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_____________________________________________________________ 
                     
Studien belyste pedagogers upplevelser av ljudmiljön i förskolan samt hur de säger sig 
planera och organisera den pedagogiska verksamheten för att främja en god ljudmiljö. 
Studien var angelägen på det vis att det är viktigt att pedagoger inkluderar ljudmiljön i 
verksamheten och ser till att den inte utgör ett hinder för barns lärande och utveckling. 
En medvetenhet om det pedagogiska uppdraget är en viktig del, så att barn och 
pedagoger inte exponeras för skadligt ljud mer än nödvändigt. Förskolan ska erbjuda 
barnen en verksamhet där barn och pedagoger trivs och mår bra tillsammans. Därför är 
det betydelsefullt att arbetet kring ljudmiljön hålls levande. Utifrån studiens syfte valde 
vi att genomföra en empirisk undersökning, med hjälp av enkät och intervju. De två 
teoretiska utgångspunkterna för studien var det miljöpsykologiska perspektivet, som 
avser att beskriva hur individen påverkas av och påverkar miljön. Denna påverkan är 
individuell. Den andra teorin som valdes var den sociokulturella, som förklarar lärande 
som något som sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Resultatet visade att 
pedagoger upplever en hög ljudnivå i förskolan och att de påverkas negativt av den, 
såväl fysiskt som psykiskt. Resultatet visade även att pedagoger säger sig inkludera 
ljudnivån när de planerar och organiserar verksamheten. Utifrån vad pedagogerna säger 
har tre perspektiv urskilts såsom: pedagogens roll, barnet som medaktör och rummet 
som verktyg. I diskussionen behandlas konsekvenser av exponeringen av en hög 
ljudnivå och hur den kan påverka barns utveckling och lärande. Diskussionen belyser 
även det pedagogiska uppdraget utifrån den yttre och inre organisationen.  
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This study strives, firstly, to make the reader aware of how preschool teachers 
experience the noise level in preschools. Secondly, the study accounts for how the 
mentioned teachers express how they plan and organize the school activities in 
accordance to the sound environment. This subject is important because noise can 
interrupt the children’s development and learning. The teachers ought to be aware of 
their teaching assignment, so that neither children nor teachers are exposed to more 
noise than necessary. The preschool must provide a school environment where both 
children and teachers are comfortable and feeling well when being together. Therefore 
must there be a continuance in the work to keep the noise to a minimal level. In 
accordance with the aim of this study we have taken advantage of an empirical study, 
with the help of a survey and an interview. There were two theoretical starting points; 
the first was the perspective of environmental psychology which strives to describe how 
the individual is affected by and affects the environment. The second starting point was 
the social cultural perspective, which focuses on how individuals develop in social and 
cultural relationships. The result of the study clearly showed that the teachers 
experience a high noise level which affects them negatively, physically as well as 
psychologically, even though they express that they include the noise level as a factor 
when planning activities. Based on what the teachers express, three perspectives could 
be found such as; the teacher´s role, the co-operating child´s role and the organization 
of the environment. Finally, the consequences of exposing children for a high noise 
level are discussed. The discussion also highlights the educational mission by the 
external and internal organization. 
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1. Bakgrund 
 
I detta avsnitt beskrivs studiens motiv och syfte. 
 

1.1 Inledning 
Ljudet har betydelse för att vi människor ska kunna höra och förstå varandra. 
Människan påverkas av ljudet, då hon lever i en miljö där hon ständig exponeras för 
varierade ljud. I förskolan samspelar barn och barn samt barn och vuxna i samband med 
planerade pedagogiska aktiviteter, spontana aktiviteter samt vardagliga rutiner. Ljud 
bildas där barn och vuxna befinner sig. Det kan exempelvis vara samtal i varierad 
samtalston, skratt, gråt, sång, musik, skrik och ljud från leksaker samt olika material. 
Andra ljud från exempelvis ventilationer kan upplevas obehagligt, den är sällan hög 
utan snarare låg men kan ha en frekvens som är störande.  Ibland kan ljudnivån bli så 
hög att en del barn har svårt att koncentrera sig.  Enligt publikationen Buller bort 
(Socialstyrelsen, 2010) beror den höga ljudnivån som uppstår i förskolan vanligtvis på 
den verksamhet som bedrivs. Ibland kan den höga ljudnivån bli bekymmersam för barns 
möjlighet att koncentrera sig, prestera, arbeta och lära. Att exponeras och vistas i en för 
hög ljudnivå en längre tid kan ge upphov till exempelvis sömnstörningar och bestående 
hörselskador. I samma publikation beskrivs att det är viktigt att pedagoger i förskolan 
arbetar för att sänka ljudnivån och minska uppkomsten av för höga ljud i verksamheten. 
Förskolans uppdrag är att skapa en miljö som är både berikande för lärande, utveckling 
och främjande av hälsa. I förskolans läroplan står det att: ”Omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” 
(Skolverket, 2010, s.5).  
 
Forskning visar att såväl barn som pedagoger påverkas på ett ohälsosamt sätt, samt att 
det försvårar barnens möjlighet att koncentrera sig, utvecklas och lära. Ahnquist och 
Bremberg (2010) diskuterar sambanden mellan hälsa och lärande. De menar att en god 
hälsa ger goda prestationer och på liknande sätt påverkar prestationerna hälsan. 
Författarna framhåller att ljudnivån kan påverka barns läsförmåga, koncentration samt 
problemlösningsförmåga, vilket då innebär negativa effekter på barns utveckling och 
lärande. I förskolans läroplan står det att pedagogerna ska arbeta för att ”erbjuda en god 
miljö för utveckling, lek och lärande” (Skolverket, 2010, s.11). Inom ramen för två 
forskningsprojekt av Persson Waye och Nielsen (2010) samt Persson Waye, Hult och 
Larsson (2011) beskrivs att det går att förbättra ljudnivån genom att inkludera ljudnivån 
i verksamheten utifrån rapporternas resultat. Resultatet visar att det går att omorganisera 
förskolans miljö för att därmed skapa en lägre ljudnivå. Persson Waye påpekar i 
Arbetsmiljöforskning (2011) att då pedagoger är aktiva och deltar i barns lek sänks 
ljudnivån. 
 
I Skolverkets (2005) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan ges råd för 
kommunens tillsynsarbete av förskolans inne- och utemiljö. Ljudnivån är en del av den 
fysiska arbetsmiljön för såväl barn som vuxna. Dock omfattas endast personalen inom 
förskolan av arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2011), vilket indirekt även berör 
förskolebarnen. Miljöhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2013) påpekar att barnen är 
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beroende av de vuxna i sin omgivning och kan inte välja den miljö de ska befinna sig i. 
Mot bakgrund av detta anser vi är det motiverat att studera ljudnivån i förskolan.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vi har valt att studera ljudnivån i förskolan då vi upplever en hög ljudnivå i 
verksamheten som påverkar såväl barn som vuxna på ett ohälsosamt sätt, samt även 
påverkar barns möjligheter till lärande. Syftet med studien är att undersöka hur 
pedagoger upplever och resonerar kring ljudnivån i förskolans praktik samt på vilket 
sätt ljud utgör ett perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska 
verksamheten.  
 
Hur upplever och resonerar pedagogerna kring ljudnivån i förskolan? 
 
På vilket sätt säger sig pedagogerna arbeta för att inkludera en god ljudmiljö i den 
pedagogiska verksamheten? 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel behandlas olika aspekter på ljud i förskolan såsom definition av ljud och 
förutsättningar för att skapa en miljö för utveckling och lärande. Vidare presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter, miljöpsykologi och sociokulturellt perspektiv. 
Forskning om ljud i förskolan är begränsad. Dock har vi funnit några relevanta studier 
som presenteras sist i kapitlet. 
 

2.1 Definition av ljudnivå 
Ljudmiljön är det ljud som finns runt omkring oss bland annat ljud från trafik, 
ventilationer, musik, prat och skrik. Upplevelsen av ljud är personlig och ljud kan därför 
upplevas på olika sätt. I publikationen Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus 
(Socialstyrelsen, 2008) förtydligas den mätbara förklaringen av ljud som 
tryckvariationer i luften. Dessa tryckvariationer sätter trumhinnan i rörelse. Därifrån 
överförs ljudet via hörselbenen till hörselsnäckan. I hörselsnäckan omvandlas ljudet till 
elektriska signaler till hjärnan. Örat klarar ljudtryck inom ett stort område. En speciell 
skala används för att beskriva hur starkt ett ljud är för örats arbetsområde.  
Ljudtrycksnivån anges i decibel (dB).  
 

2.2 När ljud blir till buller 
I en Miljöhälsorapport från (Socialstyrelsen, 2005) förklaras buller som ett oönskat ljud, 
men fysiskt sett skiljer sig inte ljud och buller från varandra. Enligt 
Nationalencyklopedin (2013) beskrivs buller ”miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som 
är störande och i vissa fall skadligt för hörseln”. Bremberg (2010) påpekar att buller 
anses som det miljöproblem som betyder mest för hälsan på grund av att människa är 
ständigt utsatt för buller. Ett behagligt ljud kan övergå till ett obehagligt ljud, som 
exempelvis om musik spelas för högt eller om musik spelas med för stark bas. Enligt 
publikationen Buller bort (Socialstyrelsen, 2010) kan buller uppfattas på olika sätt av 
människor och är individuellt beroende på person, situation och vad för skador bullret 
kan ge. Publikationen beskriver att buller är ett problem i svenska förskolor och berör 
såväl vuxna som barn. 
 

2.3 Upplevelsen av ljud och nivå av ljud 
Miljöhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2013) beskriver att hörselsinnet är ständigt utsatt 
för intryck och kan därmed ses som ett varningssystem då det alltid är öppet, även vid 
sömn. I rapporten står att då höga ljudnivåer uppstår, både lång- och kortvarigt, ökar 
risken för tinnitus och hörselskador. Andra uppvisade symtom är sömnstörningar, 
förhöjt blodtryck och stress. Då människan utsätts för buller under en längre tid kan det 
ha ett samband med hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis högt blodtryck, stroke 
samt hjärtinfarkt. Enligt publikationen Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus 
(Socialstyrelsen, 2008) är barn en särskilt utsatt grupp vad gäller buller, dels genom sitt 
beteende, dels genom bristande skyddsinstinkt. Barn uppfattar ljud annorlunda än vuxna 



4 
 

då de rent fysiskt har kortare hörselgångar. Miljöhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2013) 
menar att barn visar tecken på fysiologiska stresseffekter, trots att få studier genomförts 
på barn. De studier som gjorts har visat att barn påverkats med förhöjda stresshormoner, 
högre blodtryck och andra stressrelaterade symtom. Rapporten redovisar en studie av 
Wålinder, Gunnarsson, Runesson och Smedje (2007) från Uppsala där skolmiljön 
undersökts. Studiens resultat visade att barnen upplever huvudvärk och trötthet då de 
exponeras för en hög ljudnivå. Barnens kortisolvariabilitet1 reducerades, vilket är ett 
tecken på negativ stress. Arbetsmiljöverket (2011) skriver att vanligt förekommande 
arbetsmiljöproblem inom förskolan är stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer 
som riskerar ohälsa hos både barn och vuxna. Persson Waye m.fl. (2010, 2011) 
forskningsprojekt har visat att förskolor har ett snitt på 70 decibel per dag, något som är 
tröttande och kan leda till stressreaktioner. Ljudbilden är varierande under dagen med 
toppar av plötsliga skrik, stolar som välter och slammer från material. Persson Waye 
m.fl. (2010, 2011) forskningsrapporter beskriver att barngruppens storlek och 
kringarbete har ökat samt därmed skapar en ökad belastning på personalen som yttrar 
sig i stressrelaterade symtom. Personalen upplever ohälsa i form av besvär med 
hörseltrötthet, ljudtrötthet, rösttrötthet, trötthet. Mindre barngrupper och förändrade 
lokaler var åtgärder personalen föreslog för att sänka ljudnivån. 
 
Den pedagogiska verksamheten ska främja barnens lärande och utveckling, men för att 
detta ska ske måste barnen befinna sig i en miljö där alla får möjligheten till inflytande 
och delaktighet i verksamheten. ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell 
miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens” (Skolverket, 2010, s. 6). Miljöhälsorapporten 
(Socialstyrelsen, 2013) framskriver att då barns språkutveckling inte är färdigutvecklad, 
kan en hög ljudnivå skapa negativa konskevenser för barns inlärning och talförståelse. 
Höga bakgrundsljud försvårar talsignalen och skapar därmed svårigheter att ta till sig 
information. I samma rapport framgår det att det är höga ljud från andra barn som är den 
ljudkällan flest barn upplever som obehag, vilket har undersökts genom Barnens 
miljöhälsoenkät 2011, en enkätundersökning om barns miljö och hälsa (Socialstyrelsen, 
2013). Detta överensstämmer med Boman och Enmarker (2005) som har genomfört en 
studie om hur 207 elever (13-14 år) och 166 lärare (21-65 år) upplever bullerstörning2 i 
klassrummet. De bedömer att prat är den största orsaken till den höga ljudnivån i 
klassrummet, dock upplever lärarna att de var mer känsliga för en hög ljudnivå än 
eleverna, vilket visade sig i hörselproblem och stressymptom. Dellve, Samuelsson och 
Persson Waye (2013) har i en studie intervjuat barn om hur de relaterar sina erfarenheter 
av ljud med egenupplevda konskevenser, förståelse och fysiska samt känslomässiga 
erfarenheter av ljud. Barnen upplevde höga ljudnivåer både psykiskt och fysiskt 
påfrestande. Barnen försökte hantera det genom att undvika den höga ljudnivån, minska 
hörselintrycken, prata med lärarna eller hitta andra kognitiva lösningar. Forskarna 
poängterar vikten av att öka förståelsen för hur barn hanterar och påverkas av höga 
ljudnivåer i förskolan.  
 
I en studie av Grebennikov och Wiggins (2006) är syftet att undersöka sambandet 
mellan exponering för ljudnivån i klassrum och det psykiska välbefinnandet hos lärare i 
Sydney. Forskarna poängterar att upplevelsen av vad som anses vara oljud är 
individuellt. Lärarna fick därför uttrycka vilka de ansåg vara huvudkällorna och 

                                                 
1 Kortisol – Ett hormon som bildas i njurarna och rubbas vid negativ stress (www.netdoktor.se).  
2 Bullerstörning direktöversättning från originaltexten noise annoyance 

http://www.netdoktor.se/
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orsakerna till oljud i klassrummet. Trots att de svarade individuellt var de samstämmiga. 
Ljudnivån mättes även med mätinstrument som placerades på lärarna. Det framkom att 
40 % av lärarna utsattes dagligen för högre ljud än vad som är rekommenderat av de 
nationella riktlinjerna. De högsta ljudnivåerna mättes då flera barn befann sig på samma 
ställe, vid fysiska aktiviteter, oroliga elever, tunga lekmaterial och på musiklektioner.  
Av en arbetsdag på 6 timmar visade mätinstrumenten att de högsta ljuden uppmättes 
mellan 85-86,1 dB (A). Enligt studien anger The American Speech-Language-Hearing 
Association 80 dB som gräns innan ljudnivån kan bli skadlig för individen 
(Grebennikov & Wiggins, 2006).  
 

2.4 Förutsättningar för en miljö för utveckling 
och lärande 
Forskningsrapporterna av Persson Waye m.fl. (2010, 2011) visar att en medvetenhet om 
bullerbekämpning är nödvändig för att få ner ljudnivån i förskolan, som till exempel om 
hur aktiviteter och miljö organiseras. Resultatet förevisar att ljudnivån går att få ner 
genom förebyggande insatser som exempelvis ljudisolerande plattor i taket och 
dämpande bordskivor. Det är även viktigt att barnen blir delaktiga i ljudmiljöarbetet för 
att få dem att förstå vinsterna med en förbättrad ljudnivå. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) skriver på liknande sätt att om barnen får möjlighet att vara med att påverka i sin 
vardag kan de få en förståelse för vad delaktighet innebär. I Råd för en bättre ljudmiljö i 
våra förskolor utgiven av Karolinska universitetssjukhuset (2011) beskrivs hur miljön 
kan utformas och organiseras för att sänka ljudnivån i förskolan. Möbler kan förses med 
textiler i olika material som fungerar ljuddämpande på bord, lådor, golv och väggar. Det 
finns även idéer om hur arbetet med barnen kan organiseras. Barngruppen kan 
exempelvis delas in i mindre grupper och man kan tala med barnen genom ett tydligt, 
normalt röstläge samt ha ögonkontakt. Pedagogerna kan fundera på hur barnen placeras 
vid matsituationen och i samlingen. För att undvika annat bakgrundsljud kan personalen 
se över så att diskmaskiner, torkskåp och köksfläktar är avstängda. Enligt Bremberg 
(2010) handlar ett hälsofrämjande arbete om att anpassa den psykiska, sociala och 
fysiska miljön till individens behov. Insatser kan genomföras och riktas till alla inom en 
målgrupp eller till särskilda riskgrupper. Det handlar i första hand om att anpassa miljön 
till människan, dock kan hälsan i viss mån förbättras av att människan anpassar sig till 
miljön.  
 
Sjödins avhandling (2012)  visar att ett stort barnantal och flera ljudkällor på samma yta 
skapar en hög ljudnivå.  Sjödin pekar på åtgärder som har vidtagits efter pedagogers 
omdömen och mätningar av ljudnivån.  Efter en enkätundersökning med pedagogerna 
visade svaren att minskad barngrupp hade högst prioritet. Denna åtgärd vidtogs och 
prövades på två förskolor. Insatsen sänkte inte bara ljudnivån utan minskade även 
stressen hos personalen. Dessa åtgärder kan likställas med skrivningen i Skollagen 
(Utbildningsdepartementet, 2010:800, kap 8, § 8) som ställer krav på förskolans miljö. 
”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek 
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”. 
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2.5  Studiens teoretiska utgångspunkter 
Studien utgår ifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv, 
där miljöpsykologin utgår ifrån att individen inte bara påverkar miljön, utan att miljön 
även påverkar individen. Det sociokulturella perspektivet behandlar teorier om hur 
lärandet sker i en social och kulturell kontext. Dessa två teoretiska utgångspunkter 
använts parallellt i studien. 
 

2.5.1 Miljöpsykologi 

Då studien ämnar undersöka pedagogers upplevelser av ljudmiljön samt hur pedagoger 
resonerar kring ljudmiljön i förskolan valdes ett miljöpsykologiskt perspektiv.  Björklid 
(2005) skriver att miljöpsykologin växte fram under 60- och 70-talet då det ansågs att 
den traditionella psykologin inte nog uppmärksammade den omgivande miljöns vikt i 
samspelsprocesser. Före denna period betraktade forskarna inte miljön som ett 
psykologiskt problem värt att undersöka, därmed uteblev undersökningar och resultat 
som integrerade miljö och psykologi. Küller (2005) redogör för att miljöpsykologi är ett 
område, som har utvecklats i ett samarbete mellan psykologer och arkitekter. Den 
fördjupar sig i individers psykologiska och fysiologiska interaktion med omgivningen. 
Författaren beskriver att hur individer påverkas av miljön och hur vi genom sättet att 
leva och agera påverkar miljön, ryms inom miljöpsykologin. Björklid (2005) förklarar 
att inom miljöpsykologin läggs betoningen på den fysiska miljöns samhälleliga, 
kulturella och sociala förutsättningar för individen och mestadels på individens lärande 
och utvecklingsprocesser. Miljöns olika egenskaper har olika effekter på varje enskild 
individ och varje individ utformar sin egen miljö på olika sätt. ”Miljön upplevs inte på 
samma sätt av alla individer utan var och en konstruerar sin egen omvärld” (Björklid, 
2005, s.33). Torell (2005) menar att för varje individ blir miljöerbjudande alltid unika, 
då alla individer har olika förutsättningar för miljöns olika egenskaper. Beroende på 
intresse, ålder, fysik och syfte skiljer sig upplevelsen av vad en särskild miljö erbjuder 
från individ till individ. För att koppla det till denna studie kan man ta exemplet att en 
pedagog kan uppleva ventilationsljud mer störande än en annan pedagog. Torell (2005) 
beskriver begreppet miljökognition, vilket innebär förmågan att skapa kognitiva kartor. 
Detta kräver kunskap, fakta och uppfattning om miljön samt erfarenhet om hur man som 
individ reagerar emotionellt inför olika miljöer. I förskolans verksamhet kan det 
innebära att pedagogerna ser och föreställer miljön som föränderlig samt anpassa den 
efter den aktuella barngruppens intressen och behov. Om hela barngruppen exempelvis 
äter mat vid endast ett bord höjs ljudnivån, men fördelas barnen vid flera bord blir 
ljudnivån mer acceptabel. Det handlar om pedagogens förmåga och förståelse av 
sammanhang för att exempelvis se hur ett rum i förskolan kan förändras och nyttjas till 
barnens fördel så utveckling och lärande kan ske.  Thorell (2005) förklarar vidare att 
miljöpsykologin utgår från en interaktionistisk uppfattning. Människan är i samklang 
med sin miljö och utvecklas genom att söka kunskap om sin miljö, såväl den fysiska 
som den sociala. Genom att förändra miljön, påverkas individen i en direkt mening 
genom att miljön fastställer olika förutsättningar och begränsningar.  
 
I studien används det miljöpsykologiska perspektivet samt begreppet miljökognition, 
för att kunna analysera pedagogers upplevelse av hur förskolans ljudmiljö påverkar dem 
och förstå det som pedagogerna uttrycker. Det miljöpsykologiska perspektivet används 
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även för att förstå på vilket sätt ljud utgör ett perspektiv i planering och organisering av 
den pedagogiska verksamheten. 
 

2.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

I studiens analys används även ett sociokulturellt perspektiv. Enligt detta perspektiv 
sker lärandet genom samspel och samarbete i olika sociala och kulturella sammanhang 
som exempelvis i förskola/skola (Williams, 2006). Säljö (2000) har influerats av 
Vygotskijs sociokulturella teori och är en av förespråkarna av perspektivet i Sverige. 
Han skriver att den sociala omgivningen och kulturen är de viktigaste faktorerna för 
utveckling och lärande. Detta perspektiv valdes då förskolan är en social och kulturell 
verksamhet som grundas på samspel mellan barn-barn och barn-pedagog. 
 
Begreppet mediering anser Säljö (2000) är centralt i det sociokulturella perspektivet. 
Mediering innebär processen mellan individen och de kulturella artefakter (verktygen), 
som exempelvis språket och olika verktyg, som individen använder sig av för att förstå 
och agera i sin omvärld. Författaren förklarar termen artefakter som verktyg där 
kunskap finns att tillgå, exempelvis en dator, som individen kan ta hjälp av för att förstå 
sin omvärld. Säljö menar liksom Vygotskij att språket är ett kulturellt verktyg som är 
betydelsefullt för lärandet. Vygotskij (1999) påpekar att språket är viktigt för 
kommunikation och tänkande samt att det hjälper oss att förstå och dela erfarenheter 
med andra människor. Språket och tänkandet är de avgörande processerna för 
utveckling och lärande. I den sociokulturella teorin betonas den sociala interaktionen 
med andra som viktigt för barns lärande. Vygotskijs teori om den proximala utvecklings 
zonen, innebär zonen mellan barnets faktiska kunskap och utvecklingsmässiga nivå och 
den potentiella nivån som barnet kan få stöd och uppnå i samspel med andra. Handling 
och arbete är två andra centrala begrepp för Vygotskij. ”Det krävs en aktiv elev, en 
aktiv lärare och en aktiv miljö. Det är den sociala miljön som utvecklar elevens 
handlingar. Miljön påverkar eleven, den är aktiv och dynamisk, och läraren har en viktig 
roll i att organisera miljön” (Vygotskij, 1999, s.73). 

 

Vygotskij var kritisk till den traditionella undervisningsformen där läraren ansågs kunna 
förmedla kunskap till eleverna. Han menade att läraren istället ska skapa 
undervisningstillfällen där eleverna blir aktiva i sitt eget lärande. Enligt Vygotskij är 
människan föränderlig och öppen för att utveckla kunskaper och erfarenheter från andra 
individer med förkunskaper runt omkring sig, där även miljöns utformning är av central 
betydelse.   
 
I studien används det sociokulturella perspektivet för att förstå det som pedagogerna 
uttrycker. Utifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon analyseras pedagogiska 
strategier i arbetet med att skapa en god ljudmiljö som gynnar lärande och utveckling. 
De sociokulturella begreppen, handling och arbete, används för att förstå hur pedagoger 
beskriver hur barn och barn samt barn och pedagoger samspelar och kommunicerar med 
varandra för att förändra ljudnivån. I undersökningen analyseras hur pedagoger 
resonerar kring ljudnivån i samspel med varandra och med barngruppen. Vi är 
intresserade om pedagogerna säger sig nyttja olika artefakter i verksamheten för att 
skapa en acceptabel ljudnivå. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens metodval, undersökningsgrupp och studiens 
genomförande och analys. Dessutom redovisas och diskuteras studiens tillförlitlighet 
samt forskningsetiska principer.  
 

3.1 Metodval 
Utifrån studiens syfte valde vi att genomföra en empirisk undersökning med två 
ansatser, en kvantitativ och en kvalitativ. För att få svar på våra frågeställningar 
använde vi oss av enkät och intervju. Enkäten kunde bidra till att få fler pedagogers 
upplevelse av ljudnivån i förskolan. Intervjun kunde ge en fördjupad kunskap om 
pedagogers upplevelse av ljudnivån, samt på vilket sätt de anser att ljud utgör ett 
perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska verksamheten. Enkäten 
bestod av öppna och slutna frågor, därmed samlades både kvalitativ och kvantitativ 
data. Intervjun var däremot enbart kvalitativ då den endast bestod av öppna frågor. 
Stukat (2011) och Patel och Davidsson (2003) beskriver att metodvalet ska styras 
utifrån det som studien ämnar undersöka och den kunskap man vill erhålla. Dessa två 
ansatser var att föredra då syftet med studien var att dels undersöka hur pedagoger 
upplever och resonerar kring ljudnivån i förskolans praktik samt på vilket sätt ljud utgör 
ett perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska verksamheten. 
Metodvalen gav oss möjlighet att få en förståelse för pedagogernas upplevelse och 
resonemang angående förskolans ljudnivå samt hur de säger sig inkludera ljudmiljön i 
den pedagogiska verksamheten.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att kvantitativa enkäter är användbart när forskaren 
vill ha information från många individer för att upptäcka det gemensamma, det 
karakteristiska eller det specifika. Fördelen med att använda den kvantitativa metoden, i 
form av exempelvis enkätundersökning är att det ges en bredare kunskap inom ett 
område.  Stukát (2011) redogör för att enkäter kan bestå av ostrukturerade 
frågeformulär och strukturerade frågeformulär. De ostrukturerade frågeformulären 
består av öppna frågor där respondenten skriftlig anger svar. Det strukturerade 
frågeformuläret består av frågor där svaren blir varierande utifrån givna svarsalternativ. 
Författaren beskriver vidare att då resultatet presenteras kan det med hjälp av statistiska 
mått, diagram och tabeller, synliggöras effektivt och enkelt. Svaren från respondenterna 
kan jämföras med varandra på ett enkelt sätt. Nackdelar med enkäter kan vara större risk 
för bortfall och om huruvida respondenterna uppfattat frågorna på det sätt som avses. Vi 
valde att använda oss av enkät med strukturerade frågor. Urvalet gjordes därför att det 
kändes lämpligast att använda för få fram pedagogers upplevelse om ljudnivån i 
förskolans praktik samt utifrån studiens frågeställningar. Därefter utformades ett 
cirkeldiagram för att se hur svaren blivit fördelade och för att få en visuell bild av 
pedagogernas svar. 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver att den kvalitativa metoden är att föredra då 
forskaren vill få en djupare uppfattning om färre individers upplevelser av ett fenomen. 
Syftet med den kvalitativa metoden var att identifiera enskilda pedagogers erfarenheter 
och upplevelser av ljudnivån samt att undersöka på vilket sätt de anser att ljud utgör ett 
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perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska verksamheten. Stukát 
(2011) beskriver att intervjuer kan genomföras och vara utformade på skilda sätt, 
strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer beroende på vilket utrymme 
respondenten ges. Författaren beskriver att vid de mest strukturerade intervjuerna ställs 
frågorna i ordningsföljd och formuleringar är bestämda. Fördelen med strukturerade 
intervjuer är att de är enkla att analysera och kan jämföras med varandra. Nackdelen är 
att intervjuaren inte ställer följdfrågor för att få utförligare svar från respondenten om 
deras uppfattning om ett fenomen. Ostrukturerade intervjuer innebär ett djupare 
samspel mellan intervjuaren och respondenten. Ordningen på frågorna är inte av vikt 
och en fråga kan omformuleras beroende på situationen, metoden är flexibel och 
följsam. Fördelen med metoden är att man kan använda följdfrågor för att få fatt i mer 
analyserande och djupgående svar. En nackdel är att intervjuarens egna uppfattningar 
kan påverka respondentens svar då det ges möjlighet att ställa följdfrågor (Stukát, 
2011). Valet i studien blev att genomföra ostrukturerade intervjuer då vi ville ha 
möjlighet att ställa följdfrågor för att få fram ett fördjupat resonemang. Under 
intervjuerna användes ljudinspelning med hjälp av mobiltelefon. 
 

3.1.1 Enkätfrågor 

Stukát (2011) skildrar att det är studiens syfte och frågeställningar som ska styra 
enkätfrågornas utformning. Vidare menar författaren att det är viktigt att tänka till kring 
frågornas ordningsföljd. Stukát menar på liknade sätt som Patel och Davidson (2003) att 
det är lämpligt att inleda en enkätundersökning med bakgrundsfrågor som utbildning 
och ålder. Därefter kan specifika frågor rörande det tänkta undersökningsområdet 
formuleras. Stukát (2011) har visat olika förslag angående enkätfrågor, vilket varit 
användbart för enkätens form. Då frågeställningarna till enkäten skrevs ner fanns 
studiens egna frågeställningar med som en röd tråd. Varje enkätfråga hade minst tre 
svarsalternativ, för att få en nyansering på pedagogernas svar. Inledningsfrågorna om 
pedagogens ålder och utbildning fyllde enbart syftet att introducera dem i 
enkätundersökningen för att sedan fördjupa sig i frågor gällande studiens syfte samt 
frågeställningar. Enkätfrågornas huvudsakliga syfte var att få fatt i pedagogernas 
upplevelser och påverkan av ljudnivån i förskolan. Frågorna som ställdes grundades på 
våra egna erfarenheter och upplevelser av ljudnivån i förskolan. Enkätfrågorna var 
skrivna som påstående frågeställningar. Svarsalternativen formulerades genom en 
flergradig skala, detta för att pedagogerna skulle få fler alternativ som relaterar till deras 
upplevelse av ljudnivån i förskolan. Vissa av frågorna behövde fritextssvar så att 
pedagogerna ytterligare kunde kommentera ljudnivån samt ljudmiljön.  
 

3.1.2 Intervjufrågor  

När intervjufrågorna formulerades utgick vi även här utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Då frågorna utformades tog vi stöd av Patel och Davidsons (2003) 
beskrivning av vad som bör undvikas och vad man bör tänka på vid intervjufrågor. 
Författarna framhåller att det är viktigt att tänka på språkbruk och vem mottagaren är, så 
att personen uppfattar frågan på det sätt som avses exempelvis genom att undvika svåra 
fackuttryck, ledande frågor och negationer. Då studiens intervjufrågor skrevs ner 
användes få frågor där pedagogen istället skulle kunna ge ett mer utförligare svar. 
Intervjufrågorna skilde sig från varandra för att kunna svara på studiens syfte och de 
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båda frågeställningarna. Frågorna grundade sig i att vi ville få en mer fördjupad 
uppfattning och mer ingående resonemang vid varje intervjufråga som svarade mot 
studiens syfte samt frågeställningar. Öppna frågor ställdes, vilket gjorde de sex 
intervjuerna unika, då svaren kunde visa på både likheter och olikheter utifrån 
pedagogernas resonemang. En pilotstudie utfördes för att pröva frågorna innan intervjun 
genomfördes med pedagogerna.  
 

3.2 Urval 
Inledningsvis informerades våra handledare i lärarutbildningens verksamhetsförlagda 
del under en handledningsträff om studien och studiens syfte. Därefter fick 
förskolecheferna ta del av studiens inriktning genom ett informationstillfälle på 
högskolan. Varje arbetslag informerades på respektive avdelning om studien och det 
tänkta genomförandet, detta för att motivera pedagogerna att delta i studien. Vi valde att 
dela ut enkäten till samtliga 22 pedagoger på de två förskolor där vi genomförde vår 
verksamhetsförlagda utbildning, vilka i studien benämns som förskola 1 och förskola 2. 
Det delades ut 14 enkäter till förskola 1 och 8 enkäter till förskola 2, se tabell 1. Detta 
var ett enkelt urval och ett bekvämlighetsval för oss då pedagogerna redan fanns i vår 
närhet. Med pedagoger menar vi samtlig personal som arbetar i barngrupp förskolan. 
 
Tabell: 1 
Förskola 1 Förskola 2 
14 enkäter 8 enkäter 
 
De sex pedagogerna som vi valde att intervjua var verksamma på de två utvalda 
förskolorna, förskola 1 och förskola 2. Dessa tre pedagoger från varje förskola valdes ut. 
Två av dessa sex var handledare och vid handledningstillfällen med dem avsattes tid för 
intervjun. På förskola 1 visade två pedagoger särskilt stort intresse för undersökningen 
genom att de tog eget initiativ till diskussioner gällande ämnet. På förskola 2 tillfrågades 
två pedagoger på en närliggande avdelning, om de ville delta, således ett 
bekvämlighetsurval. Pedagogerna ville medverka då ämnet kändes angeläget för dem. 
De tillfrågade pedagogerna visade stort intresse för att delta och bli intervjuade. 
Pedagogerna hade olika utbildningar såsom förskollärare, barnskötare eller annan 
utbildning. De hade allt ifrån tio år till trettio års arbetslivserfarenhet. Pedagogerna 
tilldelades fingerade namn, se tabell 2, för att skydda deras integritet.  
 
Tabell 2: 
 
Förskola 1 Förskola 2 
Eva Maria 
Sara Birgitta 
Inez Ann 
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3.3 Genomförande 
 

3.3.1 Pilotstudie 

Vi valde att göra en pilotstudie för att pröva intervjufrågorna. Två av oss intervjuade en 
pedagog för att testa hur väl intervjufrågorna svarade mot studiens syfte. Patel och 
Davidson (2003) menar att en pilotstudie kan genomföras då forskaren vill pröva hur 
tänkt undersökningsinstrument fungerar eller testa ett visst upplägg. Den person som 
valdes ut var en av de pedagoger som fanns i intervjuarens närhet på en av de två 
utvalda förskolorna. Två av oss bokade tid med pedagogen för att genomföra 
pilotstudien. Inledningsvis informerades pedagogen om studiens syfte och varför vi ville 
göra en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes utan ljudinspelning. Frågorna bedömdes 
som väl fungerande utifrån studiens syfte. Efter pilotstudien upplevde vi att det räckte 
med att en av oss genomförde intervjuerna. Detta för att pedagogen skulle känna sig 
bekväm i sin roll och för att kunna fokusera mer på frågorna än på att tilltala oss båda. 
Vi enades om att enbart använda oss av ljudinspelning och inte alls anteckna svaren 
skriftligt för att intervjuerna skulle flyta på smidigt. Pilotstudie för enkätundersökningen 
uppfattades inledningsvis inte nödvändig, då enkätfrågorna upplevdes svara mot 
studiens första och delvis andra frågeställning. Dessutom granskades enkäten kritiskt av 
oss själva oberoende av varandra, vilket ansågs trovärdigt vid tillfället.  
 
Enkäterna delades ut på liknande sätt på båda förskolorna. Vi tog personlig kontakt och 
informerade alla nio arbetslagen innan enkäterna delades ut. Arbetslagen blev 
informerade muntligt om studiens syfte samt om de forskningsetiska kraven. Den 
personliga kontakten ansåg vi skulle motivera undersökningsgruppen att besvara 
enkäten och därmed skulle bortfallet kunna minska. Pedagogerna fick en vecka på sig 
att svara på frågorna. I slutet av veckan samlades enkäterna in på respektive förskola av 
samma person som tillfrågat dem om deras medverkan.  Enkäterna samlades in på 
respektive avdelning, då vi även tackade för visat intresse. Samtliga 22 pedagoger som 
tillfrågades deltog i enkätundersökningen.  
 
Innan intervjun påbörjades informerades pedagogerna muntligt om studiens syfte samt 
de forskningsetiska kraven. I samråd med pedagogerna på förskola 1 valdes ett förbokat 
angränsande personalrum, där det fanns möjlighet att sitta ostört. Stukat (2011) 
beskriver att platsen för var någonstans intervjun ska genomföras, ska kännas trygg för 
såväl respondent som intervjuare. Miljövalet ska även vara en plats där man kan sitta 
ostörd utan yttre distraktionsmoment. Två av intervjuerna genomfördes vid 
pedagogernas reflektionstid och den tredje intervjun vid pedagogens rast då hon kände 
att hon hade tid för att sitta ner och besvara frågorna.  Den pedagog som gjorde sin 
verksamhetsförlagda utbildning på förskola 1 genomförde intervjun, detta av naturliga 
skäl, då intervjuaren och pedagogen enkelt kunde avtala tid och plats då de befann sig 
på samma förskola.  Intervjuerna tog mellan 10-15 minuter. Samtliga intervjuer 
upplevdes som en diskussion mellan intervjuare och pedagog, då dessa var kända för 
varandra. Frågorna följde därmed ingen given ordning, det bidrog till att följdfrågor 
kunde ställas naturligt.  
 
Intervjun som genomfördes på förskola 2 utfördes på liknande sätt och av samma skäl 
som på förskola 1, det vill säga av den pedagog som genomförde sin 
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verksamhetsförlagda utbildning på förskolan.  Intervjuerna på förskola 2 tog vid i 
förskolans personalrum som var bokat för detta ändamål. Intervjuerna utfördes under en 
förmiddag då pedagogerna hade möjlighet att gå ifrån verksamheten. Intervjuaren och 
pedagogerna upplevde även här intervjun mer som en diskussion. Intervjuerna tog 
mellan 10-15 minuter även på förskola 2. Under samtliga intervjuer, i de båda 
förskolorna, har ljudinspelning använts efter att pedagogerna gett sitt medgivande. 
  

3.4 Bearbetning och analys  
Studiens data bestod av en kvantitativ och kvalitativ del. Här redogörs för analysen av 
de båda separat.  
 
Bearbetningen och sammanställningen av de 22 enkäterna påbörjades då samtliga 
enkäter var insamlade. Analysen av enkäten genomfördes gemensamt. Detta för att få en 
samtidig och gemensam information om vad respondenterna hade svarat. Vi 
kategoriserade varje fråga var för sig, där svaren sorterades i högar utifrån 
respondenternas svar. Detta tillvägagångssätt gjorde att resultatet tydliggjordes för oss. 
Därefter valde vi att använda oss av cirkeldiagram för att beskriva resultatet av 
enkätundersökningen i sin helhet.  Analysprocessen av enkäterna tog cirka 15 timmar 
att genomföra, då vi behövde bearbeta dem flera gånger för att se om vi uppfattade 
något nytt eller såg några skillnader från gång till gång. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes vid olika tillfällen under en vecka. När alla 
intervjuerna var genomförda träffades vi en eftermiddag i slutet av samma vecka för att 
påbörja transkriberingen av det inspelade materialet. Detta för att intervjuerna skulle 
vara aktuella för oss och för att delge varandra erfarenheter från intervjuerna. Materialet 
lyssnades noggrant igenom flera gånger. Stukát (2011) menar att detta är ett användbart 
tillvägagångssätt för att kunna bearbeta informationen och för att komma åt det 
bakomliggande bokstavliga innehållet samt tyda dolda budskap i intervjuerna. Vid dessa 
genomlyssningar upptäcktes data som ansågs vara irrelevant data för studiens syfte.  
Vid transkriberingen gjordes ett medvetet urval, då intervjuerna emellanåt lämnade 
studiens inriktning, då det blev andra diskussioner kring ämnet. Kihlström (2007) 
beskriver att detta tillvägagångssätt är ett bra sätt att inleda bearbetning av intervjuer på. 
För att på ett tydligt sätt få fram pedagogernas upplevelse och resonemang kring 
ljudnivån markerades de olika kategorierna som utkristalliserades med hjälp av en 
överstrykningspenna. Därefter letade vi efter användbara citat och de citat som valdes 
ansågs belysa frågeställningarna på ett tydligt sätt. Analysprocessen tog i snitt 30 
timmar att genomföra. 
 
Svaren från enkäten och intervjun analyserades utifrån studiens syfte samt genom 
studiens två teoretiska perspektiv. Dessa fanns med som en röd tråd genom 
analysarbetet. De två teoretiska perspektiven, miljöpsykologisk perspektiv samt det 
sociokulturella perspektivet har använts parallellt i studien.  När det gällde det 
miljöpsykologiska perspektivet tittade vi på resultatet utifrån hur pedagogerna påverkas 
och påverkar ljudmiljön i förskolan. Genom ett miljökognitivt synsätt ville vi undersöka 
pedagogernas förståelser och upplevelse omkring ljudmiljön i förskolan. Genom ett 
sociokulturellt perspektiv analyserade vi hur pedagoger beskriver kommunikation och 
samspel i den sociala kontexten för att inkludera ljudmiljön i den pedagogiska 
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verksamheten. Vi analyserade resultatet utifrån Vygotskijs teoretiska begrepp, kulturella 
artefakter, den proximala utvecklingszonen samt handling och arbete. Varje pedagog 
fick ett fingerat namn i studien.  
 

3.5 Forskningsetik 
Forskningsetiken presenteras utifrån Vetenskapsrådets (2010) fyra etiska aspekter 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Stukát (2011) menar att syftet med de etiska aspekterna är att skydda respondenternas 
integritet.  Det är även betydelsefullt att beskriva och förklara innebörden av de etiska 
aspekterna för de inblandande respondenterna innan en undersökning genomförs. 
Författaren beskriver att när en undersökning ska genomföras att det viktigt att förhålla 
sig till de fyra etiska aspekterna:  
 

1. Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte 
och tillvägagångssätt samt att deras medverkan är frivillig. Informationen ges 
om hur resultaten kommer hanteras och presenteras.  

 
2. Samtyckeskravet medför att respondenterna själva har rätt att bestämma om de 

vill delta i undersökningen, hur länge och på vilka villkor. 
  

3. Konfidentialitetskravet: Forskaren ska ta hänsyn till respondenterna anonymitet 
och informera deltagarna om att alla uppgifter i studien kommer att behandlas 
konfidentiellt.  

 
4. Nyttjandekravet: Det är angeläget att forskaren har en förståelse för att den 

information som har samlats in i studien endast får användas i forskningssyfte. 
Det innebär att informationen endast får behandlas av forskarna och 
forskningens ändamål. 

 
Innan enkätundersökningen genomfördes blev samtliga valda pedagoger personligt 
kontaktade i sina arbetslag och muntligt informerade om studiens syfte. De fick 
information om att deltagandet i studien var frivilligt och att det dessutom var möjligt 
att avbryta sin medverkan när som helst. De informerades om att inga personuppgifter 
krävdes för att delta i enkätundersökningen. Pedagogerna informerades om att deras 
uppgifter inte skulle användas till annat än forskningens ändamål. Enkäterna var 
anonyma, då det inte har varit av vikt att veta vem som svarat vad.  
 
Pedagogerna tillfrågades personligen om samtycke att medverka i vår studie. De 
informerades om studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att de när som helst 
kunde avbryta intervjun. Det upplystes om att deras namn och personuppgifter kommer 
att behandlas konfidentiellt. De informerades om att fiktiva namn skulle användas i 
resultatredovisningen. Pedagogerna fick frågan om de accepterade att bli inspelade vid 
intervjutillfällena. När intervjuerna genomfördes blev pedagogerna tillfrågade om det 
var godkänt att en ljudinspelning med en mobiltelefon gjordes i anslutning till intervjun. 
Pedagogerna informerades om att deras uppgifter inte skulle användas till annat än 
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studien och att materialet skulle hanteras med försiktighet till exempel att ingen 
utomstående kunde ta del av de insamlade uppgifterna. I undersökningen var det 
betydelsefullt att få pedagogernas samtycke till att få använda citat från intervjuerna i 
vår studie. Detta frågades även inför varje intervju då vi ansåg detta vara nödvändigt. 
Slutligen informerades pedagogerna om nyttjandekravet samt att den slutliga rapporten 
skulle vara tillgänglig i en offentlig databas. 
 

3.6 Trovärdighet och giltighet  
Studiens trovärdighet och giltighet kan vara ett svårgreppbart område, eftersom varje 
individs upplevelse är individuell. Upplevelsen av ljud påverkas av hur individen mår 
psykiskt och fysiskt. Hörseln påverkas däremot av hur hög ljudnivån är och under hur 
lång tid individen utsätts för den.  Det medförde att det var svårt att ställa frågor som 
med säkerhet kunde besvara hur något faktiskt förhåller sig. Valet av teorier innebar 
dock att interaktionen människa och miljö är mer central än det faktiska. Här belyses 
dock några aspekter på studiens trovärdighet. Studiens trovärdighet och giltighet 
analyseras utifrån Stukát (2011). Författaren beskriver hur studiens kvalitet relaterar till 
begrepp som trovärdighet och giltighet, såsom till exempel kvalitet på datainsamling, 
hur väl studiens genomförande anknyter till syfte samt för vem/vilka gäller resultatet.  
 
Stukát (2011) påpekar att en bredare målgrupps uppfattningar att nå genom enkäter ger 
mer tyngd åt resultatet. Författaren antyder att risken för bortfall ökar. Enkäterna 
delades ut personligen till var och en vilket bidrog till att bortfallet minimerades. I 
studien har alla tillfrågade pedagoger svarat, vilket stärkte studiens trovärdighet och 
giltighet. Enkät som metodval ansågs trovärdig och giltig för att få en uppfattning om 
pedagogers upplevelse av ljudnivån i förskolan. Trovärdigheten och giltigheten på 
studien förstärktes tack vare flera pedagogers medverkan, men kan ha påverkats 
negativt av exempelvis deras dagsform, otydliga frågeställningar och engagemang hos 
pedagogerna.  
 
Intervjun gav oss möjlighet att ställa följdfrågor för att få en fördjupad uppfattning av 
hur pedagogerna sade att de inkluderar ljudnivån i den pedagogiska verksamheten. Patel 
och Davidson (2003) beskriver att en pilotstudie ger forskaren möjlighet att testa ett 
metodval innan undersökningen genomförs.  Resultatet ifrån pilotstudien analyserades 
för att se hur undersökningsinstrumentet fungerade. Stukat (2011) menar att 
trovärdighet ryms inom hur väl undersökningsinstrumentet mäter det som avses 
undersökas. Pilotstudien bidrog till en ökad trovärdighet och giltighet av intervjun då 
den gav oss information om intervjufrågorna verkade svara mot studiens syfte. 
Pilotstudien gav en förståelse för att ljudinspelning krävdes för att få med pedagogernas 
svar fullt då intervjuerna övergick till en diskussionsform. Ljudinspelningen med hjälp 
av mobiltelefon avlyssnades vid ett flertal tillfällen för att säkerställa kvalitet i 
transkribering. Analysen bedömdes som trovärdig då möjligheten att ställa följdfrågor 
har funnits och därmed gett oss mer utvecklade svar. Under analysarbetet valde vi ut 
citat som kunde stödja det mönster och de kategorier som identifierades. En kritisk 
aspekt var hur mycket våra egna erfarenheter av ljudnivån i förskolan eller egna 
attityder spelade in vid analysen.  
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Under studiens arbetsgång var arbetsfördelningen mellan oss delvis uppdelad, men 
mestadels genomfördes studien tillsammans. Inledningsvis utformades gemensamt 
inledning, syfte och frågeställningar. Två av oss genomförde enkätundersökning och 
intervju på vardera förskola, medan den tredje personen började söka information och 
forskning inom ämnet. I början fördelades litteraturgenomgången, de två teoretiska 
utgångspunkterna och metoddelen upp mellan oss. Den inledande transkriberingen av 
datainsamlingen gjordes tillsammans men resultatsammanställningen delades upp 
mellan oss. Den avslutande diskussionen skrevs gemensamt. En av oss ansvarade för att 
kontinuerligt uppdatera referenslistan. Allt eftersom studien fortskred kände vi ett behov 
att vara delaktiga i alla delar för att få en röd tråd och en förståelse för varandras texter 
samt för redigering av texten. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat mot studiens två frågeställningar. Hur 
upplever och resonerar pedagoger kring ljudnivån i förskolan? På vilket sätt säger sig 
pedagoger arbeta för att inkludera en god ljudmiljö i den pedagogiska verksamheten? 
Resultatdelen avslutas med sammanfattning med teorianknytning.  De 22 medverkande 
pedagogerna som deltar i studien arbetar alla på de utvalda förskolorna. De har 
varierande utbildningar och erfarenheter, allt ifrån tio till trettio års arbetslivserfarenhet. 
 

4.1 Upplevelser av ljudnivån  
De olika cirkeldiagrammen inleds med enkätens fråga och diagrammen redovisar 
därefter svar i procent. Därefter kommer sammanställning av pedagogernas svar. 
 
1. Utbildning 
 

 
      

73 % av pedagogerna som deltar i undersökningen är förskollärare. 18 % är barnskötare 
och 9 % har en annan utbildning. Annan utbildning motsvarar outbildade vikarier som 
vid tillfället hade ett kortare vikariat på förskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73% 

18% 

9% 

Förskollärare Barnskötare Annan utbildning
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2. År inom yrket 
 

 
                             
45 % av pedagogerna har arbetat 20-30 år inom förskolan. 18 % har arbetat 10-15 år, 14 
% har arbetat 5-10 år och 9 % har arbetat mer än 30 år inom förskolan. 9 % har arbetat 
1-5 år och 5 % arbetat 15-20 år inom förskolan. 
                         
3. Hur upplever du ljudnivå på din förskola? 
 

      
 
Av svaren framgår att 95 % av pedagogerna upplever att ljudnivån är hög. 5 % upplever 
att ljudnivån är acceptabel. Majoriteten av pedagogerna upplever ljudnivån som hög. En 
liten del anser dock att ljudnivån är acceptabel. Orsaker till hur pedagogerna upplever 
ljudnivån skulle kunna vara flera anledningar såsom ålder på barngruppen, år inom 
yrket, den individuella uppfattningen, personlig sinnestämning o.s.v. 
 
  

9% 

14% 

18% 

5% 

45% 

9% 

1-5 år 5-10 år 10-15 år 15-20 år 20-30 år 30 -

95% 

5% 

Hög Låg Acceptabel
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4. Anser du att du påverkas av ljudnivån? 
 

  
                         
Svaren på frågan visar att 95 % av pedagogerna anser att de påverkas av ljudnivån och 5 
% anser det stämmer mindre bra att de påverkas av ljudnivån i förskolan. Alla 22 
pedagogerna anser att de påverkas mer eller mindre av ljudnivån i förskolan. Trots att 
upplevelserna av ljudnivån är individuell visar resultatet att samtliga påverkas av 
ljudnivån i förskolan. 
 
5. Om du påverkas av ljudnivån, på vilket sätt? Ge några exempel. 
                        
Samtliga 22 pedagoger har kommenterat hur de påverkas av ljudnivån i förskolan. 
Pedagogerna kan ha påverkats på fler än ett sätt. 8 pedagogerna upplever fysisk trötthet. 
Huvudvärk påverkar 6 pedagoger, 6 pedagoger känner sig stressade och öronbrus 
påverkar 6 pedagoger.  5 pedagoger upplever psykisk trötthet och beskriver det som att 
de är ”trötta i huvudet”. 4 pedagoger är ljudkänsliga, även utanför verksamheten. 3 av 
pedagogerna har koncentrationssvårigheter. 2 pedagoger anser sig irriterade och 2 
pedagoger har fått en hörselnedsättning av ljudnivån i förskolan. Här har pedagogerna 
gett varierade svar, i vissa fall är det upplevelser och i andra fall faktiska fysiologiska 
symtom.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

5% 

Stämmer bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls
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6. När under dagen upplever du ljudnivån som högst? 
 

                       
       

Av de 22 pedagogerna i enkätundersökningen upplever 43 % att ljudnivån är som högst 
på eftermiddagen.  40 % uppfattar ljudnivån som högst på förmiddagen och 17 % under 
lunchen. Svaren visar att ljudnivån upplevs ungefär lika hög på förmiddagen och 
eftermiddagen. Ingen av pedagogerna upplever ljudnivån som högst under morgonen. 
 
7. Om du besväras av ljudnivån under din arbetsdag, vilket ljud besväras du då 
mest av? 
 

                                                                                                             
 
38 % besväras av skrik, 24 % av springlekar, 19 % av annat, 8 % av lekmaterial, 7 % av 
gråt och 2 % av ventilation under arbetsdagen. Pedagogerna har beskrivit annat som 
prat. Noterbart är att ingen av pedagogerna besväras av porslin och möbler. 
 

40% 

17% 

43% 

Morgonen Förmiddagen Lunch Eftermiddagen

38% 

8% 25% 

2% 

8% 

19% 

Skrik Gråt Springlekar Ventilation Lekmaterial Möbler Porslin Annat
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8. Anser du att ljudnivån påverkar ditt arbete med barnen? 
 

                         
 
Resultatet av svaren visar att 54 % av pedagogerna anser att de påverkas av ljudnivån i 
sitt arbete med barnen. 32 % anser att de påverkas mindre av ljudnivån i sitt arbete med 
barnen. 14 % anser att de inte alls påverkas av ljudnivån i sitt arbete med barnen. Mer 
än hälften av pedagogerna anser att de påverkas av ljudnivå i sitt arbete med barnen. 
 
9. Om du upplever en hög ljudnivån, arbetar ni då utifrån några riktlinjer för att 
få ner ljudnivån på din arbetsplats? 
 

 
  
Svaren visar att 41 % svarar att det stämmer mindre bra att de arbetar med några 
riktlinjer för att få ner ljudnivån, 36 % menar att de inte alls arbetar utifrån några 
riktlinjer. Däremot anger 18 % att de arbetar utifrån några riktlinjer och 5 % vet inte om 
de arbetar utifrån ifrån några riktlinjer. Här kan det vara intressant att få veta om de 18 
% arbetar utifrån lokala eller allmänna riktlinjer. Den största delen pedagoger svarar att 
de stämmer mindre bra eller att de inte alls arbetar utifrån några riktlinjer. 5 % vet inte 

54% 32% 

14% 

Stämmer bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls

18% 

41% 

36% 

5% 

Stämmer bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls Vet inte
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om de arbetar utifrån riktlinjer. Majoriteten arbetar inte utifrån några riktlinjer alls, 
vilket är anmärkningsvärt. 
 
10. Om du upplever en hög ljudnivå, har du och ditt arbetslag vidtagit några 
åtgärder och förändra ert arbetssätt för att sänka ljudnivån i er verksamhet? 
 

  
 
68 % menar att de vidtar åtgärder som förändrar ljudnivån, 23 % uttrycker att det 
stämmer mindre bra och 9 % anser att de inte vidtar några åtgärder med att förändra 
arbetssättet för att sänka ljudnivån. Resultatet visar att en stor del av pedagogerna anger 
att de vidtar åtgärder för att förändra ljudnivån i verksamhet, dock svarar inte frågan på 
vad för åtgärder som vidtagits. 
 

4.2 Ljud som ett perspektiv på planering och 
organisering 
Resultatet av de sex intervjuerna presenteras här i löpande text genom att presentera tre 
olika perspektiv: pedagogens roll, barnet som medaktör och rummet som verktyg. 
Beskrivningen av dessa tre perspektiv stärks av citat från intervjuer. 
 

4.2.1  Pedagogens roll  

Pedagogerna anser att de, på ett eller annat sätt, inkluderar ljudnivån när de ska planera 
och organisera den pedagogiska verksamheten. ”Genom att vi planerar och organiserar 
verksamheten kan vi skapa en bättre ljudnivå i ett längre perspektiv” (Inez). 
Pedagogerna säger sig påverkas av ljudnivån, men menar att det går att förändra 
ljudnivån i förskolan genom varierade pedagogiska strategier. Pedagogerna beskriver att 
de arbetar utifrån varierade strategier och förhållningssätt för att få en acceptabel 
ljudnivå i förskolan samt för att kunna erbjuda barnen en god miljö för utveckling, lek 
och lärande. Inez förklarar att barnen kan bli medvetna om sina egna handlingar genom 
pedagogernas förhållningssätt.  

68% 

23% 

9% 

Stämmer bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls
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Det handlar om pedagogers förhållningssätt till barns lek, som exempelvis tillåtande av 
springlekar inomhus (Inez).  

 
I exemplet ovan synliggör Inez ett gemensamt synsätt på barns lek, så att verksamheten 
blir tydlig för barnen, exempelvis om springlekar kan tillåtas inomhus. Inez anser vidare 
att om de tänker på sitt eget förhållningssätt som att dämpa sina röster gentemot barnen 
sänks också barnens röster. Hon menar att pedagogerna måste tänka på hur de samtalar 
med andra pedagoger och med barn. På det sättet visar pedagogen hur ljudnivån kan 
balanseras. Maria nämner ett annat sätt att tydligt göra barnen medvetna om ljudmiljön. 
 

Jag menar att pedagogerna måste fördela sig mer mellan barnen. Pedagoger ska vara mer 
närvarande och prata mer med barnen än med varandra (Maria).   

 
Maria menar att det är betydelsefullt att finnas nära barnen för att kunna samtala om 
ljudnivån och därmed använda sig av de tillfällen som ges. Ann använder sig däremot 
av tecken som en kommunikativ strategi.  Hon beskriver att hon använder sig av ett 
speciellt tecken ”göra tyst”.  
 

Jag visar med handen genom att dra uppifrån och ner i luften och samtidigt med munnen 
säga hssj lugnt (Ann). 

 
Hon skildrar att barnen i hennes barngrupp förstår, genom hennes agerande, att de ska 
sänka sina röster när hon gör tecknet. Birgitta berättar: ”För att dämpa ljudnivån vid 
måltiderna släcker vi ner belysningen, tänder ljus på borden och sätter på lugn musik”. 
Detta menar hon skapar en lugn måltidssituation och bidrar till diskussioner i låga 
samtalstoner. De pedagogiska strategierna varierar och är individuella från pedagog till 
pedagog.  
 
Flera av pedagogerna nämner att de arbetar förebyggande mot en hög ljudnivå, genom 
att dela in barnen i smågrupper och i olika rum samt försöker få barnen att prata i 
normal samtalston med varandra. Mindre barngrupper anses vara en viktig aspekt för 
ljudnivån. Sara påtalar att de har en grupp med 23 5-åringar. Maria påpekar att det kan 
vara svårt att hålla gråt ifrån öronen på de yngre avdelningarna, då man samtidigt måste 
vara nära för att trösta. Det upplevs att det blir olika ”jobbiga” ljud bland äldre och 
yngre barn, därav upplevs det jobbigt på olika sätt. Birgitta nämner att de emellanåt 
delar in sina barn i grupper där några av barnen leker inne och några av barnen ute, 
vilket både skapar bättre förutsättningar för leken och en bättre ljudmiljö för barnen.  
 

Daglig utevistelse generar till ett lugn i barngruppen. Därför försöker vi att vara ute så 
mycket som möjligt året runt (Birgitta).  

 
Birgittas uttrycker att de ständigt arbetar för att inkludera ljudnivån i verksamheten, då 
de strävar efter att vara ute minst en gång om dagen året om. Hon beskriver att de ofta 
är ute både på för- och eftermiddag. Birgitta säger att hon använder två typer av 
strategier. Den ena är organisering och den andra är via tal och tecken medvetandegöra 
och vara förebildande. 
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4.2.2 Barnet som medaktör  

Ett annat perspektiv som utkristalliseras i analysen är barnet som medaktör. I 
pedagogernas resonemang framgår att det är betydelsefullt att göra barnen delaktiga i 
arbetet för en hälsosam ljudmiljö. De säger att de delar in barnen i mindre grupper eller 
parvis, sätter upp gemensamma regler och medvetandegör barnen om hur rösten 
används.  
 

Pedagoger bör utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och ge barnen tillfälle i vardagen 
att vara med att uttrycka sina tankar och åsikter (Ann).   

 
Ann framhåller vikten av att låta barnen vara medaktörer i arbetet med att skapa en 
acceptabel ljudnivå. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att om barnet ska få en 
förståelse för vad delaktighet innebär så måste detta göras synligt i praktiken. Barnets 
reella inflytande gör att de känner att de kan vara med och påverka sin situation. 
 
Birgitta säger att materialet ”Huller om Buller” är ett bra verktyg att använda sig av för 
att medvetandegöra barnen. Genom diskussioner och reflektioner med barnen få de en 
ökad förståelse för hur viktigt det är vara rädd om hörseln. Eva och Inez menar att det är 
viktigt att prata med barnen om ljudnivån för deras förståelse och att det är allas intresse 
att bidra till en bra miljö på förskolan. Eva säger att: ”Vi måste föra diskussioner med 
barnen för att få med dem på tåget” och Inez lyfter att: ”Det är allas intresse, då menar 
jag även barnen, att skapa en bra miljö här på förskolan”. Sara berättar att det på hennes 
förskola förs diskussioner med barnen hur och varför det är viktigt att ha en bra 
ljudnivå.   

 
Tillsammans med barnen har vi diskuterat fram att timglas är bra att använda sig av, när vi 
vill ha en lugn stund eller när vi vill få ner ljudnivån i barngruppen (Sara). 

 
Eva och Inez beskriver alltså hur man i det vardagliga arbetet påminner barnen om 
ljudmiljön. Birgitta och Sara ger exempel på hur de mer explicit belyser och hittar 
strategier tillsammans med barnen. Här kan man alltså se att det handlar om att låta 
barnet vara delaktigt, dels direkt i samband med händelser och dels i samband med 
planering av strategier.  
 

4.2.3 Rummet som verktyg 

Pedagogen ser rummet som ett verktyg i verksamheten. Eva och Birgitta uttrycker en 
medvetenhet om effektiva strategier för en god ljudmiljö. Genom att de inkluderar 
ljudnivån när de planerar och organiserar verksamheten skapas förutsättningar för en 
god miljö för utveckling och lärande. Pedagogerna är eniga om att ljudnivån går att 
sänka genom förebyggande åtgärder som exempelvis val av material såsom mjuka 
plastklossar och sorteringsmaterial i gummi. Sara, Maria och Ann nämner att de 
försöker hitta leksaker som inte låter, istället köpa leksaker i mjukplast och hållbart 
material som inte går sönder. Inez berättar att det går att arbeta förebyggande genom att 
ha filt/tygbitar i lådor och hyllor som gör att leksakerna inte låter så högt. 
 

Lekmaterial som lego är störande för hörseln, då är det att bra att ha mjuka mattor på 
golven och i botten på lådor som dämpar ljudet (Sara). 
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Medvetna inköp av material menar Sara, Maria, Inez och Ann, gör att det finns 
möjligheter att anpassa ljudnivån.  
 
Samtliga pedagoger uttrycker att det är de stora barngrupperna på en liten yta, 
lokalernas utformning, som gör att det är svårt att få ner ljudnivån i verksamheten. Rum 
som är mer tillåtande för höga ljud och spring samt daglig utevistelse ses som åtgärder. 
Eva, Ann och Birgitta beskriver att det är många barn som måste samsas i varje rum.  
 

Det viktigt att tänka till kring rummens utformning genom att skapa rum i rummen. Ljudet 
blir även mer dämpat om barnen väljer vilket rum de vill vara i innan de börjar leka (Eva).  

 
Eva förklarar att rum i rummen skapar en lugnare ljudmiljö på avdelningen med hjälp 
av avskärmningsmöbler. Pedagogerna säger sig arbeta för att hitta lösningar i den 
befintliga miljön. 
  
Sara, Birgitta och Ann nämner olika exempel på att miljön som ventilationer, 
möblemang och synnerligen är stolarna ett hinder för att skapa en bra ljudmiljö. Ann 
säger att: ”Speciellt så är det stolarna som skapar en hög ljudnivån, då de flyttas fram 
och tillbaka”. Flera pedagoger säger sig använda mattor, plasttallrikar, 
möbeltassar/tennisbollar på stolsbenen och filtdukar på bordsskivorna för att dämpa 
ljudnivån på avdelningarna. Verktyget ”Stoppljus”3, används för att ge en konkret bild 
för barnen om ljudnivån. Pedagogen Eva beskriver att de har köpt in Stoppljus för att 
förbättra ljudnivån på avdelningen. 
 

Jag menar att ett Stoppljus kan uppmärksamma barnen på ljudnivån. När det blinkar rött 
så vet barnen att ljudnivå är för hög och att de ska sänka sina röster (Eva). 

 
Genom att använda olika verktyg som Stoppljus medvetandegör pedagogerna barnen 
om ljudnivån i förskolan på ett visuellt och konkret sätt. Det handlar dels om det som 
finns i det fysiska rummet, dels om hur rummet används. Detta visar sig i pedagogens 
resonemang om hur rummet fungerar som ett verktyg. Enligt förskolans läroplan 
betonas den pedagogiska miljöns betydelse där verksamheten ska vara trygg, rolig och 
lärorik, där omsorg och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2010).  
 

4.2.4. Slutsats  

Pedagogerna anser att ansvaret för en förbättrad ljudmiljö ligger på såväl på individ-, 
grupp- och organisationsnivå. Resultatet av intervjuerna visar att det är allas intresse för 
att skapa en bra ljudmiljö, en miljö som är attraktiv och hälsosam samt är hållbar i ett 
längre perspektiv för barn och vuxna. Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010:800) 
ställer krav på hur förskolans miljö och hur barngrupperna utformas. Nämnvärt är att 
pedagogerna lägger tyngdpunkten på den inre organisationen där de själva får tänka till 
om hur de inkluderar ljudnivån i den dagliga verksamheten. 
 
Resultatet analyserades utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv. Küller (2005) beskriver 
miljöpsykologin som en fördjupning av individers psykologiska och fysiologiska 
interaktion med omgivningen. Utifrån det perspektivet har vi undersökt om 

                                                 
3 Stoppljus är benämning för ett hjälpmedel som signalerar ljudnivån i en färgskala från grönt till 
rött. 
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pedagogerna säger sig påverkas och om de anser att de kan påverka ljudnivån. 
Slutsatsen av resultatet visar att nästan alla upplever att ljudnivån är hög och att de 
påverkas av den på ett varierat sätt. Flertalet nämner att de upplever psykiska och 
fysiska symtom. Med utgångspunkt i Torells (2005) förklaring av miljökognition finns 
en medvetenhet hos pedagogerna att de behöver inkludera ljud som ett perspektiv när de 
planerar och organiserar den pedagogiska verksamheten för att bevara och främja en 
god hälsa. Slutsatsen i resultatet, av vad pedagogerna uttalar sig om, visar att 
pedagogerna använder varierade strategier. Den ena är organisering av det som finns i 
det fysiska rummet och dels om hur rummet används. Det andra är hur pedagogerna 
säger sig organisera barngruppen och verksamheten. 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, sammanställer vi utifrån vad pedagogerna sagt, att 
de inkluderar ljudnivån när de planerar och organiserar verksamheten. För att skapa en 
god ljudnivå säger de sig använda varierade pedagogiska strategier som att tänka till 
kring sitt förhållningssätt och att se miljön som verktyg som exempelvis använda sig av 
olika artefakter som ”Stoppljus” och ett arbetsmaterial som heter ”Huller om buller”. 
De beskriver att de använder språkliga artefakter via tal och tecken för att 
medvetandegöra barnen (Säljö, 2000). Vygotskijs (1999) proximala utvecklingszon 
synliggörs då pedagogerna involverar barnen och ser dem som medaktörer i arbetet med 
att få en god ljudmiljö i förskolan. Genom Vygotskijs (1999) begrepp handling och 
arbete väljer pedagogerna delaktighet istället för att enbart förmedla kunskap till barnen 
genom interaktion, kommunikation och vara förebildande. Det handlar om att låta 
barnet vara delaktigt dels direkt i samband med händelser, dels i samband med 
planering av strategier. Om pedagogerna arbetar tidigt med att få med barnen som 
medaktörer får barnen förståelse att de kan bidra till en god ljudmiljö.  
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5. Diskussion 
Detta kapitel behandlar metod- och resultatdiskussion. Då vi har genomfört studien 
utifrån två ansatser, kvantitativ samt kvalitativ så väljer vi att skriva fram såväl 
metoddiskussion som resultatdiskussion under olika rubriker; enkätundersökning och 
intervju. Inledningsvis under metoddiskussion diskuteras det allmänt över studiens 
metodval gentemot studiens syfte och frågeställningar.  
 

5.1  Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger upplever och resonerar kring 
ljudnivån i förskolans praktik och granska hur pedagoger säger sig inkludera ljudnivån 
när de planerar och organiserar den pedagogiska verksamheten. Utifrån studiens syfte så 
känner vi att valen att genomföra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning har 
fungerat väl för att få fram ett trovärdigt och meningsbärande resultat. Att studien 
genomfördes utifrån två ansatser menar vi har gett större kraft, och ökat trovärdigheten 
än om vi enbart hade använt oss av en typ av data. Enkäten och intervjun har bidragit till 
att vi har fått en förståelse för hur pedagoger upplever ljudnivån i förskolan, och 
intervjuerna har medfört att vi få har fått mer fördjupad information om på vilket sätt 
ljud utgör ett perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska verksamheten 
i förskola.  
 

5.1.2 Enkätundersökning 

Ett av studiens syfte var att undersöka hur pedagoger upplever ljudnivån i förskolan. Vi 
är å ena sidan medvetna om att analysen och frågorna kan ha påverkats av att vi är 
verksamma pedagoger och därmed har egna uppfattningar om ljudnivån i verksamheten. 
Å andra sidan är denna erfarenhet betydelsefull för att kunna förstå resultatet av 
enkäten. Vi är även medvetna om att resultatet kan ha påverkats av pedagogernas 
dagsform samt vilket engagemang och tid de lade ner för att svara samt tolka frågorna. 
 
Vi bedömer att valet att använda oss av en enkätundersökning, som bestod av öppna och 
slutna frågor har fungerat väl. Detta metodval har gett oss förståelse för pedagogers 
upplevelser samt hur de säger sig inkludera ljudnivån i förskolan. Patel och Davidson 
(2003) påpekar att kvantitativa enkäter kan med fördel användas när forskaren vill få 
kunskap om många individers erfarenheter och upplevelser om något fenomen. Vi ansåg 
att det var viktigt att få ett mer omfattande underlag på hur pedagoger egentligen 
upplever ljudnivån, då vi själva anser att ljudnivån är hög i förskolan. Då vi har tagit del 
av tidigare forskning samt litteratur har vi fått förståelse för att den höga ljudnivån är ett 
utbrett arbetsmiljöproblem bland pedagoger men att det även påverkar barnen. Stukát 
(2011) beskriver att forskaren ska tänka till kring vilka som ska medverka i 
undersökningen, hur stor undersökningsgruppen ska vara samt hur forskaren kan 
intressera respondenterna till att delta i undersökningen. Urvalet att dela ut 22 enkäter 
grundar sig i att det var just 22 pedagoger vid tillfället för enkätundersökningen som 
arbetade på de två förskolorna där vi valde att genomföra enkätundersökningen. Antalet 
enkäter upplevdes passande för studien för att få svar på det som efterfrågades. 
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I studien har det inte spelat någon roll vilken anställning eller formell kompetens de 
verksamma pedagogerna har. Vi anser att alla som arbetar inom förskolan utsatts för en 
hög ljudnivå under sin arbetsdag. Då enkäterna personligen delades ut till varje 
arbetslag samt att vi var kända för pedagogerna menar vi har bidragit till att samtliga 
enkäter besvarades. Om enkäterna skickats via brev eller email hade troligen inte 
samtliga enkäter besvarats. Pedagogerna fick en vecka på sig för att besvara enkäten. 
Pedagogernas anonymitet kan ha varit av vikt för att få uppriktiga svar av pedagogernas 
reella uppfattningar och åsikter.  
  
Fördelen med att genomföra enkäter har varit att alla pedagoger har fått samma frågor 
att besvara. Det bedömer vi har underlättat analysarbetet om vi jämför med intervjuerna. 
Efter analysarbetet har vi upptäckt vissa brister och otydligheter i enkätfrågornas 
utformning exempelvis vid fråga 2, där vi frågar efter år inom yrket. Där ser vi en 
otydlighet i alla svarsalternativ där samma åldern återupprepas. Detta anser vi inte haft 
någon betydelse för studiens resultat, då det inte var relevant för vad studien ämnade 
undersöka. Vid fråga 7 då har pedagogerna kryssat för fler än ett svarsalternativ. Där 
finns en oklarhet i hur pedagogerna tolkat frågan. I denna fråga har svarsalternativen 
påverkats av egna erfarenheter, då vi upplever att exempelvis porslin och möbler kan 
skapa höga ljudnivåer. I fråga 8 har vi inte definierat om påverkan är positiv eller 
negativ, avseende hur pedagogerna upplever att de påverkas av ljudnivån i förskolan. 
Då frågan skrevs var det för oss självklart att påverkan var negativ, dock kan 
pedagogerna tolkat det på annat sätt. Utifrån fråga 9 när det gäller möjligheten att ställa 
följdfrågor hade det varit intressant att få veta vilka riktlinjer som några av pedagogerna 
arbetar utifrån. För att få svar på frågan hade det varit lämpligt med en följdfråga eller 
som en av intervjufrågorna. En fråga vi ställer oss är om pedagogerna förhåller sig till 
och arbetar utifrån lokala, kommunala eller regionala riktlinjer, då pedagogerna är 
verksamma i samma kommun dock i olika förskolor. Fråga tio visar att 9 % inte vidtar 
några åtgärder för att sänka ljudnivån, det skulle kunna vara de 5 % som upplever 
ljudnivån acceptabel i fråga 3 och därav heller inte upplever att åtgärder bör vidtas.  
Möjligtvis kunde bristerna i enkätfrågornas utformning ha undvikits om en pilotstudie 
hade genomförts, då vi även hade kunnat knyta intervjuerna till enkäten för att få en 
ökad förståelse för resultatet. Vid bearbetningen av enkäten kategoriserade vi varje 
svarsalternativ för sig utifrån pedagogernas svar. Tillvägagångssättet medförde en 
tydlighet att urskilja likheter och olikheter i resultatet. Valet av cirkeldiagram upplevdes 
som ett tydligt och visuellt verktyg för att utläsa pedagogernas svar. Enkäternas giltighet 
kan ifrågasättas, då flertalet av enkätfrågorna varit otydliga. Däremot stärks enkäten av 
att den besvarats av samtliga tillfrågade pedagoger. 
 

5.1.3 Intervju 

När det gäller intervjun var syftet att undersöka pedagogers upplevelse och hur de säger 
sig inkludera ljudmiljön samt att undersöka på vilket sätt de anser att ljud utgör ett 
perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska verksamheten. Stukat 
(2011) påpekar att ostrukturerade intervjuer ger ett öppnare och ett mer ingående 
diskussionsklimat. För att få en fördjupad uppfattning om pedagogers upplevelse av 
ljudnivån så bedömde vi att intervju med följdfrågor har varit rätt metod att använda sig 
av. Genomförandet av en pilotstudie med en pedagog för att se hur väl frågorna 
fungerade i praktiken medförde att vi kände att frågorna fungerade bra och var lämpliga 
att använda sig av för att få ett resultat på det som ämnades undersökas. Utan 
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pilotstudien hade undersökningsinstrumentet samt upplägget för intervjun inte prövats, 
inte heller om ljudinspelning krävdes för att få med pedagogens svar i sin helhet. Patel 
och Davidsson (2003) skriver att fördelen med ljudinspelningen är att man får med 
respondentens svar fullt ut.  
 
Valet att genomföra sex intervjuer upplevdes vara ett lagom antal för att få svar på våra 
frågeställningar och rimligt att transkribera. Samtliga pedagoger kändes trygga under 
intervjuerna och med att ljudinspelning användes. De svarade avslappnat på frågorna, 
vilket troligen beror på en vana att använda ljudinspelning i förskolan samt att det 
enbart var en intervjuare. De verkade känna sig bekväma i sin roll då vetskap om att 
deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Valet av ett förbokat angränsande 
personalrum gjorde att intervjun förblev ostörd och utan avbrott, vilket stärkte dialogen 
med varje pedagog. Det kändes som att pedagogerna tog sig tid för intervjun då det inte 
fanns någon direkt tidsbegränsning och/eller distraktionsmoment. Pedagogerna kände 
oss sedan tidigare genom vår verksamhetsförlagda utbildning och det gjorde att det blev 
en dialog kring frågorna mellan intervjuare och pedagog. Nackdelen med att 
pedagogerna kände oss är att diskussionen kring frågorna kan ha påverkat deras svar 
och därmed resultatet. Detta märktes vid transkriberingen då all datainsamling inte 
kändes relevant för studiens syfte, då våra erfarenheter lyftes av pedagogen och därmed 
kan ha präglat resultatet. En annan anledning kan vara att vår ovana att genomföra 
intervjuer innebar att intervjun tidvis lämnade studiens inriktning.  
 

5.2  Resultatdiskussion 
Under denna rubrik diskuteras upplevelsen av ljudnivån i förskolan och dess 
konsekvenser för såväl barn som pedagoger. Enligt studiens resultat påverkas samtliga 
inom verksamheten av hög ljudnivå, fysiskt och/eller psykiskt på ett eller annat sätt. 
Därefter diskuteras resultatet på individ-, grupp- och organisationsnivå.  På individnivå 
diskuteras pedagogens roll samt hur verksamheten kan organiseras.  Barnens delaktighet 
och inflytande diskuteras i anslutning till gruppnivå. Slutligen diskuteras under 
organisationsnivå om hur ansvaret fördelas. 
 
Det har varit en utmaning att undersöka pedagogers upplevelser av ljudnivån i 
förskolan, därför att upplevelsen av ljud är ett svårgreppbart område eftersom varje 
individs upplevelse är individuell. Det har dock lett fram till många intressanta 
diskussioner mellan oss och reflektioner kring hur pedagoger upplever ljudnivån i 
förskolan. En av diskussionerna har berört om pedagogernas upplevelse endast orsakas 
av ljudnivån i förskolan. Torell (2005)  påpekar utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv, 
beroende på individers intresse, ålder, fysik och syfte skiljer sig upplevelsen av vad en 
särskild miljö erbjuder. Vi funderar på om den ohälsa pedagogerna nämner kan bero på 
andra orsaker än enbart ljudnivån, exempelvis huvudvärk orsakad av för lågt 
vätskeintag eller sömnbrist. Då studien syftade till att bland annat undersöka pedagogers 
upplevelser av ljudnivån så kopplar pedagogerna säkerligen de fysiska och psykiska 
orsakerna som de nämner i undersökningen till ljudnivån i förskolan. Dock kan vi med 
säkerhet inte veta detta. 
 
I denna studie visar resultatet att pedagoger upplever att ljudnivån är hög i förskolan och 
att de påverkas på ett varierat sätt. Trots att upplevelsen är individuell är pedagogerna 
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samstämmiga om att de påverkas av ljudnivån i förskolan. Då vissa personer har en 
högre ljudtolerans än andra kan ett ljud som upplevs som oljud för en person vara ett 
acceptabelt ljud för en annan. Exempelvis, en pedagog i undersökningen säger sig 
använda lugnande musik för en mer dämpad ljudnivå vid måltiderna, detta skulle kunna 
upplevas som ett störande bakgrundsljud av en annan pedagog eller av barn. Därmed 
kan olikheter av ljudtolerans påverka deras pedagogiska arbete med barnen. I 
Grebennikov och Wiggins forskning (2006)  poängterar forskarna att upplevelsen av 
vad som anses vara oljud är individuellt. Trots att lärarna i den refererade 
undersökningen svarade individuellt om huvudkällorna och vad som skapade oljud i 
klassrummet, var svaren samstämmiga. Resultatet av vår studies enkät visar att flera av 
pedagogerna upplever försämrad hälsa, genom fysiska och psykiska symtom. Detta i 
form av huvudvärk, ljudkänslighet, irritation, öronbrus, stress, 
koncentrationssvårigheter, hörselnedsättning och psykisk samt fysisk trötthet. Ingen av 
pedagogerna i studien har upplevt rösttrötthet i form av exempelvis heshet. Då ljudnivån 
är hög borde det vara lätt att omedvetet höja tonläget för att kunna samtala och göra sig 
hörd. I forskningsrapporten av Persson Waye och Nielsen (2010) är rösttrötthet ett av 
symtomen personalen upplever. En viktig aspekt vi vill framhålla är att trots 
pedagogernas upplevda symtom går det inte att säkerställa ett samband med ljudnivån i 
förskolan, utan symtomen kan bero på andra orsaker. I Miljöhälsorapporten 
(Socialstyrelsen, 2013) framkommer att höga ljudnivåer tilltar riskerna för ohälsa och 
om människan utsätts för buller under en längre period ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke samt hjärtinfarkt. Av vad som går att utläsa av 
resultatet har mer än hälften av pedagogerna som deltar i undersökningen arbetat mer än 
20 år. Pedagogerna har då exponerats, troligtvis medvetet och omedvetet, för den höga 
ljudnivån i många yrkesverksamma år. I Boman och Enmarker (2005) studie upplevde 
lärarna att de var mer känsliga för en hög ljudnivå än eleverna. I den studien är de 166 
deltagande lärarnas medelålder 45,9 år. Kan det finnas något samband mellan lärarnas 
yrkesverksamma år och upplevda ljudkänslighet? På grund av den höga medelåldern 
kan då flertalet lärare arbetat och då exponerats för den höga ljudnivån under en längre 
tid, vilket kan ha påverkat deras ljudkänslighet. Genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som regelbundna hälsoundersökningar, anser vi, att det finns 
möjlighet att förebygga ohälsa bland pedagoger. Om behov finns är det viktigt att 
pedagoger får den hjälp de behöver av yrkesprofessioner inom hörselområdet med 
exempelvis specialanpassade hörselskydd. Om pedagogerna inte får den hjälp och det 
stöd de har behov av kan konsekvensen bli att förskolläraryrket ses som mindre 
attraktivt. Vilket skulle i förlängningen kunna leda till att vi får pedagoger som inte 
orkar arbeta kvar inom förskolan på grund av ohälsa. Vi menar genom ett förebyggande 
arbete i ett tidigt stadie kan sjukskrivningar minskas.  
 
En konsekvens av att pedagogerna i undersökningen påverkas negativt av ljudnivån blir 
att även barnen berörs. I publikationen Buller bort (Socialstyrelsen, 2012) tydliggörs att 
pedagoger bör arbeta för att förebygga höga ljuduppkomster och sänka ljudnivån. Detta 
för att även barnen påverkas negativt av en för hög ljudnivå när det gäller utveckling 
och lärande på grund av koncentrationssvårigheter vid inlärningssituationer. Küller 
(2005) skildrar att inom miljöpsykologin behandlas hur individer påverkas och genom 
det påverkar miljön genom sitt sätt leva och agera. Då pedagogerna är medvetna om hur 
de själva exponeras kan de skapa och främja en bättre ljudmiljö för barnen som även de 
vistas dagligen i förskolan.  Denna medvetenhet om hur de själva exponeras kan skapa 
och främja en bättre ljudmiljö för barnen som även de vistas dagligen i förskolan. 
Ahnquist och Bremberg (2010) beskriver sambanden mellan hälsa och lärande, en god 
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hälsa ger goda prestationer och på likaledes påverkar prestationerna hälsan.  Vi vill 
framhålla att barnen själva inte valt sin förskolevistelse, därför anser vi att det är 
pedagogernas ansvar att inkludera ljudnivån när de planerar och organiserar 
verksamheten. Å ena sidan att barn inte exponeras för den höga ljudnivån och å andra 
sidan för barns möjlighet till utveckling och lärande ska ske på ett lustfullt samt hållbart 
sätt. Detta betonas i förskolans läroplan ”Omsorg om det enskilda barnets 
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” 
(Skolverket, 2010, s.5). Det är viktigt att det finns en kännedom hos pedagogerna om 
hur den höga ljudnivån kan påverka såväl barn som pedagoger negativt och därmed är 
det angeläget att pedagogerna inkluderar ljudnivån i verksamheten. Liksom 
pedagogerna i undersökningen anser även vi att det räcker inte enbart med en 
pedagogisk medvetenhet utan ansvaret måste fördelas upp på en individ-, grupp- och 
organisationsnivå. 
 
På individnivå säger sig pedagogerna i studien inkludera ljudnivån och har varierade 
strategier för sänka ljudnivån i den dagliga verksamheten. Om vi blickar in i den inre 
organisationen (pedagogerna) så visar undersökningen att pedagogerna säger sig tänka 
in sin egen roll samt och säger sig arbeta förebyggande för att skapa en god ljudmiljö. 
Detta genom att göra medvetna materialinköp, organisera rummet och dela in barnen i 
smågrupper. I Arbetsmiljöforskning (2011) betonar Persson Waye att det går att skapa 
en mer acceptabel ljudnivå genom att tänka in ljudnivån i verksamheten, till exempel att 
då det finns närvarande och aktiva pedagoger vid barns lek sänks ljudnivån. 
Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att vara närvarande, men ändå upplevs ljudnivån 
hög i förskolan. Vad betyder då en närvarande pedagog för ljudnivån? Vi förespråkar 
fler pedagoger som fördelar sig i rummet och i de olika lekmiljöerna, än en ensam 
pedagog som ska förflytta sig i de olika rummen där barnen vistas och leker i. I 
förskolans läroplan finns flera mål och riktlinjer för verksamheten, dock beskrivs inte 
hur pedagogerna ska gå tillväga för att uppnå dessa mål. Det är därför upp till varje 
pedagogs intresse, förmåga och kreativitet hur ljudmiljön kan förändras till en mer 
acceptabel nivå. Verksamheten i förskolan ska vila på en vetenskaplig grund, enligt 
Skollagen (2010:800, kap 1, § 5), därför bör pedagoger förhålla sig till aktuell forskning 
inom området. Ljudmiljön i förskolan behöver uppmärksammas mer i förskolans vardag 
så arbetet hålls levande och inte prioriteras bort för annat. Förskolläraryrket är komplext 
då det är flera ansvarsområden som ingår, då en miljö för utveckling, lärande och 
omsorg ska vara möjlig, men även en miljö där arbetsmiljöfrågor ska kunna lyftas. I 
dagsläget upplever vi att arbetsmiljöfrågan angående ljudnivån är lågprioriterad. 
 
I Råd för en bättre ljudmiljö i våra förskolor (Karolinska universitetssjukhuset, 2011) 
delges hur miljön kan utformas för att sänka ljudnivån i förskolan. De framhåller att 
ljudnivån kan sänkas om att pedagogerna tänker till kring möblering, material, 
reducering av bakgrundsljud och genom att använda sig av pedagogiska strategier. Om 
förskolorna satsar på ljuddämpande material skapas ett hållbart klimat på längre sikt, 
även om det ljuddämpande materialet skulle vara dyrare. Inköp av ljuddämpande 
material upplever vi inte vara ett prioriterat område eftersom ljudnivån fortfarande är 
hög i förskolan. Trots att ekonomin verkar vara begränsad inom förskola/skola måste 
möjligheterna ses istället för hindren. Med små medel som pedagogerna i studien 
beskriver exempelvis med hjälp av tyg i lådor, plastporslin och konstruktionsmaterial i 
plast går det att förändra ljudnivån. Pedagogerna uttrycker att de skapa rum i rummen, 
vilket kan dämpa ljudnivån, dock undrar vi om barnens lek blir lidande. Med det menar 
vi att pedagogerna till viss del styr hur och var barnen kan leka. Pedagogernas 



31 
 

organisering av rummen kan även påverka barngruppens sammanhållning och de barn 
som har ett större behov av springlekar än andra. Vissa pedagoger nämner särskilda rum 
för springlek, men det handlar om varje pedagogs förhållningssätt och tillåtande till 
barns lek. En reflektion utifrån studiens resultat är att endast en pedagog i 
undersökningen nämner utemiljön som en åtgärd för att sänka ljudnivån. Utemiljön ses 
kanske som en naturlig del i verksamheten och inte som en ljuddämpande åtgärd. 
 
Ytterligare en aspekt som framkommit ur resultatet är att pedagogerna säger sig se 
barnen som medaktörer för att skapa en acceptabel ljudmiljö, där lärande och utveckling 
ska ske utifrån varje barns förutsättningar samt behov. Med utgångspunkt i ett 
sociokulturellt perspektiv på gruppnivå, synliggörs det i resultatet hur pedagogerna gör 
barnen delaktiga genom att föra diskussioner, reflektioner med dem om vikten av en 
god ljudmiljö. I samspel med varandra tas både barn och pedagogers tankar, åsikter 
samt erfarenheter till vara på. Vygotskijs proximala utvecklingszon ses här, det beror på 
att förskolans läroplan bygger på ett sociokulturellt perspektiv. ”Verksamheten ska 
bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och 
intresse hos barnen för att de på sikt sak aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2010, 
s.4). Åberg och Lenz Taguchi (2005) påvisar att om barnet ska få en förståelse för 
innebörden av delaktighet så måste detta göras synliggöras i praktiken. Pedagogerna 
använder två sociokulturella artefakter, ”Huller om buller” och ”Stoppljus”, som 
pedagogerna i undersökningen uttryckligen använder sig av tillsammans med barnen. 
För att samtliga barn ska kunna förstå problematiken med ljudnivån behövs varierade 
strategier, i detta fall visuella hjälpmedel, för ökad förståelse och medvetenhet. Om 
endast pedagogen förmedlar kunskapen till barnen tillvaratas inte möjligheten till ett 
mångkulturellt lärande, då detta lärande kan bli för abstrakt för vissa barn. I 
Socialstyrelsen (2013) visar Barnens miljöhälsoenkät 2011 att det är de höga ljuden från 
andra barn som flest barn upplever obehagligt. Då barnen är en bidragande orsak till den 
höga ljudnivån så måste pedagogerna medvetandegöra dem på det, vilket pedagogerna i 
undersökningen redan gör. Tillvaratas barnens inflytande och delaktighet, så berörs de i 
arbetet samt kan vara med att förbättra och förändra ljudmiljön i förskolan. Om barnen 
redan i förskolan får vara med och blir medvetna om att de kan påverka verksamheten 
kan de i ett längre perspektiv bidra i ett demokratiskt samhälle. 
 
Trots arbetet som sker i verksamheten har pedagogerna en skyldighet att 
uppmärksamma förskolechef samt skyddsombud om pedagoger och barn påverkas 
ohälsosamt i förskolans lokaler exempelvis störande ventilationer. Det är den yttre 
organisationen (skolledning, kommun, politiker), som ansvarar för utformningen av 
förskolans planlösning och att skapa en lämplig sammansättning av barngrupper. De har 
det yttersta ansvaret att skapa en god miljö för alla i verksamheten. Ett exempel som 
gett positiva resultat är utifrån Sjödins avhandling (2012), där kommunen själva vidtog 
åtgärder genom att minska barngrupper med två barn per avdelning på två förskolor. Vi 
har förståelse för kommunernas uppdrag att erbjuda barnomsorg, kanske på bekostnad 
av barnens och personalens hälsa, då barngrupperna upplevs bli för stora för att en 
acceptabel ljudnivå ska kunna bibehållas. Pedagogerna i undersökningen säger sig vidta 
egna åtgärder vad det gäller barngruppens sammansättning genom att dela in barnen i 
smågrupper för att sänka ljudnivån. Det är upp till varje pedagogs kreativitet att göra det 
bästa av situationen för barnens skull och även för pedagogerna. 
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Till sist vill vi förmedla att det inte är en ljudlös förskola som eftersträvas och vi är 
medvetna om att ljud bildas där barn och vuxna vistas. Vi strävar efter en miljö där 
glädje, skratt och gråt ska vara tillåtet i spontana och planerade aktiviteter, då en bra 
ljudmiljö inte behöver vara tyst men behaglig för alla som vistas där. 
 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Framtida forskning skulle kunna vara att genomföra en undersökning, med 
aktionsforskning som verktyg, för att förbättra ljudnivån på en avdelning för såväl barn 
som pedagoger. Detta för att vi anser att de är mycket som pedagogerna kan genomföra 
själva för att sänka ljudnivån i verksamheten. Nylund, Sandback, Wilhelmsson och 
Rönnerman (2010) skriver att aktionsforskning handlar om att förändra och utveckla 
den egna verksamheten. Det är verksamhetens egna funderingar och frågeställningar 
som leder processen framåt. Enligt förskolans läroplan ska förskolans verksamhet 
kontinuerligt följas upp och utvärderas. Syftet är att få kunskap om verksamhetens 
kvalitet när det gäller organisation, innehåll och genomförande. Detta för att kunna 
skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Inledningsvis skulle 
observationer kunna genomföras för att kartlägga när och var ljudnivån är som högst 
under dagen samt observera vad det är som orsakar en ohälsosam ljudnivå. Resultatet 
skulle kunna bidra till att pedagogerna gör en förändring genom att inkluderar ljudnivån 
när de planerar och organiserar verksamheten. Det skulle kunna vara att de exempelvis 
går igenom sitt material och funderar över om det finns något där som bidrar till en hög 
ljudnivå. Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att uttrycka sina tankar (Skolverket, 2010).  Avslutningsvis anser vi att det är 
viktigt att pedagogerna försöker få med barnen i detta förändringsarbete så att de har 
möjlighet till inflytande förskolans verksamhet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Enkät om hur pedagoger upplever ljudnivån i förskolan 
 

1. Utbildning 
 

1. ( ) Förskollärare 
2. ( ) Barnskötare 
3. ( ) Annan utbildning…………. 

 
2. År inom yrket 

 
1. ( ) 1-5 år 
2. ( ) 5-10 år 
3. ( ) 10-15 år 
4. ( ) 15-20 år 
5. ( ) 20-30 år 
6. ( ) 30- 

 
3. Hur upplever du ljudnivån på din förskola? 

 
1. ( ) Hög 
2. ( ) Låg 
3. ( ) Acceptabel 

 
4. Anser du att du påverkas av ljudnivån? 

 
1. ( ) Stämmer bra 
2. ( ) Stämmer mindre bra 
3. ( ) Stämmer inte alls 

 
      5. Om du påverkas av ljudnivån, på vilket sätt? Ge några exempel. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
      
 
 
 
 



 
 

       6. När under dagen upplever du ljudnivån som högst? 
 

1. ( ) Morgonen 
2. ( ) Förmiddagen 
3. ( ) Lunch 
4. Eftermiddag 

 
7. Om du besväras ljudnivån under din arbetsdag, vilket ljud besväras du då mest 

av? 
 

1. ( ) Skrik 
2. ( ) Gråt 
3. ( ) Springlekar 
4. ( ) Ljud från ventilationer 
5. ( ) Lekmaterial 
6. ( ) Möbler 
7. ( ) Porslin 
8. ( ) Annat…… 

 
      8. Anser du att ljudnivån påverkar ditt arbete med barnen? 
 

1. ( ) Stämmer 
2. ( ) Stämmer mindre bra 
3. ( ) Stämmer inte alls 

 
9. Om du upplever en hög ljudnivå, arbetar ni då utifrån några riktlinjer för att få 

ner ljudnivån på din arbetsplats? 
  

1. ( ) Stämmer bra 
2. ( ) Stämmer mindre bra 
3. ( ) Stämmer inte alls 

 
10. Om du upplever en hög ljudnivå, har du och ditt arbetslag vidtagit några åtgärder 

och förändrat ert arbetssätt för att sänka ljudnivån i er verksamhet? 
 
1. ( ) Stämmer bra 
2. ( ) Stämmer mindre bra 
3. ( ) Stämmer inte alls  

  
Om ni vidtagit några åtgärder, ge exempel 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Övriga synpunkter och kommentarer 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Priya, Annette och Anneli 
 
  



 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur upplever du ljudmiljön på förskolan? 
2. Vad anser du skapar buller på förskolan? 
3. Hinder och möjligheter för att skapa en bra ljudmiljö? 
4. Vems ansvar är det att skapa en bra ljudmiljö? 
5. På vilket sätt anser pedagogerna att ljud utgör ett  
      perspektiv i planering och organisering av den pedagogiska verksamheten? 
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