
Examensarbete i Lärarprogrammet  

vid 

Institutionen för pedagogik - 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SCHHH! HÖR?! 
 

En studie om ljudmiljön i förskola 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Susanna Magnusson & Emelie Saarep 



Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, Inriktning förskolan, grunden till lärande 210 hp 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Schhh! Hör?! En studie om ljudmiljön i förskola 
 
Engelsk titel: Schhh! Listen?! A study about the Sound Environment in preschool. 
 
Nyckelord: Ljudmiljö, buller, arbetsmiljö  
 
Författare: Susanna Magnusson & Emelie Saarep 

 

Handledare: Mary-Anne Holfve- Sabel 

 
Examinator: Peter Erlandson 
 
 
 
BAKGRUND:  Ljud är en del av livet. Hur man upplever eller uppfattar ljud är olika 

och individuellt. I dagens förskolor förekommer det positiva och 
negativa ljud. Musik och sång är ljud som ofta upplevs som positiva, 
medan ljud från ventilationssystem, barnskrik, telefonsignaler och 
ljudet från hårda lekmaterial kan upplevas som störande och 
oönskade. 

 
SYFTE: Vi vill med vår studie undersöka vad pedagoger har för upplevelser 

och resonemang kring sin ljudmiljö i förskola. 
 

Våra tre frågeställningar är: 
Hur påverkas den psykosociala miljön av ljudmiljön? 
Hur påverkas pedagogernas arbete och barnens vardag? 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna med att förändra sin ljudmiljö? 
 
METOD:  Studien är gjord med self report som metod, och är kvalitativ. Elva 

pedagoger/arbetslag har deltagit. 
 
RESULTAT: Av resultatet framgår det att ljud påverkar vuxna och barn. Genom 

positiva ljud får barn och vuxna möjlighet att uttrycka sina känslor. 
En hög och påfrestande ljudmiljö kan däremot leda till hörselskador, 
stress, irritation, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Vad som 
påverkar ljudmiljön är faktorer som barngruppens storlek, lokalernas 
utformning, lekmaterial, användning av ljudabsorberande material 
samt pedagogernas medvetenhet och arbete kring ljudmiljön. 
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1. Inledning 
 
Ljudmiljö i förskola upplever vi som ett aktuellt ämne som det pratas mycket om idag, ibland 
negativt och ibland positivt, därför känns det som ett ämne som vi vill få mer kunskap om. 
Björklid (2005, s. 11) skriver om forskning från förskolan som visar att många av de lokaler 
som finns idag från början var byggda för mindre barngrupper än de barngrupper som 
generellt finns idag. Detta påverkar ens arbete som pedagog, och möjligheterna att arbeta på 
ett sätt som är önskvärt. Författaren skriver om att det förekommer ljudmiljöer med höga 
ljudnivåer, och att behov av avskildhet och lugna rum betonas som nödvändigt i dagens 
förskolor. Hon betonar vikten av en bra miljö i förskolan, vad det gäller lokaler, ljudnivån, 
ljussättning och kulörer med mera, samt vad allt detta har för betydelse för barnen och 
personalen i förskolan.  
 
Vi kommer båda att få möjlighet att vara med och starta upp en ny avdelning när vi är klara 
med vår utbildning och har därför mycket att säga till om när det gäller lokalerna och dess 
möblering. När vi valde detta ämne visste vi inte detta, det gör det nu extra spännande att få ta 
del av hur pedagoger ute på fältet arbetar med sin ljudmiljö, hur de påverkas, samt vad de har 
för upplevelser och resonemang kring ljudmiljö i förskola.  
 

Vi lever i en värld full av ljud 
 

Ljudet av musik. 
Ljudet av skratt. 

Ljudet av fåglar som sjunger, 
Av vatten som porlar, 
Av humlor som surrar. 

Ljudet av människor som pratar. 
 

Det skulle verkligen vara en underlig värld utan ljud. 
 

Janols (1986, s.99) 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill med vår studie undersöka vad pedagoger har för upplevelser och resonerar kring sin 
ljudmiljö i förskola. 
 
Frågeställningar: 
 

• Hur påverkas den psykosociala miljön av ljudmiljön? 
• Hur påverkas pedagogernas arbete och barnens vardag? 
• På vilket sätt arbetar pedagogerna med att förändra sin ljudmiljö? 



 6

3. Bakgrund 
 
Under bakgrunden kommer vi att göra en redovisning av relevant litteratur för vår studie, 
samt vad det finns för tidigare forskning kring ljudmiljö i förskola. Vi har valt att dela upp det 
i fyra huvudrubriker.  Positivt och negativt ljud - En del av livet, där redovisas allmänt om 
ljudnivåer, hur ljudklimat uppstår och hur både vuxna och barn påverkas. Barn – Ljud, där 
sammanfattas hur barn påverkas, utvecklas och samspelar i en ljudmiljö. Under rubriken 
Pedagoger och ljudmiljön i förskolan kommer vi vidare att redogöra vad litteratur och 
forskning skriver om hur pedagoger påverkas och hur deras barnsyn påverkar ljudmiljön i 
förskola. Slutligen lyfter vi vad de står i de styrande dokumenten för förskolan, under 
rubriken Styrande dokument. 
 
Begreppsförtydligande: 
 
Buller. Hygge, S (2005, s.37) skriver att det är ljud som uppfattas som mycket störande och 
oönskade, och ljud som försämrar hur väl man utför en arbetsuppgift. 
 
Ljudmiljö, ett begrepp som vi har använder oss av i vår studie, kommer använda det när vi 
skriver om förskolans miljö och dess olika ljud. 
 
Emotion/emotionell är känslomässiga upplevelser som en person har när han eller hon till 
exempel är rädd, arg, glad eller ledsen skriver Evenshaug & Hallen (2001, s.429)  

3.1 Positivt och negativt ljud - En del av livet  
 
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen 
(2006) har tillsammans skrivit Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan (som vi 
hädanefter kommer att benämna som Bullret bort!). I Bullret bort! (2006, s.7) skriver de att 
förmågan att uppfatta ljud är en del av livet. De skriver att ljud finns omkring oss ständigt, det 
hjälper till att orientera oss i vår omgivning, ger oss hörselupplevelser och man njuter av ljud 
som kommer från natur, sång och musik. Ljud kan vara både positivt och negativt, det finns 
ljud som av olika skäl tröttar, irriterar och stör. Vi människor är olika, därför är också 
skillnaderna stora mellan hur vi uppfattar och påverkas av buller och höga ljudnivåer. Hur det 
påverkar oss beror också på vårt allmäntillstånd och humör. Hörselskador, sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter och andra kroppsliga reaktioner är vad en hög ljudnivå kan leda till.  
 
 I Bullret bort! (2006, s.13) står det att det som vi uppfattar som ljud består av tryckvariationer 
i luften och som sätter trumhinnan i svängningar. Från trumhinnan förs sedan ljudet via 
hörselbenen till hörselsnäckan där det sedan omvandlas till elektriska signaler, som går vidare 
till hjärnan. Man mäter ljud i decibel (dB) med hjälp av en så kallad ljudnivåmätare. Vi 
människor är alla olika känsliga för olika frekvenser, ljudmätaren är tillverkad för att ta 
hänsyn till detta. Se figur 1. 
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Figur 1. Visar hur olika sorts ljud mätt i decibel (dB). Bullret bort! (2006, s.13) 
 
Hur en miljö växer fram i en förskola kan bero på två faktorer, det ena är de yttre faktorerna 
såsom rummet, dess material och inredning skriver Ekholm & Hedin (1993, s.21). Det andra 
är interaktionen individer emellan, individerna och organisationen samt deras synsätt på 
ljudmiljön. Författarna menar att klimatet i en verksamhet påverkar och påverkas av 
förändringar i verksamhetens strukturer och hur ledarskapet utförs. Ett klimat är under ständig 
process via interaktionen mellan olika individer och den organisatoriska miljön. Ofast betonar 
man ledarens roll när det gäller klimatet och dess uppkomst. Vad ledaren väljer att använda 
sig av för strategier kommer att påverka och avgöra vilket klimat som genomsyrar 
verksamheten. Ett synsätt på förskolans klimat är att man kan påverka vilket klimat som helst 
genom att antingen styra verksamhetens yttre strukturer eller genom att påverka lärarens roll.  
Ekholm & Hedin (1993, s.31, 67-75) skriver att ett klimat på en förskola påverkas i hög grad 
av alla individers olika erfarenheter och tidigare miljöer. Ledarens arbetssätt, intentioner och 
beteende i arbete med barn ligger till grund för hur klimatet i verksamheten är. Värderingar, 
attityder och relationer i personalgruppen är även det något som genomsyrar verksamhetens 
klimat. Personalgruppens klimat förs över och påverkar barnen i deras beteende i 
barngruppen, och barnen kan i sin tur återverka på klimatet. Olika klimat ger olika 
utvecklingsmöjligheter för både vuxna och barn. Hela klimatet bildas i interaktionen mellan 
strukturen och människornas olika personligheter.  
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I en studie skriven av Beaman, Philip (2005, s.1042-1050) skriver författaren om vad 
hörseldistraktion kan ge för konsekvenser och hur det påverkar inlärningen och arbetsmiljön 
på en arbetsplats. Vidare att kontinuerligt höga ljudnivåer kan skapa kroniska stressreaktioner. 
Kognitiva arbetsuppgifter påverkas i högsta grad också av en hög ljudnivå. Framförallt när det 
gäller mattematiska och muntliga uppgifter. Undersökningen visar samtidigt att onödiga och 
irrelevanta ljud kan ha en positiv effekt på människors inlärning. Ljud kan ha positiv inverkan 
på minnes- och koncentrationsuppgifter.  
 
Janols (1986, s.21-37) skriver om en rad konsekvenser som en hög ljudnivå kan leda till. 
Redan 1975 presenterade Tekniska högskolan i Stockholm en rapport som visade att 
pedagoger och barn utsätts hela dagen för en ljudnivå som ligger mellan sjuttio till nittio 
decibel. Så höga ljudnivåer kan leda till hörselskador. Inom andra yrken där ljudnivån 
överskrider åttiofem decibel, i över fem och en halv timme per dag, föreskrivs hörselskydd. 
Undersökningen visade också att det finns ett tydligt samband mellan antal personal, 
lekmaterial, vilken typ av aktivitet som utförs, hur de olika lokalerna är utformade samt hur de 
är möblerade och att detta påverkar ljudnivån. De kunde visa att om man vistas i en hög 
ljudnivå är det inte bara otrevligt, utan också skadligt. En hög ljudnivå ledde till stress, 
koncentrationssvårigheter och gjorde det svårt för alla att kommunicera. Janols skriver att 
ljudnivåer som överstiger 100 decibel kan ge skador på flera ställen i kroppen. Vid Karolinska 
institutet i Stockholm har det forskats kring hur ljud påverkar hjärta, mage, muskelreaktioner, 
blodkärl och hormoner med mera. Skadorna man kan få av en hög ljudnivå beror inte endast 
på ljudstyrkan, utan även på vilken frekvens och tidsintervall som ljudet har. Janols menar att 
det finns ljud som vi inte kan kontrollera, det kan vara ljud från fläktar, dammsugare, 
diskmaskiner, gräsmaskiner och trafik buller. Allt detta har en effekt på oss. Vi måste 
anstränga oss för att göra oss hörda och därför blir vi samtidigt lätt irriterade. 
 
Den senaste buller forskningen visar allt mer hur man som människa påverkas av ljudmiljön 
man vistas i, detta skriver Ellneby (2007, s.124-128). Hon skriver om att buller kan förändra 
en människas beteende och upplevelser, samt försvåra förmågan att höra det talade språket 
runt omkring oss. För att en person mellan 15 och 55 år med en fullt utvecklad hörsel ska 
kunna uppfatta talat språk krävs det att personen, befinner sig på en meters avstånd från den 
talande personen, har en bra hörsel samt att bullret runt omkring inte överstiger 55 decibel. 
Ellneby skriver att ljudnivån i de svenska förskolorna idag ofta överstiger 80 decibel, vilket 
gör det svårt för både vuxna och barn att uppfatta tal och språk och i förlängningen lära sig 
saker.  
 
 I Bullret bort (2006, s.9-12) visas att buller och höga ljudnivåer kan leda till bestående skador 
på hörseln hos både vuxna och barn. Oftast uppkommer hörselnedsättning, men får bara örat 
vila en tid kan man få tillbaka sin hörsel. Däremot om man utsätts för buller en längre tid kan 
de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat skadas, detta kan leda till en permanent 
hörselnedsättning. Ju starkare och intensivare bullret är desto kortare tid behövs för att hörseln 
ska skadas, en hörselskada kan uppstå på ett ögonblick. Exempel på sådant ljud som 
ögonblickligen kan skada örat är så kallade impulsljud, exempel på sådana är ett gevärsskott 
eller ljudet av en spikpistol. Ett konstant buller däremot kan leda till en annan typ av 
hörselskador, som är mer eller mindre permanenta öronsusningar eller ringningar - tinnitus. 
Hur man uppfattar ljud beror på om man har en normal hörsel eller en hörselskada, om man 
har en hörselskada är man mer känslig än en normalt hörande person. I Bullret bort! (2006, 
s.12-13) skriver de att man som vuxna i förskola ibland upplever krav som man inte klarar av 
att hantera, en faktor som kan leda till arbetsrelaterad stress. Oftast är det inte bara en faktor 
som leder till stress utan ett flertal. Ljud i arbetsmiljön kan vara en sådan stressfaktor. 
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Ljudmiljön behöver inte vara speciellt hög för att den ska upplevas som störande. Exempel på 
bullerstörningar kan vara telefonsignaler, barnskrik, ventilationssystem och trafikbuller. 
Störande och stressande buller kan även påverka kroppen på olika sätt som till exempel ökad 
hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och att kroppen utsöndrar stresshormoner. Hur man upplever 
en hög ljudnivå beror på många olika faktorer, dels bullrets karaktär, styrka och ton höjd, men 
också på hur mycket det varierar med tiden. Andra faktorer som spelar in i hur man påverkas 
av buller är om man håller på med en krävande arbetsuppgift samt om bullret upplevs som 
nödvändigt eller ej.  
 
Redan på 1970-talet uppmärksammades höga ljudnivåer i förskolan. De har gjort olika 
undersökningar runt om i landet på olika förskolor, som visar att en hög ljudmiljö var vanligt 
förekommande och resultatet var skrämmande, igenomsnitt låg ljudnivån omkring 80 decibel. 
De bedömdes att ljudnivån på många avdelningar innebar en risk för skadlig påverkan på 
hörseln. Idag är buller och höga ljudnivåer ett utbrett samhällsproblem. Det berör flest antal 
människor i Sverige, såväl barn som vuxna. Trots att buller inte uppfattas som livshotande 
betyder det mycket för barns hälsa och utveckling, samt deras möjlighet till god livskvalitet 
såväl under barndomstiden som senare i vuxen ålder. För barn liksom vuxna, kan 
samhällsbuller medföra sömnsvårigheter, stress, försämrad inlärning samt hörselskada. 
Särskilt oroande är att barn och ungdomar utsätts för hörselskadande buller i större 
utsträckning än tidigare. Vid fyra års ålder rapporteras cirka tvåtusen barn ha nedsatt hörsel 
och vid tolv års ålder cirka fyratusen barn, detta kan man läsa i Socialstyrelsen, Institutet för 
miljömedicin & Stockholms läns landsting centrum för folkhälsa Arbets- och miljömedicin 
har skrivit i sin Miljöhälsorapport 2005 (s.213-215). 

3.2 Barn och ljud 
 
Barn redan som nyfödda utforskar sina egna ljud och lär sig om sin omvärld genom dess ljud 
runt omkring dem menar Janols (1986, s 7-9). Barnet lär sig känna igen välbekanta, vänliga 
och hotfulla röster. Det lyssnar till sitt eget glädjetjut eller provar nyfiket klangen i ett rum. 
Barnet lyssnar till vattendroppens plopp eller till motorcykelns gasande. I alla tider har barn 
åstadkommit ljud, ljud är en naturlig del i barns liv. Janols (1986, s.21–37) menar att vara 
högljudd är ett normalt sätt för barn att leva ut sina känslor. Att som pedagog alltid försöka 
dämpa detta kan leda till allvarliga störningar i barnens känsloutveckling. Enligt specialiteter 
på barns utveckling lägger de stor vikt vid att låta barn få leka högljudda lekar. Försöker man 
att dämpa barnen finns det även en risk att man dämpar deras lek. Barn tycker om tre olika 
former av ljud; takt, rytm och ljudnivåklimax. Klimax-ljudet är speciellt intressant, det visar 
att barn uppskattar ljud som vuxna tycker är buller och störande. Forskarna lade fokus 
speciellt vid den fria leken, vad det gällde klimax-ljuden. Knutsdotter Olofsson (1996 s.138-
139) skriver om barns vilda lekar och att dessa lekar oftast är väldigt högljudda. Hon menar 
att när barn springer och skriker är det ett kroppsligt rus de söker. Springandet och skrikandet 
är för barnen emellanåt rent oemotståndligt. Lökken, G, Haugen, S. & Röthle. (2006, s.88-91) 
skriver följande rader om barn och ljud: 
 

”Så låt ljudet få bo i barnet, stäng det inte inne, låt det inte vissna, utan önska det 
välkommet, erkänn dess många uttryck och ge det utrymme att utvecklas. Låt också 
barnet få bo i ljudet, i alla ljud som finns i vår natur och vår kultur, som ger så 
många möjligheter till utforskande tillhörighet och upplevelser, som rymmer så 
mycket kunskap som barnet kan få ta del av. Och kom ihåg att det allra viktigaste 
ljudet är stillheten”. (s 95) 
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Författarna skriver vidare att de första erfarenheter man gör i livet i hög grad är knutna till 
kropp och ljud. Det handlar om erfarenheter av till exempel av mammas hjärtslag, röster och 
musik. Musik och sång kan för barn fungera som en trygghet. Om en omsorgsperson sjunger 
för ett barn samtidigt som det håller om det gör barnet en koppling mellan musik och 
trygghet. Senare kan barnet uppleva att det blir omkramat av att bara höra musiken. På vissa 
förskolor anser man att ett välbekant musikstycke kan göra samma nytta i 
förskoleverksamheten, alltså fungera som en trygghet för vissa barn. En annan sida av 
musikens upplevelsekvalitet ligger just i att uttrycka sig musikaliskt, att höra sin egen röst 
eller lyssna till hur ett instrument låter. Att få möta sig själv genom musik och ljudliga uttryck 
stärker både barns självkänsla och självförtroende. Musiken ger barn möjlighet att lära känna 
sig själva och sina känslor, och gör känslorna tydligare för barnen. Jederlund (2002, s.93-97) 
menar att studier kring språkutveckling och musik har gjorts som visar att musik har en 
positiv inverkan på barns motoriska och kognitiva inlärningsförmåga, samt musikens 
betydelse för barns sociala och emotionella utveckling. 
 
Barn är de som bullrar mest, men det är också de som får ta emot mest buller skriver Janols 
(1986, s.36-37). En företagsläkare vid namn Stefan Gärding, gjorde en undersökning under 
1970-talet som visade att bullret för barn låg på eller över riskgränsen för hörselskador i 
flertalet förskolor. Anledning till varför barn utsätts mer för buller, är för att de är närmare 
buller källorna än vuxna. De har kortare väg till sånt som reflekterar ljud, till exempel hårda 
golv. Janols beskriver att det som ser annorlunda ut idag än för trettio år sendan i ett barns 
ljudvärld är att den idag innehåller betydligt fler ljud. Orsaken till detta är den tekniska 
utveckling som skett. I Bullret bort (2006, s.8-9) betraktas barn som en särskild riskgrupp på 
grund av sitt beteende och sina bristande skyddsinsikter. Om barns öron är känsligare än 
vuxnas, vet man inte. Barn har dock en kortare hörselgång, som gör att ljudförstärkningen 
som sker i hörselgången blir annorlunda hos barn. Ellneby (2004, s.179) skriver att många 
barn i dagens samhälle aldrig fått uppleva total tystnad, vare sig det gäller i hemmet eller i 
förskolan. De lever i en ljudmättad tid.  
 
Lärande sker hela tiden, det äger inte rum på en speciell plats eller vid en speciell tid menar 
Björklid (2005, s.169). Lek och lärande är två faktorer som inte går att skilja åt. Lek och 
lekfullhet är viktigt för barn när det gäller att utvecklas socialt, känslomässigt och motoriskt. 
Den fysiska miljön i en förskola kan skapa förutsättningar för barns lek och lärande, men den 
kan också skapa hinder. Om man ser till ett längre perspektiv, påverkar klimatet barns 
utveckling vad det gäller deras sociala kompetens skriver Ekholm & Hedin (1993, s137- 139). 
Det vill säga deras förmåga att umgås och fungera tillsammans med andra, samt förstå och 
tolka andras beteenden och reaktioner. När det gäller barns beteende menar författarna att de 
påverkas av vilken fostran de får hemifrån. Bronfenbrenners (1977, s.514-519) syn på den 
sociala utvecklingen ur ett systemperspektiv är att individen påverkas av sin miljö. Miljön kan 
vara dess närmiljö, samhället, familjen, skolan och daghemmet. Det finns faktorer som 
indirekt påverkar individen såsom föräldrarnas arbetssituation, kommunens utformning av 
barnomsorgen och skolan, samt samhällets ideologiska och politiska värderingar. Utveckling 
sker i ett ständigt samspel mellan individen och miljön.  

3.3 Pedagoger och ljudmiljön i förskola 
 
Musik och ljud går direkt in i kroppen och förvandlas till känslor och så småningom 
förhoppningsvis till rörelse skriver Klockljung (2002, s.29-30). Han har gjort en undersökning 
i en musikspråk förskola i Stockholm. I denna förskola är musik och rytm lika naturligt som 
att rita, läsa böcker eller leka i dockvrån. Därför är alla instrument tillgängliga dagligen för 
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barnen. De ska inte behöva vänta eller be om lov för att få spela. Förskolans arbetssätt är att 
stärka barns språkutveckling och barn med andra modersmål än svenska. Detta förstärks 
genom medvetet arbete med sång och musik. Arbetssättet bygger på en forskning som visar 
att människor kommunicerar genom många olika språk. Musik och rytmer är ursprungliga 
språk, som finns hos människan redan från fosterstadiet och följer sedan med hela livet ut. 
Genom sång och musik lär sig barn olika ord och ljud som de testar på olika sätt som till 
exempel genom att skrika och viska. Genom gemensamma musik- och rytmövningar lär sig 
barnen att lyssna, vänta på sin tur, leda andra och att bli ledd. Att ha sång, musik och drama 
med vuxna ger barnen många olika språkliga, sinnliga och kroppsliga erfarenheter.  
 
Björklid (2005, s.37-38) skriver att under 1990-talet ökade barnantalet från igenomsnitt 
fjorton till sjutton barn per grupp. Under 2000-talet ligger antalet kvar kring sjutton barn. 
Detta kan dock variera ganska stort beroende på vilken kommun som man ser till. Den ökning 
som har skett vad det gäller barngrupperna storlek påverkar förskolans verksamhet. 
Författaren skriver vidare att allmänna råd från socialstyrelsen är att lokalerna inom 
barnomsorgen ska vara till för barnen. Lokalerna ska fungera på så sätt att barnen ska kunna 
välja om de vill leka ostört och det ska finnas en lokal där det är tillåtet med bullrig lek. 
Trånga lokaler kan leda till goda inlärningstillfällen, fast det kan också leda till fler konflikter 
och därigenom en högre stressfaktor som gör det svårare för vuxna att se till alla barns olika 
behov. Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999, s.89-93) menar att den pedagogiska miljön 
på en förskola innefattar den fysiska utformningen och materialen. Den pedagogiska miljön 
innerfattar också samspelet mellan både barn och vuxna och mellan barn samt vad det är för 
klimat och atmosfär som råder i förskolans verksamhet. Miljön sänder ett budskap om vad 
som förväntas ske, alltså ska den pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns 
lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Den pedagogiska miljön bör vara utformad 
så att barnens allsidiga utveckling gynnas genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet och 
skaparlust. En förskola ska ge barn möjlighet till många olika aktiviteter såsom eget skapande, 
och att utveckla alla sina uttrycksmedel såsom bild och form, teknik, bygglek, musik och 
sång, rytmik, dans, drama och rörelse, språk med mera. Detta kräver att man skapar en miljö 
som möjliggör detta. 
 
Björklid (2005, s.40-41) skriver om Haninge kommun där stora nedskärningar gjordes under 
1990-talet som ledde till hög stress hos personalen. En kvinna vid namn Britt-Marie Kluge 
startade ett arbete kring den inre miljön i förskolan. Några nyckelord som hamnade i fokus för 
att få bukt på problemen var rumsvolym, sanering, visuellt buller och ljus. Detta arbete ledde i 
slutändan till färre konflikter, lägre ljudnivå, längre stunder där barnen lekte, mer 
självständighet hos barnen och enklare att hålla ordning. Personalen upplevde därigenom 
arbetsglädje och stolthet över sitt yrke. Björklid beskriver en studie som handlar om dåliga 
respektive bra miljöer i förskolor. Syftet var att finna dåliga miljöer och göra dem bättre. Det 
som var gemensamt för de dåliga lokalerna var att de beskrevs som bullriga, med dålig 
planlösning som i sig ledde till störande genomgångsrum och bristande överblick. Detta ledde 
till stress, bullriga miljöer och dålig luft. För att förhindra buller och stress gjorde de ett så 
kallat ”flödesschema” i ritningar som användes för att tydliggöra och analysera hur mycket av 
lokalernas yta som upptogs av kommunikation. Björklid menar vidare att man kan räkna ut 
hur mycket eller lite möblerbar yta som blir kvar, detta för att bland annat kunna se 
intensiteten i flödet. Ju mindre lokalerna var desto större intensitet, desto mer buller och 
stress. Den yta som blir över kallar han för ”pedagogisk nettoyta” – ett mått på den fysiska 
miljön. Ett aktivitetsrum ska ha en stor nettoyta och ett litet flöde och blir därmed en god 
ljudmiljö. Om ett kommunikationsrum ska vara en god miljö ska det vara en mindre netto yta 
och ett stort flöde. Detta leder till att aktivitetsrummen avlastas och blir mindre bullriga och 
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stressiga. De föredömliga miljöerna i en förskola beskrivs ha en variation av lugn respektive 
livlig lek, där barnen har möjlighet att leka enskilt eller i grupp. De ska ha en lekhall, ateljé 
och en lokal där vattenlek är okej. Således en flexibel miljö som kan anpassas efter 
barngruppen. I en studie som Björklid tagit del av visar också att personalen upplevde 
genomgångsrum som störande, och att personalen hade en önskan att detta rum skulle fungera 
som ett rum där man kunde arbeta avskilt och i lugn och ro. Till och med vilorum som ska 
vara lugna rum, upplevdes som bullriga. Bengtson har tre kriterier som visar på en, vad han 
kallar, ”sjuk planlösning”: 

 
• Stress. Många av genomgångsrum ledde till stress hos både barn och personal. 
• Buller. Ifall det är genomgångsrum intill lugna rum ledde det ofta till buller. 
• Dålig luft. Om det är brister i ventilationssystemet, eller rum som inte går att vädra. 

 
Janols (1986, s.9-23) skriver om ljudmätningar som är gjorda på 1970- talets förskolor. Han 
skriver om vad som kan leda till en hög ljudnivå och menar bland annat att antalet barn och 
uppmätt hög ljudnivå visar ett klart samband. Högre ljudnivå kan också skapas genom 
grovmotorisk lek eller aggressivt beteende hos barn och är konflikt skapande. En god ljudnivå 
däremot skapar bra samspel mellan barnen. Lärarnärvaro är en annan faktor som påverkar 
ljudnivån. Aktiviteter som styrdes mer eller mindre direkt av pedagogerna ledde till antingen 
tystare eller bullrigare sysselsättningar. De lugna aktiviteterna som äger rum i en förskola 
under en dag, som till exempel vilan har mycket liten påverkan på den totala mängden buller.  
Janols skriver att stress, trötthet, irritation och huvudvärk var vanliga besvär som personalen 
drabbades av på grund av den höga ljudnivån. Att kunna föra ett samtal i en normal 
samtalston uppgav hälften av de anställda var omöjligt. Personalen löper dubbelt så stor risk 
än en kontorsanställd att drabbas av hörselskador. De jämför ljudnivån i förskolor med vissa 
industrilokaler där ljudnivån ligger på samma decibel och där arbetarna använder sig av 
hörselskydd. Janols har tagit del av en undersökning som gjordes 1976 av den kommunala 
företagshälsovården i Västervik. Undersökningen gick till på så sätt att man testade hörseln på 
pedagoger i olika förskolor inom den aktuella kommunen. Det framkom då att personalens 
hörsel hade försämrats på grund av de höga ljudnivåer som de arbetat i. Slutsatsen var att 
arbetsbullret bidragit till nedsatt hörsel, en kritisk gräns för att kunna få hörselskador var en 
anställningstid på 10-12 år inom förskoleverksamheten. Riskgränsen för hörselskador ligger 
på 85 decibel per arbetsdag. En tredjedel av förskolorna låg över den gränsen. 
 
Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.27-33) skriver om att hur man som pedagog väljer att ordna 
miljön på en förskola speglar ens barnsyn, vad man har för uppfattning om förskolan och barn 
och barns lärande. Tidigare var det barnen som fick anpassa sig till miljön som fanns på 
förskolan, idag är det tvärtom. Det kommer hela tiden nya barn med nya erfarenheter, 
intressen och då är det viktigt att miljön är föränderlig och anpassningsbar. För att på bästa 
sätt genomföra förändringar vad det gäller fysiska miljön på en förskola är det viktigt att som 
pedagog lyssna på hur barnen tänker och att de är delaktiga i förändringarna. Författarna 
betonar vikten av att observera och diskutera hur barnen använder de olika lokalerna. Vilka 
signaler de olika lokalerna ger till barnen. Exempel på en lokal som kan leda till oönskat 
spring och skrik kan vara ett så kallat ”kuddrum”. Författarna fortsätter med att betona vikten 
av att lokalens utformning avgör vad som kan hända i lokalen, men också vad som inte kan 
hända. Det är viktigt att man kritiskt granskar lokalen utifrån barnens perspektiv och försöker 
förstå vad barnen inspireras till. Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund, 
vilket innebär att man som pedagog aldrig kan välja bort att lyssna på barnen. När det handlar 
om miljöns utformning är det pedagogens ansvar att ständigt observera vad barnen gör i sin 
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miljö. Först efter det kan man skapa en meningsfull miljö som väcker barns lust och 
nyfikenhet att söka kunskap i samspel med varandra.   

3.3.1 Förebyggande åtgärder vid hög ljudnivå 
I Bullret bort! (2006, s.14) skrivs det att när man vistas inomhus reflekteras alla ljud på 
väggar, tak och golv vilket leder till att det förstärker ljudet. Ljud som studsar mot hårda ytor 
når långt och påverkar därför ett större område. På så vis höjs den totala ljudnivån i rummet. 
Det gör också att ljudet lever kvar ett tag efter att ljudkällan har tystnat. Ljudet som lever kvar 
brukar man kalla för efterklang. Efterklangsljudet beror på hur stort rummet är, samt hur 
mycket ljudabsorberande material som finns i rummet i vilket ljud kan trängas in och 
omvandlas till värme istället för att reflekteras. Ibland kan det därför vara svårt att lokalisera 
ljudkällan. För att ge bra möjlighet till kommunikation och god samvaro behöver 
förskolelokaler ha kort efterklangs tid. För att minska efterklangs tiden bör man i förskolan 
sträva efter att ha så många ytor som möjlig som absorberar ljud. Ett alternativ är att använda 
sig av ljudabsorberande plattor, dessa placeras vanligt vis i tak eller på golv. Detta görs av en 
person med kunskap om ljudmiljö. Även personer, möbler och material som finns i 
förskolelokalerna kan absorbera ljud. Gardiner och draperier är ljudabsorberande, men inte 
alls så bra som plattorna som är gjorda för dämpa ljudmiljön.  
 
En åtgärd för att minska bullret i en förskola är att se över barnantalet menar Janols (1986, 
s.28-34). Andra åtgärder för att skapa en god ljudmiljö är att eftersträva en kort efterklangstid 
på 0,6 sekunder, en god byggnadskonstruktion, god planlösning, större möjlighet att gå ut och 
använda uteplatsen oavsett årstid eller väder, samt att använda sig av mjukare lekmaterial. 
Bord och stolar ska vara stumma, så att de inte reflekterar ljudet vidare. Det är positivt att 
använda sig av mycket textiler som fångar upp ljudet. I lekrummen där det används hårt 
lekmaterial ska det finnas mattor för att dämpa ljudet. Leksaker bör anpassas till den rådande 
miljön. Personalen i förskolor bör få utbildning i hur arbetet bör läggas upp för att skapa en 
god ljudmiljö, för att dämpa och ta bort störande och onödiga ljud.  Janols skriver att för att 
barnen ska få lov och möjlighet att vara högljudda i sina lekar krävs det en god ljudisolering 
mellan de olika lokalerna.  
 
Ellneby (2004, s.178-179) skriver att både barn och vuxna anpassar sitt röstläge till 
bakgrundsljudet. En bullrande miljö gör att man höjer rösten och rösten blir då kraftigare för 
att kunna tränga igenom bullret. Således är det viktigt att som vuxen tänka på hur man 
använder sin röst, eftersom barn påverkas och gör som den vuxne gör. Om man som vuxen 
ständigt ropar eller skriker med hög röst ger vi intrycket till barnen att det är okej. När man 
som vuxen sänker sin röst, sänker barnen automatiskt sin röst också. Idag använder barn ofta 
en högre röst än vad de behöver, även då det egentligen inte finns något att överrösta. Det är 
viktigt att man som vuxen ger barn möjlighet att få uppleva tystnaden som något skönt och 
spännande. Ett sätt att få uppleva tystanden kan vara att vistas mycket ute i naturen. Där finns 
få ljud reflekterande ytor, men däremot många nya spännande ljud och upptäckter. 

3.4 Styrande dokument  
 
I Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö 98) (s.4-8) står det att 
pedagogernas arbetssätt ska präglas av omsorg om barns välbefinnande, trygghet, utveckling 
och lärande, samt att de ska ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. En god 
pedagogisk verksamhet ska innehålla omsorg, fostran och lärande som tillsammans ska utgöra 
en helhet. Förskolans uppdrag är att erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek. I Lpfö 98 kan man vidare läsa att leken är en viktig del i barns utveckling och 
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lärande, och att förskolan ska främja det lustfyllda lärandet och ta tillvara på leksituationer 
som stimulerar barns fantasi, inlevelse, lärande och kommunikation. Miljön på förskolor ska 
vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Förskolan ska erbjuda en god dagsrytm och miljö för 
varje enskilt barn och dess ålder, såväl omsorg och omvårdnad, som vila och andra aktiviteter.  

I Statens skolverks författningssamling (2005, s.1-8) kan man läsa om skolverkets allmänna 
råd vad det gäller förskolans lokaler och miljöer. Varje enskild kommun ska se till att 
förskolans utemiljö och lokaler är trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande. Detta görs 
genom att lokalerna är utformade så att de möjliggör för pedagogerna att bedriva en flexibel 
och varierad verksamhet som ser till enskilda barns utveckling och lärande samt 
grupprocesser. Både inne- och utemiljön ska vara utformad så att den möjliggör för 
personalen att ha uppsikt över barngruppen. Varje kommun ska kontinuerligt följa upp och 
utvärdera om inne- och utemiljön är ändamålsenlig.  

I Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling, förskola och fritidhem (1987, s.3-9) har vi valt 
att lyfta två paragrafer med tillägg: 
 
6 § Aktivitetsutrymme för barn samt kapprum och kök skall vara utförda så att besvärande 
buller motverkas. Vid anskaffning av hushållsmaskin eller annan teknisk anordning skall 
eftersträvas att välja maskin som avger så litet buller som möjligt. Bestämmelser om åtgärder 
mot buller finns i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om buller (AFS 1986:15). 
Tillägg 6 § Ett ljudabsorberande tak förbättrar ljudklimatet i utrymmen där besvärande buller 
förekommer. Se även Svensk Byggnorm, SBN 1980 kap 34:61, beträffande regler för 
efterklangs tid. För maskiner som placeras intill arbetsplatser, t ex diskmaskin och 
varmluftsugn, är det viktigt att vid upphandling begära uppgift om bulleregenskaper. 
 
9 § Golvyta och inredning i kök och diskutrymme samt tillhörande förrådsutrymmen skall 
vara anpassade till den typ av matlagning som förekommer. 
Tillägg 9 § Enligt föreskrifterna om arbete i restauranger och andra storhushåll skall 
diskutrymme vara avskilt från övriga utrymmen så att buller, vattenspill, vattenånga och 
liknande inte stör andra funktioner. Dessa problem är i regel mindre framträdande i ett litet 
eller medelstort daghem eller fritidshem, där tillräcklig avskildhet med hänsyn till buller etc 
kan ordnas utan att slutet diskrum behövs. På mycket stora enheter, där diskning sker för ett 
100-tal personer eller fler, behöver dock vanligen slutet diskutrymme finnas. 

4. Teoretisk ram 
 
Vi har valt miljöpsykologi som teoretiska ram. Miljöpsykologi är ett tvärvetenskapligt ämne 
som handlar om hur människor påverkas av sin miljö och hur man genom sitt sätt att leva i sin 
tur påverkar den.  

4.1 Miljöpsykologi 
 
Miljöpsykologin fick sitt namn och introducerades av en man vid namn William Ittelsson 
under en konferens i New York 1964, fast det har sina rötter från 1950-talet skriver Cassidy 
(1997, s.4-5) Han fortsätter med att förklara att forskare inom miljöpsykologin tittar på 
interaktionen mellan människors beteenden och deras miljö. Han menar att forskningen lägger 
fokus på integrationen mellan teori och praktik, både på individ och gruppnivå. Inom 
miljöpsykologin vill man veta hur miljön påverkar människan och människas beteenden, fast 
de tittar även på hur människan påverkar sin miljö. 
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I Björklid & Fischbein (1994, s.74-77) skriver Björklid att miljöpsykologin har under de 
senaste tjugo åren fått en större plats inom forskningen. Forskare inom miljöpsykologin tittar 
på samspelet mellan en individs beteende och dess miljö. De lägger stor vikt vid analys och 
lösning av olika problem i dagens samhällen och de vill undersöka olika effekter och 
beteenden mellan människor i såväl byggd som naturlig miljö. Inom miljöpsykologin ses 
människan som en målinriktad individ, som agerar i enlighet med sin miljö och påverkar den. 
På grund av att människan försöker att påverka sin omvärld förändrar människan även sig 
själv. Den fysiska miljön som vi skapar och lever i är lika mycket ett socialt som ett fysiskt 
fenomen. Vi skapar och påverkas av vår egen sociala och psykologiska miljö. Därmed 
bestämmer individen sin egen miljö genom sin egen mottaglighet. Den miljö som individen 
lever i är alltså den som individen själv bestämmer och styr över. Ju mer mottaglig och 
känslig individen är desto rikare kan miljön bli. Individen är på så sätt i viss mening ansvarig 
för sin omgivning. Eftersom individen och omgivningen bestämmer och är beroende av 
varandras existens, måste den betraktas med hänsynstagande till deras samspel. 
 
Det har gjorts empiriska undersökningar på vad människor tolererar och har för begränsningar 
vad det gäller ljud, lukt och ljus i sin miljö och hur detta påverkar människor skriver Bonnes 
& Secchiaroli (1995, s.96-99). De menar att störande ljud kan leda till stress och det påverkar 
inlärningen. Konsekvenserna hänger samman med den direkta reaktionen en människa får när 
ljudet uppstår, vad människan skapar sig för erfarenhet genom ljudet och hur länge ljudet 
vara. Författarna poängterar att detta kan te sig olika beroende på individ och sammanhang. 
Undersökningarna som gjordes gick ut på att de mätte personers gränser vad det gällde den 
fysiska och den psykiska reaktionen av hög ljudnivå, genom att mäta personers normala 
blodtryck och hjärtfrekvens, därigenom se ökningen vid ljudstimuli. Forskarnas resultat 
stämde överens med deras hypoteser att människors inlärning och hörselförmåga påverkas om 
de utsätts för höga ljudnivåer. Hygge (2005, s.37-49) skriver att inom miljöpsykologi är de 
väsentliga frågorna varför höga ljudnivåer ger försämringar i uppmärksamhet, minne, 
inlärning, problemlösning och språkutveckling. En del ljud kallas för buller, den vanligaste 
förklaringen är att det är oönskat och störande ljud. Detta beror på vem det är som lyssnar och 
vad personen håller på med, om ljudet uppfattas som störande eller inte. En person kan 
uppleva musik som behaglig, medan för en annan kan det kan upplevas som buller. Buller kan 
vara önskade ljud, fast även önskade ljud kan försämra utförandet av en arbetsuppgift. Hur 
mycket buller stör en arbetsuppgift varierar beroende på vilken arbetsuppgiften är. Enkla 
monotona, repetitiva arbetsuppgifter utförs ofta både snabbare och med bättre resultat om 
ljudnivån är hög, detta beror troligen på att bullret höjer allmänna vakenhetsnivån. Det beror 
på att enkla arbetsuppgifter inte behöver konkurrera med de kognitiva förmågorna. Desto 
svårare en arbetsuppgift är, ju mer störs man av bullret. Samma sak gäller för arbetsuppgifter 
som inte är väl inlärda. Ljudkällans karaktäristiska spelar också stor roll för hur mycket den 
stör och försämrar en persons prestation. Rena toner är mer störande. På- och avljud är värre 
än kontinuerliga ljud, plötsliga ljud är värre än förväntande ljud.  
 
Laike (2005, s.125-137) menar att det inte gjorts speciellt många studier vad det gäller barns 
relation till miljön. Av de studier som gjorts har skolan fått störst fokus, av skolan och 
förskolan. Författaren skriver om miljöpsykologiska teorier och metoder för att få en större 
förståelse för samspelet mellan förskolebarns välbefinnande och miljön i förskolan. Studier 
har gjorts som visar att det finns ett tydligt samband mellan personaltäthet och stressnivå hos 
barn och personal. Låg personaltäthet har en viss tendens att höja stressnivån. En annan studie 
som har undersökt klimatet i förskolor visar att förskolor med ett mer avslappnat arbetsklimat, 
resulterade i att barnen blev mer intresserade av samarbete.  
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4.1.1 Sammanfattning 
Miljöpsykologin har under de senaste åren fått en allt större plats inom forskning. Forskare 
inom miljöpsykologin tittar på samspelet mellan individen och dess miljö. Hur individen 
påverkar sin miljö och hur miljön i sin tur påverkar individen. Den fysiska miljö som vi lever 
i är lika mycket ett socialt som ett fysiskt fenomen.   

5. Metod och genomförande 
 
Under detta avsnitt kommer vi att redovisa vad vi har valt för metod och hur studien 
genomfördes. 

5.1 Val av metod 
 
Vi valde att använda oss av self report som metod därför att vi är intresserade av att få veta 
vad pedagoger har för upplevelser och resonemang kring sin ljudmiljö i förskola. Vi ville veta 
om de arbetar med att förändra den. Vi ville även att pedagogerna skulle reflektera och av 
minsta mån påverkas av oss. Det som är positivt med self report tycker Davidsson (2007, 
s.70-79) är att de personer som ingår i undersökningen ges tid att verkligen kunna svara och 
formulera sig, samt få tid till att kunna reflektera över sitt svar. Det är också positivt på det 
sätt att personerna kan sätta sig ner när det passar dem själva, det går även att avbryta och 
återuppta skrivandet vid ett senare tillfälle. Det som vi såg som en nackdel med att använda 
self report var att man inte kan be dem utöka eller tydliggöra sitt svar. Det som vi såg som 
positivt med att använda oss av self report var att vi kunde nå ut till fler respondenter och få 
mer uttömmande svar, och att pedagogerna själva kunde avsätta en tid när det passade dem 
och verksamheten bäst. 

5.1.1 Self report 
En self report innebär att man ber en eller flera personer att skriva en berättelse eller rita en 
bild av en händelse eller ett visst ämne, detta skriver Davidsson (2007, s.70-79). Hon 
fortsätter att skriva att man skickar ut ett brev med en frågeställning och information om ens 
syfte. Där uppmanar man personen att skriva så utförligt som möjligt om det ämne som ska 
vara i fokus. Davidsson understryker att frågeställningen bör formuleras så att inga följdfrågor 
ska behövas, alltså måste frågan vara riktad till personens upplevelser och måste vara väl 
genomtänkt. I en self report är man intresserad av den enskilde personens upplevelser av en 
specifik händelse eller det specifika ämne, som är relevant för undersökningen. 
 
I en self report gäller samma etiska förhållningssätt som i all annan forskning skriver 
Davidsson (2007, s.70-79). Det är viktigt att man hanterar sitt insamlade material på rätt sätt. 
De personer som har deltagit ska kunna känna sig trygga och veta att materialet stannar i rätta 
händer. Författaren beskriver fem steg om hur man arbetar med texterna efter insamlingen. 
För det första gäller det att fånga textens helhets betydelse: man läser igenom texten i dess 
helhet och försöker fånga kärnan i texten för varje individ. Sedan ska man avgränsa 
betydelseenheter: här tar man upp vissa fraser och delar i texten som är extra meningsfulla, 
dessa delar fungerar som extra viktiga inslag. För det tredje handlar det om att avgränsa det 
centrala temat: man tar bort allt överflödigt och onödigt i texten, upprepningar och sånt som 
inte känns relevant för ämnet. Det fjärde steget är Att analysera centrala teman: här ska man 
begrunda de fraser och delar i texten som är extra viktiga och meningsfulla och som stämmer 
med sin teoretiska utgångspunkt. Syftet är att helt enkelt att hitta kärnan. Slutligen ska man 
definiera fenomenets grundläggande struktur: Här sammanställer man resultatet från de olika 
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individernas texter så att de ger en bild av ämnets viktiga uppbyggnad. Detta görs i två steg, 
första steget är att hitta ämnets föränderliga struktur och nästa steg är att se ämnets 
övergripande struktur. Det som är intressant är att se likheter i de olika texterna.   

5.1.2 Fenomenologi 
Vår studie är fenomenologisk då vi vill undersöka hur pedagoger upplever sin ljudmiljö. 
 
Hartman (1998, s.246) förklarar att fenomenologi är hur människan tolkar och upplever sin 
omvärld. Denna tolkningsprocess går ut på att man som människa ska få en förståelse för den 
värld man lever i, det vill säga vårt sätt att se på oss själva, världen och våra erfarenheter. Som 
forskare i en fenomenologisk undersökning vill man hos en grupp människor hitta strukturen 
och kärnan i deras erfarenheter. Ett fenomen kan vara en känsla eller en erfarenhet och det är 
hur man som människa tolkar och upplever fenomenet som ligger till grund för hur individen 
handlar och ser på sin omgivning. Det viktigt i en fenomenologisk undersökning är att förstå 
tolkningsprocessen.  
 
Begreppet ”fenomen” står för det givna i en medvetande handling, såsom den upplevs av en 
person, skriver Bachelor & Joshl (1993, s.7-13). Fenomenologens avsikt är att definiera hur 
ett fenomen uppstår och vad den har för betydelse. Som fenomenolog handlar det om att 
förstå den spontana upplevelsen som en person gör och hitta kärnan i de strukturer 
upplevelsen har som gör den förståelig för personen. Fenomenologi handlar också om att gå 
tillbaka till vad personen har för tidigare erfarenheter och upplevelser av världen och ett 
fenomen. Författarna menar att upplevelser utgör själva grunden för all kunskap och lärande. 
Det är det första sättet som en människa skaffar sig kunskap på. 

5.1.3 Urval 
Vi har valt att lämna ut vår self report till ett tiotal pedagoger som är verksamma i sex olika 
förskolor i väst Sverige. Av dessa pedagoger är flertalet utbildade förskollärare, fast det 
kommer även att delta ett antal barnskötare. Vi kommer att benämna alla som pedagoger 
oavsett utbildning. Första kontakten togs med en samordnare för förskolorna för en av de 
aktuella kommunerna. Denna person tog sedan vidare kontakt med rektorer ute i de olika 
kommundelarna för att se om det fanns något intresse hos pedagoger att delta. Vi fick ett bra 
gensvar och flertalet var intresserade av att vara med i vår studie. Eftersom vi ville öka 
deltagandet och få en större bredd på vår studie valde vi att ta kontakt med ytterligare ett antal 
pedagoger. Dessa pedagoger tog vi personlig kontakt med via telefon. Vi hade fått reda på att 
några av förskolorna arbetar aktivt med sin ljudmiljö, därför var det med stort intresse vi ville 
ha med dessa pedagoger i vår studie. Det är till fördel för studien att sex olika förskolor deltar, 
detta leder till att vi får en större bredd på vår studie.  

5.2 Genomförande 
 
Inledningsvis började vi med att leta upp aktuell litteratur och forskning, för att bli insatta i 
vad som skrivits tidigare och få mer kunskap om vårt ämne. Vidare fortsatte vi med 
utformningen av vår self report. Vi började med att skriva ner vilka vi är, vilken utbildning vi 
går, samt vad det var som skulle undersökas. Vidare skrev vi ner studiens syfte och 
frågeställningar. I self reporten ville vi att pedagogerna skulle berätta om sina upplevelser och 
resonemang kring hur de arbetade med ljudmiljön i respektive förskola. Ytterligare 
information som vi ville ha från pedagogerna var vad de hade för utbildning, hur deras lokaler 
var utformade, barngruppens storlek, om de var kvinna eller man samt hur länge de varit 
verksamma inom förskoleverksamheten. Avslutningsvis skrev vi ner våra telefonnummer och 
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mailadresser och informerade dem att de gärna fick kontakta oss om de hade några frågor 
eller funderingar. Ett sista datum blev bestämt, då de antingen fick maila oss deras self 
reporter eller alternativt att vi kom och hämta dem. Detta var frivilligt vilket de ville göra. 
 
När utformningen av self report var klar tog vi kontakt med ett antal utvalda pedagoger, samt 
en samordnare för förskolor i en kommun. Kontakt togs med dem via telefon eller mail. 
Skickade sedan ut alla self reports via mail till alla som var intresserade av att delta. 

5.2.1 Etik 
Vid utförandet av en undersökning är det viktigt att från början sätta sig in i de etiska 
forskningsregler som ligger till grund för all forskning. Detta för att de personer som 
involveras i ens undersökning inte ska komma till skada på något vis. De etiska 
forskningsregler som finns har sin grund i samhällets etik, skriver Björkdahl Ordell (2007 
s.21-28). I nationalencyklopedin (2008) förklaras att ordet etik handlar i stora drag om rätt 
och fel, lika så jämlikhet mellan människor av olika kön och ras. Etik är något stort och som 
inte alltid har några givna regler, människans förnuft har en viktig roll. 
 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra huvudkrav som ska följas under en forskning: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytthandekravet. Fungerar 
som vägledning i forskningssammanhang. Dessa fyra huvudkrav har vi följt. 
 
Vi har informerat pedagogerna om studiens syfte och meddelat samtliga om att det är frivilligt 
att delta. De kan när som helst avbryta deltagandet. Alla uppgifter förvaras på ett ansvarsfullt 
sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Forskningsresultatet kommer endast att användas 
till vår studie. 

5.2.2 Tillförlitlighet och giltighet 
För att studien ska vara giltig och av god kvalitet, har vi utgått från de forskningsetiska regler 
som vi tagit del av. Vi har tillägnat oss kunskap om self report som forsknings metod, detta 
för att på bästa sätt kunna formulera bra frågor. Frågorna ska vara relevanta, lätt tolkande och 
icke värderande. Studien grundar sig på elva pedagogers self reports, samt tidigare forskning 
och litteratur. Vi är medvetna om att self report som metod leder till vissa begränsningar på 
grund av att vi gör en textanalys.  
 
Trost (1994, s.57-59) skriver att en mätning eller undersökning måste ha tillförlitlighet med 
det menar han att den skall vara stabil och inte påverkas av olika saker. Det kan vara att 
intervjuaren ska ställa frågor på samma sätt, situationerna ska vara likadan för alla berörda.  
Trost menar att man ska kunna göra en undersökning vid en speciell tidpunkt och för att det 
resultatet skall ha reliabilitet så ska man kunna gör en ny undersökning vid en ny tidpunkt och 
få samma resultat. Han beskriver om fyra olika komponenter som påverkar reliabilitet i en 
undersökning. Det är att frågor som mäter ungefär samma sak ska vara överensstämmande. 
Det handlar också om hur intervjuaren registrerar in svaren eller hur de svarande personerna 
fyller i rutorna i en enkätundersökning. Desto lättare det är att fylla i en enkät desto större 
tillförlitlighet blir det. Viktigt är också att enskilda intervjuare registrerar samma saker vid 
liknade intervjuer, eller att svaren vid en sammanställning av en enkät tolkas på samma sätt. 
Trost tar även upp om konstans, med det menar han att tidsaspekten och olika attityder inte 
påverkar resultatet. Författaren beskriver att giltighet är ett instrument eller en fråga som skall 
mäta det som den är avsedd att mäta. Han menar att det är viktigt med tydlighet, 
avgränsningar och att det inte skall kunna ske missuppfattningar i frågan. Som exempel 
skriver han om man är intresserad av att veta hur ofta folk läser en viss del i en tidning skall 
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svarsalternativen handla om veckor och dagar, man ska alltså inte använda ord som alltid, 
ofta, sällan eller aldrig. För då kan svaret bli något helt annat.   

6. Analys/bearbetning 
 
Sex olika förskolor i Väst Sverige deltog. Det varierar hur många pedagoger som har svarat 
från varje förskola. Totalt har vi fått in elva stycken self reports, varav tre stycken är skrivna i 
arbetslag istället för enskilt. Vi är tydliga med när det är arbetslag som skriver. Alla förskolor 
döptes om, och alla pedagoger numrerades. 
 
Därefter delades resultatet upp i fyra delar med fokus på vårt syfte och frågeställningar. Vi 
läste sedan alla respondenters self reports och markerade de delar som var kärnan i var och en, 
för att se om vi hittar en röd tråd genom alla self reports. Kommer att citera för att i allra 
största mån få fram vad varje pedagog/arbetslag har skrivit. 

7. Resultat 
 
Under resultatdelen redogörs vad pedagoger ute i förskolorna har skrivit i sina self reports. 
Resultatet delades i fyra delar för att tydliggöra och lyfta det som är kärnan i berättelserna. 
Förskolorna döptes om efter olika djur. På förskolan Älgen består barngruppen av tjugo barn. 
Därifrån är det två pedagoger från samma avdelning som har skrivit var sin self report. Nästa 
förskola kallas för Haren, från den förskolan är det tre arbetslag som har svarat (arbetslag 1 
har tjugotre barn, arbetslag 2 har arton och arbetslag 3 har tjugofem barn). En annan förskola 
döptes till Musen, därifrån är det två pedagoger från två olika avdelningar som har svarat 
(pedagog 1 har en barngrupp på fjorton barn och pedagog 2 ett barnantal på femton). Från 
förskolan Igelkotten är det en pedagog som har nitton barn i sin grupp.  En av förskolorna 
kallas för Svalan därifrån är det två pedagoger från var sin avdelning (pedagog 1 har tretton 
och pedagog 2 har arton barn i sina barngrupper). Den sista förskolan valde vi att kalla för 
Räven därifrån är det en pedagog som har svarat på vår self report, och hon har en barngrupp 
som består av arton barn. 

7.1 Pedagogers upplevelser och resonemang kring sin ljudmiljö  
 
Här redogörs vad informanterna skriver om hur de upplever sin ljudmiljö i förskola. Pedagog 
1 från förskolan Älgen skriver: ”Jag tror att ljudmiljön har stor betydelse för både barn och 
pedagoger som vistas i förskolan. Förskolans miljö innehåller många olika ljud som givetvis 
upplevs både negativt och positiv”. Hon fortsätter att skriva att ljudmiljön är något som 
pedagogerna inte diskuterar särskilt ofta i arbetslaget, men det är absolut något som de 
försöker att tänka på. Pedagog 2 från samma förskola skriver att i många delar av 
verksamheten ingår naturligt mycket ljud såsom vid sång, musik och dans. Under dessa 
aktiviteter är det naturligt med en relativt hög ljudnivå och detta framkallar positiva känslor 
hos barnen. Hon skriver även att det förekommer att barnen samtalar med väldigt höga röster 
och att de då försöker att överrösta varandra. Detta skriver även pedagog 2 från förskolan 
Svalan att det är vanligt att barnen försöker att överrösta varandra, vilket påverkar ljudnivån. 
Lokalerna på hennes avdelning är stora och rymliga, men efterklangen är hög och det dröjer 
länge innan den försvinner. Båda pedagogerna från Svalan upplever att ljudnivån kan vara 
hög, fast att det kan variera från dag till dag. Pedagog 2 skriver att det har stor påverkan om 
några barn är frånvarande under en dag, då barnantalet minskar dämpas ljudnivån.  
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Från förskolan Räven skriver pedagogen att hon är fullt övertygad om att man kan påverka 
ljudnivån genom att sträva efter lugn och ro, man får absolut inte nonchalera ljudnivån. Hon 
skriver att man inte bara kan skylla på stora barngrupper, men att det givetvis påverkar, fast 
det handlar om att stävja ljudnivån ändå. Ljudmiljön är viktig för både barn och vuxna, det 
måste vara en behaglig miljö att vistas i, eftersom man trots allt tillbringar en stor del av ens 
liv i förskolan. Så här skriver hon om sin ljudmiljö: 
 

Mina upplevelser av ljudmiljön i förskolan är förhållandevis positiva. Jag hävdar 
att som pedagog har man ett stort och viktigt ansvar att arbeta för att hålla ner 
ljudnivån för att få en dräglig miljö för både barn och vuxna. (pedagog från 
förskolan Räven) 

 
Pedagog 2 från förskolan Musen och pedagog 1 från förskolan Igelkotten skriver båda om att 
ljudmiljön påverkas positivt av en bra fungerade lek bland barnen. Från förskolan Igelkotten 
skriver pedagog 1 att hon upplever att en positiv ljudmiljö oftast förekommer på morgonen 
och på eftermiddagen då barnen inte leker lika intensiva och stökiga lekar. Hon skriver att de 
arbetar i en nybyggd förskola där rummen är välisolerade, där det är lågt till tak som i sin tur 
är ljuddämpande. Hon skriver att det är en positiv skillnad jämfört med tidigare lokaler. 
Pedagogen från förskolan Igelkotten har genom en allt för hög ljudmiljö fått en bestående 
hörselskada, och är därför väldigt ljudkänslig. Hon skriver att det är väldigt tufft att ändra ett 
beteende och en miljö som har varit det ”normala” i många år. Pedagogen upplever lokalerna 
som dåliga, att de är gamla och högt i tak, vilket de under lång tid försökt att få hjälp med att 
åtgärda. Arbetslag 1 från förskolan Haren har liknande problem. De har sedan länge påpekat 
problemet med deras lokaler och ljudmiljö, men ännu har ingenting hänt. Arbetslag 3 skriver 
att de har en stor barngrupp på tjugofem barn och att de ofta har en hög ljudnivå, och att det 
påverkar barn och pedagoger negativt. Arbetslag 1 och 3 anser att barnen har lätt för att 
”skruva upp” varandra vilket leder till en högre ljudnivå. Då barnen pratar högt kommer nästa 
barn och pratar ännu högre för att höras vilket leder till att ljudnivå höjs. Detta leder tyvärr till 
att pedagogerna pratar högre än nödvändigt ibland. Samtliga arbetslag från förskola Haren 
skriver att de ofta eller ibland har en hög ljudnivå.  

7.1.1 Sammanfattning 
Flertalet av informanterna skriver att de upplever att de ofta eller ibland har en hög ljudmiljö 
på sina avdelningar. De lyfter fram både lokalernas utformning och barngruppens betydelse 
för ljudmiljön. Björklid & Fischbein (1994, s.74-75) skriver att den fysiska miljön som vi 
skapar och lever i är lika mycket ett socialt som ett fysiskt fenomen. En del av informanterna 
betonar att det finns både negativa och positiva ljud. De skriver att sång, musik och dans 
bidrar till en högre ljudnivå fast på ett positivt sätt. Vissa av pedagogerna betonar att det är 
viktigt att arbeta med sin ljudmiljö.  

7.2 Så påverkas pedagogerna av sin ljudmiljö 
 
Här redogörs hur pedagogerna upplever att de påverkas av sin ljudmiljö på sina avdelningar. 
På förskolan Älgen påverkas båda pedagogerna när ljudmiljön är allt för hög. Pedagog 1 
skriver: 
 

Jag känner att hög ljudmiljö som jag själv upplever negativt, gör mig stressad 
inombords och påverkar säkert mitt sätt att bemöta barnen. Hög ljudnivå kan vara 
irriterande och tröttande både för barn och vuxna och jag tror att mycket ljud och 
höga ljud kan ha inverkan på koncentrationsförmågan.  
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Hon fortsätter med att skriva att hon tror att alla människor uppfattar ljud olika och att även 
dagsformen har betydelse för hur vi uppfattar ljud. Hon upplever sig själv inte som speciellt 
ljudkänslig, men vissa dagar som varit extra intensiva och högljudda känner hon sig extra trött 
när arbetsdagen är slut och tålamodet minskar. Pedagog 2 på samma avdelning skriver att hon 
aldrig tyckt att det varit speciellt påfrestande med hög ljudnivå, men de senare åren har hon 
känt en obehaglig känsla när det blivit allt för stojigt och när barnen skriker och gapar. Hon 
skriver att hennes hörsel har försämrats de senare åren, vet inte säkert om detta beror på alla 
höga ljud som hon utsätts för under alla åren inom förskoleverksamheten. Resultatet av 
hennes nedsatta hörsel är att hon får svårare att koncentrera sig när hon ska lyssna på barnen, 
speciellt när det är höga ljud runt omkring henne.  
 
På förskolan Igelkotten skriver pedagogen att hon har fått bestående hörselskador på båda 
öronen. Detta är bullerskador som är relaterat till hennes arbete. På grund av detta är hon 
väldigt ljudkänslig. Vidare skriver hon att de kommer att få besök från ”Hörselteamet”, som 
är en grupp som ger tips och idéer på hur man kan påverka sin ljudmiljö. Arbetslag 1 på 
förskolan Haren skriver att de ofta har en hög ljudnivå och att det skapar olust, stress och 
spänningar i kroppen med symtom som nack- och skuldvärk samt huvudvärk. De ställer sig 
ibland frågande till hur länge de kommer att orka arbeta inom barnomsorgen. De fortsätter 
med att skriva att de upplever att det privata livet efter jobbet blir lidande, de är trötta och 
orkar inte hitta på något roligt. På samma förskola upplever arbetslag 3 liknande symtomer, 
såsom koncentrationssvårighet och trötthet, och att vissa dagar påverkas hörseln negativt. 
Pedagogerna från förskolan Svalan upplever att de påverkas negativt av en hög ljudnivå och 
det leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Från förskolan Musen skriver pedagog 1 
att deras förskola är nybyggd och att det är en stor skillnad jämfört med de tidigare lokalerna. 
Förr hade hon ofta huvudvärk efter arbetet, detta har hon aldrig nu.  

7.2.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skriver alla informanterna att de påverkas av sin ljudmiljö på flera olika 
sätt. De upplever trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, stress, hörselnedsättning 
samt hörselskada. Bonnes & Secchiaroli (1995, s.96-99) skriver att störande ljud kan leda till 
stress och koncentrationssvårigheter. Författarna menar även att det kan skilja från individ till 
individ hur olika ljud uppfattas, precis som pedagog 1 på förskolan Älgen skriver i sin self 
report. 

7.3 Pedagogernas arbete och barnens vardag 
 
Under denna rubrik kommer det att redogöras hur pedagogernas upplever att deras arbete 
påverkas, och hur de tror att barnen i sin tur påverkas av ljudmiljön på förskolan. Från 
förskolan Musen skriver pedagog 2 att hon har upplevt att barn pratar med högt röstläge. Hon 
tror att detta kan bero på nedsatt hörsel hos vissa barn eller på en dålig ovana. På förskolan 
Älgen skriver pedagog 2 att hon märker att barn samtalar med vandra genom att ha högt 
röstläge, detta leder till att de ofta måste överrösta varandra. Hon skriver vidare att barn 
påverkas av en hög ljudnivå, de allra flesta barnen skulle säkert må bättre av en mer dämpad 
miljö. Dels för att kunna utföra vissa aktiviteter bättre och för att kunna ha ett annat 
förhållningssätt till varandra i vissa lägen. Pedagog 1 från samma avdelning skriver: 
 

Vid hög ljudnivå tror jag att barn blir mer uppspelta och mer uppjagade, vilket gör 
att ljudnivån ökar ännu mer. I en förskolemiljö som är stökig och som har hög 
ljudnivå, blir det lätt många tillsägelser och uppmaningar till barnen istället för 
samtal med dem. (pedagog 1 förskolan Älgen) 
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Hon fortsätter att skriva att vissa dagar som har varit oerhört intensiva och högljudda känner 
hon sig extra trött och att hennes tålamod tryter när arbetsdagen börjar närma sig sitt slut.  
 
Från förskolan Haren skriver arbetslag 3 att de har upplevt att det för vissa barn kan vara extra 
svårt att ”sålla” bland alla sinnes intryck som de får under en dag. Barnen får då svårt att hålla 
fast vid en aktivitet under en längre tid. Detta kan leda till att barnen lägger undan till exempel 
sin pärlplatta och går då miste om sin finmotoriksträning, vilket kan få konsekvenser i det 
långa loppet. Arbetslag 1 från samma förskola har märkt att barnen kan vara stressade när det 
är stimmigt och en allt för hög ljudnivå på avdelningen. Från förskolan Igelkotten och från 
förskolan Svalan skriver pedagogerna att ljudmiljön påverkar barnen i lika stor utsträckning 
som för oss vuxna, det är bara det att vi vuxna kan sätta ord på det.  

7.3.1 Sammanfattning 
Deltagarna betonar att barn påverkas i lika stor grad av ljudmiljön som de vistas i som vuxna. 
Flertalet av pedagogerna skriver att barnen blir stressade och störda av en allt för hög 
ljudnivå, vilket leder till att de har svårt att fokusera och koncentrera sig på en aktivitet under 
en längre tid.  

7.4 Pedagogernas arbete för att förändra sin ljudmiljö 
 
Här att redogörs hur pedagogerna arbetar med sin ljudmiljö. Från förskolan Älgen skriver 
pedagog 1 och 2 att de försöker att vara medvetna om sättet att vara, att de inte ropar eller 
höjer rösten utan går fram till barnen som de vill prata med. De betonar att det är viktigt att 
man som pedagog och vuxen är goda förebilder. Pedagog 1 menar vidare att vid barns lek är 
det är viktigt att det finns pedagoger närvarande, att det i sin tur har en positiv effekt på 
ljudnivån. Vid måltiderna skriver hon att de i arbetslaget oftast har dämpad belysning, levande 
ljus och bandspelare med lugn musik på låg volym. Målet är att barnen och pedagoger ska 
samtala i sådan ton att musiken fortfarande hörs. De lägger stor vikt vid att inte alla ska tala 
samtidigt, och samtala i ”normal” samtals ton. Hon uppmuntrar barnen att inte samtala med 
barn vid andra bord under måltiderna, utan med dem som sitter vid samma. De har precis fått 
tennisbollar som de ska sätta på stolsbenen för att dämpa ljudnivån. De har också diskuterat i 
arbetslaget om att köpa in vaxdukar till alla bord. Genom att lägga en filt under vaxduken 
dämpas ljudet från porslin, glas och bestick. Hon skriver att de i arbetslaget tänker på att 
utnyttja förskolans alla lokaler och att dela barngruppen så att alla barn och pedagoger inte 
vistas i samma rum. Genom att det finns många utrymmen för barnen att leka i blir miljön 
lugnare och ljudnivån lägre. Pedagogen upplever att övergångar mellan olika aktiviteter är 
exempel på situationer under dagen som lätt kan bli högljudda. På avdelningen skriver 
pedagogerna att de har flera elektroniska ”Buller öron” som mäter ljudnivån och signalerar 
rött när ljudnivån är för hög. Hon har dock upplevt att det finns en negativ sida med ”Buller 
örat”, det är att barnen ibland ropar högre och högre för att de vill se när örat ändrar färg. Vid 
på- och avklädningar anser hon att det är viktigt att några barn i taget klär på sig, så att inte 
alla barn vistas samtidigt i tamburen. Hon betonar vikten av att ha en bra dagsrytm som ger 
barnen möjlighet att varva ner. Efter maten vilar de tillsammans med barnen. Då får barnen 
möjlighet att lyssna till högläsning. Pedagog 1 skriver: ”Om det finns möjlighet för barnen att 
dra sig undan och varva ner under dagen genom att kanske titta i böcker och lyssna på 
musik/sagor tror jag att förskolans ljudmiljö påverkas positivt”. Hon upplever att 
diskussionen kring ljudmiljön har ökat de senaste åren då det nu diskuteras mer om 
ljudabsorberande bord, golv, tak och övriga material. Detta ser hon som något mycket 
positivt. Förskolans miljö innehåller många olika ljud på olika nivåer under en dag på 
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förskolan. Genom ett medvetet arbetssätt kring ljudmiljöns betydelse tror hon att pedagoger 
kan påverka en del av ljudmiljön i förskolan. Hon betonar även vikten av att ta tillvara på 
utemiljön som ett rum för lärande, utomhus upplevs ljudmiljön oftast inte lika hög som 
inomhus. 
 
Från förskola Haren skriver arbetslag 1 att de har vidtagit lokalmässiga åtgärder för att dämpa 
ljudnivån, såsom bordsfiltar på borden och möbeltassar på stolar. De har också textilier och 
mattor på avdelningen för att fånga upp ljudet. De har även satt in dörrlister i alla dörrkarmar 
för att undvika att det ska låta så mycket när barnen stänger dörrarna. Verksamhetsmässigt 
skriver de att de försöker att dela upp barngruppen så mycket som möjligt och ofta är ena 
halvan av barngruppen inne medan andra halvan är ute, sedan byts det på eftermiddagen. 
Arbetslag 2 från samma förskola skriver liknande vad det gäller lokalmässiga åtgärder, de 
skriver att de använder filttyg på golvet vid lego- och klossbygge. De uppmanar och påminner 
barn att inte ropa till varandra och de ser även till att de inte har andra störande ljud för sig. 
Arbetslag 3 skriver att de anser att det är viktigt och att barnen har stort behov av att få vara 
ute och ”springa av sig” dagligen, detta för att verksamheten ska fungera. De skriver även att 
det krävs att man som pedagog är med barnen och delar in dem i mindre grupper för att bland 
annat sänka ljudnivån. De försöker att dela upp barnen i olika rum så att leken ska fungera på 
ett bättre sätt och att man som pedagog finns med i leken.  
 
Pedagogen från förskolan Räven skriver att de i hennes arbetslag arbetar med ljudnivån 
genom att lägga skumgummi i alla backar med till exempel byggklossar, lego och 
järnvägmaterial med mera. Detta material används även på en speciell byggmatta som är 
ljuddämpande. De pratar mycket med barnen om att tala till varandra i normal samtalston. 
Hon tycker att barnen har anammat detta och det leder till att de har en behaglig ljudmiljö för 
det mesta. De delar även upp barnen i mindre grupper och är inne/ute vid olika tider, tre 
gånger i veckan. Hon skriver att: 
 

Genom att vara goda förebilder inför barnen genom att till exempel inte ropa 
”över” rummen/barnen till varandra utan istället gå närmare och prata, av detta 
vinner man mycket. Självklart måste man få höras, men inte genom att ropa och 
skrika till varandra… (pedagog från förskolan Räven) 

 
Hon betonar att barnen får möjlighet att skrika, ropa och leka vildare lekar ute på gården 
istället för inne. 
 
Pedagogen från förskolan Igelkotten skriver att det alltid är positivt att vara ute då barnen kan 
få gapa och skrika av sig, samt springa och göra av med en del energi. De jobbar mycket med 
att lära barnen att prata istället för att skrika till varandra och att vänta på sin tur istället för att 
bara prata rakt ut. Hon menar också att det är viktigt att inte ha massa saker som låter och att 
inte ha på radio eller musik i verksamheten. De har köpt in nya stolar som ska vara 
ljuddämpande och de har även ett ”Buller öra” på väggen som tyvärr visar rött allt för ofta. De 
har också tjocka bordsmattor på borden med vax duk uppe på för att förhindra efterklang.  
 
Från förskolan Svalan skriver båda pedagogerna att de har lagt skumgummi i leksaksbackarna 
för att dämpa ljudet från till exempel klossar. De har speciella matbord som har dämpande 
bordsyta. De har även fäst skumgummi under matvagnen som leder till att det dämpar ljudet 
när barnen ställer sina tallrikar, glas och bestick där på. De delar också barngruppen i små 
grupper och har ljudabsorberande plattor. 
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Pedagog 2 från förskolan Musen använder sig av plasttallrikar vid måltiderna och de ser till 
att inte vara för många barn vid varje bord, och helst bara en vuxen. De sitter gärna i olika 
rum. De använder sig också av bord med en speciell dämpande bordsyta och de har även 
dämpad belysning, gärna levande ljus. De har alltid vila efter maten, då barnen lyssnar på cd-
saga och får massage av pedagogerna allt för att lugna barnen. De har märkt att barnen 
behöver minst trettio minuters vila för att hinna gå ner i varv. De försöker också att inspirera 
barnen att vara i olika rum och att de vuxna sprider ut sig. Fungerar leken så brukar det inte 
vara så högljutt. Det är också viktigt att pedagogerna finns nära barnen i leken och att finnas 
till i konflikt situationer. De uppmanar också till att inte ropa över rummen till varandra. De 
försöker också göra rum i rummet, många olika vrår ökar lusten till lek. Hon skriver att de 
försöker att undvika situationer då barnen måste vänta, som till exempel vid måltider, 
toalettbesök och utgång. Vid av- och påklädning försöker de att det inte ska vara så många 
barn samtidigt i hallen, och betonar även vikten av att vara ute mycket. Hon påpekar att 
textilier såsom mattor och gardiner dämpar ljudet. Det är också viktigt att man som vuxen 
föregår med gott exempel och talar i dämpad ton. Pedagog 1 från samma förskola skriver att 
även hennes arbetslag använder sig av ljudabsorberande bord, de sitter vid två bord och äter 
och försöker att prata lågt. Det är väldigt sällan som de behöver höja rösten för att höras. Det 
gäller för pedagoger att föregå med gott exempel, och lyssna till barnen så att de inte behöver 
höja rösten för att bli hörda. Hon anser att barngruppen känns lugnare i mindre lokaler, där det 
finns mindre yta för spring. Detta har de istället möjlighet till att göra utomhus två gånger per 
dag.  

7.4.1 Sammanfattning 
Alla informanter skriver att de på olika sätt arbetar med att förändra sin ljudmiljö. Flertalet 
betonar vikten av att nyttja förskolans alla olika lokaler och dagligen vara ute med barnen. 
Ljudabsorberande möbler såsom stolar och bord, samt ljuddämpande material är vanligt 
förekommande på förskolorna. Cassidy (1997, s.4-5) skriver att inom miljöpsykologin vill 
man veta hur miljön påverkar människan och människas beteende, de tittar även på hur 
människan påverkar sin miljö. Flera av pedagogerna skriver att det är viktigt att man som 
vuxen är en god förebild för barnen och visar hur man ska vara för att få en behaglig ljudmiljö 
att vistas i.  

8. Diskussion 
 
Under detta kapitel kommer vi att relatera resultatet till tidigare forskning och litteratur, samt 
till den teoretiska ramen. Under rubriken didaktiska konsekvenser kommer vi att dra egna 
slutsatser knutna till resultat och bakgrund, där tonvikten kommer att ligga på hur vi som 
blivande pedagoger vill arbeta med ljudmiljön i förskola. I metoddiskussionen redogörs det 
hur vår valda metod fungerade till vår studie, om det är något man kunde ha förändrat eller 
valt att göra på ett annat sätt. Avslutningsvis kommer det att ges förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
 
Laike (2005, s.125-137) menar att det inte gjorts speciellt många studier när det gäller barns 
relation till sin miljö. Författaren skriver om miljöpsykologiska teorier och metoder för att få 
en större förståelse för samspelet mellan förskolebarns välbefinnande och deras miljö i 
förskolan. I resultatet lyfter informanterna att de förstår ljudmiljöns betydelse för både barn 
och vuxnas välbefinnande.  



 25

8.1.1 Ljudmiljöns betydelse och inverkan på pedagoger och barn 
I resultatet skriver pedagogerna att ljudmiljön har en stor betydelse för både barn och vuxna 
som vistas i förskolan. Det kan dock variera från dag till dag hur de påverkas av sin ljudmiljö. 
Något som vi reagerade på under sammanställningen av resultatet var att det finns skilda 
uppfattningar och upplevelser av ljudmiljön. Ett par av informanter har fått bestående 
hörselskador och flertalet upplever en hög ljudmiljö som något negativt och påfrestande, 
medan ett par av pedagogerna menar att de inte störs speciellt mycket av en hög ljudmiljö. Vi 
gör en koppling till Hygge (2005, s.37-49) som menar att del en ljud kallas för buller, den 
vanligaste förklaringen är att det är oönskat ljud. Om ljudet uppfattas som störande eller ej 
beror på vem det är som lyssnar och vad för slags aktivitet personen utför. En person kan 
uppleva ett musikstycke som behagligt, medan en annan kan uppleva det som buller. Alla 
människor är olika och uppfattar därför ljud på olika sätt. De flesta av informanterna menar 
att de påverkas negativt av sin ljudmiljö, då den ofta eller ibland är allt för hög. De upplever 
stress, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, irritation och trötthet av den höga ljudnivån. 
Vidare skriver pedagogerna att en konsekvens av en hög ljudnivå är att bemötandet av barnen 
påverkas. Tålamodet minskar och tillsägelserna ökar.  I Bullret bort! (2006, s.7) skrivs det att 
ljud kan uppfattas som positivt eller negativt, att det finns ljud som av olika skäl tröttar, 
irriterar och stör. Pedagogerna upplever att ljudmiljön på en förskola har stor betydelse för hur 
verksamheten ska fungera. Vi kopplar detta till Beaman, Philip (2005, s.1042-1050) som 
menar att hörseldistraktion kan leda till stress och försvåra kognitiva arbetsuppgifter och har 
en tydlig inverkan på arbetsmiljön. Det finns ett par av informanterna som har fått bestående 
hörselskador som följd av en allt för hög ljudmiljö i sitt arbete som pedagog. På grund av sina 
hörselskador får de svårare att koncentrera sig när de ska lyssna till barnen, speciellt när det är 
höga och störande ljud runt omkring dem. Dessa pedagoger är mer ljudkänsliga än normalt 
hörande personer. Det framgår även av resultatet att informanterna upplever oro över vad en 
hög ljudnivå kan leda till. Knyter detta till Beonnes & Secchiaroli (1995, s.96-99) som skriver 
att störande ljud kan leda till att personers hörselförmåga försämras. Vår uppfattning är att om 
man vistas i en hög ljudnivå under allt för lång tid är det skadligt för både barn och vuxna. Att 
en hög ljudnivå även påverkar pedagogerna i deras bemötande av barnen, som de själva 
skriver, upplever vi som mycket oroväckande. Av resultatet framgår det dock att det inte är ett 
medvetet beteende, utan en negativ följd av en allt för hög ljudmiljö. Vidare skriver 
pedagogerna att ljudmiljön även påverkar barns utveckling och lärande. Ellneby (2007, s.124-
128) menar att en hög ljudnivå gör det svårt för barn och vuxna att uppfatta tal och språk och i 
förlängningen leder detta till att inlärningen påverkas.   
 
I resultatet betonar informanterna vikten av att ha en god ljudmiljö i förskolan. Som vuxen 
måste man vara medveten om vad som påverkar ljudnivån. I resultatet kan vi vidare se att 
informanterna lyfter att det som påverkar ljudmiljön är lokalerna och dess utformning, 
barngruppens storlek, användning av ljuddämpande material, samt om förskolan är byggd och 
anpassad för en förskoleverksamhet. I enlighet med pedagogerna anser vi att lokalerna och 
barngruppens storlek har stor betydelse och inverkan på ljudmiljön. Vi har genom egna 
erfarenheter upplevt liknande problem, att vid en stor barngrupp är det större risk att ljudnivån 
ökar och upplevs som oönskat och störande. Vi menar att det är viktigt som pedagog ha 
kunskap om ljudmiljöns uppkomst och hur den påverkar oss. I enlighet med författarna och 
pedagogerna anser vi att man regelbundet bör arbeta med miljön och sin barngrupp. Ekholm 
& Hedin (1993, s.21, 67-75) skriver att personalgruppens klimat överförs och påverkar barnen 
och deras beteende i barngrupp. Författarna menare vidare att hur en miljö i en förskola växer 
fram beror på två faktorer, det ena är de yttre faktorerna såsom förskolans lokaler och 
material. Det andra är interaktionen individer emellan, individerna och organisationen och 
deras synsätt på ljudmiljön. Björklid & Fischbein (1994, s.74-75) menar att den fysiska miljön 
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som man skapar och lever i är lika mycket ett socialt som ett fysiskt fenomen. Informanterna 
betonar att man som pedagog kan påverka ljudnivån genom att sträva efter lugn och ro, man 
får absolut inte nonchalera ljudnivån. Eftersom som man tillbringar stora delar av ens liv i 
förskolan måste miljön vara behaglig att vistas i. Informanterna skriver att ljudmiljön 
påverkar barn minst lika mycket som vuxna, det är bara det att man som vuxen kan sätt ord på 
det. Vi menar att man som vuxen måste vara medveten om att barn är känsliga för en hög 
ljudnivå, detta är lätt att glömma då det ofta är barnen som skapar mest ljud. Barn i förskolan 
kan ha det svårt för att uttrycka sig språkligt när de upplever en hög ljudnivå, därför bör man 
som pedagog observera och vara med barnen för att kunna förhindra att en allt för hög 
ljudmiljö uppstår. Gör en koppling till Ekholm & Hedin (1993, s.137-139) som menar att 
klimatet som barn vistas i påverkar deras utveckling vad det gäller deras sociala kompetens, 
det vill säga deras förmåga att umgås med andra. Vi menar att man som pedagog och vuxen 
måste skapa ett klimat där man visar hänsyn om andras känslor, reaktioner och upplevelser. 
Om det förkommer mycket skrik och höga ljud påverkas klimatet och i enlighet med 
författarna menar vi att detta leder till att barns utveckling påverkas negativt. Cassidy (1997, 
s.4-5) skriver att man inom miljöpsykologin vill veta hur miljön påverkar människan och 
människans beteenden, fast de tittar även på hur människan påverkar sin miljö. I resultatet 
framkommer det att det kan vara svårt som pedagog att ändra ett beteende och en miljö som 
har varit den ”normala” under många år.  
 
Av resultatet framkommer det att pedagogerna vill vara medvetna om sitt bemötande av 
barnen och sitt arbetssätt. Som vuxen bör man undvika att skrika och höja rösten. Vissa 
informanter skriver att det är viktigt att lyssna till barnen när de talar för att de inte ska behöva 
höja sina röster för att bli hörda. Vi kopplar detta till Ellneby (2004, s.178-179) som menar att 
både barn och vuxna anpassar sitt röstläge till bakgrundsljudet. En bullrande miljö gör att man 
höjer rösten. Det är viktigt som pedagog att tänka på hur man använder sin röst eftersom barn 
påverkas och gör som de vuxna gör. Ropar och skriker man som pedagoger ger vi intrycket 
till barnen att detta är okej. Vissa av våra informanter upplever att vissa barn har det extra 
svårt att ”sålla” bland alla sina sinnesintryck som de får under en dag. Detta leder till att 
barnen får svårt att koncentrera sig på en aktivitet under en längre tid. Barn blir mer uppspelta 
och mer uppjagade av en hög ljudnivå vilket leder till att ljudnivån ökar än mer. Något som 
även framkommer av resultatet är att om en förskolemiljö har en hög ljudnivå så leder detta 
till många tillsägelser och uppmaningar till barnen istället för samtal. I vårt resultat kan vi se 
en röd tråd där de flesta informanterna upplever att barngruppens storlek påverkar ljudmiljön. 
Pedagogerna skriver att de ofta delar in barnen i mindre barngrupper för att de då upplever att 
ljudnivån dämpas Vi gör en koppling till Björklid (2005, s.37-38) som menar att barnantalet 
har ökat de senaste årtiondena inom förskoleverksamheten. Denna ökning som har skett 
gällande barngruppernas storlek påverkar förskolans verksamhet. Där menar vi att man tydligt 
ser en koppling mellan ljudnivån och barnantalet. Vissa av informanterna lyfter fram att 
barnen har lätt för att ”skruva upp” varandra, vilket i sin tur leder till högre ljud nivå. Janols 
(1993, s.21-37) menar att barn är de som bullrar mest, fast det är också de som får ta emot 
mest buller. De har kortare väg till sånt som reflekterar ljud, som till exempel hårda golv och 
möbler. Vidare menar han att vara högljudd är ett normalt sätt för barn att leva ut sina känslor. 
Att som pedagog alltid försöka dämpa barnet, kan leda till allvarliga störningar i barns 
känsloutveckling. Genom att försöka att dämpa barnen dämpar man även deras lek. 
Knutsdotter Olofsson (1996, s.138-139) menar även hon att barn måste få låta i sin lek. Hon 
menar att när barn springer och skriker är det ett kroppsligt rus de söker. Detta är emellanåt 
helt oemotståndligt för barnen. Av vårt resultat kan vi se att vissa av informanterna lyfter fram 
att barn måste få låta, både under den fria leken och under aktiviteter som musik och drama. 
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Vissa informanter framhäver att det finns positivt höga ljud, såsom aktiviteter med musik, 
dans och sång. Barnen får i dessa aktiviteter möjlighet att uttrycka sina känslor och 
upplevelser. Detta i sin tur framkallar ofta positiva känslor hos barnen. Lökken, Haugen & 
Röthle (2006, s.88-91) skriver att musik påverkar barn positivt. Genom musik får barn 
möjlighet att lära känna sig själva och sina känslor, detta gör känslorna tydligare för barnen. 
Att få möta sig själv genom musik och ljudliga uttryck stärker både barns självkänsla och 
självförtroende. Detta betonar även Klockljung (2002, s.29-30) som menar att man genom 
sång och musik bland annat stärker barns språkutveckling och de lär sig att lyssna. Att ha 
sång, musik och drama med vuxna ger barnen många olika språklig, sinnliga och kroppsliga 
erfarenheter. I enlighet med författarna och informanterna anser vi att musik, sång och drama 
är aktiviteter som är bra för barnen och deras utveckling. Att försöka dämpa ljudmiljön under 
dessa aktiviteter skulle vara fel, vi menar istället att det handlar mer om att få ner den 
generella ljudnivån. Vidare skriver Jederlund (2002, s.93-97) att musik har en positiv 
inverkan på barns motoriska och kognitiva inlärningsförmåga, samt betydelse för barns 
sociala och emotionella utveckling. 

8.1.2 Reflektion kring arbete med ljudmiljön i förskola 
Av resultatet framkommer det att informanterna använder sig av byggmattor i lekrummen när 
de leker med hårdare lekmaterial. De lägger skumgummi i alla backar med hårdare leksaker. 
Det framkommer också att det används mycket ljudabsorberande möbler och material såsom 
bord, stolar, tak, textilier och lekmaterial. Flertalet av informanterna skriver att de använder 
eller har använt sig av ett så kallat ”buller öra” för att tydliggöra när det förekommer en allt 
för hög ljudnivå. Vissa av informanterna betonar att det är självklart att barn måste få låta, fast 
vid allt för högljudda och stimmiga lekar föredrar de att barnen är utomhus. Av resultatet 
framkommer det att utevistelse dagligen har en positiv inverkan på ljudmiljön inomhus. 
Utomhus får barnen möjlighet att vara högljudda och ge sig hän åt sina ljudliga uttryck, för 
utomhus upplevs inte ljudmiljön lika hög. Vi knyter detta till Janols (1986, s.28-34) som 
menar att en förskola ska ha en god byggnadskonstruktion, god planlösning, större möjlighet 
att gå ut och använda uteplatsen oavsett årstid eller väder, samt att använda sig av mjukare 
lekmaterial. Bord och stolar ska vara stumma, så att de inte reflekterar ljudet vidare. Det är 
positivt att använda sig av mycket textilier som fångar upp ljudet. I lekrummen där det 
används hårt lekmaterial ska det finnas mattor för att dämpa ljudet. Leksaker bör anpassas till 
den rådande miljön. Av vårt resultat framkommer det att vissa av pedagogerna upplever att 
deras lokaler har en lång och hög efterklangs tid. Detta beror på lokalernas storlek och 
byggnadskonstruktion. I Bullret bort! (2006, s.14) beskrivs att för att ge bra möjlighet till 
kommunikation och god samvaro behöver förskolelokaler ha kort efterklangs tid. För att 
minska efterklangs tiden bör man i förskolan sträva efter att ha så många ytor som möjlig som 
absorberar ljud. Det finns speciella plattor som är ljudabsorberande. Dessa plattor placeras 
vanligtvis i tak eller på golv och detta görs av en person med kunskap om ljudmiljön. Detta 
skrivs det även om i Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling för förskola och fritidhem 
(1987, s.3-9), där besvärande buller förekommer förbättrar ett ljudabsorberande tak 
ljudklimatet.  
 
Av resultatet framgår det att det är viktigt att nyttja förskolans alla lokaler och att dela upp 
barngruppen så att inte alla barn och pedagoger vistas i samma rum samtidigt. Man bör också 
försöka undvika onödiga situationer där barn behöver vänta och skapa bra övergångar mellan 
olika aktiviteter. Informanterna skriver att som pedagog bör man se till att det finns många 
olika utrymmen för barn att leka i, detta leder till lugnare miljö och ljudnivån dämpas. Vissa 
av pedagogerna menar att det är viktigt att det finns möjlighet för barnen att dra sig undan och 
varva ner under dagen. Finns det möjlighet till detta kommer förskolans ljudmiljö att påverkas 
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positivt. Vi kopplar detta till Björklid (2005, s.37-38) som skriver om att allmänna råd från 
Socialstyrelsen är att lokalerna inom barnomsorgen ska vara till för barnen. Lokalerna ska 
fungera på så sätt att barnen ska kunna välja om de vill leka ostört och det ska finnas en lokal 
där det är tillåtet med bullrig lek. Detta kan resultera i att övriga lokaler blir mer dämpade. I 
enlighet med författarna menar vi att det är bra att ha lokaler där det är tillåtet med mer aktiva 
och livliga lekar, allt för att främja barns lek och utveckling. Vi anser det viktigt att ha olika 
karaktärsrum, det vill säga rum som är avsedda för olika klimat och aktiviteter. För att skapa 
en behaglig och lugnare ljudmiljö använder vissa informanter musik, dämpad belysning och 
levande ljus. Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.27-33) menar att hur man som pedagog väljer 
att ordna miljön på förskolan speglar ens barnsyn, vad man har för uppfattning om förskolan, 
barn och barns lärande. Tidigare var det barnen som fick anpassa sig till miljön som fanns på 
förskolan, idag är det tvärtom. Det kommer hela tiden nya barn med nya erfarenheter och 
intressen och då är det viktigt att miljön kan vara föränderlig och anpassningsbar. Pramling, 
Samuelsson och Sheridan (1999, s.89-93) menar att miljön sänder ett budskap om vad som 
kan förväntas ske. Den pedagogiska miljön ska alltså vara utformad på ett sådant sätt att barns 
lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Vi menar att man bör vara medveten om 
vad miljön på förskolan ger för signaler till barnen. Inbjuder den till spring och skrik, eller till 
mer utforskande och till fler leksituationer. Det är också av stor vikt att använd lokalerna 
”rätt”, att observera barngruppen för att se vad de har för intressen och hur de använder de 
olika rummen. I resultat skriver informanterna att man som pedagog bör finnas närvarande 
vid barns lek- och konfliktsituationer. Detta i sin tur har en positiv inverkan på ljudmiljön. Vi 
tolkar det som att om man är med barnen minimeras risken för högljudda konflikter och att 
ljudnivån ”trissas” upp allt för mycket.  I Läroplan för förskolan (Lpfö 98) (s.4-8) kan man 
läsa att förskolans uppdrag är bland annat att erbjuda barn en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek. Informanterna skriver att det finns en grupp som besöker förskolor 
och ger tips och idéer hur de kan förbättra sin ljudmiljö. Det bör finnas en objektiv person 
som regelbundet är ute i verksamheterna och som kontrollerar och mäter ljudnivån. Som 
pedagog och barn kan en hög ljudnivå upplevas som ”det normala”, då detta är ett vanligt 
fenomen i den dagliga verksamheten.  

8.1.3 Didaktiska konsekvenser  
Denna studie har lett till att vi blivit mer medvetna om ljudmiljöns betydelse i förskolan. Hur 
den påverkar och vad den har för effekter på barn och vuxna. Att få en behaglig och önskvärd 
ljudmiljö beror till stor del på lokalernas utformning. Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.27-33) 
menar att olika lokaler ger olika signaler till barnen. Vissa lokaler leder till oönskat spring och 
skrik. Hur man som pedagog väljer att ordna rummen speglar ens barnsyn. Det handlar om att 
ha en flexibel miljö som anpassas till varje barngrupp och deras intressen. I enlighet med 
författarna menar vi att man bör anpassa miljön efter varje barngrupp och dess behov, det är 
en förutsättning för att få en fungerande barngrupp och en önskad ljudmiljö. Används alla 
lokalerna till lek, skapande och andra aktiviteter får man en mer harmonisk barngrupp. Man 
bör även erbjuda barnen roliga och lustfyllda aktivteter som de väljer före aktiviteter som 
endast leder till en förhöjd ljudnivå. I enlighet med informanterna anser vi att finns det en 
fungerande lek bland barnen sänks ljudmiljön.  
 
Av resultatet har vi förstått att en hög ljudnivå är vanligt förekommande och att det ibland 
upplevs som ett problem i dagens förskolor. Som pedagog bör man vara medveten om 
riskerna vid en hög ljudnivå. Janol (1986, s.28-34) menar att det är viktigt att personalen i 
förskolor får utbildning i hur arbetet bör läggas upp för att skapa en god ljudmiljö. Vidare 
menar han att teknikens utveckling i samhället leder till att vi har allt fler ljud runt omkring 
oss. Vi har förstått att ljudmiljön idag är ett aktuellt ämne och att vi lever i ett ljudmättat 
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samhälle. Ellneby (2004, s.179) skriver att många barn i dagens samhälle aldrig fått uppleva 
total tystnad. Vi menar i enlighet med författarna att ljud är en stor del av en människas liv 
idag och det är svårt att undkomma det. Som pedagog och vuxen måste man hjälpa barn att få 
uppleva tystnad. Som det framgår i resultatet har utevistelsen en positiv effekt på ljudmiljön. 
Genom att vistas ute i skog och mark ger vi barnen möjlighet att få uppleva behagliga ljud och 
emellanåt tystnad. 
 
Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin & Stockholms läns landsting centrum för folkhälsa 
Arbets- och miljömedicin har skrivit i sin Miljöhälsorapport 2005 (s.214-215) att de redan på 
1970- talet uppmärksammade att höga ljudnivåer förkom i förskolan. Höga ljudnivåer är ett 
utbrett miljöproblem som berör flest antal människor i Sverige, såväl barn som vuxna. Särskilt 
oroande är att barn och ungdomar utsätts för hörselskadande buller i en större utsträckning än 
tidigare. Vid fyra års ålder rapporteras cirka tvåtusen barn ha nedsatt hörsel. Av resultatet kan 
vi tydligt se att informanterna upplever att de har en hög ljudnivå på sina förskolor och att de 
alla påverkas av sin ljudmiljö. Vi har förstått vikten av att medvetet arbeta med sin ljudmiljö, 
både vad det gäller det fysiska och den sociala miljön. Det är flera faktorer som påverkar 
ljudmiljön, som pedagog är man en av de faktorerna.  
 

8.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framgår det av resultatet att en hög ljudmiljö förkommer i förskolan. De 
flesta pedagogerna ser det som något negativt och upplever fysiska, psykiska, sociala samt 
emotionella rektioner som en följd av en hög ljudmiljö, medan ett par av informanterna inte 
upplever det som något större problem. Av resultatet kan vi se att pedagogerna arbetar med 
sin ljudmiljö och försöker att påverka den i den mån de har möjlighet till och kunskap om. 
Vad som påverkar ljudmiljön är faktorer som lokaler, barngruppens storlek, användandet av 
ljudabsorberande material, förekomsten av hårda leksaker samt pedagogernas ledarskap och 
barnssyn.  

8.2 Metoddiskussion  
 
Self report som metod har fungerade bra och passade vår studie. Vi fick in de antal self 
reports som vi hade hoppats på och resulterade i ett bra grundmaterial till vår studie. Vi valde 
denna metod för att få utförliga och reflekterande beskrivningar över hur pedagogerna arbetar 
och deras upplevelser av sin ljudmiljö. Efter insamlingen och sammanställningen av svaren 
var vi nöjda och kunde se att vi fått svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Det varierade 
vad det gällde innehåll och volym på self reporterna. Hade vi gjort en större studie hade vi 
valt att använda intervju som ett komplement för att kunna utveckla och få svar på frågor som 
uppkom under sammanställningen. Ett problem som uppstod var att från en av förskolorna 
hade pedagogerna valt att skriva i arbetslag. Varför det blev så kan vi endast spekulera i. Det 
kan ha berott på att vi inte lämnade ut self reporten direkt till pedagogerna, utan gick via deras 
rektor, varav en del av informationen kan ha missuppfattats eller feltolkats. Vi inser 
begränsningarna med self report som metod då det är en textanalys vi gör. Hur verksamheten 
verkligen ser ut och fungerar vet vi egentligen ingenting om. Kan inte heller veta hur 
pedagogerna arbetar med sin ljudmiljö och egentligen tänker. Genom att be personer att svara 
på våra frågor i skriftligt leder till att svaren, det vill säga våra self reports, varierar och kan 
begränsas på grund att alla personer inte kan uttrycka vad de egentligen tycker och tänker i 
skrift.  
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det har varit otroligt givande och intressant att genomföra denna studie då vi som blivande 
pedagoger har fått med oss många goda tankar, erfarenheter och idéer när det gäller arbetet 
med ljudmiljön i förskolan. Detta har vi fått genom tidigare forskning, annan litteratur och 
genom våra informanters self reports. I vår studie har vi kommit in en del på hur människor 
påverkar och påverkas av sin miljö. Detta är något som vi finner intressant och ser som 
förslag till fortsatt forskning. Skulle vi få möjlighet att forska vidare hade vi valt att inrikta oss 
mer mot barn, då vi i denna studie valt att inrikta oss mer mot pedagoger. 

9. Tack 
 
Vi vill börja med att tacka Mary-Anne Holfve-Sabel för du handlett oss genom arbetet med 
vår studie. Vidare vill vi tacka alla våra pedagoger som har deltagit. Slutligen vill vi tacka 
Birgitta Davidsson som hjälpte oss i utformandet av vår self report och Peter Wernklev för all 
hjälp med korrekturläsningen.    
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Bilaga  

Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till lärare på Högskolan i Borås. Vi går nu vår sista termin och 
håller på att skriva ett examensarbete om ljudmiljön i förskolan. Vi upplever att det talas 
mycket om ljudmiljön i förskola idag, ibland i negativt. Medan sång och musik är exempel på 
en positiv upplevelse av ljudmiljö. Därför känns som ett aktuellt ämne för oss att få kunskap 
om.  
 
Som blivande lärare i förskolan är vi speciellt intresserade av att få veta hur lärare i förskolan 
upplever ljudmiljön i sin förskola och önskar därför ta del av dina upplevelser av ljudmiljön i 
förskolan. Vi vill att du skriver ner dina upplevelser, både positiva och negativa, känslor och 
erfarenheter kring ljudmiljön i din förskola. Hur påverkar ljudmiljön dig och ditt arbete som 
pedagog men också barnens vardag? Har du konkret gjort försök att förändra ljudmiljön i din 
förskola? Hur i så fall?  
 
Vi vill även ha lite uppgifter om dig och din arbetsplats: 
 
Är du kvinna eller man? 
Hur länge har du arbetat och vad har du för utbildning? 
Hur många rum finns det på din avdelning? 
Hur många barn är det i din barngrupp? 
 
 
Din ”self report” kommer endast att behandlas av oss och du är självklart anonym. 
Allt material kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 
 
Tack på för hand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Susanna Magnusson & Emelie Saarep 
 
 
 
Om du har frågor kan du nå oss på: 
 
Susanna: ***** eller mail *****@utb.hb.se 
 
Emelie: ***** eller mail *****@utb.hb.se 
 
Vi kommer att hämta upp self reporten fredagen den 28 November. Hör av oss angående tid. 
 


