995; 2000) 

förespråkar en radikal konstruktivism vilken menar att varje individ konstruerar sin 

värld utifrån egna subjektiva uppfattningar; 

 
…radical constructivists never say: ‘This is how it is!’ They merely suggest: ‘This may be 

how it functions… … As agents (authors) of our own experiential reality we attribute 

continuity to ourselves as its constructors. We cannot do otherwise, because the world we 

come to know is based on the creation of regularities which we are able to impose on the 

flux of experience. (von Glasersfeld, 2000, s.4-6). 

 

Följaktligen konstrueras individens subjektiva bild av verkligheten genom dennes 

metafysiska värld. Von Glasersfeld (1995) skriver explicit att han aldrig förnekat att en 

absolut verklighet existerar. Däremot belyser han att människan enbart kan definiera 

innebörden av att existera inom sfären av sin egen erfarenhetsmässiga värld. Han menar 

att världen aldrig kan förstås ontologiskt eftersom individen måste utgå från 

egenförvärvade erfarenheter för att skapa sin uppfattning om världen.  I genomförd 

studie används von Glaserfelds (1995; 2000) tolkning av konstruktivismen. Då studien 

fokuserar förskollärares subjektiva uppfattningar är det inte relevant att förklara en 

objektiv, ontologisk miljö. Teorin används för att synliggöra respondenternas delgivna 

erfarenheter eftersom forskning (Sjödin et al, 2012; Söderberg, Landström & Kjellberg, 

2001) belyser komplexiteten med objektiva mätningars oöverensstämmande med 

subjektiva uppfattningar. Med hjälp av intervjufrågor vilka fokuserar enbart på de 

tillfrågade förskollärarnas enskilda, subjektiva uppfattningar av ljudmiljöns inverkan på 

dem själva och verksamheten, ämnar denna studie förtydliga komplexiteten. Genom att 

utgå från von Glasersfelds radikala konstruktivism, där individers subjektiva 

                                                 
2
 Sound Ear är ett instrument vilket mäter ljudnivån och visar med hjälp av färgindikatorer 

bullerexponeringens grad.  
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erfarenheter konstruerar deras uppfattning av verkligheten, fokuserar denna studie 

tydligare på den subjektiva världens konstruktion och dess betydelse för den enskilda 

individen. Denna studie ämnar alltså synliggöra förskollärares konstruerade subjektiva 

uppfattningar av ljudmiljön samt hur den påverkar dem själva och den pedagogiska 

verksamheten. Subjektivt
3
, uppfattningar

4
 och erfarenheter

5
 är begrepp vilka används 

flitigt inom von Glasersfelds konstruktivistiska teori och genomsyrar således även 

denna studie. Fortsättningsvis används termen konstruktivism, men då med von 

Glasersfelds radikala definition av konstruktivismen.  

1.4 Kunskapsöversikt – ljudmiljö och dess påverkan på individer och 

verksamhet 
Kunskapsöversikten ämnar förklara buller eftersom det är ett återkommande begrepp i 

de undersökningar, artiklar, forskning och rapporter som synliggörs nedan. Vidare 

kommer begreppet god ljudmiljö definieras för att konkretisera varför begreppet valts 

som central del i genomförd studie. Kunskapsöversikten konkretiserar även vilka 

konsekvenser buller kan ha på pedagogers välmående och prestationer samt barns 

välmående och utveckling. Slutligen belyses olika tillvägagångssätt som kan tillämpas 

för att möjliggöra en tillrättalagd miljö där buller eliminerats. Det som belyses i 

kunskapsöversikten anses vara relevant för denna studie eftersom det synliggör olika 

aspekter av ljudmiljön och dess implikationer på individer och verksamhet.  

1.4.1 Definition av buller 

I forskning om höga ljudnivåer används begreppet noise vilket är den engelska 

motsvarigheten till buller. Enligt Nationalencyklopedin (2012a) är buller ett 

”miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för 

hörseln”. Oönskat ljud är ett oklart begrepp som kan tolkas individuellt. I tidigare 

forskning
6
 används begreppet noise eller buller men de olika forskarna redovisar inte 

explicit vad de menar med termen. I deras användande av begreppet kan dock utläsas att 

de alla syftar till ljud som är störande.   

 

Begreppet buller är negativt normerande och av denna anledning begränsas 

användandet av termen i genomförd studie. Begreppet ljudmiljö används 

kompletterande på grund av sin mer neutrala ställning till ljud. Ljudmiljö innefattar alla 

ljud i omgivningen och vilken karaktär de ljuden har. Genom att använda begreppet 

ljudmiljö i genomförd studie, inklusive intervjufrågorna
7
, blir ställningstagande till 

ljudet i undersökta verksamheter neutral. Detta medför att respondenterna ges möjlighet 

att delge sina egna uppfattningar av ljudmiljöns kvalité, oavsett det gäller önskvärda 

eller icke önskvärda ljud och vilken karaktär ljudet har.  

1.4.2 God ljudmiljö – Vad är det? 

Ljudmiljön är en del av arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2012) och 

arbetsmiljölagstiftningen är till för att främja välmående hos arbetstagare. Grebennikov 

                                                 
3
 Subjektivt används i denna studie för att konkret belysa att den enskilda individen konstruerar sin egen 

abstrakta värld, sina egenkonstruerade värderingar.  
4
 Uppfattningar används i denna studie för att påvisa att individen betraktar och bedömer det denne möter 

i omvärlden subjektivt.  
5
 Erfarenheter används i denna studie och begreppet syftar på de kunskaper individen skapat sig genom 

interaktion med omvärlden samt de subjektiva uppfattningarna av dessa interaktioner.  
6
 Tidigare forskning redogörs i 1.6 Kunskapsöversikt 

7
 Se Bilaga 1 
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och Wiggins (2006) menar att en ljudmiljö med höga ljudnivåer riskerar att påverka 

pedagogers hälsa negativt, vilket enligt Sjödin et al  (2012) försvårar yrkesutövningen i 

den pedagogiska verksamheten. För att kunna konkretisera vad en god ljudmiljö är har 

begreppet analyserats genom vad en god arbetsmiljö anses vara. Enligt 

Nationalencyklopedin (2012b) innefattar arbetsmiljön förhållandena på arbetsplatsen. 

För att miljön ska anses vara tillfredställande för personalen ska den:  

 
… anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende och vara 

tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen. Miljön skall vara 

sund och säker, tillfredsställande och betryggande. Man skall sträva efter att ordna arbetet 

så att arbetstagaren själv kan påverka sin arbetssituation (Nationalencyklopedin, 2012b). 

 

Arbetsmiljöverket (2012) menar att det inte finns några kända positiva effekter av 

bullerexponering och det är inte möjligt för individer att höja toleransnivån mot buller. 

De anser att för att skapa en god arbetsmiljö behöver buller anpassas till individernas 

toleransnivåer eller helt elimineras. Följaktligen behöver en god arbetsmiljö inneha, 

som tidigare nämnts (Nationalencyklopedin, 2012b), möjlighet för de anställda att 

känna delaktighet samt förändringsmöjligheter i den egna verksamheten. Genom detta, 

menar Arbetsmiljöverket (2012), kan de anställda känna tillit till arbetet. 

Nationalencyklopedins (2012b) och Arbetsmiljöverkets (2012) definitioner medför att i 

en god ljudmiljö är individerna tillfreds med de, i verksamheten, förekommande ljuden 

vilka anpassats till deras förutsättningar och behov. 

1.4.3 Buller och dess konsekvenser 

Enligt World Health Organisation (1999) bör inte ljudnivån i förskolan överstiga 55 

decibel
8
 (dB) under fri lek och inte heller överstiga 35dB vid aktiviter där högre 

koncentration krävs, exempelvis vid samling. Arbetsmiljöverket (2005) anser att 

insatser ska genomföras om det genomsnittliga gränsvärdet
9
 överstiger 80-85 dB för att 

förhindra uppkomst av hörselskador. Insatser ska även genomföras om ljudnivån 

överskrider 115dB vid enskilda tillfällen under arbetsdagen. Dock är rådande 

lagstiftning kring gränsvärden av bullerexponering inte anpassad till individers olika 

ljudkänslighet (Arbetsmiljöverket, 2005). Dessutom löper individer med hög 

ljudkänslighet större risk att utveckla hörselskador vid långvarig exponering för buller, 

även då bullret inte överstiger rådande gränsvärde (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Grebennikov och Wiggins (2006) framhåller att alla, inte endast individer med hög 

ljudkänslighet, riskerar skador vid långvarig bullerexponering (även låg sådan). I 

artikeln Störning av talkommunikation beskriver Arlinger (refererad i Skövde kommun, 

2001) att individer har olika villkor till god kommunikation. Arlinger anser att 

hörselskadade, barn och individer med annat modersmål behöver lägre ljudnivå för att 

uppfatta tal väl och därmed kunna kommunicera på ett tillfredställande sätt. Även 

Arbetsmiljöverket (2005) behandlar detta då de synliggör att förmågan till att uppfatta 

talkommunikation i bullriga miljöer påverkas av individens ålder samt dess modersmål.  

 
I en bullrig miljö har en lyssnare svårare att uppfatta tal på ett främmande språk jämfört 

med tal på sitt modersmål. En ung person har inte hunnit inpränta språkets alla mönster och 

regler och är därför sårbarare än en vuxen. (Arbetsmiljöverket, 2005, s.18) 

 

                                                 
8
 Enligt Nationalencyklopedin (2012c) är decibel (dB) en enhet som är till för att mäta volym på ljud. 

Värt att nämna är att en höjning med 10dB motsvarar en fördubbling av den faktiska ljudnivån.  
9
 Med gränsvärde menas att om ljudnivån överskrider detta värde måste insatser göras för att minska 

ljudkällans påverkan på ljudmiljön. Ljudnivån ska således inte överstiga denna gräns eftersom individer 

riskerar att utveckla hörselskador till följd av dessa ljudnivåer.  
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Eftersom det i bullriga miljöer är svårare att uppfatta tal försvårar det 

kommunikationsmöjligheterna för barnen i verksamheten (Bistrup, 2002; Grohne Riley 

& McGregor, 2012). Bistrup (2002) menar att detta medför att barnens språkliga 

utveckling påverkas negativt eftersom de får svårt att uppfatta information som är 

avgörande för att förstå uppbyggnaden av språket. Maxwell och Evans (2000) fann i sin 

studie att barn i tystare miljöer kände igen bokstäver, siffror och enklare ord lättare än 

de barn som vistades i bullriga miljöer. De menar vidare att barn som utsätts för 

kroniskt buller använder sig mindre av språklig kommunikation, de ”snappar upp” färre 

språkliga ledtrådar och utvecklar bristfällig taluppfattning. Även Grohne Riley och 

McGregor (2012) menar att buller påverkar barns språkutveckling negativt, detta genom 

att barnen får svårighet med att lära sig nya ord i bullriga miljöer; deras kognitiva energi 

läggs främst på att försöka uppfatta orden vilket gör att det inte finns mycket energi 

kvar till att förstå innebörden av dem.  

 

Utöver konsekvensen att det i bullriga miljöer är svårt att kommunicera finns en mängd 

andra följder. Sjödin et al (2012) nämner utvecklande av hörselnedsättning, tinnitus, 

ljudöverkänslighet, ljudtrötthet, maskering
10

, röstpåverkan samt irritation som möjliga 

konsekvenser av bullerexponering. Ytterligare anses buller utveckla stress 

(Grebennikov & Wiggins, 2006; Grebennikov, 2006; Söderberg, Landström & 

Kjellberg, 2001) och kunna påverka individers uppfattning av deras arbetsuppgifter 

negativt (Arbetsmiljöverket, 2005). Arbetsuppgifterna kan uppfattas mer ansträngande 

och uttröttande, framförallt vid arbeten där det finns ett krav på en god 

talkommunikation. Detta medför, menar Arbetsmiljöverket (2005), att individer som är 

verksamma i bullriga miljöer ofta kan vara extra trötta efter arbetet: 

 
…vilket kan leda till en försämring av prestationsförmågan på längre sikt. Buller kan också 

leda till att man sänker sin ambitionsnivå vilket har en negativ inverkan på arbetets kvalitet. 

(Arbetsmiljöverket, 2005, s. 20).  

 

Med andra ord kan konsekvensen för bullerexponerade förskollärare bli att deras 

förmåga att bedriva en pedagogisk verksamhet begränsas. Grebennikov och Wiggins 

(2006) belyser att det finns ett tydligt samband mellan bullerexponering och 

förskollärares uppfattade arbetsbelastning, relationer med andra och defensiva 

reaktioner
11

. 

 

Persson Waye, Agge, Hillström och Landström (2010) frågade förskolepedagoger 

vilken typ av ljud de uppfattade som mest störande varvid det framkom att skrik var den 

största källan till påfrestande ljud. Utöver skrik menar Nielsen och Persson Waye 

(2010) att de fann att personal i förskolan upplever ”slammer” från måltider som 

mycket störande. De tillfrågade i Persson Waye et als (2010) studie uttryckte att de 

påverkades av buller och då främst med en följd av mental och auditiv trötthet
12

. 

Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) synliggör att hela 90% av de tillfrågade 

pedagogerna ansåg att buller försvårar arbetet; 
 

                                                 
10

 Talet och lyssnandet maskeras av det omkringliggande ljudet med konsekvensen att det blir svårt att 

uppfatta det samtalspartnern säger (Sjödin et al, 2012). 
11

 Defensiva reaktioner: Stress utlöser regressiva beteenden som gråt, utåtagerande, skuldläggning 

och/eller projektering av ilska på sig själv och andra (Grebennikov & Wiggins, 2006). 
12

 Med mental utmattning menas trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, irritation, spänningar 

samt upplever sociala interaktioner som obekväma. Auditiv utmattning syftar på ljudkänslighet, 

hörseltrötthet och tinnitus (Persson Waye et al, 2010). 
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90 % anser att bullret gör deras arbete svårare att utföra. 35 % upplever daglig stress, 29 % 

har daglig spänningsvärk, 36 % daglig trötthet, 37 % daglig trötthet i öronen, 2 % säger sig 

dagligen ha upplevt susningar i öronen, 23 % anser sig dagligen ha sänkt tålamod. (s.29) 

 

I relation till de siffror (angivna ovan) som Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) 

presenterar nämner de även att var tredje anställd upplevde att fritiden inte räckte till för 

återhämtning, detta är även någonting som Landström, Nordström, Stenudd och Åström 

(2003) belyser. Skövde kommun (2001; 2003) fann detsamma och förespråkar i sin 

slutsats att tysta stunder behövs på förskolan för möjliggöra detta. Viktigt att beakta är 

dock, enligt Landström et al (2003), att fler faktorer än buller kan påverka upplevelsen 

av att fritiden inte räcker till för återhämtning. Sammanfattningsvis riskerar 

förskollärare att kontinuerligt begränsas i sitt yrkesutövande om möjligheten till full 

återhämtning uteblir. 

 

Buller kan påverka individers välmående och hälsa negativt (Grebennikov & Wiggins, 

2006) men enligt Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) är det få pedagoger som 

tar upp problematiken kring bullerpåverkan med företagshälsovård och skyddsombud. 

Förskolans ljudmiljö kan enligt Persson Waye et al (2010) vara ett allvarligt hot mot 

arbetsmiljö och folkhälsa då ljudnivån i genomsnitt är hög, exponeringstiden lång samt 

har oregelbundet mönster med exempelvis plötsliga skrik. Sjödin et al (2012) lyfter att 

pedagoger på samma arbetsplats kan ha olika grad av exponering på grund av skilda 

arbetsuppgifter med skiftande ljudnivå. Om den som exponeras för buller upplever att 

denne inte kan kontrollera eller förutsäga bullerkällan uppfattas ljudet som mer störande 

och uttröttande (Arbetmiljöverket, 2005).  Däremot anses buller vara mindre störande 

när det är en del av verksamheten som den exponerade individen ingår i. Möjligheten att 

undvika uppkomst eller att kontrollera bullerexponering är begränsad enligt 

pedagogerna i Söderberg, Landström och Kjellbergs (2001) studie. Däremot menar de 

att det ändå kan finnas vissa åtgärder för att minska bullernivån.  

1.4.4 Förebyggande arbete samt upprätthållande av en god ljudmiljö 

Det finns tre områden som kan angripas för att förebygga bullerexponering; tekniska, 

organisatoriska och pedagogiska (Bistrup, 2002).  Tekniskt är sådant som förskolans 

placering och planlösning samt materialval. Bistrup menar att användning av gardiner, 

mattor och dukar minskar ljudexponering men att det inte är okomplicerat att använda 

sig av det. Då användandet av textilier kan ge upphov till sjukdomssmitta eller allergi 

hos barn och personal är det nödvändigt att materialen kan rengöras ordentligt. De 

organisatoriska åtgärderna som Bistrup nämner är mer utomhusvistelse, uppdelning av 

barnen i mindre grupper, val samt placering och användning av leksaker. Användandet 

kan begränsas till speciellt avsedda platser och på särskilt material; bygglek utförs på 

mattor (inte direkt på golvet) och filttyg placeras i lådor för att minska ljuduppkomst när 

leksaker plockas i och ur dem. Medverkande i Nielsen och Persson Wayes (2010) studie 

framhåller dessutom en önskan om mindre barngrupper för att minska 

bullerexponeringen i verksamheten. Inom det pedagogiska området ger Bistrup (2002) 

exempel som att pedagogerna föregår med god röstnivå samt uppmärksammar barnen 

på ”dåliga” och ”bra” ljud. Bistrup menar att barn följer vuxnas beteende och därför är 

det som vuxen viktigt att vara medveten om vilka beteenden som uttrycks. Personal 

behöver således vara medvetna om att de statuerar exempel på vad som är tillåtet eller ej 

i verksamheten. Skövde kommun (2003) belyser att det är viktigt att sprida information 

om bullers påverkan på individer och förespråkar att skapa medvetenhet om detta redan 

hos de yngsta barnen. De menar att detta förhoppningsvis resulterar i att barnen då kan 

tillämpa sina kunskaper om buller senare i sina liv.  



7 

 

 

Socialstyrelsen (2010) nämner i Bullret bort! att rösten är ett viktigt verktyg i det 

förebyggande arbetet men Lindström, Persson Waye, Södersten, McAllister och 

Ternström (2011) visar i sin studie att det är komplext. De undersökte om det fanns 

individuella skillnader i röstbeteende eller om mönster kunde finnas i relation till 

ljudexponering och fann att det är individuellt. Personer använder sina röster på olika 

sätt; vissa sänker rösten när ljudnivån sjunker medan andra stannar kvar i det högre 

ljudläget trots att det inte längre är nödvändigt. Detta medför att då vissa individer 

försöker sänka sina röster till förmån för en minskad ljudnivå är det möjligt att andra 

individer ändå stannar kvar i ett högt röstläge med konsekvensen att ljudnivån hålls 

uppe (Lindström et al, 2011; Bistrup, 2002). Arbetsmiljöverket (2005) påtalar utöver 

detta att när en talare höjer sin röst för att göra sig hörd i bullriga miljöer påfrestar det 

dennes röst. Höjningen av rösten påverkar alltså inte enbart bullerexponeringen med 

möjlig hörselskada som följd utan medför även att röstproblem kan uppstå hos talaren.  

 

Det finns inga enkla och snabba genvägar i arbetet för en god ljudmiljö (Socialstyrelsen, 

2010). Problem kan bemästras på olika sätt och därför är det, menar Socialstyrelsen, 

viktigt att ständigt medvetandegöra sig själv och övriga i verksamheten om buller och 

vad som kan göras för att minska exponeringen. Miljösamverkan Västra Götaland 

(2009)
13

 har utvecklat ett informationsblad om buller riktade till förskola och skola för 

att synliggöra orsaker till bulleruppkomst samt möjligheter till reducering/eliminering 

av bullret i dessa verksamheter. I materialet synliggörs att Miljösamverkan Västra 

Götaland (2009) anser personals förhållningssätt samt verksamhetens organisation vara 

avgörande för hur ljudmiljön i verksamheten är/blir. För att förändring ska kunna ske i 

verksamhetens ljudmiljöer krävs en medvetenhet kring bullrets uppkomst och 

pedagogerna i Bullret bort! (Socialstyrelsen, 2010) menar att det är med hjälp av 

fantasi, idéer och engagemang som det går att göra skillnad i verksamheters ljudmiljöer.  

1.4.5 Relevansen av att skapa en god ljudmiljö för den pedagogiska verksamheten 

Eftersom bullerexponering påverkar barns kognitiva utveckling och kan skada 

individers fysiska och psykiska välmående är det viktigt att pedagoger arbetar för att 

skapa en god ljudmiljö. I en god ljudmiljö kan pedagoger tillrättalägga den pedagogiska 

verksamheten så att den uppnår den kvalité som förskolans läroplan syftar till. 

Kunskapsöversikten synliggör att barns språkutveckling påverkas av buller vilket i sin 

tur påverkar vilken kunskapsutveckling som möjliggörs i verksamheten. Genom att 

definiera god ljudmiljö samt påvisa vilka konsekvenser ljudmiljön kan ha på pedagoger 

och barn samt vilka åtgärder som anses vara fördelaktiga för att främja en god ljudmiljö 

ämnar denna studie uppmärksamma en helhetsbild. Bilden visar att individer påverkas 

av bullerexponering, men även att de kan påverka sin bullerexponering bara de 

medvetandegörs om denna möjlighet.   

                                                 
13

 Se Bilaga 2 
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2 Metod 
Nedan redogörs den valda metoden för studien, dess urval samt tillvägagångssättet för 

analys. Dessutom redovisas studiens trovärdighet samt giltighet och forskningsetiska 

överväganden. Här redogörs även för studiens genomförande. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa metoder syftar till att tolka och förstå det empirin konkretiserar (Stukát, 

2011). Kvalitativa studier ämnar enligt Stukát beskriva eller synliggöra något och syftar 

således inte till att generalisera respondenternas utsagor. Denna studie belyser 

subjektiva uppfattningar och då lämpar sig en kvalitativ metod eftersom den möjliggör 

en mer djupgående analys av ett fåtal respondenters redogörelser om deras subjektiva 

värld. I studien genomförs intervjuer då Stukát menar att de lämpar sig för att undersöka 

respondenters tankar, motiv och känslor. Vidare nämner Stukát att intervjuer kan vara 

strukturerade i olika grad. En helt strukturerad intervju har fasta frågor i en bestämd 

följd för att ge goda förutsättningar att enkelt kunna jämföra och tolka respondenternas 

svar. Studiens intresse ligger i att söka enskilda individers uppfattningar av ljudmiljö 

och strukturerade intervjuers möjlighet att bidra med lättare sammanställning och 

jämförelse är därför inte i främsta fokus. Ostrukturerade intervjuer å andra sidan kräver, 

enligt Stukát, skicklighet hos intervjuaren då en sådan intervju endast utgår från ett 

särskilt tema. Stukát menar att lyhördhet för respondentens svar krävs för att kunna följa 

upp dessa med lämpliga, icke förutbestämda följdfrågor. Valet för studien är semi-

strukturerade intervjuer då det ger tillgång till fördelarna med både strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer; förutbestämda frågor ger respondenterna samma utgångsläge 

och följdfrågor ger möjlighet till förtydliganden och utveckling. Dessutom blir 

interaktionen mellan intervjuare och respondent mer fri. Semi-strukturerade intervjuer 

är fördelaktiga i denna studie eftersom de ger utrymme för flexibilitet; genom rörlig 

frågeordning och spontana följdfrågor anses intervjuerna bli anpassade efter var 

respondents uttalanden. Följaktligen ges respondentens erfarenheter och uppfattningar 

utrymme, vilket bidrar till att synliggöra var individs uppfattning av världen. Intervjuer 

möjliggör således synliggörande av respondenternas subjektiva uppfattningar och 

medför att konstruktivismen är möjlig att använda som teoretisk utgångspunkt i 

analysen.  

 

Vidare togs beslutet att inte dela ut intervjufrågorna i förhand för att undvika att 

respondenterna skulle delge arbetslagets delade uppfattningar istället för sina egna. 

Dessutom valdes att spela in intervjuerna för att helt kunna fokusera på respondenten 

och där med undvika risken att något undgås när delar av fokus måste läggas på att 

anteckna. 

2.2 Val av respondenter 
Sex respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2004). Detta innebär 

att det inte funnits några specifika kriterier för urvalet utöver att respondenterna skulle 

vara utbildade förskollärare. De medverkande förskollärarna, vilka alla slumpmässigt är 

kvinnor, fanns i intervjuarnas närhet och arbetar på två förskolor, en på landsbygd och 

en i stad, där intervjuarna är bekanta med verksamheten. Respondenterna på respektive 

förskola är verksamma på samma avdelning. Då studien utgår från konstruktivismen 

och därmed är av subjektiv karaktär lämpar sig detta urval; genom att undersöka olika 

förskollärares erfarenheter och uppfattningar från samma arbetsplats kan deras 

subjektiva uppfattningar tydligare synliggöras då deras objektiva bullerexponering är 
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relativt lika. Respondenterna har varit verksamma olika länge, från tio månader upp till 

tjugonio år och har tilldelats fingerade namn, se tabell 1. Yrkesåret har medvetet 

utelämnats i relation till namn och arbetsplats för att försvåra identifiering av 

respondenterna. 

 

Tabell 1: 

Landsortsförskolan Stadsförskolan 

Alice Doris 

Beata Elin 

Cecilia Felicia 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Efterforskning för kunskapsöversikt 

I början av sökningen efter relevant litteratur kontaktades Skövde kommun, 

ursprungligen för att undersöka om det var möjligt att låna dosimetrar att mäta ljudnivån 

med då studien från start ämnat studera detta. Kontaktade personer förklarade 

svårigheten med att mäta ljudnivån men bistod med boken Bullret bort! 

(Socialstyrelsen, 2010) och ett annat material för att arbeta med ljud i barngrupp. Vidare 

användes databaserna ERIC, LibHub och Google Scholar för att söka relevant 

forskning. Sökord vilka kan knytas till förskolors verksamhet och buller/ljudmiljö har 

använts. Dessa är noise, sound environment, communication, pre-school, teacher, 

children, day-care centre, auditory effects, acoustics. Sökningarnas träffar granskades 

och värderades och de artiklar som behandlar förskolans verksamhet och buller valdes 

ut. Vidare undersöktes vad de valda artiklarna hade för referenser som skulle kunna 

vara av relevans för denna studie och på så vis hittades ytterligare forskning. Vid ett 

tillfälle var det inte möjligt att få tag på ett relevant konferensbidrag (Persson Waye et 

al, 2010) på internet och då kontaktades en av författarna via mejl som då skickade 

denna. 

2.3.2 Intervjuerna  

Respondenterna har själva fått välja plats och tidpunkt för intervju. Varje intervju 

påbörjades genom att informera respondenten om studiens syfte samt de 

forskningsetiska kraven
14

. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och det fanns 

färdiga intervjufrågor
15

 vars ordningsföljd anpassades efter var respondents delgivelser. 

Följdfrågor ställdes när intervjuaren ansåg det vara nödvändigt för att tydliggöra eller 

vidareutveckla. 

 

Intervjuerna på landsbygdsförskolan genomfördes alla i ett personalrum då det är enda 

rummet på förskolan där barn ej vistas. Första intervjun ägde rum efter arbetstid då 

barnen vistades utanför rummet och ljud hördes in. Intervjuaren upplevde att 

respondenten var oberörd av detta. Andra intervjun ägde rum under arbetstid i samband 

med rast då barnen sov och det var lugnt och tyst. Respondenten var inte fullt bekväm 

                                                 
14

 Se 2.6 Etiska överväganden 
15

 Se Bilaga 1 
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med att spelas in men gick ändå med på det. Respondenten uttryckte även att hon hade 

föredragit att få intervjufrågorna på förhand. Den tredje intervjun ägde rum under 

arbetstid i samband med rast medan barnen vistades utomhus och visst ljud hördes in. 

Inte heller denna respondent var helt bekväm med att spelas in men hon upplevdes ändå 

inte hindrad att delge sina uppfattningar. Ett kort avbrott gjordes då ett för respondenten 

viktigt telefonsamtal inkom. 

 

Intervjuerna på stadsförskolan genomfördes under arbetstid när det ansågs lämpligt av 

arbetslaget. Den första intervjun genomfördes i en lekhall separat från avdelningen där 

det var tyst. Respondenten upplevdes nervös inför att spelas in men då hon delgav sina 

uppfattningar av ljudmiljön utan avbrott uppfattades hon inte begränsad av det. De två 

andra intervjuerna genomfördes i en ateljé och det förekom ljud ifrån barngruppen 

utanför rummet. Intervjuaren upplevde att  ingen av dessa respondenter påverkades av 

detta då de ohindrat delgav sina uppfattningar. Under den ena intervjun i ateljén kom en 

annan pedagog in i rummet för att hämta material. Intervjun avbröts således och 

återupptogs när denna person lämnat ateljén. Respondenten upplevdes inte påverkas av 

detta utan fortsatte delge sina subjektiva erfarenheter likt tidigare.  

 

Intervjuerna transkriberades samma dag som de genomfördes av respektive intervjuare. 

Materialet (empirin) skrevs sedan ut och därefter påbörjades analysarbetet.  

2.4 Villkor och process för analys av empiri 
Varje förskollärares respons anses vara lika viktiga för studien. Deras utsagor kan inte, i 

enighet med det konstruktivistiska perspektivet, värderas mot varandra eftersom varje 

individ konstruerar sin verklighet utifrån subjektiva uppfattningar av sina erfarenheter. 

Således bildar deras subjektiva uppfattningar deras verklighet och empirin ger oss då 

möjlighet att få inblick i respondenternas uppfattningar av sina individuellt subjektivt 

konstruerade verkligheter. Konsekvensen av detta är att all empiri blir giltig och därför 

anses alla respondenters samtliga erfarenheter vara lika viktiga. Även om 

respondenternas uttalanden ej kan värderas mot varandra, kan de relateras och det gör 

de i analysen. Dessutom kan var enskild förskollärares olika utsagor relateras till 

varandra.  I analysprocessen har frågeställningarna använts:  

 

 Hur uppfattar förskollärarna att ljudmiljön påverkar verksamheten? 

 Vad uppfattar förskollärarna vara en god ljudmiljö? 

 Hur uppfattar förskollärarna sig arbeta för att främja en god ljudmiljö? 

 

Frågorna är sammankopplade med intervjufrågorna för att sortera empirin. I respektive 

intervju (transkriptionen) har respondenternas uttalanden vilka motsvarar 

frågeställningen markerats med överstrykningspennor i olika färg för respektive fråga. 

Sedan har nyckelord (ett ord vilket representerar hela meningen/uttalandet) förts in i en 

lista. Listan studerades sedan för att se på vilket sätt (vilken konstruktion) förskollärarna 

gav uttryck för och vilka nyckelord som uppfattades ”höra ihop”. Orden vilka hade en 

”relation” studerades för att urskilja vad som gjorde att de hörde ihop och vad de kunde 

tänkas ha för samlingsnamn. Ett exempel ur den här processen: 

 

I relation till frågan Hur uppfattar förskollärarna att ljudmiljön påverkar 

verksamheten? svarade Doris att ”man kan bli stressad av hög ljudnivå”. 

Uttalandet tilldelades nyckelordet stress och sammankopplades med andra 

nyckelord som störande, trött och kommunikation (försvårad). Orden fick 
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samlingsnamnet Negativ påverkan då förskollärarna genom uttalandena kopplade 

till dessa nyckelord gav uttryck för uppfattningen att ljudmiljön hade en negativ 

påverkan på dem och deras förmåga att utföra sitt arbete. 

 

Efter att den relevanta empirin sammanställts med hjälp av frågeställningarna och 

underliggande samlingsnamn ställdes frågorna Hur uttrycker sig förskollärarna? och 

Varför uttrycker de sig så? Svaren på frågorna synliggör de bakomliggande 

konstruktionerna till förskollärarnas uppfattningar och bidrar till reflektion. Det som 

upptäcktes i analysprocessen och reflektionen är det som bildat resultatet och det 

diskuteras i den avslutande diskussionen.  

 

Alla respondenters svar delges i resultatet i enighet med konstruktivismens tanke att 

varje individs tanke är korrekt utifrån dennes egen erfarenhetsvärld. Resultaten 

presenteras utifrån frågeställningarna och de kategorier som synliggjordes under 

analysen. Rubriksättningen är relaterad till frågorna och kategorierna. 

2.5 Trovärdighet och giltighet 
Studien anses ha hög trovärdighet då följdfrågor använts för att tydliggöra tveksamheter 

under intervjuerna och ljudmaterialet lyssnats igenom minst tre gånger för att säkerställa 

att transkribering blivit rätt. Dessutom har intervjuarna medvetandegjort egna 

förutfattade meningar om ljudmiljön på förskolor och därefter eftersträvat att utforma 

neutrala, ej värderande intervjufrågor. Medvetenheten behölls genom resten av 

processen, inklusive analys och formulering av text, för att undvika normalisering och 

felaktiga tolkningar. För att stärka trovärdigheten i resultatet har respondenternas svar 

återgivits i resultatredovisningen nedan. Studien anses även ha en hög giltighet då 

intervjuerna bidrog med svar vilka motsvarande vad studien ämnade undersöka. 

Uppfattningar var det som efterfrågades i intervjuerna och det var det som synliggjordes 

i analysen och där med resultatet. 

2.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2012) nämner fyra huvudkrav för individskydd vid forskning. Dessa 

är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De medverkande 

informerades vid intervjuns början om studiens syfte samt hur deras personuppgifter 

och respons skulle behandlas och användas. Respondenterna informerades även om att 

de när som helst kunde avbryta intervjun och avsluta sin medverkan utan negativa 

påföljder. Förskollärarna tillfrågades muntligt och individuellt om de ville medverka 

och deltog frivilligt. De informerades om möjligheten att stoppa sitt deltagande i studien 

under hela processen, även efter intervjun. De medverkande förskollärarnas 

personuppgifter är endast kända utav respektive intervjuare och kommer inte delges. 

Namnen i studien är fingerade och information vilken inte tjänar syftet har utelämnats 

för att undvika identitetsröjning och upprätthålla respondenternas konfidentialitet. Det 

insamlade materialet används endast för denna studie. Med dessa åtgärder lever studien 

upp till Vetenskapsrådets etiska krav för forskning. 
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3 Resultat 
Här nedan redovisas resultaten vilka framkommit efter analysen beskriven ovan. De 

synliggjorda uppfattningarna stärks och förtydligas av citat från intervjuerna. Då studien 

är grundad i konstruktivismen där individen betonas hade en möjlig struktur varit att 

redovisa en respondent i taget. Detta ansågs dock otympligt och stakande, istället 

redovisas resultatet en frågeställning i taget. Alla respondenters delgivanden återfinns, 

antingen explicit genom citat eller implicit i en sammanfattande tolkning. För att 

underlätta läsning används samlingsnamn, exempelvis respondenterna eller 

förskollärarna, när samtliga medverkande angivit relaterade svar. Vid ett par tillfällen 

presenteras respondenterna även i delgruppen och då i relation till sin arbetsplats, 

exempelvis förskollärarna från stadsförskolan.  

3.1 En pedagogiskt god ljudmiljö 
I relation till frågeställningen ”Vad uppfattar förskollärarna vara en god ljudmiljö” har 

två synsätt synliggjorts genom en tolkning av hur respondenterna har uttryckt sina 

uppfattningar. Den ena är hur det är i en god ljudmiljö och den andra hur det inte är. 

3.1.1 En god ljudmiljö är 

Respondenterna Cecilia, Beata, Felicia och Alice anser att en god ljudmiljö är när det är 

tyst och/eller lugnt. Doris uttrycker att det är ”en mer bekväm ljudnivå...det är när man 

uppfattar vad alla barn säger tydligt och kan besvara dem”, hon framhåller vikten av 

kommunikation. Förskollärarna på landsbygdsförskolan påtalar att det i en god 

ljudmiljö talas med en normal samtalston och det endast förekommer ett sorl. Det är här 

återkommande att det förekommer ljud i en god ljudmiljö, det är med andra ord inte helt 

tyst. I relation till Doris påtalande om kommunikation påvisar det att förskollärarna 

uppfattar förskolan som en plats där ljud är en viktig komponent. Samtal och andra ljud, 

som exempelvis skratt, är återkommande, och nödvändiga delar av den pedagogiska 

verksamheten. 

3.1.2 En god ljudmiljö är inte 

En god ljudmiljö är utan skrik, gap och ljudnivån är inte för hög enligt Beata, Elin och 

Alice. De anser också att det inte är för stojigt och varken barn eller personal överröstar 

varandra. Elin påtalar att man i en god ljudmiljö är ”utan besvär” och drar slutsatsen att 

”man oftast tänker i negativa termer, för man tänker på att det är högt ljud”. De negativa 

termerna framgår även implicit från de andra förskollärarna genom deras sätt att 

formulera sig. Elin menar till exempel att det vid en god ljudnivå fungerar att vistas i 

barngruppen. Att uttrycka att något ”fungerar” indikerar att det också förekommer att 

det inte fungerar. Om förskollärarna inte kan vistas i barngruppen kan de omöjligen 

driva en pedagogisk verksamhet.  

3.2 Ljudmiljöns påverkan på förskollärare, barn och verksamhet 
På frågan ”Hur uppfattar förskollärarna att ljudmiljön påverkar verksamheten” har tre 

kategorier synliggjorts. Dessa kategorier är Negativa uppfattningar, Positiva 

uppfattningar och Tolerans. I analysen framkom att förskollärarnas uppfattningar av 

ljudmiljön och dess påverkan oftast relateras till en negativ ljudnivå. Förutom att 

respondenterna delger negativa påverkningar påvisar de även en negativ inställning 

genom att  använda sig av begreppet ljudnivå istället för ljudmiljö. Ingen av 

respondenterna använde begreppet ljudmiljö trots att intervjuarna gjorde det. 
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3.2.1 Negativa uppfattningar och konsekvenser av hög ljudnivå 

En mängd negativa påföljder av en hög ljudnivå har delgivits under genomförda 

intervjuer. Alice och Elin nämner trötthet både hos barn och personal. Doris berättar att 

hon upplever stress, koncentrationssvårigheter, kommunikationsstörningar och oro i 

barngruppen som följd av hög ljudnivå. Elin påtalar svårigheten att koncentrera sig vid 

till exempel telefonsamtal när barnen står bredvid och pratar. Cecilia har en hörselskada 

och uttrycker att hög ljudnivå bidrar till att ”efter en vecka är det kaos i hela 

huvudet...jag bara känner jag orkar inte”. Elin och Felicia uttrycker att tröttheten de 

utvecklat under arbetsdagen på grund av en hög ljudnivå påverkar resten av dagen och 

ibland även följande dagar. Felicia berättar att ”när jag kommer hem så vill jag inte ha 

på någonting utan då vill jag ha det tyst”. Tröttheten kan, enligt Alice, även ”påverka så 

man inte orkar vara så pedagogisk som man önskar”. Elin uttalar en oro för den 

påverkan den höga ljudnivån kan ha på barnens framtid och menar att de därför ”inte 

kan vistas i en miljö där det är jättehög ljudnivå hela dagen”. Cecilia upplever att 

hennes hörselskada uppstod i arbetet efter ungefär ett år i yrket då ett barn plötsligt 

skrek högt. Respondenterna påvisar både direkta och efterkommande konsekvenser av 

sin bullerexponering. De direkta försvårar det dagliga arbetet genom att, till exempel, 

varken barn eller personal kan koncentrera sig vid olika aktiviteter där koncentration 

behövs. Efterkommande påverkar genom att personalen exempelvis är trötta dagen efter 

en högljudd dag och inte orkar vara så pedagogiska som de önskar. 

3.2.2 Positiva uppfattningar och möjligheter i en god ljudmiljö 

En lugn ljudmiljö, menar Doris, bidrar till att barnen får lättare att koncentrera sig och 

lättare att kommunicera med varandra; 
 

Om det är en mer bekväm ljudnivå, då blir det lättare för barnen att koncentrera sig på det 

de gör, lättare att samtala med dem...man uppfattar vad alla barn säger tydligt och kan 

besvara dem. 

 

Doris visar att hon inte endast ser de negativa följderna utan även det positiva en god 

ljudmiljö kan medföra. Det indikerar att Doris har en målbild med ljudmiljöarbetet till 

skillnad från om hon endast fokuserat det negativa som ”ska bort”. 

3.2.3 Tolerans 

Alla förskollärarna menar att de ibland uppfattar att ljudnivån på förskolan är hög och 

påverkar dem i form av till exempel trötthet eller stress. Detta till trots påtalar Beata och 

Alice att de inte påverkas av detta eftersom det endast är vid enstaka tillfällen som 

ljudnivån är hög. Cecilia och Beata menar att förskolan har en god ljudmiljö även om 

den innehåller en del störande ljud;  
 

Vissa tillfällen på dagen är det högre ljudnivå men jag tycker i det stora hela att det är en 

god ljudmiljö...jag tycker inte att vi har en bullrig miljö, att det stör på något vis (Beata) 

 

I relation till att respondenterna uppger att det förekommer ljud i en god ljudmiljö 

(3.1.1) och att de godtar att ljudnivån ibland är hög, påvisar förskollärarna att de har en 

tolerans för skiftande ljudnivå och att det inte är tyst på förskolan. 

3.3 Åtgärder för en god pedagogisk ljudmiljö 
Nedan redogörs vad som framkommit i analysen i förhållande till frågeställningen ”Hur 

uppfattar förskollärarna sig arbeta för att främja en god ljudmiljö”. I respondenternas 

beskrivningar har det synliggjorts flera aspekter kring arbetet med ljudmiljön och de har 
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bildat kategorierna Organisation, Barn, Förskollärare samt Svårigheter. 

Respondenterna har angett ett rikt utbud av förhållningssätt, arbetssätt och material för 

att upprätthålla en god ljudmiljö. Denna del har varit den mest förekommande i 

datainsamlingen då flertalet respondenter varit fokuserade på att delge åtgärder. Detta 

går att koppla till förskollärarnas negativa inställning till ljudmiljön då åtgärder är 

sammankopplat med att något inte fungerar. Det kan även indikera på att 

respondenterna anser sig kunna påverka ljudmiljön i sina verksamheter. En tredje 

möjlighet är att det är normativt i form av att respondenterna förväntade sig att det var 

åtgärder intervjuarna ansåg viktigt och mest intressant/relevant att få ta del av. 

3.3.1 Att organisera en god ljudmiljö 

Alla respondenter uttrycker vikten av att dela på barngruppen för att hålla ljudnivån 

nere. De menar att de dels bildar grupper som har separata aktiviteter men även att 

pedagogerna i arbetslaget sprider ut sig på avdelningen för att möjliggöra för barnen att 

vistas i olika rum. Respondenterna på landsbygdsförskolan nämner att de organiserar 

avdelningen så att det finns rum där det ska vara tyst och lugnt samt rum där mer 

högljudda aktiviteter tillåts. Alla tillfrågade förskollärare nämner att mer högljudda 

aktiviteter uppmuntras till att ske utomhus. Cecilia och Felicia anger även andra fysiska 

åtgärder så som att använda möbler och skiljeväggar för att skärma av och dämpa ljud. 

Alice berättar att ”man kan få styra bort vissa lekar för att de inte funkar...det bara 

eskalerar så då kan det hända att man få byta till en annan aktivitet”. Cecilia menar att 

de gör medvetna leksaksinköp för att utesluta onödiga ljud. Hon nämner även likt Elin 

och Beata att de arbetar med material som har ljuddämpande effekt så som gardiner, 

mattor och filt i botten på lådor. För att undvika att behöva höja rösten använder 

förskollärarna på stadsförskolan sig av sånger vid olika övergångar mellan aktiviteter, 

de sjunger till exempel Ringeli rosen vid städning. Respondenterna visar genom sina 

delgivanden att de har flera olika sätt att organisera verksamheten för att främja en god 

ljudmiljö. De använder enkla ”knep” och gör medvetna val. 

3.3.2 Barnens roll i arbetet för en god ljudmiljö 

Beata påtalar vikten av att skapa aktiviteter som är givande och meningsfulla för 

barnen, hon menar att detta skapar ett intresse hos dem vilket i sin tur medför att de blir 

lugnare. Beata anser vidare att det är viktigt ”att vara här och nu med barnen” för att 

hjälpa dem fokusera och hålla nere ljudnivån. Fascination är även ett bra sätt att avleda 

negativa ljud och aktiviteter menar Felicia. Alla berättar att de vid högljudda situationer 

försöker lugna och dämpa barnen. Cecilia och Felicia nämner även att de använder 

tekniken att börja samtala med de mest högljudda barnen för att på så vis lugnt kunna 

dämpa hela barngruppen. Alice, Beata, Felicia och Cecilia lyfter att de själva pratar i 

normal samtalston eller börjar viska för att tvinga barnen att sänka sina röster.  Elin 

sammanfattar: 

 
Hela tiden så har du ju din röst, det är ju verkligen ett verktyg som du har som pedagog . 

Man kan viska och man kan prata tyst och då automatiskt blir det att barnen sänker sin röst 

också för de blir nyfikna på vad man säger. Och att man använder sig av de här 

överraskningsmomenten på samlingarna och när man ska samla barnen. Undrar vad vi har 

här, vad finns det i den här lådan? Då lugnar det ju också ned ljudet för att det blir en 

spänning så att då blir alla automatiskt tysta. 

 

Barnens beteende mot varandra är även i fokus enligt Cecilia, Elin och Beata. De 

uppmuntrar bland annat barnen att prata med varandra istället för att skrika. 

Förskollärarna ger uttryck för att om barnen trivs och uppmuntras så hålls ljudnivån 

nere. Ingen av respondenterna beskriver att de involverar barnen eller lär dem om 
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ljudmiljö mer än att de berättar för barnen att de inte ska skrika för att det gör ont i 

öronen. Förskollärarna uppmuntrar gott beteende hos barnen men medvetandegör inte 

barnen i någon större utsträckning om konsekvenserna av hög ljudnivå. Respondenterna 

visar både på metoder för att förebygga höga ljudnivåer (vara delaktiga) och minska en 

redan hög ljudnivå (korrigera barnen). 

3.3.3 Förskollärarens roll i arbetet för en god ljudmiljö 

Förhållningssätt var ett återkommande ämne under intervjuerna. Det framgår i alla 

respondenternas utsagor att de tänker på sitt eget agerande och inte bara korrigering av 

barnens beteende. Cecilia säger att ”vi måste ju vara goda förebilder”. Något annat alla 

förskollärarna framhåller är samarbete; de formulerar sig med ”man” och ”vi”. 

Förskollärarna visar på vikten av samspelthet i sitt bemötande och att ha en gemensam 

ståndpunkt. Beata menar att det är viktigt att man har flexibilitet i sitt arbetssätt;  

 
om man har det så kan till exempel i samlingen en pedagog om det inte faller i intresset, om 

inte det barnet tycker det är  intressant, att det kan gå ut tidigare eller göra något annat. 

 

Respondenterna påvisar att de har en viktig roll i arbetet för en god ljudmiljö och 

uttrycker en medvetenhet om deras effekt på barngruppen. 

3.3.4 Svårigheter i arbetet för en god ljudmiljö 

Samtliga respondenter anser att barngruppens storlek och antalet barn per rum har 

betydelse för ljudmiljön. Cecilia säger att ”om man har tjugoen barn och alla är inne så 

går det inte att hålla en acceptabel ljudnivå”. I relation till detta nämner hon även att 

vissa barn har ett högt röstläge och inte verkar kunna sänka rösten, detta menar även 

Felicia; ”vissa av våra barn här som pratar väldigt högt” oavsett situation. Alice, Cecilia 

och Elin lyfter att barnen ”triggar” varandra; om några pratar högt höjer även andra barn 

rösten för att bli hörda. Doris uttrycker att det ibland är så att ”alla pratar i munnen på 

varandra”. En förklaring till den höga ljudnivån söker Felicia och reflekterar ”om det är 

att de har så mycket stimuli runtomkring sig” som gör att de är högljudda. Cecilia 

påtalar att upprätthållandet av en god ljudmiljö är något som man bör arbeta mycket 

mer med för allas bästa. Hon menar dock att det inte är så lätt då finanser inte alltid 

finns att tillgå samt att det inte prioriteras. Elin nämner några enkla medel för att dämpa 

ljudnivå men även att det inte alltid är möjligt; 

 
ibland har vi ju hängt upp gardiner och tygveper på väggarna...och så hade vi mer i takena 

men det fick vi inte för brandinspektionen för att det var lättantändligt när det kom närmare 

lampor och sånt där. Så då vi fick det, hade vi mycket mer som hängde från taket. Men det 

har vi fått ta bort. 

 

Doris nämner kort att det i vissa av rummen kan uppstå eko. Enligt Felicia är ljudet 

”ihåligt” i vissa av miljöerna och hon ”tycker inte att plattorna i taket fyller den 

funktionen som de bör”. Respondenterna uttrycker en komplexitet och begränsning i sitt 

arbete för en god ljudmiljö och visar även här att de tenderar att ha en negativ 

inställning till ljudmiljö.  
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4 Diskussion 
Två olika diskussioner förs under denna rubrik, metod och resultat. I metoddiskussion 

reflekteras vad som fungerat och inte fungerat med den valda metoden samt varför det 

har det eller ej. Resultatdiskussion handlar istället om vad resultatet visar och hur det 

förhåller sig till tidigare forskning. I denna del framkommer våra reflektioner. 

4.1 Metoddiskussion 
Vi upplever att vårt val att använda kvalitativa intervjuer har fungerat väl för studiens 

syfte. Att sitta ned och samtala med respondenterna har möjliggjort ett synliggörande av 

var persons individuella uppfattningar. Trots att intervjuerna inte värderas mot varandra 

är vi ifrågasättande till om intervjuerna har genomförts på likvärdigt sätt. Dels på grund 

av att vi har varit två som gjort tre intervjuer var och dels för att intervjuerna emellan 

varierar då vi efter hand blivit mer erfarna. Mellan första och tredje intervjun utvecklade 

vi ett mer medvetet sätt att intervjua och hade uppmärksammat hur funktionella 

intervjufrågorna var. Vid sista intervjun hade vi utvecklat en medveten strategi för 

lämpliga följdfrågor och en tydligare medvetenhet om hur viktigt det var att lyssna in 

respondenternas svar. Under de första intervjuerna lade vi stor tillförlit till 

ursprungsfrågorna för att sedan under transkriberingen uppmärksamma brister i 

frågeformuleringarna. Vi upplevde att respondenterna tolkade orden i intervjufrågorna 

annorlunda än vi och därför fick vi anpassa följdfrågor för att tydligare ringa in vårt 

syfte. Det blev dock tydligt att individer tolkar samma sak olika och av denna anledning 

var det av stor nytta att vara öppen och lyhörd för att undvika att ställa ledande frågor. 

På grund av respondenternas olikheter upplever vi att det inte varit ett problem att ha 

genomfört intervjuerna separat. Även fast vi ställt olika följdfrågor har det ändå varit 

respondenternas individuella skillnader som innehållt de största olikheterna snarare än 

vår variation av följdfrågor. I efterföljande analys har variationen mellan 

respondenternas tolkningar varit berikande då det bidragit till diskussioner kring olika 

begrepps innebörd och hur viktigt det är att ha ett medvetet ordval. Olikheterna i 

intervjuerna vi först ansåg var en brist visade sig vara en tillgång i vår analys och 

strävan efter att besvara syftet.  

 

Vårt bekvämlighetsurval har varit funktionellt då detta urval har möjliggjort för oss att 

intervjua sex respondenter vilka alla frivilligt deltagit och öppet velat dela med sig av 

sina erfarenheter. En nämnvärd avvikelse är att en av respondenterna endast vistas 

deltid på avdelningen de andra förskollärarna arbetar på. Det gör att vissa av hennes 

uttalanden är från en separat verksamhet men vi anser ändå respondentens delgivanden 

vara relevanta. Vår studie har inte fokus på förskollärare från samma arbetsplats; det var 

ett fördelaktigt men ej nödvändigt urval för att tydliggöra att ljudmiljön upplevs olika 

trots liknande exponering. En risk med bekvämlighetsurvalet är däremot att 

respondenterna på grund av vår tidigare relation kanske överanstränger sig att svara på 

frågorna. Med det menar vi, likt Trost (2004), att de svarar det de tror att vi vill höra och 

inte nödvändigtvis vad de själva tycker. Genom detta finns en risk att respondenterna 

tolkar in vår mening med att undersöka området och svarar därefter. Det märktes att de 

medverkande förskollärarna följde normen att förskolans ljudmiljö är bullrig men 

frågan är om det är på grund av dem själva eller för att vi projicerat våra värderingar. Vi 

anser att vi i våra frågeformuleringar lyckats neutralisera normeringen och att vi med 

vårt medvetna förhållningssätt undvikit att ställa ledande frågor eller ha ett tonfall som 

låter värderande. Genom detta upplever vi att respondenterna svarat utifrån sig själva 

och inte vad de tror vi förväntar oss att de ska svara. 
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Att använda begreppet ljudmiljö anser vi haft önskvärd effekt dock med vissa 

begränsningar. Vi har iakttagit att respondenterna själva inte använder det i sina svar 

utan faller tillbaka på ljudnivån. En tänkbar åtgärd för att hålla intervjun mer neutral och 

icke-normativ hade varit att börja intervjun med att förklara  vad vi menar med 

ljudmiljö. Då är det möjligt att intervjuerna fått mer fokus på själva ljudmiljön och inte 

bara ljudnivån. Det hade även kunnat tänkas avleda de av respondenterna som blev 

”åtgärdstunga”, alltså gav ett rikt utbud på åtgärder men tunt med definitioner av 

ljudmiljö och hur den påverkade dem. Den nuvarande användningen av begreppet 

ljudmiljö har dock givit oss ett stort utbud av intressanta iakttagelser och hjälpt oss 

besvara vårt syfte. Om vi hade definierat ljudmiljö för respondenterna är det möjligt att 

vi inte fått samma resultat och hade kanske inte alls fått svar på vårt ursprungliga syfte. 

 

Några av respondenterna uttryckte att de var obekväma med att spelas in men de gav 

ändå sitt medgivande. Vi upplevde att de var nervösa men detta till trots  uppfattar vi 

deras delgivanden som genuina och sanningsenliga. En av respondenterna önskade även 

att hon hade fått intervjufrågorna i förhand men det hade vi diskuterat innan och 

beslutat att inte göra. Detta eftersom vi ville att alla skulle ges samma förutsättningar 

och att det skulle bli respektive individs tankar och inte arbetslagets, vilket hade kunnat 

bli konsekvensen om de givits tid att diskutera innan. Med mer tid att reflektera hade de 

även haft tid att fundera över sitt agerande och tyckande vilket har både för- och 

nackdelar. Fördelarna är att de som inte var så medvetna innan fått chans att bli det och 

att de inte endast gjorde gissningar över hur de blev påverkade. Nackdelen är att 

respondenterna eventuellt skulle censurera sig och lägga mer tanke på hur de skulle 

uttrycka sig än vad de skulle uttrycka. I slutändan är vi nöjda med vårt val att inte dela 

ut intervjufrågorna i förhand eftersom vi upplever att respondenterna, genom detta, 

utgick från sina egna uppfattningar och erfarenheter i intervjuerna. 

 

Att respondenternas delgivelser analyserades genom att granska dem utifrån studiens 

frågeställningar gjorde att resultatet tydligare förhöll sig till studiens syfte. Under hela 

analysprocessen fokuserades de enskilda respondenternas uppfattningar av ljudmiljö 

och dess påverkan på dem själva och verksamheten i enlighet med studiens 

konstruktivistiska utgångspunkt. Att analysera utifrån frågeställningarna anser vi ha 

bidragit till att tillföra en mer nyanserad bild av att individer uppfattar sin omvärld 

olika, vilket vi menar är viktigt att beakta. Om respondenternas delgivelser istället 

analyserats var för sig hade risken varit att resultatredovisningen inte hade bidragit med 

synliggörandet av att individer uppfattar liknande situationer olika och därav även 

påverkas olika.  

4.2 Resultatdiskussion 
I resultatet fanns att förskollärarna angav två olika förklaringar till vad god ljudmiljö är. 

Det synliggjordes positiva och negativa ståndpunkter. De positiva inställningarna 

uppfattar vi vara inriktade mot att det i en god ljudmiljö är möjligt att kommunicera på 

ett tillfredsställande sätt. Bistrup (2002) belyser kommunikationens vikt för barns 

språkutveckling och vi menar att förskollärarna genom sina utsagor synliggör att de är 

medvetna om ljudmiljöns roll i den pedagogiska verksamheten. De negativa 

inställningarna anser vi visar på den problematik som exempelvis Persson Waye et al 

(2010) samt Nilsson och Persson Waye (2010) lyfter med plötsliga ljud så som skrik. Vi 

finner det intressant att trots vår efterfrågan vad en god ljudmiljö är så har flera av 

respondenterna berättat vad de inte vill att den ska innehålla. Vi anser att det kan bero 
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på att man i allmänhet har en negativ inställning till hur ljudmiljön är i förskolan, vilket 

Elin själv påtalar, och även att ljudkällorna på förskolan ofta är oregelbundna och därför 

oförutsägbara. Arbetsmiljöverket (2005) pekar på att det är okontrollerbarheten som gör 

att ljuden på förskolan upplevs som störande. En annan upptäckt som synliggör negativa 

inställningar är att alla förskollärarna använder begreppet ljudnivå istället för ljudmiljö, 

vi menar att detta indikerar att de relaterar ljudmiljö till hög ljudnivå. Vår tanke med att 

fråga efter ljudmiljön var att öppna för eventuella uppfattningar om akustik och 

ljudkvalité samt inkludera positiva upplevelser. Doris och Felicia nämner eko och att 

ljudet är ihåligt men det är mer ett konstaterande än en förklaring av ljudmiljön. Det 

Felicia även påtalar är att de åtgärder lokalerna fått, bland annat ljudabsorberande 

plattor i taket, inte hjälper och det är olyckligt. Som Cecilia uttalar kan det vara svårt av 

finansiella skäl att få bullerdämpande material och att de då inte uppfattas fylla sin 

funktion menar vi är ett stort misslyckande, det bör finnas någon form av uppföljning 

när åtgärder genomförs för att utreda om de anses fungera. Vi menar att det utan 

uppföljning av genomförda åtgärder är omöjligt att veta om individerna i verksamheten 

uppfattar att de fungerar. Eftersom var individ erfar världen utifrån subjektiva 

uppfattningar är det omöjligt att påstå att alla individer anser att åtgärder som 

genomförs uppfyller deras individuella förväntningar. Uppföljning möjliggör då att 

pedagogerna kan synliggöra för sig själva och varandra hur och om åtgärderna 

motsvarar deras förväntningar, även vad de anser skulle kunna förbättras ytterligare. Vi 

menar att detta förhållningssätt synliggör för pedagogerna hur de kan fortsätta arbeta för 

en god pedagogisk verksamhet.  

 

Likt vid frågan om vad en god ljudmiljö är har även frågan om ljudmiljöns påverkan 

synliggjort att respondenterna har ett tudelat förklaringssätt; negativt samt positivt. 

Doris var ensam om att nämna att ljudmiljön kan ha den positiva följden att 

kommunikation blir lättare och koncentrationen bättre. Genom hennes uttalande 

upplever vi att hon har en positiv syn på hur ljudmiljön kan påverka verksamheten och 

det menar vi indikerar att Doris ser möjligheter framför hinder. Det anser vi, likt 

pedagogerna i Bullret bort! (Socialstyrelsen, 2010), är en viktig komponent i att arbeta 

för en god ljudmiljö. Denna inställning tillsammans med medvetenheten om de negativa 

konsekvenserna anser vi vara goda förutsättningar för att aktivt forma sin verksamhets 

ljudmiljö till det önskvärda, till förmån för den pedagogiska verksamheten. De negativa 

påverkningarna förskollärarna nämner är liknande de som framkommer i forskning av 

bland andra Sjödin et al (2012). Med andra ord verkar det finnas vissa effekter av 

negativ ljudmiljö som är vanligt förekommande. Vi reflekterar över att trots att 

exempelvis Skövde kommun (2001; 2003) påvisade problematiken kring bullrets 

effekter för ett decennium sedan indikerar Sjödin et als studie (2012) att problemen 

kvarstår idag. Vi undrar vad som har hänt inom området och varför det trots 

kontinuerlig forskning fortfarande är ett problem?  

 

Vi upplever att respondenterna uppfattar att deras verksamheter innehar en hög ljudnivå 

(”dålig” ljudmiljö) och att vissa åtgärder, så som ljuddämpande bord och absorberande 

plattor i taket, har blivit vanligare. Felicia och Elin var under sina intervjuer generösa i 

sitt delgivande om utbudet av åtgärder. Vår tolkning är att de vill påverka sin ljudmiljö 

och använder tillgängliga medel för att förbättra den. Vi upplever att respondenterna 

arbetar utifrån förutsättningar som finns att tillgå men de begränsas även på grund av 

dem. Vi har genom efterforskningar för denna studies syfte fått ta del av material 

(Socialstyrelsen, 2010; Miljösamverkan Västra Götaland, 2009) som visar på 

möjligheter för att främja god ljudmiljö i förskolor. Respondenterna delger inte att de 
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tagit del av dessa material. Om förskollärarna gavs mer tid att ta del av forskning menar 

vi att begränsningar kan minskas och ytterligare möjligheter att förändra verksamheten 

skapas. Medan forskning kan hjälpa förskollärarna att se möjligheter i deras 

förhållningssätt finns det yttre hinder för fysiska åtgärder. Exempelvis uttalar Cecilia att 

det borde vara en självklarhet att förskolan ska få finanser för att kunna tillämpa fysiska 

åtgärder för bullerreducering; en god ljudmiljö/arbetsmiljö borde inte vara en 

budgetfråga. Det är möjligt att pengar och informationsbrist är svaret på vår fråga varför 

det inte hänt mer inom området under de senaste tio åren.  

 

Idag är folkhälsa en stor fråga i vårt land och vi ser ljudmiljön i förskolan som en viktig 

komponent i att främja folkhälsa. I nuläget befinner sig en stor grupp barn och vuxna 

inom förskoleverksamhet och detta medför att många riskerar bullerexponering. Sjödin 

et al (2012) nämner konsekvenser som hörselnedsättning och Grebennikov och Wiggins 

(2006) tillägger stress. Det är svårt att förutspå de långsiktiga följderna 

bullerexponering har på förskolebarn och personal. Däremot kan vi utläsa att våra 

respondenter upplever att de ibland är trötta, stressade och har 

koncentrationssvårigheter. Att bedriva en god pedagogisk verksamhet under de 

förutsättningarna blir komplext. Förskolläraryrket sätter stora krav på god 

kommunikation (Utbildningsdepartementet, 2010) och Arbetsmiljöverket (2005) menar 

att det är svårt att uppnå i en hög ljudmiljö med följden att prestations- och 

ambitionsnivåerna sänks på längre sikt. Vi menar att pedagogerna riskerar begränsas i 

sin möjlighet att bedriva en god pedagogisk verksamhet då kommunikationen är viktig i 

förskolan. Respondenterna uttrycker att de har ett medvetet förhållningssätt men vi 

anser att deras svar indikerar att det inte räcker. Vi ser att de försöker påverka miljön 

genom avskärmning, delade barngrupper och materialval men anser sig motarbetas 

genom budgetering, bristande information eller reglementen om till exempel 

brandsäkerhet. 

 

En intressant iakttagelse från resultatet är att Cecilia, Beata och Alice menar att deras 

verksamhet ibland innehåller faktorer som en god ljudmiljö, enligt dem, inte ska 

innehålla men ändå anser sig arbeta i en god ljudmiljö. Arbetsmiljöverket (2005) lyfter 

att den exponerade upplever buller som mindre störande om det är en del av 

verksamheten den verkar i. Detta menar vi är fallet i förskolan eftersom en stor del av 

bullret kommer från vardagliga aktiviteter som innehåller bland annat skratt, skrik och 

slamrande leksaker. Av denna anledning har vi funderat över ifall förskolepersonal har 

en högre acceptans för höga ljudnivåer än personal på andra arbetsplatser. På ett kontor 

är ljudnivån i genomsnitt 55 dB (Leather, Beale & Sullivan, 2003) vilket är betydligt 

lägre än den ekvivalenta ljudnivån på drygt 80 dB Skövde kommun (2001) uppmätt på 

förskolor. Vi menar att ljudmiljön i förskolan accepteras som en god arbetsmiljö trots 

sina brister i relation till andra arbetsplatser. 

 

Forskning (Lindström et al, 2011; Bistrup 2002) berättar att trots ett medvetet arbete 

med att sänka ljudnivån finns det individer som har ett högt röstläge. Felicia och Cecilia 

reflekterar också över detta att vissa barn inte verkar kunna stanna på ett lägre röstläge 

trots påminnelser. Felicia funderar om det är så att barnen har för mycket stimuli runt 

sig. Genom att dela på barngruppen, vilket alla respondenter säger att de gör, skulle det 

innebära att ljudnivån går ned då mängden stimuli begränsas. Dessutom blir det färre 

barn som kan ”trigga” varandra menar Elin, Cecilia och Alice. De medverkande 

förskollärarna är eniga om att mindre barngrupper har effekt på ljudnivån men att det 

inte är tillräckligt. Frågan är om det, med tanke på faktumet att vissa människor har ett 
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kontinuerligt högt röstläge, går att hålla en låg ljudnivå där muntlig kommunikation är 

ett måste? Cecilia anser att det inte går att hålla en acceptabel ljudnivå när det är en stor 

barngrupp och alla är inne, även om de pratar i ”normal” samtalston. Uttalandet 

reflekterar motiveringen till att dela barngruppen.  

 

Elin och Felicia uttrycker att de upplever trötthet efter arbetsdagen och behöver tid för 

återhämtning under sin fritid. Utvecklandet av trötthet efter en arbetsdag är någonting 

som uppmärksammats även hos de medverkande i Persson Waye et al (2010) studie 

som delgivit att buller främst påverkat dem genom mental och auditiv trötthet. Att Elin 

och Felicia nämner att de vill ha det tyst runtomkring sig när de kommit hem efter en 

arbetsdag kan vara ett tecken på att de utsätts för ljudnivåer som påverkar dem negativt. 

Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) samt Landström et al (2003) visar i sina 

studier att fritiden inte räcker till för återhämtning. Tysta stunder är därför 

eftersträvansvärt på förskolan enligt Skövde kommun (2001;2003). Vi ser 

problematiken kring stora barngrupper eftersom det kan bli svårare för personal att gå 

undan och få tyst tid. Däremot anser vi att det inte är att gå undan från barngruppen som 

ska vara det mest prioriterade att försöka organisera. Istället menar vi att det behöver 

samtalas kring verksamhetens materiella, organisatoriska och pedagogiska möjligheter 

för att synliggöra vad som kan göras i arbetet för att upprätthålla en god ljudmiljö. En 

ytterligare reflektion är att det kan vara lättare att genomföra förändringar om läget 

accepteras istället för att kontinuerligt önska en mindre barngrupp. Genom att acceptera 

situationen kan tillgängliga medel och resurser tillämpas för att förbättra ljudmiljön i 

den aktuella verksamheten. 

 

Möjlighet att påverka sin arbetssituation är en avgörande del för att uppfatta sin 

arbetsmiljö som god (Arbetsmiljöverket, 2012). Det medför att ljudmiljön bör göras 

möjlig för förskollärarna att förändra, inte enbart med hjälp av förändrat 

förhållningssätt, utan även genom finansiella medel. Skövde kommun har genom sina 

rapporter (2001; 2003) tagit steg framåt i främjandet av goda ljudmiljöer för barn och 

ungdomar. Som vi skrev ovan undrar vi dock vad som hände sen? Miljösamverkan 

Västra Götaland har tagit fram ett arbetsmaterial som behandlar förskolan och skolans 

ljudmiljö men detta material är inget vi sett ute i verksamheterna, detsamma gäller 

Socialstyrelsens (2010) Bullret bort!. I dagsläget verkar det vara ”mycket prat och lite 

verkstad” och det behöver vändas. Vi anser att förskollärare behöver få mer information 

och inspiration för att gå ifrån en ljudmiljö som är ”acceptabel” till en som är god. Vi 

har i vår studie belyst komplexiteten i individers olika uppfattningar och vårt resultat 

visar att dessa uppfattningar påverkar hur individerna upplever sig påverkas, samt i 

vilken grad, av ljudmiljön de är verksamma i. För att ge förskolepedagoger möjligheten 

att driva bästa tänkbara verksamhet behöver de, och barnen, få vistas i en miljö som 

anpassas efter deras behov och förutsättningar. Vi (förskollärare) ansvarar för att barnen 

utvecklas till sin fulla potential och då behövs en miljö där god kommunikation och full 

koncentration är möjlig. Vår slutsats är att förskollärarna påverkas av ljudmiljön och att 

en av de fruktsamma metoderna i det bullerförebyggande arbetet är att vara en 

närvarande och delaktig pedagog som ger barnen en intressant och spännande vistelse 

på förskolan. 
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4.3 Fortsatt forskning 
Tidigare forskning visar att buller försämrar barns språkutveckling och vår studie har 

kommit fram till att förskollärare anser att det finns buller på förskolan som påverkar 

deras välmående och arbete. Barnen vistas i samma miljöer och kan även de antas 

påverkas av ljudmiljön. Förutom deras välmående och förmåga att lära (”arbeta”) 

påverkas de även genom att pedagogerna begränsas i sin möjlighet att driva bästa 

möjliga pedagogiska verksamhet. I fortsatt forskning vore det intressant att undersöka 

hur barn uppfattar förskolans ljudmiljö och om de upplever att de påverkas. Den 

forskning Maxwell och Evans (2000) genomfört var baserad på lärarnas bedömning av 

elevernas prestationer i tyst respektive hög ljudnivå. Det vore även intressant att 

undersöka om barnen själva upplever skillnad på prestation i olika ljudmiljöer. Om 

barnen upplever skillnad och görs medvetna om detta är de troligtvis benägna att bidra 

till att skapa en god ljudmiljö och ha större förståelse för varför det är viktigt. 

 



 

 

5 Referenser 
Arbetsmiljöverket. (2005). BULLER – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt 

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. [Elektronisk] 

Författningssamling (2005:16). Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig: 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_16.pdf [Hämtad: 2012-12-07] 

 

Arbetsmiljöverket. (2012). Kunskapsöversikt – Den goda arbetsmiljön och dess 

indikatorer. [Elektronisk] Rapport (2012:7). Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Tillgänglig: http://av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_07.pdf 

[Hämtad: 2012-12-07] 

 

Bistrup, M.L. (2002). Preventing noise in day-care settings. I Bistrup, M.L. (red.). 

Children and noise – prevention of adverse effects. (s. 49-82). Köpenhamn: 

National institute of public health.  

 

Grebennikov, L. (2006). Preschool teachers’ exposure to classroom noise. International 

Journal of Early Years Education 14(1), 35-44. 

 

Grebennikov, L. & Wiggins, M. (2006). Psychological Effects of Classroom Noise on 

Early Childhood Teachers. The Australian Educational Researcher 33(3), 35-53. 

 

Grohne Riley, K. & McGregor, K. K. (2012). Noise Hampers Children’s Expressive 

Word Learning. Language, Speech, and Hearing Services in Schools 43, 325–337. 

 

Landström, U., Nordström, B., Stenudd, A. & Åström, L. (2003). Effekter av 

barngruppernas storlek på buller och upplevelser bland personal inom förskolan. 

[Elektronisk] Rapport (2003:6). Arbetslivsinstitutet. Tillgänglig: 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2003/arb2003_06.pdf [Hämtad: 2012-12-07] 

 

Leather, P., Beale, D. & Sullivan, L. (2003). Noise, psychosocial stress and their 

interaction in the workplace.  Journal of Environmental Psychology 23, 212-222. 

 

Lindström, F., Persson Waye, K., Södersten, M., McAllister, A. & Ternström, S. 

(2011). Observations of the Relationship Between Noise Exposure and Preschool 

Teacher Voice Usage in Day-Care Center Environments. Journal of Voice 25 (2), 

166-172. 

 

Lärarförbundet. (1996). Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar. 

Stockholm: Lärarförbundet. 

 

Maxwell, L. E. & Evans, G. W. (2000). The Effects of Noise on Pre-school Children's 

Pre-reading Skills. Journal of Environmental Psychology 20, 91-97. 

 

Miljösamverkan Västra Götaland. (2009). Visst ska det låta! [Elektronisk] 

Informationsblad. Miljösamverkan Västra Götaland. Tillgänglig: 

http://www.miljosamverkan.se/upload/Regionkanslierna/Milj%C3%B6samverkan

/Inomhusmilj%C3%B6/Bullerblad_2_ORIG.pdf [Hämtad: 2012-12-17] 

 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_16.pdf
http://av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_07.pdf
http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2003/arb2003_06.pdf
http://www.miljosamverkan.se/upload/Regionkanslierna/Milj%C3%B6samverkan/Inomhusmilj%C3%B6/Bullerblad_2_ORIG.pdf
http://www.miljosamverkan.se/upload/Regionkanslierna/Milj%C3%B6samverkan/Inomhusmilj%C3%B6/Bullerblad_2_ORIG.pdf


 

Nationalencyklopedin. (2012a). Buller. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/buller [Hämtad: 2012-09-13] 

 

Nationalencyklopedin. (2012b). Arbetsmiljö. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/arbetsmiljö/117073 [Hämtad: 2012-12-

07] 

 

Nationalencyklopedin. (2012c). Decibel. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/decibel [Hämtad: 2012-12-14] 

 

Nielsen, K. & Persson Waye, K. (2010). En kartläggning av ljudmiljön och 

personalhälsa I Stenungsunds förskoleklasser och årskurserna 1-3. [Elektronisk] 

Rapport (132). Arbets- och miljömedicin, Göteborg. Tillgänglig: 

http://www.science.gu.se/digitalAssets/1301/1301604_Rapport_132_Ljud_i_skol

or.pdf [2012-12-07] 

 

Persson Waye, K., Agge, A., Hillström, J. & Lindström, F. (2010). Being in a pre-

school sound environment – annoyance and subjective symptoms among 

personnel and children. 39th International Congress on Noise Control 

Engineering 2010 (INTER-NOISE 2010). (s 1026-1032). Lissabon, Portugal 13-16 

juni 2010. 

 

Phillips, D.C. & Soltis, J. (2010). Perspektiv på lärande. Stockholm: Nordstedts. 

 

Sjödin, F., Kjellberg, A., Knutsson, A., Landström, U. & Lindberg, L. (2012). Noise 

Exposure and Auditory Effects on Preschool Personnel. Noise & Health 14 (57), 

72-82. 

 

Skövde kommun. (2001). Rapport från projekt Buller i barn och ungdomsmiljöer del 

ett, inom Skövde kommun. Skövde: Miljö- och hälsoskyddskontoret. 

 

Skövde kommun. (2003). Rapport från projekt Buller i barn och ungdomsmiljöer del 

två, inom Skövde kommun. Skövde: Miljö- och hälsoskyddskontoret. 

 

Socialstyrelsen. (2010). Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Söderberg, L., Landström, U. & Kjellberg, A. (2001). Ljudmiljön i förskolor och dess 

inverkan på upplevelse och hälsa bland personal. [Elektronisk] Rapport 

(2001:11). Arbetslivsinstitutet. Tillgänglig: 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2001/arb2001_11.pdf [Hämtad: 2012-12-07] 

 

Trost, J. (2004). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet. (2010). Läroplanen för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: 

Fritzes. 

 

http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/buller
http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/arbetsmiljö/117073
http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/decibel
http://www.science.gu.se/digitalAssets/1301/1301604_Rapport_132_Ljud_i_skolor.pdf
http://www.science.gu.se/digitalAssets/1301/1301604_Rapport_132_Ljud_i_skolor.pdf
http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2001/arb2001_11.pdf


 

Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [Hämtad: 2012-11-14] 

 

Von Glasersfeld, E. (1995). A Constructivist Approach to Teaching. I Steffe, L. P. & 

Gale, J. (red.). Constructivism in Education. (s. 3-16). Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

Von Glasersfeld, E. (2000). Problems of Constructivism. I Steffe, L. P. & Thompson P. 

W. (red.). Radical Constructivism in Action: Building on the Pioneering Work of 

Ernst von Glasersfeld. (s. 3-9). London: RoutledgeFalmer. 

 

World Health Organisation. (1999). Guidelines for Community Noise. [Elektronisk] 

Riktlinjer. WHO. Tillgänglig: http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf 

[Hämtad: 2012-12-14] 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf


 

 

6 Bilagor 

Bilaga 1- Intervjufrågor 
 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Har du något känt/medicinskt problem med hörseln? 

 Vad anser du vara en god ljudmiljö? 

 Hur upplever du ljudmiljön på förskolan? 

 Upplever du att ljudmiljön skiljer sig på olika platser i verksamheten, om ja – 

hur? 

 Hur arbetar du för att främja/upprätthålla en god ljudmiljö? 

 Hur påverkar ljudmiljön det pedagogiska arbetet? Positivt/negativt? 

 Hur påverkar ljudmiljön din arbetsprestation? 

 

  



 

Bilaga 2 – Visst ska det låta! 

  



 

 
  



 

 
  



 

 


