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Abstract 
The purpose of the study was to gain more knowledge about how preschool 
teachers experience that their health is affected by high noise levels in the pre-
school’s indoor environment. The study is seen from an environmental psy-
chological perspective. The choice of method fell on qualitative interviews and 
was conducted with six preschool teachers who worked at the same preschool.  

Through qualitative content analysis it emerged that the teachers in the study 
felt that their health was affected by high noise levels. They showed an aware-
ness of the influence of sound levels and experienced, among other things, 
stress in various forms, hearing problems and behavior modification. It turned 
out in the study that the preschool teachers’ working methods and attitude to 
the work played an important role in lowering the sound levels. It also shows 
that the stress of the preschool teachers was highest when there were many 
children centered in the same place.  

Keywords: Health, preschool, preschool teachers, sound levels, work environ-
ment,  
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att få mer kunskap om hur pedagoger upplever att deras 
hälsa påverkas av höga ljudnivåer i förskolans inomhusmiljö. Studien ses uti-
från ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med sex pedagoger som arbetade på samma förskola.  

Genom kvalitativ innehållsanalys framkom det att pedagogerna i studien upp-
levde att deras hälsa påverkats av höga ljudnivåer. De visade en medvetenhet 
kring ljudnivåers påverkan och upplevde bland annat stress i olika former, hör-
selproblem och beteendeförändring. Det visade sig att pedagogers arbetssätt 
och inställning till arbetet spelade en viktig roll i dämpningen av ljudnivåerna. 
Det visade sig även att pedagogerna upplevde mest stress när det var många 
barn på samma plats.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, förskola, hälsa, ljudnivåer, pedagoger 
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1 INLEDNING  

Utbildningsdepartementet (2010) eftersträvar ett stärkt pedagogiskt uppdrag 
som ska stimulera barns lust att lära. Pedagogerna ger barnen de första grund-
läggande bitarna i det livslånga lärandet och bör därför tidigt arbeta utifrån 
barnets behov, intressen och förutsättningar. Genom en stressad och högljudd 
arbetsmiljö kan det bli problematiskt att genomföra det pedagogiska arbetet till 
fullo. Ett arbetsmiljöproblem i förskolan som både barn och vuxna blir drab-
bade av är höga ljudnivåer. Barns lekar, leksaker, möbler som välter eller dras 
omkring och samtal kan bli väldigt högljudda. Leksaker kan även ha en påver-
kan på ljudnivåerna i barns lekar. Villanueva Gran (2015) beskriver att utkläd-
ningskläder kan ha en sådan påverkan, och specifikt en tigerdräkt. Dräkten 
själv gör inte något ljud, men om barnet klär sig i tigerdräkten kommer barnet 
troligtvis även att låta som en tiger och då har en hög ljudnivå skapats. Det är 
även ljud som ofta inte går eller kan påverkas som gör att decibelnivåerna blir 
höga, så som buller från vägar, fläktsystem och barns gråt. Decibelundersök-
ningar har gjorts på vissa förskolor i Sverige men det kan ge felaktigt resultat 
då ljud påverkar oss olika (Villanueva Gran, 2015).  

Personer i ansvarsposition har en ökad känslighet för mänskliga röster, vi lyss-
nar inte enbart med örat utan vår hjärna tar in, bearbetar och tolkar informat-
ionen vi får (Hagberg Forss, 2005). Ljudkänslighet varierar mellan individer 
och påverkas även av måendet i allmänhet. Förmågan och beredskapen att sor-
tera bort ljud som är irrelevant försämras om allmäntillståndet är nedsatt. En 
stressad person blir känsligare för ljud och i en bullrig miljö blir det svårare att 
uppfatta det som sägs. Problem att höra skapar samtidigt ytterligare stress och 
en ond cirkel har bildats (Hagberg Forss, 2005).  

Pedagogerna i förskolan är ansvarspersoner som spenderar en väldigt stor del 
av sina liv i förskolans lokaler, i en arbetsmiljö som kan vara väldigt högljudd.  
Min erfarenhet från tidigare VFU-perioder samt vikariat i förskolan är att pe-
dagoger talar väldigt lite om ljudmiljöns påverkan på hälsan. Min upplevelse 
är att det främst talas om en ökad arbetsbelastning och stress. Ljudmiljön är en 
del i arbetsmiljön som är föränderlig och som skapar hälsoproblem hos peda-
goger. Jag har därför valt att rikta min undersökning mot pedagogers egna upp-
levelser av ljudmiljöns påverkan, dels för att få syn på hur de själva upplever 
sin arbetssituation samt för att väcka tankar och idéer för hur pedagogerna 
själva kan påverka sin arbetsmiljö och därmed även sin hälsa.   
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1.1 Bakgrund 

Höga ljudnivåer är inget nytt i förskolans värld, redan 1975 skrev Tekniska 
högskolan i Stockholm en rapport som påvisade att pedagoger och barn utsat-
tes för höga doser av buller. Bullernivåerna var så höga att det egentligen kräv-
des hörselskydd då det kunde orsaka hörselskador. Rapporten visade även ett 
samband mellan exempelvis lokalers utformning, barngruppens storlek, lek-
material och höga bullernivåer (Ellneby, 2016). Men hörselskydd går inte att 
använda i förskolan då det finns ljud som vi inte kan stänga ute, så som mänsk-
liga röster. Samtal med barn, vuxna och mellan barn är något som pedagoger 
behöver vara observanta och lyhörda på, samtidigt som Arbetsmiljöverket 
(2011) beskriver mänskliga röster som en besvärande bullerkälla.  

Höga ljudnivåer skapar, tillsammans med hög arbetsbelastning och förslit-
ningsskador, stress i förskolan. I Sverige ökar stressrelaterad ohälsa kraftigt 
och av andelen psykiatriska sjukskrivningar (där stress ingår) står förskolan för 
nästan en tredjedel av det totala antalet (Svensén, 2019). Något som också blir 
mer vanligt hos förskolepersonal är ljudtrötthet, och forskning från Sahl-
grenska akademien visar att kvinnor i förskolan drabbas mer frekvent av ljud-
trötthet än andra anställda i kvinnodominerade yrken (Ignerius, 2018).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) har arbetat fram en tillgänglig-
hetsmodell som visar på tre olika faktorer som påverkar barns utveckling och 
lärande. När den sociala, fysiska och pedagogiska miljön samspelar, utifrån 
barnens behov, så kan utbildningen bli tillgänglig för barnen (Specialpedago-
giska skolmyndigheten, 2012).  

 

Figur 1. Tillgänglighetsmodell (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 
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Ljudnivåerna tillhör den fysiska miljön. Sheridan och Williams (2018) lyfter 
att det är pedagogerna som ska forma de fysiska lärmiljöerna i förskolan så att 
det gynnar barns lärande och utveckling. Ett sätt att ändra i lärandemiljöerna, 
som även gynnar ljudnivåer, är att dela in barnen i olika rum. I den pedagogiska 
miljön ingår arbetslaget, och pedagogerna som arbetar i arbetslaget behöver 
må bra för att kunna lära ut så gott som möjligt. Därmed är det fysiska och 
psykiska måendet även en förutsättning för förskollärarprofessionen (Special-
pedagogiska skolmyndigheten, 2012). Höga ljudnivåer kan påverka pedago-
gers hälsa negativt vilket i sin tur påverkar det pedagogiska arbetet.  

Barngruppers storlek är något som länge varit diskuterat. Det är idag många 
fler barn som går i förskolan jämfört med 1970-talet. Då gick enbart 10 procent 
av alla barn mellan åldrarna ett och sex år på daghem. År 2017 gick 84 procent 
av barn i åldrarna ett till fem i någon form av förskoleverksamhet (Edfeldt, 
2019). Stora barngrupper skapar högre ljudnivåer och stress, vilket även leder 
till att tryggheten och det pedagogiska arbetet blir lidande. Det finns inget max 
tak för hur många barn som får ingå i en barngrupp. Skolverket (2016) har gett 
ut riktlinjer för hur många barn det rekommenderas vara i en barngrupp, men 
det är enbart en rekommendation som inte behöver följas. Det är kommunerna 
som har ansvaret (Edfeldt, 2019). Skolverkets (2016) riktlinjer för barngrupps-
storlekar är 6–12 barn för barn som är 1–3 år, och 9–15 barn för barn som är 
4–5 år.   

Förskolans barn ska erbjudas en god miljö som är väl avvägd mellan vila och 
aktiviteter. Den ska anpassas efter barnens behov och ska kunna inspirera till 
lek och samspel samt ska stödja utveckling och lärande. Utbildningen ska pla-
neras på ett sätt som främjar barnens hälsa och välbefinnande (Skolverket, 
2018). Förskolan är till för barnen på samma sätt som sjukhus är till för de 
sjuka, men de som arbetar på dessa platser måste även de ha goda arbetsför-
hållanden. Förskolans personal bör således erbjudas en god miljö som främjar 
deras hälsa och välbefinnande.  

1.2 Begreppsdefinition 

Hälsa  

Hälsa är ett högst personligt tillstånd av välbefinnande, inte bara fysiskt utan 
även psykiskt och socialt. Det fysiska välbefinnandet handlar om att det inte 
finns någon kroppslig smärta, kroppen får fysisk aktivitet, sömnen är välfun-
gerande samt att individen har bra matvanor (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
Det psykiska välbefinnandet handlar om att en individ klarar av vardagliga på-
frestningar, kan fullfölja sina möjligheter, kan produktivt arbeta samt bidra till 
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samhället. Rydqvist och Winroth (2008) beskriver hälsa som en känsla av att 
må bra samt att ha nog med resurser som gör att vardagens krav klaras av. Det 
handlar om mycket mer än uteblivelse av psykisk ohälsa. Det sociala välbefin-
nandet handlar om relationerna till och mellan människor. En individ vill 
känna tillhörighet och sammanhang i vardagen, vill vara bekräftad i alla sociala 
sammanhang som i familjen, på jobbet och i skolan.  

Välbefinnande är kopplat till upplevelser och är påverkat av villkor, livssituat-
ion, förväntningar, erfarenheter och drömmar (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
Vad som är hälsa och ohälsa är individuellt och uppfattas olika beroende på 
det dagliga måendet och vem individen är. Att känna sig meningsfull är, enligt 
Rydqvist och Winroth (2008), en av de största drivkrafterna till att en individs 
hälsa ska vara positiv och att individen ska må bra.   

Arbetsmiljö 

Ordet miljö förklaras enligt Svenska Akademiens ordlista som ”yttre förhål-
landen som påverkar allt liv” (Svenska Akademien, 2015). Arbetsmiljön inne-
fattar även psykosociala förhållanden på arbetet. Arbetsmiljö avser på så vis 
de yttre, fysiska och psykosociala förhållanden som de anställda exponeras för 
på sin arbetsplats. En definition för vad som är god arbetsmiljö är svår att finna 
men skulle kunna beskrivas som en arbetsmiljö där förhållandena inte påverkar 
hälsan negativt, vare sig det är långsiktigt eller ögonblickligt. Men betydel-
serna för just ordet ”god” kan beskrivas som gynnsam, fördelaktig och nyttig. 
Så en god arbetsmiljö bör alltså vara något mer än enbart avsaknad av faktorer 
i arbetsmiljön som är skadliga (Lindberg & Vingård, 2012). Skolverket (2019) 
beskriver att arbetsmiljö i skola och förskola även handlar om bemötande, både 
mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. De vardagliga samtalen och be-
mötandet är viktiga för att känna sig inkluderad. Det är en miljö där både vuxna 
och barn ska spendera väldigt mycket tid av sina liv. Vissa barn är där längre 
än åtta timmar om dagen, vilket är tiden som anses vara en normal arbetsdag.  

Buller 

Ljud kan vara behagliga att lyssna på och det finns även ljud som är obehag-
liga. De obehagliga, icke önskvärda ljuden kallas för buller. Buller kan vara 
skadligt när ljudnivåerna är höga nog. Vid vilken nivå det är skadligt är indi-
viduellt och beror på människornas känslighet för höga ljud (Johansson, 2002). 
En stressad, trött eller hörselskadad individ kan uppleva ljud som mer störande 
än en individ utan de problemen (Hagberg Forss, 2005). Buller som under en 
kort tid varit väldigt kraftigt kan orsaka tillfällig nedsättning av hörseln, men i 
regel återhämtar sig hörseln efter en kortare tids vila. Däremot om expone-
ringen av buller sker under en långvarig period kan hårceller i örat skadas och 
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medföra en permanent nedsättning av hörseln (Hagberg Forss, 2005). Många 
pedagoger i förskolan arbetar 40 timmar i veckan under alla sina arbetsår i en 
barngrupp med höga ljudnivåer. Skadan upptäcks oftast i ett sent stadium ef-
tersom det blir en gradvis försämring som vänjs in (Hagberg Forss, 2005).  

Ljudets styrka mäts i decibel (dB). Om genomsnittet av bullerexponeringsni-
vån överskrider 85 dB, under en åtta timmars dag, så är arbetsgivaren skyldig 
att genomföra åtgärder. Däremot kan även impulstoppvärdet räknas, det inne-
bär den högsta ljudtoppen som förekommer under en dag. Det får inte över-
skrida 135dB. Ljudets störningsrisk bör inte enbart bedömas utifrån ljudets 
egenskaper utan förhållanden utöver egenskaperna behöver även beaktas, som 
exempelvis individuella skillnader (Hagberg Forss, 2005).   

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till mer kunskap om hur pedagoger upplever att 
deras hälsa påverkas av höga ljudnivåer i förskolans inomhusmiljö. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur upplevs ljudmiljön av pedagoger på förskolan? 

• På vilket sätt upplever pedagoger att deras hälsa påverkas av höga ljudni-

våer i förskolan?  

• På vilket sätt kan pedagoger själva motverka höga ljudnivåer i förskolan?  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

En studie genomförd i Sydney har undersökt den dagliga bullerexponeringen 
hos 25 heltidsanställda inom olika förskolor i Sydney (Grebennikov, 2006). 
Grebennikovs (2006) undersökning sätts i relation till syftet i min studie då den 
visar att upprepad exponering av ljudnivåer kring 75–80 dB kan orsaka hörsel-
skador på sikt. Grebennikov riktar sin studie mot ljud som är oönskat, alltså 
ljud som individerna föredrar att undvika på arbetsplatsen. Det oljudet som 
finns i yrket kan sannolikt påverka individer mer negativt än vanliga bullerkäl-
lor som ligger på en jämförbar decibelnivå, exempelvis musik och trafik. Det 
beror på att anställda på arbetsplatser är tvungna att arbeta i yrkesljudet varje 
arbetsdag i många år. Yrkesbullret behöver inte överskrida 85 dB för att bli 
skadligt utan även måttliga ljudnivåer kan resultera i lägre arbetsmoral och 
högre stressnivåer. Buller påverkar även undervisningen och lärandesituat-
ioner genom stress indirekt och direkt genom att störa samtal mellan lärare – 
barn och barn – barn. Varje pedagog fick ha på sig en ljudmätare under en dag 
och resultaten visar att den pedagog som i snitt utsattes för högst decibelnivåer 
under sin arbetsdag var utsatt för 86,1 dB, och den som utsattes för lägst deci-
belnivå låg på 73,9 dB. De högsta ljudnivåerna registrerades när det var många 
barn på samma plats som i lekhallar eller när barn bråkade över leksaker. Stu-
diens resultat visar att om pedagogerna exponeras för dessa ljudnivåer uppre-
pande så kan det få negativa effekter på vissa av dem (Grebennikov, 2006).   

Kaluznaja och Lakisa (2016) undersökte ljudnivåers påverkan på förskoleper-
sonal i Riga, via enkätundersökningar och ljudmätare. Resultaten från mät-
ningarna av 37 olika förskolor visade att ljudnivåerna i snitt låg på 70 dB, vilket 
inte överskrider de lettiska riktlinjer för arbetsmiljöbuller. Kaluznaja och La-
kisa vill belysa att det var under en sjukdomsdrabbad tid som de var på försko-
lorna och den genomsnittliga barngruppen låg på 14 barn. Pedagogerna fick 
svara på enkätundersökningar och de resultaten visade att höga ljudnivåer var 
en av de viktigaste miljöfaktorerna på arbetsplatsen. I relation till mitt syfte 
framkom det i Kaluznaja och Lakisas resultat att pedagogerna hade en ständig 
känsla av trötthet, de var irriterade och hade huvudvärk. De ville även gärna 
isolera sig från andra för att inte utsättas för buller. Många pedagoger klagade 
på problem med rösten som orsakats då de behövt tala med en högre ton och 
med en ökad röstnivå. Kaluznaja och Lakisa beskriver att en hög ljudnivå stör 
kommunikationen, koncentrationen och uppmärksamheten samt bidrar till 
stress. Pedagoger behöver under hela sin arbetsdag fokusera på barnen, dess 
aktiviteter och kommunikation vilket blir en svårighet i de arbetsförhållandena 
som förekommer (Kaluznaja & Lakisa, 2016).  
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En liknande studie genomfördes även i Sverige där 101 pedagoger från olika 
förskolor i Umeå kommun medverkade, där pedagogerna fick ha på sig ljud-
mätare för att mäta decibelnivån (Sjödin, 2012).  Denna studies resultat visade 
att den i snitt lägsta decibelnivån under en dag låg på 70,3 dB. Den högsta 
visade sig ligga på 85,1 dB. Dessutom mättes även det högsta impulstoppvär-
det och det låg på 132,4 dB. Det som dominerade ljudnivåerna var mänskliga 
röster. Sjödin jämförde även antalet barn i barngruppens påverkan på ljudni-
våerna och det visade sig att en ökning av barn i gruppen även resulterade i 
ökade ljudnivåer. Sjödin påpekade att bullernivåer som orsakas av barn troli-
gen även påverkas av sociala interaktioner och enskilda barns beteenden.  

Sjödin (2012) undersökte hur pedagogers stress påverkas av ljudnivåerna ge-
nom att göra analyser av kortisolvärdet. Kortisol är ett stresshormon som finns 
i våra kroppar, och när vi blir stressade så ökar detta hormon. En slutsats han 
fick fram var att när många olika barns röster var centrerade på samma plats 
inomhus så ökade stressen för pedagogerna. Sjödin anser att den slutsatsen 
även stärker barngruppsstorlekens påverkan på ljudnivåerna, men belyser även 
att stressen i de situationerna kan vara en kombination av olika faktorer så som 
hög arbetsbelastning. En annan slutsats som Sjödin lyfter och som visar sam-
band med min tredje forskningsfråga, är att pedagogers arbetssätt påverkar 
ljudnivån. Sjödin menar att om det är mindre barn i grupperna så delas de inte 
in i grupper på samma sätt som om det är fler barn. Då blir det ändå lika många 
barn på samma plats och ljudnivån förblir hög. Pedagogerna upplevde att det 
mest störande ljudet under en dag var barns röster och ljud i den ”fria leken”. 
Även matsituationer kunde ses som en stressande situation hos pedagoger som 
redan led av hög stress. Enligt resultaten så var många pedagoger drabbade av 
tinnitus och ljudtrötthet. Pedagogerna upplevde att det var en stor svårighet att 
återhämta sig efter arbetet och vissa av pedagogerna kände sig aldrig helt åter-
hämtade (Sjödin, 2012).  

Persson Waye, Agge, Lindström och Hults (2011) forskningsrapport visar ar-
betsmiljöproblem i förskolor i Mölndals stad. Pedagoger fick svara på enkäter 
och på några frågor fick pedagogerna skriva en kommentar om det fanns något 
som de skulle vilja förändra i arbetsmiljön. Där svarade de flesta att de önskade 
mindre barngrupper och att lokaler skulle renoveras, ljuddämpas och bullersa-
neras. Enligt pedagogerna så upplevdes ljudmiljön som störande och kommu-
nikationen försvårades. Pedagogerna behövde ofta höja sina röster samt de 
hade svårigheter att uppfatta samtal. Pedagogerna besvärades ofta av buller. 
De ljudkällor som ansågs som mest störande var skrik, gap, prat, bord och sto-
lar som skrapade och måltidsbuller (Persson Waye et al., 2011). Likt mitt syfte 
undersökte Persson Waye et al. även hur pedagoger upplevde att deras hälsa 
påverkats av ljudnivåer och resultatet visade att pedagogerna led av besvär som 
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ljudtrötthet, trötthet och huvudvärk. Rapporten visar även att ljudbilden på för-
skolor är varierande och har plötsliga toppar i form av exempelvis skrik, slam-
mer och vältande stolar. Något som pedagogerna upplevde gjorde signifikant 
skillnad var belysningen. En mer dämpad belysning gav upplevelsen av att 
ljudnivåerna dämpades (Persson Weye et al., 2011). På grund av de höga ljud-
nivåerna så vill Persson Waye et al. belysa vikten av återhämtning. Även fast 
ljudnivåerna behöver sänkas så behövs också en ökad återhämtningstid för pe-
dagoger eftersom det kan hjälpa till att minska risken för permanenta hörsel-
skador.  
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3 TEORI 

Då syftet med studien avser att undersöka pedagogers upplevelser kring hur 
deras hälsa påverkas av höga ljudnivåer valdes det miljöpsykologiska perspek-
tivet. Den traditionella psykologin ansågs inte uppmärksamma miljöns bety-
delse, vilket ledde till att miljöpsykologin växte fram under 60- och 70-talet 
(Küller, 2005). Innan bedömdes inte miljön vara värd att undersöka som psy-
kologiskt bekymmer, därför undveks undersökningar som innehöll och inte-
grerade psykologi och miljö. Från första början kallades miljöpsykologin för 
arkitekturpsykologi, vilket visar på att miljöpsykologin uppstod genom ett 
samarbete mellan psykologer och arkitekter (Küller, 2005). Miljöpsykologin 
ägnade sig först av att i huvudsak studera hur människor upplever och påverkas 
av sin omgivning. Men det utvecklades senare till att även undersöka hur män-
niskor påverkar sin miljö. Individers fysiologiska och psykologiska samverkan 
med omgivningen är något som även fördjupas inom miljöpsykologin (Küller, 
2005).  

Inom miljöpsykologin betonas den fysiska miljöns kulturella, sociala och sam-
hälleliga förutsättningar för individen, främst på individens utvecklings- och 
lärandeprocesser (Björklid, 2005). De olika egenskaperna som miljön har ger 
även olika effekter på individer. Individer är med och utformar den egna miljön 
på olika sätt. Björklid vill även poängtera att miljön inte upplevs likadant av 
alla, varje individ skapar sin egen omvärld. Torell (2005) förklarar att miljöer-
bjudandet blir unikt för varje enskild individ, i och med att olika individer även 
har olika förutsättningar för egenskaperna hos miljön. Intresse, syfte, fysik och 
ålder är exempel på faktorer som gör att upplevelsen av vad miljön kan erbjuda 
skiljer sig från person till person. För att knyta an detta till förskolan och denna 
studie så kan exempelvis en pedagog uppleva barns fria lekar som mer störande 
och högljudda än en annan pedagog.  

Något som Torell (2005) lyfter är miljökognition, som innebär förmågan att 
kunna förstå, fundera över och föreställa sig världen. Ett begrepp inom miljö-
kognition är kognitiva kartor. Kognitiva kartor innebär att all information och 
kunskap som tas in används för att minnas och återskapa vid ett senare tillfälle. 
Kunskapen om olika miljöer används för anpassning till vår omgivning. De 
kognitiva kartorna blir som en individs dynamiska modell av omvärlden. Det 
krävs fakta, uppfattning och kunskap om miljön men även en viss erfarenhet 
kring hur individer reagerar känslomässigt till olika miljöer (Torell, 2005). Det 
kan förklaras i förskolan som att pedagoger förändrar och anpassar miljön efter 
barngruppens behov och intressen. Om hela barngruppen är i samma rum kan 
ljudnivån öka, medan om barnen delas upp i olika rum eller om vissa barn går 
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ut så kan ljudnivån minska. Torell menar att när miljön förändras uppfattas den 
även på ett annat sätt och bidrar till en förändring hos individer. Torell förklarar 
att miljökognition förenklas av positiva känslor och nyfikenhet samt försvåras 
av negativitet, passivitet och rädsla. Pedagogens förmåga att se hur förskolans 
miljöer kan nyttjas och förändras för att stärka barnens utveckling och lärande 
kan även innebära en fördel för sin egen hälsa och arbetsmiljö. Människan 
samspelar med miljön och utvecklas genom att sträva efter kunskap om sin 
fysiska och sociala miljö. När en individ förändrar sin miljö så påverkas även 
individen då miljön anger olika begränsningar och förutsättningar (Torell, 
2005).  

Det miljöpsykologiska perspektivet används som stöd i studiens analys, för att 
förstå resultaten. Begreppen som används i studien är miljöerbjudande, miljö-
kognition samt kognitiva kartor. Begreppet miljöerbjudande tillämpas för att 
förstå om och varför pedagoger påverkas olika av ljudmiljön på förskolan. Mil-
jökognition och kognitiva kartor hjälper till att se hur pedagoger kan förändra 
ljudmiljön till fördel för deras hälsa, både genom att ändra i den fysiska miljön 
samt genom det pedagogiska arbetet i barngruppen.   
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4 METOD 

Utifrån studiens syfte valdes kvalitativa intervjuer som belyser det efterfrågade 
utifrån intervjupersonernas perspektiv. Det är en empirisk studie eftersom det 
är pedagogers upplevelser av höga ljudnivåers påverkan på hälsan, samt deras 
upplevda erfarenheter kring hur de själva kan arbeta för att hindra ljudnivåerna 
att stiga som studien bygger på (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). 

4.1 Urval och Deltagare 

I studien tillfrågades sex pedagoger på samma förskola i en kommun i Mel-
lansverige. En kommunal förskola valdes där alla avdelningarna hade samma 
fysiska förutsättningar. Deltagarna arbetade på tre olika avdelningar där ålders-
fördelningarna var olika, detta för att kunna göra jämförelser som är baserade 
på barnens ålder. Förskolan valdes på grund av tidigare erfarenheter där, valet 
kan därmed tolkas som ett bekvämlighetsval (Bryman, 2011). Det var både 
förskollärare och barnskötare som deltog i undersökningen, då båda profess-
ionerna påverkas av sin arbetsmiljö. Pedagogerna hade arbetat olika lång tid i 
förskolans verksamhet, mellan 14–36 år.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Då studien riktar sig mot pedagogers upplevelser valdes kvalitativa intervjuer 
som metod. Christoffersen och Johannessen (2012) beskriver att kvalitativa in-
tervjuer lämpar sig bäst när det är människors upplevelser och erfarenheter som 
undersöks. Intervjuerna var semistrukturerade med förbestämda frågor, men 
som samtidigt ger informanterna utrymme att kunna svara med egna ord. 
Christoffersen och Johannessen (2012) lyfter att genom semistrukturerade in-
tervjuer får forskaren mer fylliga svar än vid förmodade frågeformulär. Även 
fast frågorna är av den öppna varianten så finns viss standardisering då alla 
informanterna får samma frågor. Bryman (2011) framhäver att forskaren med 
fördel ska använda sig av en intervjuguide för att veta vilka frågor som ska 
beröras. Studiens intervjuguide skrevs utifrån frågeställningarna, något som 
Bryman menar underlättar för att få svar på undersökningens tema. En inter-
vjuguide formulerades inför intervjuerna som stöd (Bilaga 1). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudinspelningsprogram i telefonen. 
Det kan vara svårt att hinna med att anteckna samtidigt som intervjun pågår, 
då kan inspelning vara till hjälp. Det är även en tillgång för minnet samt för att 
kunna lyssna upprepade gånger på svaren från informanterna (Bryman, 2011). 
Genom att använda ljudinspelning så kan även transkriberingen underlättas då 
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det är enkelt att pausa och spola tillbaka. Även fast ljudinspelningar användes 
så fördes anteckningar i ett anteckningsblock för att fånga och minnas intryck 
som inte framkommer i ljudinspelningarna.  

4.3 Genomförande 

Informationsbrev om studiens syfte och genomförande skickades ut till försko-
lans chef via mejl, med en förfrågan om godkännande att kontakta pedago-
gerna. Pedagogerna på förskolan tillfrågades via ett fysiskt besök på avdel-
ningarna och fick även de ge sitt godkännande till att medverka i studien. In-
formationsbrev om studiens syfte och genomförande skickades därefter ut till 
pedagogerna. Vid intervjutillfället fick pedagogerna återigen samma informat-
ion samt fylla i en samtyckesblankett. Intervjuerna var lagda på arbetstid, tid-
punkt bestämdes i samråd med pedagogerna och på en tid som fungerade med 
verksamheten. Pedagogerna fick inte ta del av intervjufrågorna innan då jag 
ville fånga deras första, spontana tankar kring frågorna. Pedagogerna intervju-
ades en och en då det var den enskilda personens upplevelser som efterfrågas. 
Innan intervjuerna startade fick pedagogerna frågan om intervjun fick spelas 
in och samtliga gav sitt godkännande.  

Intervjuerna genomfördes på en avskild plats på förskolan där vi kunde sitta 
utan att bli avbrutna. Bryman (2011) framhäver även att genom att sitta vid en 
avskild plats så blir inte inspelningen störd av oljud eller andra människors 
röster. Det kan även vara skönt för informanten att ingen annan person kan 
höra vad som sägs under intervjun. Jag valde att inte placera mig mittemot 
pedagogen eftersom det kan kännas konfronterande (Christoffersen & Johan-
nessen, 2012). Avsatt tid för intervjuerna var 20–30 minuter vilket blev lagom 
då intervjuerna tog cirka 15–20 minuter. Tre av intervjuerna genomfördes 
samma dag medan resterande tre genomfördes två dagar senare.  

Christoffersen och Johannessen (2012) nämner att en forskare inte ska tala för 
fort utan i ett lugnt tempo och tala tydligt vilket var något som gjordes under 
intervjuerna i studien. Upplevelsen blev att pedagogerna kändes lugna och att 
de kunde ta sin tid att svara på frågorna. Intervjuguiden användes för att ställa 
samma frågor till alla pedagoger. När intervjuerna var gjorda så fördes inspel-
ningarna över till datorn direkt.  

4.4 Analysmetod 

Efter intervjutillfällena transkriberades materialet över till ett dokument på da-
torn medan minnet var färskt. Intervjuerna skrevs ned ordagrant och namngavs 
i siffror, inte efter den ordning som intervjuerna gjordes utan slumpmässigt så 
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att inte de pedagogerna i studien vet vem som sagt vad. Valet av analysmetod 
föll på kvalitativ innehållsanalys då den metoden används för att bearbeta en 
större mängd data och texter, i detta fall transkriberade intervjuer, samt för att 
identifiera skillnader och likheter (Graneheim & Lundman, 2004). Det finns 
två olika tolkningsalternativ inom kvalitativ innehållsanalys, manifest eller la-
tent tolkning. Manifest tolkning innebär att analysen behandlar det uppenbara 
i texten, det synliga. Latent tolkning belyser textens bakomliggande innehåll, 
den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 
analyserades genom en manifest tolkning.  

Analysprocessen genomfördes i olika steg. För att börja processen så lästes 
intervjuerna igenom och det som var relevant till syftet markerades med över-
strykningspennor, det överstrukna kallas för meningsenheter. Kondenserad 
meningsenhet innebär att sedan göra texten kortare, att enbart spara det centrala 
i innehållet. Även fast det innebär en minskning av textens storlek så bevarades 
innehållets kärna (Graneheim & Lundman, 2004). Processen fortsatte genom 
att sätta en kod på innehållet, som en etikett som kort beskriver innehållet. Gra-
neheim och Lundman beskriver koder som verktyg att tänka med och som gör 
det möjligt att se data på olika och nya sätt.  Koderna delades sedan in i under-
kategorier, en underkategori är flera koder som har ett liknande innehåll, 
samma ämne. För att sammanbinda underkategorierna skapades kategorier, 
vilket är kärnan i kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att förtydliga processens olika delar presenteras nedan ett exempel från 
studiens analysprocess.  

Tabell 1. Exempel av analysprocessen. 

Meningsen-
het 

Kondense-
rad me-
ningsenhet 

Kod Underkate-
gori 

Kategori 

När man 
kommer hem 
så blir man 
helt färdig i 
kroppen, all-
deles orkes-
lös   

Efter en ar-
betsdag blir 
man trött i 
kroppen och 
orkeslös 

Trött och or-
keslös  

Fysisk påver-
kan 

Ljudnivåer-
nas påverkan 
på hälsan 

 

Men jag kän-
ner att man 

Höga ljudni-
våer skapar 
stress vilket 

Stress påver-
kar beteendet  

Beteendeför-
ändring 

Ljudnivåer-
nas påverkan 
på hälsan  
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kan bli stres-
sad av hög 
ljudnivå då 
påverkar det 
även beteen-
det hos mig 
som pedagog 

påverkar be-
teendet  

 

Det är ju ljud 
hela tiden 
även fast inte 
alla är hög-
ljudda så är 
det många 
barn på 
samma plats 
och då blir 
det totalt 
mycket ljud. 
Om då en del 
av de barnen 
är högljudda 
så blir det 
väldigt, väl-
digt mycket 
ljud 

ljud hela ti-
den, för att 
det är många 
barn på 
samma 
ställe.  

Många barn 
genererar 
mycket ljud 

Höga ljudni-
våer 

Upplevelsen 
av ljudnivån  

 

4.5 Trovärdighet 

Begreppen för att beskriva trovärdighet skiljer sig mellan kvantitativ och kva-
litativ forskning. I kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, gil-
tighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Begreppet tillförlit-
lighet handlar om att tydligt redogöra för hur studien har genomförts. Grane-
heim och Lundman beskriver att forskningsresultatet med fördel kodas och ka-
tegoriseras till vad som är relevant för studien. Genom att använda kvalitativ 
innehållsanalys som analysmetod blir resultatet analyserat genom att kategori-
seras i olika steg, vilket även visas i arbetets analysmetod. Giltighet kan besk-
rivas som ett sätt för läsaren att bedöma hur sanna resultaten är. Ett sätt att öka 
studiens giltighet är att presentera citat från intervjuerna (Graneheim & Lund-
man, 2004). I resultatet presenteras därmed flera citat. Överförbarhet redogör 
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för hur resultatet kan överföras till andra studier. Det vill säga om studien får 
liknande resultat om den görs igen på liknande sätt (Graneheim & Lundman, 
2004). Därför är metoden, urvalet av deltagare, datainsamling samt analysme-
toden noggrant beskrivet, för att öka studiens överförbarhet.   

Deltagare med olika erfarenheter ger en ökad möjlighet att belysa det studien 
strävar efter (Graneheim & Lundman, 2004). Pedagogerna i denna studie är i 
olika åldrar, har arbetat olika länge inom yrket och arbetar även på olika av-
delningar med olika åldrar på barnen. Variationen på informanter bidrar till ett 
rikare svar på det som efterfrågas (Graneheim & Lundman, 2004). En kritisk 
aspekt kan vara hur mycket den egna förförståelsen kan ha påverkat analysen 
och därmed resultatet. Men eftersom analysen utgick från en manifest tolkning 
inom kvalitativ innehållsanalys så är det enbart det som pedagogerna sagt som 
har analyserats och inte någon underliggande tolkning, inget som lästs mellan 
raderna (Graneheim & Lundman, 2004).  

4.6 Etiska överväganden 

God forskningssed har följts under hela arbetets gång. Vetenskapsrådet (2017) 
lyfter att det är viktigt att berörda personer informeras om studiens syfte, samt 
att de är medvetna om att deltagandet är helt frivilligt och att de kan avbryta 
sitt deltagande när som helst. Deltagarna i studien behöver även ge ett skriftligt 
samtycke till medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Pedagogerna i undersök-
ningen fick innan intervjuerna läsa ett informationsbrev om studien (se bilaga 
2). Bryman (2011) beskriver att samtyckesprincipen, i viss utsträckning, 
hänger ihop med kravet att forskningen inte ska göra någon skada. Det kan 
förklaras som att deltagarna inte ska få några negativa efterföljder av under-
sökningen. Deltagarna i studien fick skriva på en samtyckesblankett och där-
med ge samtycke till sitt deltagande med vetskapen om att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan (se bilaga 3).  

Vetenskapsrådet (2017) belyser även etiska principer som att alla personupp-
gifter som studien berör ska behandlas med konfidentialitet, det vill säga att 
uppgifterna ska förvaras så att inte obehöriga personer kan komma åt dem. 
Pedagogerna gjordes medvetna om att inspelningarna och anteckningarna inte 
skulle användas till något annat än i syfte för det aktuella examensarbetet, och 
att inspelningarna och anteckningarna kommer förstöras efteråt.  

Telefonen var på flygplansläge under intervjuerna samt tills inspelningarna var 
överförda till datorn, för att inspelningen skulle försäkras att inte hamna i något 
iCloud-konto eller liknande. Vetenskapsrådet (2017) betonar att ljudinspel-
ningar av personer även är att behandla personuppgifter, och att forskaren då 
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har ett ansvar att de intervjuades identitet inte går att igenkännas. Personupp-
gift är inte enbart namn och röst utan dit tillhör även exempelvis arbetsplats. 
Arbetsplats är något som skulle kunna identifiera vissa av pedagogerna i denna 
studie, därför avidentifierades förskolan samt kommunen som förskolan befin-
ner sig i. 
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5 RESULTAT 

I denna del redovisas det resultat som är relevant för studiens syfte och fråge-
ställningar. Resultatet redovisas i tre kategorier med sju underkategorier, och 
presenteras med stöd av citat från intervjupersonerna. Avslutningsvis samman-
fattas det huvudsakliga resultatet.  

5.1 Upplevelsen av ljudnivå 

Resultatet visar att de flesta pedagogerna hade en gemensam syn kring hur de 
upplevde ljudmiljön i förskolans inomhusmiljö, den upplevdes som hög eller 
väldigt gäll medan några pedagoger upplevde ljudmiljön som varierande och 
beroende på pedagogers arbetssätt.  

5.1.1 Höga ljudnivåer  

Majoriteten av pedagogerna ansåg att ljudnivån var väldigt hög. De var över-
ens om att barngruppernas storlek spelade stor roll i höga ljudnivåer. En av 
pedagogerna uttryckte: 

Det	är	ju	ljud	hela	tiden	även	fast	inte	alla	är	högljudda	så	är	det	många	barn	
på	samma	plats	och	då	blir	det	totalt	mycket	ljud.	Om	då	en	del	av	de	barnen	
är	högljudda	så	blir	det	väldigt,	väldigt	mycket	ljud	

(Pedagog	2).	

Pedagogerna beskrev att även fast barnen i barngrupperna inte var högljudda 
alls så blev ljudnivån hög på grund av att det var för många barn på samma 
plats. Det bildas ett högt ljud av olika barns röster som blir svårt att dämpa. 
Barngrupperna på förskolan var stora i jämförelse med skolverkets riktlinjer 
för barngruppernas storlek. På förskolan var det mellan 16–22 barn i grup-
perna. En av pedagogerna förklarade varför det var ett konstant ljud på avdel-
ningarna:   

BlockcitatLjudnivån	är	för	hög	tycker	jag.	Det	är	ständigt	ljud	så	det	är	svårt	att	
sänka	ljudnivån	och	det	är	lika	generellt	på	alla	åldrar.	De	små	skriker	och	de	
stora	leker	högljudda	lekar.	Det	är	många	barn	på	liten	yta	och	då	är	det	svårt	
att	få	ner	ljudvolymen	även	om	man	jobbar	med	den	

	(Pedagog	6).		

Pedagogen ansåg att det är svårt att sänka ljudet av det konstanta bruset på 
avdelningarna, då de stora barnen leker lekar som är högljudda, medan de små 
barnen skriker och gråter mycket. Pedagogen lyfte att skriket och gråtandet kan 
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bero på att de små barnen inte är lika vana vid att föräldrarna går iväg till jobb 
eller skola, att de lätt snubblar över leksaker och möbler samt att de använder 
skriket för att få uppmärksamhet. En pedagog som också ansåg att ljudmiljön 
var hög beskrev däremot att ljudmiljön präglades av genomträngande, plötsliga 
ljud:  

Jag	upplever	ljudnivån	som	väldigt	gäll.	Det	blir	väldigt	många	skrik,	plötsliga	
skrik	och	ljud	under	en	dag.	Det	är	alldeles	för	många	barn	i	grupperna	och	de	
skarpa,	vassa	skriken	blir	oftare,	och	märks	mycket	mer	när	det	är	så	många	
barn		

(Pedagog	3).	

Pedagogerna såg stora barngrupper som problemet till att ljudmiljön var hög i 
förskolans inomhusmiljö. Pedagogerna beskrev att de plötsliga, gälla ljuden 
blev värre när det var mycket barn i barngruppen. Det gällde inte enbart barns 
skrik utan pedagogen upplevde även att material och möbler ger ett gällt ljud, 
golvet är hårt och dämpar inte ljudet så bra. När barn tappar leksaker i golvet 
eller när möbler ramlar omkull så blir ljudet väldigt plötsligt, genomträngande 
och jobbigt för öronen.   

5.1.2 Arbetssättet påverkar ljudnivån 

Några pedagoger resonerade att det är pedagogernas arbetssätt som sätter stäm-
peln på ljudmiljön i förskolan. De ansåg att ljudnivåer blir vad de gör dem till, 
att det är något som pedagoger kan påverka själva. En av pedagogerna beskrev: 

Jag	upplever	att	ljudnivån	varierar	lite.	Ibland	så	skenar	den	väl	iväg	men	jag	
känner	att	det	är	upp	till	oss	som	pedagoger	att	vara	med	och	styra	när	det	
blir	för	hög	ljudnivå.	Såklart	i	några	situationer	om	dagen	blir	det	högt	men	jag	
känner	inte	att	det	är	ohållbart	

(Pedagog	5).	

Pedagogen upplevde att ljudnivån ökar när det är många barn på samma ställe, 
och då behöver barnen delas upp så att de inte samlas på samma plats, utan att 
de är i mindre konstellationer och i olika rum. Pedagogerna förklarade att det 
ibland är bra att bryta lekar för att hjälpa barnen hitta andra aktiviteter, aktivi-
teter som inte innebär att ljudnivåerna är höga:  

När	barn	inte	riktigt	har	någon	plan	för	vad	de	ska	göra	då	blir	det	ofta	att	de	
springer	runt	och	tjoar	och	skriker.	Sådana	lekar	som	kanske	bäst	lämpar	sig	
utomhus,	de	måste	få	utlopp	för	de	lekarna	också	såklart	men	inne	passar	ju	
inte	det	och	då	måste	man	ha	ett	alternativ	till	den	leken	

(Pedagog	4).	
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Resultatet visar att om barnen inte vet vad de vill eller kan göra, så blir det lätt 
spring och skrikiga lekar som gör att ljudnivåerna stiger. Pedagogerna beskrev 
att om barnen vet vad de ska göra så låter de oftast inte för högt, det gäller att 
ge barnen stöd i det som kommer. Pedagogen kan förklara för dem vad de ska 
göra, inte till punkt och pricka men att de vet de grundläggande sakerna som 
exempelvis var de ska ställa tallriken efter maten och vad de ska göra efter det. 
Pedagogerna beskrev att det är olika beroende på barngrupp, i vissa grupper 
kan ljudnivån vara för hög men personalen kan vara delaktig i att styra ljudni-
våerna.   

5.2 Ljudnivåernas påverkan på hälsan 

En fråga som ställdes under intervjuerna var hur pedagoger upplevde att deras 
hälsa påverkats av höga ljudnivåer och det var några av pedagogerna som upp-
levde frågan som svår. Pedagogerna upplevde trötthet, problem med öronen, 
stress och att de även agerar annorlunda pedagogiskt. För att beskriva de olika 
svaren så har resultatet kategoriserats i tre underkategorier; fysisk påverkan, 
psykisk påverkan och beteendeförändring.   

5.2.1 Fysisk påverkan 

Några pedagoger som lyfte att de blev väldigt trötta efter en arbetsdag som 
innehållit höga ljudnivåer. Det gällde främst den fysiska, kroppsliga tröttheten. 
En pedagog gav uttryck för sin trötthet:   

Det	är	ljud	hela	tiden	och	när	jag	är	på	förskolan	från	morgon	till	kväll	då	blir	
jag	väldigt	trött	och	slut	i	kroppen	

(Pedagog	2).	

Pedagogen upplevde att det var mycket ljud, konstant på förskolan och efter 
en arbetsdag när ljudet försvinner och kroppen slappnar av så blir kroppen helt 
orkeslös och trött. Pedagogen förklarade att tröttheten blev värre om det varit 
höga ljud under en dag. Om det var en dag med färre barn i barngruppen och 
det varit lägre ljudnivå, eller om pedagogen slutat tidigt en dag och inte spen-
derat så mycket tid i barngruppen, så var pedagogen inte lika orkeslös vid av-
slappning. Flera pedagoger upplevde att de fått fysiska problem med öronen 
till följd av bland annat höga ljudnivåer. Ljudkänslighet var ett besvär som 
lyftes:  



Pedagogers	upplevelse	av	höga	ljudnivåer	i	förskolan		 	 Elin	Höjd		

20 

 

Jag	orkar	inte	längre	lyssna	på	för	hög	musik.	Jag	tycker	att	jag	mår	mycket	
bättre	när	det	är	tyst	omkring	mig,	jag	har	blivit	väldigt	ljudkänslig	

(Pedagog	3).	

Pedagogen har arbetat länge i förskolans miljö och upplevde en successiv för-
sämring av öronen. Pedagogen beskrev att det blivit en ljudkänslighet och att 
måendet blir bättre när det är helt tyst runt omkring. Även vardagliga ljud, ex-
empelvis trafikbuller hade blivit mycket värre att lyssna på. Ljud som kanske 
inte anses som höga, upplevdes väldigt höga och jobbiga att lyssna på. En an-
nan pedagog hade sedan innan känsliga öron, en kronisk sjukdom, som blir 
väsentligt mycket värre av höga och plötsliga ljud: 

Jag	har	känsliga	öron	och	får	ofta	vätska	bakom	trumhinnan.	En	del	ljud	gör	
det	värre	som	gallskrik	eller	plötsliga,	oförberedda	ljud	

(Pedagog	4).	

En annan pedagog hade tidigare mist hörseln på ena örat under en period av 
stress som bildats av bland annat höga ljudnivåer. Under en period av stress 
och höga ljudnivåer så upplevde pedagogen att örat direkt blir känsligare och 
påverkas av situationen: 

Jag	tappade	hörseln	på	ena	örat	och	när	det	blir	mycket	ljud	och	väldigt	stres-
sigt	så	märker	jag	av	mitt	öra	direkt	och	då	är	jag	jättekänslig	för	höga	ljudni-
våer	i	så	fall	

(Pedagog	6).		

Resultatet visar att en viss ljudkänslighet är ett första steg i vetskapen om att 
det varit stressigt för länge, och därmed ett tecken att det är dags att fundera 
över hur arbetsmiljön faktiskt är. Pedagogerna lyfter att det ibland är svårt att 
inse vid vilken gräns som ljudnivåerna blir farliga, att det är lätt att fasas in i 
en ljudmiljö som är alldeles för hög. När barn leker bra lekar blir det, enligt 
pedagogen, mer accepterat att det är hög volym, än om det är spring och skrik 
utan syfte, berättar pedagogerna. Pedagogen upplevde smärta i öronen när det 
är för mycket ljud runt omkring och mycket stress under en längre tid. Peda-
gogen upplevde att det var svårt att veta hur mycket hen kan pressa sig själv 
när det gör ont i öronen. 

5.2.2 Psykisk påverkan 

Resultatet visar att det var den psykiska påverkan på hälsan som var den tyd-
ligaste hos pedagogerna i studien. Samtliga pedagoger var eniga om att höga 
ljudnivåer gjorde dem stressade. Hur de blev påverkade av stressen skiljde sig 
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från person till person. En faktor var känslan av otillräcklighet. Några pedago-
ger upplevde, när ljudnivåerna steg, att de skulle vara tvungna att vara till 
hands överallt och lösa situationen så gott som möjligt. Pedagogerna förklarade 
att barn som gråter högt och tröstlöst skapar stress då pedagogerna gärna vill 
se till att barnet inte är ledset, och att barnet får en trevlig tid på förskolan. 
Under en längre tids gråt, när inget hjälper, växer en frustration och känsla av 
otillräcklighet som i sin tur skapar ännu mer stress: 

Höga,	tröstlösa	gråt	gör	att	man	blir	lite	stressad.	Det	är	jobbigt	att	lyssna	på	
under	längre	stunder	och	man	blir	lite	stressad	att	man	måste	fixa	det	

(Pedagog	6).		

En annan pedagog uttrycker: 

Jag	tror	inte	att	jag	påverkas	så	mycket	av	ljudnivåerna	men	när	många	barn	
ber	om	hjälp	samtidigt	och	tjatar	och	det	är	många	på	samma	plats	då	kan	jag	
bli	lite	stressad	faktiskt	

(Pedagog	5).	

Pedagogen upplevde att hen ville hjälpa alla, men att det inte går att hjälpa alla 
samtidigt. Det blev en stress att inte kunna finnas till hands för barnen. När alla 
barnen ber om hjälp samtidigt blir det ett väldigt stimmigt ljud som är svårt att 
dämpa. Det blir svårt att urskilja ljuden, vem som frågar vad eller vem som vill 
ha hjälp med vad, i allt stim. En annan faktor som bidrog till stress var en 
känsla av oro och rädsla. Några pedagoger upplevde oro och rädsla för att ljud-
nivåerna skulle ge dem hörselskador:  

Eftersom	att	jag	miste	hörseln	en	gång	tidigare	så	är	det	hela	tiden	en	oro	och	
en	rädsla	för	att	den	ska	försvinna	igen	och	det	är	en	jobbig	situation	när	man	
inte	vet	om	hörseln	kommer	tillbaka	eller	inte	

(Pedagog	6).	

Pedagogen upplevde en rädsla över att mista hörseln igen och då kanske för 
gott, om hen kommer mer och mer in i riskzonen för att förlora sin hörsel. Även 
pedagogen nedan upplevde en viss oro och rädsla över att hörseln kan för-
svinna. Pedagogen lyfte även att det kan vara något som inte märks eftersom 
att det går att vänja sig vid höga ljud. Pedagogen hade även en oro och rädsla 
över att få försämrad hörsel i framtiden: 
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Ljudnivåerna	skapar	mycket	stress	och	jag	vet	att	hörseln	påverkas	av	stress.	
Hörselproblem	är	luriga,	man	kanske	inte	märker	av	något	förens	det	är	för-
sent	och	man	inte	längre	kan	höra	eller	att	hörseln	är	försämrad	

(Pedagog	1).		

5.2.3 Beteendeförändring 

Några pedagoger upplevde en förändring i sitt beteende gentemot både barn 
och andra vuxna när de blev utsatta för mycket höga ljud. En pedagog berättade 
att när barn springer runt inomhus, skriker och tjoar skapas en frustration, när 
hen måste vara där och stoppa leken gång på gång: 

Jag	blir	inte	så	stressad	när	det	låter	lite	i	varje	hörn	så	länge	det	är	en	bra	lek.	
Men	om	barnen	springer	runt	och	skriker	och	man	gång	på	gång	stoppar	dem	
så	blir	det	till	slut	en	frustration	och	det	märks	även	på	pedagogiken		

(Pedagog	2).		

Pedagogerna ansåg att ljudet som blir när det inte är en bra lek är stressande 
och påverkar pedagogiken. Det upplevdes vara svårt att tänka efter och an-
vända ett mer pedagogiskt arbetssätt för att sänka ljudnivån. Det blev ofta or-
den nej och stopp som används istället för att förklara för barnen vad de faktiskt 
får göra och ge alternativ: 

Just	de	höga	gallskriken,	de	vill	man	bara	få	bort	så	då	kan	man	reagera	lite	
opedagogiskt	och	bara	säga	nej	för	det	gör	ju	nästan	ont		

(Pedagog	4).		

Pedagogen fick ont i sina öron av höga skrik och upplevde att det gick ut över 
pedagogiken. När smärtan i öronen tog över så upplevde hon att hon blev en 
opedagogisk nej-sägande pedagog som bara vill få slut på ljuden. Pedagogerna 
förklarade att ljudet inte blir lika jobbigt att lyssna på om barnen har en bra lek 
tillsammans: 

Leker	barnen	en	bra	lek	där	det	syns	hur	de	samspelar	med	varandra	och	ut-
vecklas	och	lär	tillsammans	med	varandra	så	tillåter	jag	det	vara	lite	högljutt.	
Det	är	väldigt	härligt,	nästan	en	fröjd	att	lyssna	när	barnen	leker	bra	

(Pedagog	2).		

När det blir en kombination av olika ljud, som för många barn på samma plats, 
ljud från leksaker och från möbler var det en pedagog som berättade att hen 
stänger av och inte lyssnar: 
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När	det	blir	för	mycket	ljud	omkring	mig	så	stänger	jag	av	och	sållar	bort	ljud,	
jag	lyssnar	inte	riktigt	ordentligt	

(Pedagog	1).	

Pedagogen var medveten om att ljudet runt omkring var väldigt stressande och 
valde istället att försöka stänga av ljudet. Pedagogen förklarade att det går att 
öva på att stänga av ljudet runt omkring, och att det är en vanesak. Pedagogen 
poängterade dock att det inte är att föredra då de behöver höra barnens samtal, 
andra vuxna och även höra ifall något barn råkat illa ut.    

5.3 Pedagogerna kan själva kan påverka ljudnivån  

Alla pedagogerna var även eniga om att det var alldeles för stora barngrupper 
i förskolan. Pedagogerna beskriver vad de själva kan göra om de upplever att 
ljudnivåerna stiger, som exempelvis dela in barngruppen i mindre grupper. 
Detta presenteras i underkategorin; pedagogers arbetssätt och pedagogers för-
hållningssätt. 

5.3.1 Pedagogers arbetssätt  

Att vara närvarande var något som samtliga pedagoger uttryckte som viktigt 
för att sänka de höga ljudnivåerna. Alla pedagogerna förklarade att ljudnivån 
dämpas när de är närvarande i lekarna:  

Eftersom	att	vi	har	väldigt	stor	barngrupp	så	är	det	viktigt	att	vi	delar	barn-
gruppen	och	är	närvarande	i	de	olika	rummen	och	lekarna	för	att	försöka	hålla	
det	dämpat	

(Pedagog	2).	

Pedagogerna delade på sig och var i olika rum för att kunna dämpa om ljudni-
vån började bli för hög. De nämnde även att de kunde dela på gruppen och gå 
ut med vissa medan en grupp stannade inne, då blir det lugnare inomhus.  

Det	gäller	att	dela	och	gå	ut	med	vissa	barn	men	det	är	svårt	under	en	inskol-
ningsperiod	på	en	yngreavdelning.	Det	gäller	att	verkligen	vara	närvarande	i	
de	miljöer	vi	har	inomhus	för	att	kunna	dämpa	ned	dem		

(Pedagog	6).		

Pedagogerna som arbetade med de allra yngsta barnen ville även lyfta att det 
inte alltid går att gå ut med en mindre grupp, exempelvis under inskolningspe-
rioder då de har väldigt många barn som inskolas under samma period. Då är 
det många barn som är oroliga och behöver vara på en mindre plats för att lära 
känna pedagoger, andra barn och även miljön. Pedagogerna belyste då att det 
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är viktigt att vara närvarande i barngrupperna för att kunna dämpa ljudet som 
blir.  

5.3.2 Pedagogers förhållningssätt 

De flesta pedagogerna lyfte även att deras förhållningssätt speglade hur barnen 
betedde sig. Om pedagogerna försökte dämpa sin egen ljudnivå och prata lugnt 
kunde de dra med barnen också enligt pedagogerna: 

Det	gäller	att	dämpa	sig	själv,	prata	lugnt	själv.	Om	jag	springer	runt	och	gor-
mar	och	skriker	så	är	det	klart	att	barnen	kommer	göra	det	också		

(Pedagog	1).	

Pedagogen uttryckte att om de själva gapar och skriker, så kan de heller inte 
förvänta sig att barnen ska vara tysta och lugna. Pedagogen menar att man även 
kan samtala med barnen om varför det är bra att hålla ljudnivån nere inomhus, 
det finns enkla sätt att nå fram till barnen genom att förklara att det kan börja 
göra ont i öronen och att det är väldigt tröttande.  

En av pedagogerna förklarade att det är svårt att veta vilket arbetssätt som ska 
användas eller vad som behövs innan det gjorts en kartläggning:  

Först	måste	man	kolla	vad	ljudnivåerna	beror	på.	Behöver	barngruppen	delas?	
Behövs	annat	material?	Behöver	man	ändra	konstellationer?	Behöver	man	till-
godose	behoven	och	vara	ute	mer?	Man	måste	ringa	in	varför	man	tror	att	
ljudnivån	stiger	och	efter	det	pröva	olika	vägar		

(Pedagog	4).		

Pedagogen fortsatte förklara att det även är något som kan skilja sig från dag 
till dag och mellan barngrupper så därför gäller det att vara flexibel, att kunna 
se flera vägar för att kunna göra vad som gynnar barnen och personalen bäst.  

5.4 Sammanfattning resultat 

Ljudbilden på förskolan uppfattades något olika. De flesta pedagogerna upp-
levde att det var för höga ljudnivåer i inomhusmiljön medan ett fåtal upplevde 
att ljudnivån varierade, men att den var hanterbar. Vilket ljud som var mest 
störande under en arbetsdag och som påverkade hälsan mest negativt, enligt 
pedagogerna i studien, var alla pedagoger överens om, nämligen barns röster. 
Det var de plötsliga ljuden, som höga skrik och gråt samt det konstanta bruset 
av olika barns röster som pedagogerna upplevde var det största problemet i 
ljudmiljön. Några pedagoger upplevde en fysisk påverkan på hälsan, genom 
bland annat trötthet samt hörselproblem. Flera upplevde att de blev väldigt 
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stressade av höga ljudnivåer, stressen visade sig bland annat genom en känsla 
av otillräcklighet samt genom beteendeförändring. En beteendeförändring som 
en av pedagogerna beskrev var att när hen blev stressad kunde hen agera lite 
”opedagogiskt” gentemot barnen och bli väldigt nej-sägande. Alla pedagoger 
belyste att det var viktigt att vara en närvarande pedagog för att kunna se till 
att ljudnivåerna inte blir för höga. De beskrev även att de kunde dela in barn-
grupperna i olika rum och vara närvarande i de olika rummen. De poängterade 
även att deras förhållningssätt påverkade barnen, att om de talade tystare och 
lugnare så gjorde även barnen det.   
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel innehåller en resultatdiskussion där studiens utfall diskuteras i 
relation till tidigare forskning, samt en metoddiskussion där val av metod och 
genomförande diskuteras. Diskussionen avslutas med att ge förslag på vidare 
forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att pedagogernas åsikter skiljer sig åt när det gäller upp-
levelsen av ljudmiljön i förskolan. Några pedagoger tycker att det är för hög 
ljudnivå medan andra anser att den varierar och är relativt hållbar. Enligt Björ-
klid (2005) är det inget ovanligt att miljön upplevs olika. Inom miljöpsykolo-
gin har miljön olika egenskaper som även ger olika effekter på individer det 
resulterar i att miljön inte upplevs lika av alla personer. En egenskap inom 
förskolans miljö är barngrupper, där en faktor som skulle kunna påverka mil-
jöeffekten är barnens ålder. De pedagoger som inte upplevde att ljudnivån var 
ohållbar arbetade på samma avdelning och med äldre barn i åldrarna 4–6 år. 
Eftersom att de som upplevde ljudnivån som hög arbetade med lite yngre barn, 
så kan barnens ålder vara en avgörande faktor på den förskolan, då alla avdel-
ningar hade samma fysiska förutsättningar på avdelningarna. Torell (2005) be-
skriver även att faktorer hos individen påverkar miljöerbjudandet. Båda peda-
gogerna var övertygade om att deras arbetssätt styrde ljudnivåerna. En faktor 
hos individerna som gör att ljudmiljön påverkar dem mindre kan därmed vara 
att de har ett liknande arbetssätt som gör att deras upplevelse blir relativt lika.  

Alla pedagoger i studien var överens om att det var barns röster som var det 
ljud som de upplevde gav störst påverkan på hälsan. Under intervjun fick pe-
dagogerna två frågor där de fick förklara vad som skapar höga ljudnivåer i 
förskolan samt vilket ljud de påverkas mest av under en dag. Båda frågorna 
fick svar som innehöll barns röster från samtliga pedagoger. Pedagoger i för-
skolan har ett ansvar över barnen och Hagberg Forss (2005) lyfter att personer 
i ansvarsposition har en ökad känslighet för mänskliga röster. Arbetsmiljöver-
ket (2011) beskriver därför att mänskliga röster är en besvärlig bullerkälla i 
förskolan eftersom det är ljud som pedagoger inte kan eller bör stänga ute.  

Pedagogerna i studien upplevde att höga ljudnivåer påverkade dem fysiskt ge-
nom bland annat orkeslöshet och trötthet, vilket överensstämmer med resulta-
tet från Persson Waye et als. (2011) studie. Däremot skiljer sig beskrivningen 
mellan ljuden som gör pedagogerna trötta. I min studie upplevde pedagogerna 
att tröttheten är en följd av ständigt ljud under dagen medan pedagogerna i 



Pedagogers	upplevelse	av	höga	ljudnivåer	i	förskolan		 	 Elin	Höjd		

27 

 

Persson Waye et als. studie upplevde att de blev tröttast av plötsliga ljud, som 
skrik. Det är olika ljud som ändå ger samma effekt på pedagogerna, vilket visar 
att miljöns egenskaper ger olika effekter på individer (Björklid, 2005).  

Resultatet visar att flera pedagoger upplevde problem med öronen och hörseln. 
Ljudtrötthet och ljudkänslighet är något som både Sjödin (2012) och Persson 
Waye et al. (2011) belyser i sina studier som effekter från höga ljudnivåer. 
Ljudkänslighet upplevde en av pedagogerna i denna studie, där pedagogen mår 
bättre när det är tyst runt omkring. Även pedagogerna i Kaluznaja och Lakisas 
(2016) undersökning upplevde att de mådde bättre av att stänga in sig själva 
och bli isolerade istället för att utsättas för buller. Persson Waye et al. (2011) 
beskriver att pedagoger behöver en ökad återhämtningstid för att minska risken 
för hörselskador. Ljudkänsligheten och pedagogernas lust att stänga in sig 
själva kan vara bevis på att återhämtningstiden är för kort. Torell (2005) be-
skriver att individer påverkas av att miljön förändras, eftersom miljön ger olika 
förutsättningar. Precis som Björklid (2005) betonar upplevs inte miljön lika-
dant av alla och därför påverkas inte alla likadant av den. Det är flera olika 
faktorer som spelar in, både egenskaper hos individen och hos miljön. Det bör 
dock poängteras att alla människor är delaktiga i utformningen av den egna 
miljön (Björklid, 2005).    

Samtliga pedagoger i denna studie var enade om att de blev stressade av höga 
ljudnivåer. Flera pedagoger lyfte att det var för många barn på samma plats 
som bidrog till den höga ljudnivån och därmed även till stressen. Det resultatet 
styrker Grebennikovs (2006) studie, där de högsta ljudnivåerna mättes i sam-
manhang där det var många barn på samma plats. Resultatet bekräftas även av 
Sjödins (2012) studie där en ökning av barn i barngruppen även ökade ljudni-
våerna och när flera barn centrerades på samma plats så ökade stressen för 
pedagogerna. Studiens resultat visar att flera pedagoger upplevde stress genom 
en känsla av otillräcklighet. När det blev för många barn som skulle ha hjälp 
blev det svårt och stressande, då det var svårt att urskilja ljuden från de olika 
barnen. Pedagogerna vill hjälpa alla barnen men kände att de inte kunde finnas 
till hands. Torell (2005) belyser att individer reagerar olika känslomässigt till 
miljöer. I en stressig, högljudd miljö blev pedagogernas känslomässiga reakt-
ion en känsla av otillräcklighet.     

Några av pedagogerna upplevde en förändring i beteende till följd av höga 
ljudnivåer. Det upplevdes svårare att agera pedagogiskt i situationer där barn 
lekte väldigt höga, skrikiga lekar. Situationer som annars hade kunnat vara lä-
rande för både barnen och pedagogerna, där pedagogerna förklarat för barnen 
varför det är viktigt att ljudnivån inte blir för hög. Grebennikov (2006) beskri-
ver att höga ljudnivåer påverkar undervisning och lärandesituationer genom 



Pedagogers	upplevelse	av	höga	ljudnivåer	i	förskolan		 	 Elin	Höjd		

28 

 

både stress och genom att störa samtalen. Resultatet i studien visade även att 
en av pedagogerna slutade lyssna och stängde av när det blev en kombination 
av ljud. Ljudnivåerna stör kommunikationen, uppmärksamheten och koncent-
rationen enligt Kaluznaja och Lakisa (2016). När pedagogen slutar lyssna så 
störs därmed uppmärksamheten, och pedagogen blir inte lika uppmärksam i 
situationer där pedagogen behövs, som exempelvis när barn bråkar eller slår 
sig.  

Något som alla pedagogerna lyfte var att de skulle vara närvarande i leken, för 
att kunna vara med och dämpa ljudet innan det steg för högt. De diskuterade 
även att det var en fördel att dela upp barngruppen i mindre grupper för att inte 
centrera ljudet på en och samma plats. Sjödin (2012) beskrev att barngrupper-
nas storlek påverkar ljudnivån, men det mest avgörande är arbetssättet. Är det 
mindre barngrupper så delas inte barnen in i grupper på samma sätt som när 
det är fler barn. Ljudnivån blir därmed ändå centrerad och inte sänkts speciellt 
märkbart.  

En intressant jämförelse i studien var att de pedagoger som ansåg att ljudnivå-
erna var för höga, var även de som upplevde att det är väldigt svårt att dämpa 
ljudet oavsett pedagogers arbetssätt. De pedagoger som inte upplevde ljudni-
våerna som speciellt höga var de som upplevde att arbetssättet är den avgö-
rande faktorn som dämpar ljudnivåerna. Det kan förklaras genom begreppet 
miljökognition, där det skapas kognitiva kartor för att anpassa miljön (Torell, 
2005). Miljökognition görs enklare av positivitet och nyfikenhet, det görs svå-
rare av negativa tankar och passivitet. De pedagoger som upplevde att ljudni-
våerna dämpas av ett fungerande arbetssätt kan ha sett till barnens behov och 
intressen, och har därefter kommit fram till vad som behövs göras i barngrup-
pen. Detta kan variera och därför behövs nyfikenheten för att kunna se olika 
vägar att arbeta, för att hitta det som är bäst för barnens utveckling och lärande 
och därmed även indirekt, påverka pedagogernas egen hälsa (Torell, 2005). De 
pedagoger som upplevde att ljudnivåerna är svåra att dämpa kanske inte an-
passar miljön efter barngruppen. Som Grebennikov (2006) lyfter så kan ljud-
nivåerna resultera i lägre arbetsmoral. Det blir en negativ cirkel där ljudnivå-
erna påverkar arbetssättet, som påverkar ljudnivåerna. Det kan då vara till hjälp 
att använda didaktiska frågor, som exempelvis: vilket material finns på avdel-
ningarna? Vad intresserar sig barnen för? Varför arbetar vi på detta sättet? Pe-
dagogerna bör se hur miljöerna i förskolan kan förändras och nyttjas, till deras 
och barnens fördel och inte glömma att arbetet förenklas av en positiv inställ-
ning och nyfikenhet (Torell, 2005).  

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö som ska anpassas efter barnens be-
hov samt stötta utveckling och lärande. Utbildningen ska även planeras för att 
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främja barnens välbefinnande och hälsa (Skolverket, 2018). För att detta ska 
ske så behöver även pedagogerna må bra. I specialpedagogiska skolmyndig-
hetens (2012) tillgänglighetsmodell visas även där att den pedagogiska miljön, 
där pedagogerna ingår, är en av de tre viktiga delarna för förutsättningar till 
barns lärande. När inte pedagogerna mår bra så innebär det även att den peda-
gogiska verksamheten och det pedagogiska uppdraget försvåras. Precis som 
flera tidigare studier lyft påverkar pedagogernas mående arbetsmoral, upp-
märksamhet, kommunikation och koncentration (Grebennikov, 2006; Kaluz-
naja & Lakisa, 2016), vilket indirekt påverkar förskollärarprofessionen.  

6.2 Metoddiskussion 

När studiens syfte och frågeställningar formulerades var tanken att intervjuerna 
skulle ske två och två, det vill säga gruppintervjuer. Efter mer inläsning kring 
ämnet och att det är upplevelsen av hur individens hälsa påverkats valdes en-
skilda intervjuer. Pedagogerna skulle inte kunna påverka varandra på något 
sätt, eller lägga svar i munnen på varandra. Eftersom intervjuerna skulle ske 
under arbetstid kan det vara svårt för två pedagoger att gå undan samtidigt. 
Något som Trost (2010) lyfter är att gruppintervjuer kan påverka intervjuer 
negativt genom att blyga personers åsikter blir svåra att fånga upp om de mer 
sociala, dominerande personerna hörs mest. Det kan även vara en svårighet att 
ha en egen åsikt om den inte överensstämmer med gruppens gemensamma 
åsikt. Däremot kan gruppintervjuer vara en fördel då en diskussion kan skapas 
mellan respondenterna där olika åsikter kan bidra till en givande och djup in-
tervju (Trost, 2010).  

Förskolan, där samtliga sex pedagoger arbetar, valdes utifrån tidigare erfaren-
heter då den förskolans avdelningar har väldigt stora barngrupper och där min 
upplevelse var att det var höga ljudnivåer. Valet av förskola kan därmed ses 
som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det blev även samma förskola 
eftersom det var svårt att få svar från förskolechefer i tid samt svårt att få tag i 
informanter till studien. Franzén (2014) lyfter att det kan vara nackdel att välja 
en förskola som forskaren har tidigare koppling till eftersom att erfarenheterna 
kan ha en inverkan på tolkningar som sker under analysen, vilket även påverkar 
studiens resultat. För att de egna erfarenheterna inte skulle påverka analysen 
gjordes endast manifest tolkning i analysprocessen, att enbart tolka det som var 
uppenbart i texten.  

På grund av nervositet och brist på tidigare erfarenhet av intervjuer blev de två 
första intervjuerna ganska korta, där fler följdfrågor hade behövts. Det hade 
troligtvis blivit bättre intervjuer om det genomförts några pilotintervjuer innan 
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de riktiga intervjuerna. Bryman (2011) förklarar att pilotintervjuer kan ge er-
farenhet av metoden, samt att det då även framkommer om några frågor behö-
ver skrivas om eller ändras på något sätt. Upplevelsen var att de första inter-
vjuerna hade kunnat bli djupare och mer bidragande om nervositeten varit 
mindre och fler förberedelser gjorts.  

Under intervjuerna uppfattades det att vissa pedagoger försökte försköna sina 
svar, att de försökte slingra sig runt frågorna och istället fokusera på något 
annat än de ställda frågorna. Det kan bero på flera saker, bland annat att det 
fanns en rädsla för att någon skulle få reda på vem som sagt vad i studien. Det 
kan ha varit till fördel att det förklarats och betonats ännu mer att det inte kom-
mer gå att känna igen någon av pedagogerna i resultatet. Bryman (2011) bely-
ser även detta och menar att det är viktigt att säkerställa för intervjupersonerna 
att det inte är någon som kommer kunna utläsa att det är den personen. En 
nackdel kan vara att alla pedagogerna arbetade på samma förskola och att pe-
dagogerna kände en oro över att kollegorna skulle veta vad de sagt.  

Graneheim och Lundman (2004) lyfter att trovärdigheten ökar när intervjuper-
sonerna har olika erfarenheter, att det ger mer djup i studiens resultat. Studiens 
informanter hade arbetat tillsammans under en längre tid och arbetar relativt 
lika avdelningsvis. Samma förskola innebar en gemensam arbetsvision samt 
en mindre variation i arbetssätt. Pedagogerna arbetade även i samma lokaler 
vilket innebar att det blev samma förutsättningar i den fysiska miljön. En studie 
med sex pedagoger från samma förskola kan därmed ses som en relativt liten 
variation av erfarenheter. Resultatets trovärdighet hade ökats om pedagoger 
från flera olika förskolor också hade intervjuats (Graneheim & Lundman, 
2004).  

6.3 Slutsatser 

Denna undersökning gjordes för att väcka tankar hos pedagoger kring hur de 
kan påverka sin egen arbetsmiljö och därmed även sin hälsa. Resultatet från 
studien visar att flera pedagoger upplever att deras hälsa påverkats till följd av 
höga ljudnivåer. Främst genom hörselproblem, beteendeförändring och stress. 
Stressen hos pedagogerna uttrycks olika, exempelvis genom otillräcklighet, 
frustration samt oro och rädsla. Intervjupersonerna var överens om att höga 
ljudnivåer är ett arbetsmiljöproblem i förskolan och att det var barnens röster 
som upplevdes som mest störande. Det som skiljde var de olika inställningarna 
som pedagogerna hade. De pedagoger som inte upplevde att ljudnivåerna var 
ohållbara var även de pedagoger som arbetade med att kartlägga problemet, se 
till barnens behov och därefter hitta olika sätt att arbeta mot ljudnivåerna. Att 
förändra miljön efter barngruppens behov och intressen beskriver Torell 
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(2005) som att skapa kognitiva kartor. Genom att förändra i miljön så ändras 
även miljöerbjudandet, miljöns egenskaper och dynamik. Individer agerar 
olika beroende på vilka egenskaper miljön har. Pedagogerna arbetade mycket 
med att dela in barnen i olika rum och genom att det blir mindre barn i grup-
perna så kan det även innebära färre barn som måste överröstas för att höras, 
därmed en lägre ljudnivå (Torell, 2005). Pedagogerna som upplevde att ljud-
nivån var ohållbar upplevde däremot att det inte spelade någon roll vad de 
gjorde, eftersom att lokalernas utformning gjorde att ljudnivåerna var fortsatt 
höga. Studiens resultat kan användas för att öka förståelse för hur det pedago-
giska arbetet med barnen även kan påverka pedagogers hälsa. 

I framtida forskning skulle det vara intressant att göra en jämförelse mellan en 
förskola utan inriktning och en förskola med Reggio Emilia-inriktning, där 
miljön ses som en extra pedagog. Det intressanta hade varit att se hur pedago-
gerna upplever att deras hälsa påverkas av ljudnivåerna där det arbetas aktivt 
med miljön och dess utformning jämfört med en förskola som inte arbetar spe-
ciellt mycket med de fysiska miljöerna.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide  
 

* Hur många år har du arbetat i barngrupp?  
* Vilken ålder på barnen arbetar du främst med? 

Hur upplevs ljudmiljön av pedagoger på förskolan? 

• Hur upplever du ljudnivån i förskolans inomhusmiljö?  
- följdfrågor på bra: På vilket sätt är det bra? Utveckla?  
- följdfrågor på dålig el liknande: vad är det som är dåligt? Kan du för-
klara mer?  

• Vad anser du skapar höga ljudnivåer på förskolan?  
- förklaring: högljudda lekar, leksaker, stora barngrupper osv.  
- följdfrågor som: varför? Förklara mer?   

• Ser du något problem med ljudnivåer i förskolan och i så fall vilka? Vilket 
är det största problemet?  
- förklaring: påverkar ped. arbetet, gör ped. Stressade, gör barn stressade.  

På vilket sätt upplever pedagoger att deras hälsa påverkas av höga ljud-
nivåer i förskolan? 

• Vilket ljud besväras du mest av under en dag?  
- förklaring: tjat, skrik, leksaker osv. 
- följdfrågor som: varför just det ljudet? 

• Hur anser du att du påverkas av höga ljudnivåer på förskolan?  
- förklaring: hälsomässigt, under lång tid eller kortare. Ex: tinnitus, stress, 
nedsatt hörsel.  
- följdfrågor om pedagogen ej påverkas: har du reflekterat något över ljud-
nivåers påverkan?  

• Anser du att ljudnivåerna påverkar din hälsa på något sätt, i så fall hur?  
På vilket sätt kan pedagoger själva motverka höga ljudnivåer? 

• Vad kan ni göra om ni upplever att ljudnivåerna stiger?  
- förklaring: gå ut, dela upp i mindre grupper.  
- följdfrågor som: utveckla, förklara mer, finns det fler saker en pedagog 
kan göra, kan sättet en pedagog pratar ha påverkan?  

• Har ni någon plan för hur ni ska arbeta med ljudnivåer i förskolan?  
- följdfrågor som: varför, varför inte?  

• Anser du att det är en viktig arbetsmiljöfråga och varför?  
- Om ja: behöver ni någon hjälp uppifrån eller ska allt arbete ske i verk-
samheten?  
- Om nej: varför inte?   
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BILAGA 2 

Informationsbrev    

Information om studien: Hej jag heter Elin Höjd och jag läser termin 6 på 

förskollärarprogrammet vid Karlstads Universitet. Jag skriver nu mitt exa-

mensarbete med inriktning på kost, hälsa och rörelse. Min studie riktar sig till 

verksamma pedagoger i förskolan. Syftet med undersökningen är att få reda 

på hur pedagoger upplever att deras hälsa påverkas av höga ljudnivåer i för-

skolans inomhusmiljö samt hur de upplever att detta arbetsmiljöproblem 

skulle kunna förbättras.  

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universi-

tets studieregister för att sedan förstöras. 

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

 



Pedagogers	upplevelse	av	höga	ljudnivåer	i	förskolan		 	 Elin	Höjd		

37 

 

BILAGA 3 

Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien:  

 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-

bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 ................................................  	

	Underskrift 

 

 ................................................ ........................................................................ 

 Namnförtydligande                                       Ort och datum 

 

 

	

	

 

 

 


