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Abstract 
 
There are a lot of different sounds in our sound saturated time. Noise is an unwishable sound 
and a high sound level can give short- or lingering problems for both children and adults. 
 
The purpose was to find out if and in that case why children and the activity at the pre-school 
affects by a high soundlevel. Another purpose was to examine what the effects would be if the 
pedagogues set about the work to get a good sound environment at pre-school.  
 
The investigation was accomplished in shape of qualitative interwievs where six pedagogues 
from different pre-schools answered questions about a high soundlevel.  
All of them have been educated to hearing pilotes. 
 
The result of this investigation shows that some pre-schools have a high sound levels but not 
all of them. In those cases where there is a high soundlevel are there often too many children 
at the same place on the same time. That makes the soundlevel even higher and both children 
and adults are getting tired.  
By improving the sound environment at the pre-school both children and adults often gets a 
better activity.  
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Sammanfattning  
 
 
Det finns många olika ljud i vår ljudmättade tid. Buller är ett oönskat ljud och en hög ljudnivå 
kan ge kort- eller långvariga problem för både barn och vuxna. 
 
Syftet var att ta reda på om och i så fall hur barn och verksamhet påverkas av höga ljudnivåer. 
Ett annat syfte var att undersöka vad effekterna blir om pedagogerna tar itu med arbetet för att 
få en bra ljudmiljö på förskolan. 
 
Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer där sex pedagoger från olika 
förskolor fått svara på frågor om hög ljudnivå. Samtliga har utbildats till hörselpiloter. 
 
Resultatet av denna undersökning visar att en del förskolor har en hög ljudnivå men inte alla. 
I de fall där det är en hög ljudnivå är det ofta för många barn på samma ställe samtidigt. Det 
gör att ljudnivån höjs ännu mer och såväl barn som vuxna blir trötta.  
Genom att förbättra ljudmiljön på förskolan får dock både barn och vuxna ofta en bättre 
verksamhet.  
 
Nyckelord: hög ljudnivå, hörselpilot, buller, påverkan hos barn. 
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1. Inledning 
 
                     ”Man kan höra vad någon ser. 

                       Man kan känna vad någon gör. 

                       Man kan räcka sin vän en hand och komma närmare varann.”  

                                    av K. Nääs (citerad ur Janols 1986:119) 
 
Människans förmåga att kunna höra och uppfatta ljud är en gåva och har stor betydelse i våra 
liv. Förlorar vi den förmågan kan vi inte höra vad andra säger eller kommunicera med andra 
människor på samma sätt.  
   Idag finns det ljud överallt omkring oss. En del ljud är härliga: fågelkvitter, musik och barns 
småprat. Det finns även andra ljud som vi och våra öron tycker mindre bra om, nämligen 
buller. Allt ljud som vi inte önskar höra på är buller. Alltifrån högljudda leksaker och 
barnskrik till surrande fläktar eller droppande kranar anses vara buller. Detta eftersom det inte 
finns någon speciell egenskap hos ljudet utan det är vem åhöraren är som avgör om ljudet är 
buller eller inte. Det kan också vara olika situationer som avgör om man kallar det buller eller 
ej.  
  Buller kan vara något som stör både fysiskt och psykiskt och i värsta fall leda till exempelvis 
stress och hörselskador. Arbetsmiljöverket (2005) föreskriver en gräns på 85 dB under en 
arbetsdag, men redan vid 75 dB ökar risken för att få en tillfällig hörselnedsättning. 
   I mitt arbete som barnskötare inom barnomsorgen har jag genom åren sett att barnantalet på 
avdelningarna ökat markant sedan jag började arbeta 1990. En nackdel som följer med många 
barn i barngrupperna på förskolan är en hög ljudnivå. När många barn samlas på ett ställe blir 
det väldigt ofta höga och störande ljud, det vill säga buller. I ”Ljudterrorn en- hälsofara” 
(2006) blir det, enligt Birgitta Berglund, professor och arbetande på Karolinska Institutet i 
Stockholm, en negativ ljudspiral av att det blir högre och starkare ljud överallt. Hon är av den 
åsikten att man måste få stopp på denna negativa spiral och försöka vända den. En åtgärd som 
hon tycker är viktig är att man ska sluta med exempelvis leksaker som har en för hög ljudnivå. 
    Verksamheten på förskolan kan också bli lidande när barngruppen är för stor. Man har som 
pedagog inte möjlighet att genomföra vissa saker när barnen är för många.  
   Det är dock inte bara stora barngrupper på förskolan som ger buller. Även ljudnivån runt 
omkring i samhället ökar med allt ifrån trafikbuller till mp3-spelare och mobiler. 
   Idag varnar forskarna för höga ljudnivåer och man talar om barn som får bullerskador redan 
vid förskoleåldern.  
   Vad beror detta på och hur påverkas barn och verksamheten på förskolan av en hög 
ljudnivå? 

1.1 Syfte 
 
Mitt syfte med denna rapport är att ta reda på om och i så fall hur buller påverkar barn och 
vuxna samt hur verksamheten drabbas av buller. Syftet är också att ta reda på vad effekterna 
blir om pedagogerna tar tag i arbetet med att förbättra ljudnivån. 
   Gör man inte något åt en hög ljudnivå finns det risk att det blir en ond cirkel. Ett exempel är 
när det är många barn på förskolan så blir det ofta stökigare vilket kräver att man höjer rösten 
för att kunna göra sig hörd. Det i sin tur medför att man blir hes och har svårt att göra sig 
hörd. Till följd av en hög ljudnivå blir man kanske också trött och stressad. 
   Om jag i mitt kommande yrke som pedagog känner till faran med buller och dess risker kan 
jag försöka ändra på detta och få en bra ljudmiljö för både barn och vuxna på förskolan. 



- 2 - 
 

Jag har i detta arbete valt att koncentrera mig på vilka konsekvenser buller får på förskolan för 
såväl barn som vuxna och vad man kan göra åt det för att få en bättre ljudmiljö. Många 
gånger kan man förändra med billiga och enkla medel bara viljan finns. 

1.2 Bakgrund 
 
Enligt en undersökning som gjordes 1975 vid den Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm av 
Berglund, Colven, Jensen och Ryd (citerad i Janols 1985) kan man läsa om att redan då 
varnade man för att buller kunde ge nedsatt hörsel och att stora barngrupper hade ett samband 
med en hög ljudnivå. I denna rapport skrev man även om att buller kunde innebära 
koncentrationssvårigheter och stress. Berglund, Lindvall, E Nilsson (2005) påvisar samma 
konsekvenser av buller som i undersökningen från 1975. Där menar man nämligen att i 
miljöer som förskola och hem finns det buller som ger barn hörselnedsättningar och 
okoncentration. Berglund m.fl. (2005) påpekar också att när det blir för höga ljudnivåer har 
barn svårt att minnas och de arbetar i en långsammare takt.  
Janols (1985) menar att den ljudvärld som omger barnet under dess första år är avgörande för 
barnets utveckling. När du som vuxen tänker, lyssnar och förstår är det begrepp som bygger 
på upplevelser du fått i förskoleåldern. Det är enligt författaren mycket svårt att som vuxen 
inhämta dessa kunskaper senare i livet. Ljud som är meningsfulla måste hos barnet tas in 
under dess första år för att det centrala nervsystemet ska kunna utvecklas normalt. Att tralla, 
prata och sjunga ger barnet en tillfredsställelse och det i sin tur utvecklas till fantasi, trygghet 
och en välmående känsla i kroppen.  
    Janols (1985) anser att känslor och begrepp förmedlas med hjälp av olika ljud. 
Meningsfulla ljud som ger stimulans kan enligt honom vara samtal med vuxna. Även 
vardagliga ljud från omgivningen är viktigt för barnets utveckling. Däremot är varken en 
alltför tyst eller högljudd omgivning bra för språkförmågan. Enligt Kihlbom (2003), som är 
av samma uppfattning som Janols, är idag bullret på den nivån att 50 % av språkförmågan hos 
barn går om intet. Ljudnivån är många gånger så hög på förskolor idag att den är på eller över 
gränsen för att bära hörselskydd enligt Arbetsmiljöverkets (2005) bestämmelser. 
   På senare år har det kommit en lång rad med rapporter om just buller. En av dem är gjord av 
Kjellberg och Tesarz (1998). Denna undersökning handlar om bullerproblem för bland annat 
förskollärare. Där påvisar man flera besvär vid buller och några av dem är trötthet, minskad 
prestationsförmågan, inlärningssvårigheter samt att bullret var sövande. Precis som 
undersökningarna från Berglund m.fl.(2005) hänvisar de till många problem vid en hög 
ljudnivå. 
I en annan rapport gjord av Landström, Nordström, Stenudd samt Åström (2003) undersöker 
man bullersituationen på förskolorna och författarna kommer fram till att den är ogynnsam 
och påverkar både såväl personalens hälsa och välbefinnande som verksamheten i övrigt. 
   Svaleryd (1999) menar att barn ger ifrån sig mycket ljud och man skulle kunna tro att barn 
är mindre ljudkänsliga än vuxna när det tyvärr är precis tvärtom. Barns öron är känsligare än 
vuxnas eftersom de har kortare hörselgångar. Det har också Berglund m. fl.(2005) tagit upp i 
sin rapport och de menar att det är viktigt att komma tillrätta med bullret för det är den 
miljöförstöring som drabbar de flesta svenskar idag, både barn och vuxna. Trots att buller inte 
är en miljöförstöring som är livshotande bör man ta den med allvar för den påverkar barns 
utveckling och hälsa både när de är barn och senare i livet. Även Kihlbom (2003) menar att 
såväl fysisk som psykisk hälsa hos barn påverkas på väldigt lång sikt. Han påpekar att barn är 
ömtåliga och relationen mellan pedagog och barn är viktig för att barn ska kunna hantera 
exempelvis stress som en konsekvens av buller. 
   Vad kan man då göra åt en hög ljudnivå på förskolan så att alla trivs och mår bra? 
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Enligt Lärarförbundet (2004) menar Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, att förskolan ska 
erbjuda barn en väl avvägd miljö för både omsorg och vila i förhållande tillbarnets ålder. Det 
är med andra ord barnets behov som ska styra utformningen av miljön. Även planeringen av 
den pedagogiska verksamheten ska vara grundad på barnets intressen och behov. 
 Barnets inflytande är därför viktigt för att kunna utföra en genomtänkt pedagogisk 
verksamhet och utforma en tillfredsställande miljö. 
För att få en bättre ljudmiljö krävs det ändamålsenliga och ljuddämpande lokaler men även att 
man som pedagog engagerar sig i ljudmiljön på förskolan.  
Nya direktiv från EG trädde i kraft den 6 februari 2003 och de innefattar bland annat krav på 
skärpningar gällande gränsvärden för buller som är hörselskadligt. De kraven håller för 
närvarande på att anpassas till våra svenska bullerföreskrifter. 
   Föreningen AMMOT (Artister och Musiker Mot Tinnitus) har tagit fram ett pedagogiskt 
material som är skrivet av Blom Cocke (2006). Det riktar sig mot förskolan och innehåller 
lärarhandledning, CD samt en bok innehållande fem kapitel under exempelvis fem temadagar 
om ljud, hörsel och buller. I detta material framhåller författaren Blom Cocke (2006) vikten 
av att ha tystnad runt omkring oss ibland så att våra får öron vila och kan återhämta sig. I 
dagens högtekniska och bullerrika värld är detta tyvärr mer och mer sällsynt. Hon skriver 
också att dagens barn har svårare för att lyssna, både till sig själva och på andra. Med dagens 
stora barngrupper kan det också vara svårare som pedagog att sätta sig ner med några få barn 
och prata med dem, inte till dem. Författaren påpekar att som vuxen är det viktigt att vara 
närvarande för barnen.  

1.3 Frågeställningar  
 

• Vad får det för effekt när pedagogerna tar tag i arbetet med ljudmiljön? 

• Hur påverkas barn och verksamheten på förskolan av en hög ljudnivå? 
• Vad kan man göra för att sänka ljudnivån och få en bättre ljudmiljö på förskolan? 
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2. Metod.  

2.1 Urval. 
 
Denna rapport är baserad på intervjuer av 6 kvinnliga pedagoger, barnskötare och 
förskollärare, som alla arbetar inom förskolan och är utbildade till så kallade hörselpiloter (se 
bilaga 1). De har arbetat inom barnomsorgen i genomsnitt 26,3 år. 
I denna kommun, som angränsar till kommunen där jag är bosatt, har man sedan flera år ett 
hörselprojekt. Arbetsmiljösamordnaren i den aktuella kommunen har slumpmässigt valt ut 
dessa personer från olika delar av kommunen och gett mig deras mejl- adresser och 
telefonnummer. Jag kontaktade sedan dem för att få tillåtelse att intervjua dem. Alla de sex 
personer som jag kontaktade ställde villigt upp efter det att jag berättat om mig själv och mitt 
examensarbete om buller på förskolan. 
 De sex pedagogerna arbetar på småbarnavdelningar eller i syskongrupper, så barngrupperna 
är olika stora beroende på vilken ålder det är på barnen.   

2.2 Datainsamlingsmetoder. 
 
I detta arbete har jag valt att intervjua pedagoger som gått en utbildning till hörselpiloter. 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna angående ljudnivån på de olika 
förskolorna har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Det är den metoden som ger den 
mesta informationen om pedagogernas personliga inställning till om och i så fall hur barn och 
verksamhet på förskolan påverkas av buller. Enligt Trost (2005) är de kvalitativa intervjuerna 
bra om man ska försöka förstå och se hur människor reagerar eller tänker i vissa situationer. 
Vidare menar Trost (2005) att man utifrån enkla frågor i kvalitativa intervjuer kan få 
intressanta och innehållsrika svar genom att man ställer följdfrågor och har öppna 
frågeställningar. Det ger mycket information till exempelvis en undersökning. 
Frågorna som jag ställt vid intervjuerna (se bilaga 2) har jag konstruerat utifrån mina 
frågeställningar.  
   Frågorna har alla samma karaktär; det är frågor som är öppna för följdfrågor och eventuellt 
diskussioner om hur de intervjuade pedagogerna ställer sig till en hög ljudnivå på förskolan. 
Den första frågan handlar om hur länge personerna varit inom barnomsorgen. Denna fråga har 
jag för att eventuellt se ett samband mellan om man arbetat länge och eventuella 
hörselproblem, som var den andra frågan.  
   Tredje frågan behandlar när de gick kursen till hörselpilot och om de har följt upp kursen 
med tema eller annan introduktion som har med buller att göra på förskolan efter detta. Jag 
tog med den frågan för att se om det skiljde sig något hur mycket de gjort på sina respektive 
arbetsplatser beroende på vilket år de gått sin utbildning. 
   Fråga fyra behandlar ljudnivån, om pedagogernas anser att den varit för hög och i så fall vad 
det beror på. 
  De följande tre frågorna handlar om Sound Ear, det så kallade örat. Om de har/har haft ett 
sådant på förskolan, hur länge de haft det, varför de satte in det samt var de placerade det. 
Fråga åtta ställer jag för att se om pedagogerna tycker att barnen ”följer” färgerna på örat. Jag 
vill undersöka om pedagogerna tycker att barnen själva verkar intresserade av att få en bättre 
ljudmiljö. 
   Nästa fråga; om pedagogerna ser någon skillnad på barnen före/efter de haft örat, är för att 
se om barnen verkar påverkas i någon riktning när de ha/har haft en ljudmätare. 
Fråga tio ställer jag för att se om pedagogerna upplever om barnen påverkas av en hög 
ljudnivå samt hur verksamheten fungerade före/efter. 
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Fråga nummer elva; om flickor och pojkar påverkas lika mycket, ställer jag eftersom jag är 
intresserad av att höra hur pedagogerna ser på det. Jag har även en följdfråga eftersom det 
framkommit nya rön från Socialstyrelsen (2005) om att 2000 barn i 4-årsåldern har tinnitus, 
varav 2% är flickor och 3% är pojkar. Även heshet hos barn förekom och då var det även fler 
pojkar än flickor som hade det i 4-årsåldern.  
   De följande två frågorna handlar om hur de intervjuade ser på verksamheten förut, innan de 
har haft en decibelmätare eller förändrat sin ljudmiljö på annat sätt, respektive idag. 
Den sista frågan behandlar ljudmiljön och vad man kan göra åt den på förskolan. Där är även 
en följfråga vad man gjort på de specifika avdelningarna för att sänka ljudnivån. 
För att mina resultat ska kunna belysas på rätt sätt har jag använt mig av relevant litteratur och 
tidigare forskning som behandlar området buller. 
   Jag har valt att inte fördjupa mig i de olika värden som ljud och buller mäts i eftersom jag 
anser att läsaren då störs av dem istället för att koncentrera sig på innehållet i texten. Jag har 
endast tagit med ett urval av de värden mätt i decibel som gäller för att man ska få en bra 
ljudmiljö. Istället har jag valt att koncentrera mig på vad effekterna blir av en hög ljudnivå på 
förskolan. 

2.3 Procedur. 
 
Inför intervjuerna har jag kontaktat pedagogerna och informerat dem om mitt examensarbete. 
Det var därefter inga svårigheter att få någon av dem att ställa upp på intervjuerna. Vi har 
gemensamt bestämt en tid som passat oss båda, ungefär en vecka efter det att jag kontaktat 
dem.  
   De har alla ställt upp på sin tid som de har utanför barngruppen, det vill säga på den tid som 
är avsatt till exempelvis planering. 
   Samtliga intervjuer har skett enskilt och i ett avskilt rum för att jag i lugn och ro skulle 
kunna genomföra intervjuerna. Rummen har valts av pedagogerna själva för Trost (2005) 
menar att den som intervjuas ska känna sig trygg och säker i sin roll. 
   Tiden på intervjuerna har varierat mellan en halvtimme och en timme. Jag har försökt att 
vara en god lyssnare och låtit pedagogerna tala till punkt. 
Inför intervjun fick de även frågorna på ett papper så att de kunde hänga med under själva 
intervjun. På det pappret stod det även mitt namn och min adress ifall de ville ha kontakt med 
mig efter intervjun.  
  Jag har, med pedagogernas tillstånd, spelat in alla intervjuer på band. Detta för att jag skulle 
kunna koncentrera mig på själva intervjun och eventuella följdfrågor och för att inte missa 
viktig information när jag sedan skulle sammanställa intervjuerna. Johansson & Svedner 
(2001) skriver att det är viktigt att få med pauseringar men även tonfall på dem som blir 
intervjuade och det är då praktiskt att spela in dessa. Det är också enklare att få med allt när 
man sedan ska renskriva intervjuerna efteråt. 
   De första två frågorna har jag dels haft med för att kunna se ett eventuellt samband mellan 
antal år inom barnomsorgen och hörselskador, men även för att få de jag intervjuat varma i 
kläderna och på så sätt starta upp intervjun. Därefter följde de andra frågorna som gav 
följdfrågor beroende på vad vi diskuterade och pedagogernas svar. 
  Efter de två första intervjuerna ändrade jag mina frågor lite eftersom jag märkte att 
ändringen föll i en bättre ordning.  
   Alla pedagogerna var intresserade av att ta del av mitt arbete när det är godkänt eftersom de 
är intresserade av ämnet. 
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2.4 Databearbetning. 
 
Efter varje intervju har jag gått igenom den och renskrivit den ord för ord, först för hand och 
sedan på datorn.  
  När jag var färdig med detta analyserade jag alla svaren från de olika pedagogerna i varje 
huvudfråga, en åt gången. 
   I ett flertal huvudfrågor valdes det ut ett antal kriterier utifrån pedagogernas svar. Dessa 
kriterier har jag använt som grund för att kunna kategorisera svaren som har visat på 
pedagogernas olika uppfattningar och personliga inställningar till frågorna om och i så fall på 
vilket sätt barn och verksamhet påverkas av buller. 
   I resultatavsnittet beskrivs de olika kategorierna närmare. 
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3.  Resultat. 
 
För att få svar på om och hur vuxna, barn samt verksamheten drabbas av en hög ljudnivå har 
svaren analyserats och sammanställts från frågorna jag ställt i intervjuerna. 
  Pedagogerna uppvisar en hel del likheter men även skillnader i sina svar på mina frågor. 
Delvis beroende på att de arbetar i olika miljöer, men delvis också för att inte alla haft ett 
Sound Ear, ett öra, på sin avdelning. Därför har det inte varit aktuellt för dem att inte svara på 
just de frågorna. 
  Av de pedagoger som jag intervjuat är det 3 pedagoger som arbetar på syskonavdelningar (1-
5-år), 1 pedagog som jobbar på en avdelning med 2-3 åringar och slutligen 2 som arbetar på 
småbarnsavdelningar (1-3-år). Antalet barn har varierat mellan de olika avdelningar som 
pedagogerna arbetat på. 
   I de fall där pedagogernas svar är utmärkande har de uppmärksammats och återfinns under 
aktuell kategori. 
  Förklaringar på olika hörselproblem som pedagogerna anger i fråga 3 finns att läsa om 
längre bak i arbetet (bilaga 3). 

 
1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 
(n=6) 
 
Samtliga av de sex intervjuade pedagogerna uppger att de har arbetet inom barnomsorgen i 
många år. Den som arbetet kortast tid hade ändå arbetat i 19 år och den som arbetat längst i 29 
år.  
 
2. När utbildades du till hörselpilot? 
(n=6) 
 
Fyra av de tillfrågade hade utbildats till hörselpiloter i den första omgången som gjordes 2003 
i den aktuella kommunen, och de andra två året efter, 2004.  
   Samtliga uppger att kursen var väldigt givande och man har därefter delat med sig av sina 
nya kunskaper till sina kollegor på respektive arbetsplats.  
  Alla sex pedagogerna har enbart talat med sina kollegor om detta. Ingen av dem har haft 
något tema eller annan introduktion angående en hög ljudnivå riktat till barnen. 
 
3. Har du själv problem vid en hög ljudnivå? 
(n=6) 
 
 Nej (3)      
Den här kategorin menar att de inte har några besvär. De intervjuade tycker inte heller det är 
någon besvärande ljudnivå på avdelningen där de arbetar. 
                  
                        - Nej. Det är något som knäpper i öronen. Som när man knäpper med naglarna,       
                         men det vet jag inte vad det beror på. 
 
Ljudöverkänsliga (1)     
Denna grupp avser att man har problem med att höra vad andra säger på grund av högt ljud i 
bakgrunden. De anser att det är på grund av en hög ljudnivå på sina respektive arbetsplatser. 
                         
                         - Inte tinnitus, jag har svårt för ljud bakom. Visste att jag började höra sämre. 
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Ett flertal problem (2)    
Denna kategori innebär att man har många problem till följd av en hög ljudnivå. 
 

- Man är trött i huvudet och i öronen, det känns. Man måste ha tyst runt 
omkring sig. Man orkar inget hemma. Man behöver vila när man kommer 
hem. Man har väl blivit lite skadad av att gå runt i stojet.  Om man inte 
stressar, men hör höga ljud, så är det ändå inre stress. Både buller, höga ljud 
och stressa samtidigt; det tar på en som människa. Man spänner sig. Jag har 
svårt att sova nu tycker jag, svårt att slappna av. Sedan tror jag att bara 
ljudnivån påverkar stress. Även om man bara hör höga ljudnivåer ger det en 
inre stress. 

 
4. Har ni haft/har ni ett Sound Ear, det så kallade örat (eventuellt någon annan form av 
decibelmätare)? Om ni haft ett, hur länge har ni haft det? 
 (n=6) 
 

Tre pedagoger har inte haft något Sound Ear och det av lite olika orsaker. Någon tyckte inte 
det behövs just nu på den avdelningen där hon arbetar för det är ingen hög ljudnivå. En 
pedagog uppger att det aldrig blev uppsatt och en annan som jobbar på en småbarnsavdelning 
tycker inte det är så mycket för de mindre barnen.  
 En pedagog har haft ett Sound Ear på sin avdelning. De hade det uppsatt ca en termin. Örat 
går runt på de olika avdelningarna på förskolan.  
  En pedagog har ett Sound Ear vid intervjutillfället och de har haft det på den avdelningen ca 
tre veckor.  
   Slutligen är det en pedagog som har haft en annan decibelmätare och det sedan hon fick den 
på kursen till hörselpilot år 2004.                   
 

5. Om ni har/har haft ett sådant, varför satte ni in det? 
(n=3) 
 
Alla de tre pedagogerna som svarade på denna fråga hade olika svar. En av dem ville göra 
barnen uppmärksamma på att det var en hög ljudnivå på förskolan. Hon ville få till en dialog 
med barnen om varför de har så höga röster och hur man skulle kunna göra istället för att gapa 
till varandra. 
   En pedagog var inte fullt så utförlig i sitt svar men hon ville ändra på den ljudnivån som 
fanns.  
Den tredje pedagogen svarade att de hade decibelmätaren för att hon fick den på kursen. 
 
6. Var i lokalerna har ni satt det? 
(n=3) 
 
Två av pedagogerna uppger att de satt upp sitt Sound Ears i allrummet, det rum där de är mest 
och vistas i den största delen av dagen. Den tredje uppger att de har flyttat runt en 
decibelmätare på förskolan för att se hur hög decibel det är i de olika rummen. Hon uppger att 
de därefter flyttat leksaker och annat material såsom klossar och lego för att få en bättre 
ljudmiljö. 
                                      
 
7. Hur upplevde du verksamheten tidigare? 
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 (n=6) 
 

Tre pedagoger uppger att de inte har eller har haft problem med en hög ljudnivå, därför har de 
inte satt upp något Sound Ear heller. 
 De tre återstående tyckte det var en hög ljudnivå på sin arbetsplats tidigare. Två av dem 
berättar att det var stökigt vid matsituationen på grund av att alla satt och åt i samma rum. 
Lekhallen var ett annat ställe som dem påpekade oftast var högljutt. 
 
8. Hur upplever du den nu? 
(n=6) 
 
De tre pedagoger som inte upplevt någon hög ljudnivå upplever verksamheten ungefär som 
tidigare. En av de berättar att det är lugnt för det mesta, men att det kan vara hög ljudnivå 
ibland. Hon menar att lokalerna är så öppna så de inbjuder till spring. Hon säger också att 
börjar en hakar flera på och då blir det gap och skrik Hon tycker dock att det bara är vissa 
barn som vill höras.  
   Två pedagoger tycker sig märka en skillnad gällande ljudnivån när man gjort förändringar i 
verksamheten. De tycker det är lugnare överlag nu. En av dem menar att om man är mer 
närvarande med barnen och sitter inne hos dem och fikar exempelvis så ger det barnen ett 
lugn och mindre stress. Hon menar att man på den avdelning där hon arbetar försöker styra 
barnen så det inte blir hur stökigt som helst. Exempelvis får inte barnen vara hur många som 
helst i den lekhall som finns på förskolan. Hon är av den åsikten att om man släpper in för 
många barn i lekhallen är det dem vuxnas fel och inte barnens. 
   En fördel som en av pedagogerna ansåg viktig var att de pedagoger hon arbetar med är väl 
inarbetade och känner av barnen.      
En av dem intervjuade ser endast en liten förändring i verksamhetens ljudnivå fast man gjort 
förändringar. Hon tycker fortfarande det är högljutt, men hoppas att barnen på sikt 
uppmärksammar när det är en hög ljudnivå och kan sänka rösten eller tala om det för sina 
kompisar. 
  
9. Upplever du någon skillnad på barnen före ni satte upp örat (eller förändrade 
ljudmiljön på andra sätt) och efter?  
(n=3) 
 
En av de intervjuade uppger att de har jobbat med ljudet utifrån som vuxen och därför har det 
inte varit aktuellt för barnen. Hon säger däremot att de ändrat sig och blir tystare när hon tar 
på sig sina öronproppar som hon använt sedan hon gick kursen 2004. 
   De två andra uppger att det är svårt att se någon skillnad på barnen bara av att de installerat 
örat. En av dem märker att barnen tycker det är pinsamt när dem vuxna säger till dem när det 
är en hög ljudnivå och örat lyser med en annan färg än grönt. Hon menar att barnen inte gillar 
örat och tycker det är jobbigt att bli tillsagda. 
 
10. Om en hög ljudnivå finns/har funnits, vad beror/berodde den på då? 
(n=6) 
 
Här menar tre av de intervjuade att de varken har haft eller har problem med en hög ljudnivå. 
De övriga tre tycker att det är på grund av för många barn som en hög ljudnivå uppstår.  
 
 
11. Upplever du att barn påverkas av en hög ljudnivå (buller)?  
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(n=6) 
                              
Två av pedagogerna tycker inte de har en så pass hög ljudnivå så att barnen påverkas 
nämnvärt. De arbetar båda på en småbarnsavdelning och där får barnen en naturlig lugnare 
stund på dagen när de vilar. 
   De övriga fyra menar att barnen påverkas av en hög ljudnivå. Två av pedagogerna nämner 
att barnen blir trötta och en del går undan när de märker att det blir för högljutt och stökigt. En 
pedagog anser att andra barn måste vara med hela tiden för att synas och höras. Istället för att 
bli trötta kan barnen istället bli så uppspelta så det kan var svårt att ta ner dem på jorden och 
få dem att lugna ner sig. 
   En annan menar att de ser endast barnen under dagen och föräldrarna är de som bättre hade 
kunnat svara på denna fråga eftersom de ser barnen efter de gått hem från förskolan.  
 
12. Upplever du att flickor och pojkar påverkas lika mycket?  
 (n=6) 
 

En pedagog anser att flickor och pojkar påverkas lika mycket Hon tycker sig märka att pojkar 
är stimmigare i allmänhet, men just för tillfället har den avdelningen fler flickor än pojkar i 
den äldsta åldersgruppen så de vill höras mest.  Hon påpekar att alla barn är olika. En del kan 
vara i en högljudd miljö och inte påverkas av det medan andra drar sig undan när de tycker 
det är för högt ljud omkring dem. 
   Tre pedagoger tycker att pojkar är de som påverkas och hörs mest i barngruppen. Alla tre 
anser att pojkar gapar och skriker mer till varandra och påverkas även mer av detta. En av 
dessa tre anser också att pojkar leker häftigare lekar så de blir trötta på förskolan. De tycker 
sig märka att flickor leker annorlunda lekar än pojkar. Flickorna sitter ofta och pärlar eller 
klipper och ritar i målarrummet. Där är det inte så hög ljudnivå och då blir ju inte heller 
flickorna så påverkade av buller.  
  De två sista intervjuade anser att flickorna är de som påverkar och påverkas mest.  
 
Följdfråga. Undersökningar visar att fler pojkar har tinnitus och barnheshet. 
Miljöhälsorapporten från 2005 visar att 2000 barn i 4 årsåldern har tinnitus ( 2% av 
flickorna och 3% av pojkarna) samt att fler pojkar är hesa, ofta eller för jämnan. 
Varför tror du det är så? 
(n=6) 
 
Här var alla sex pedagogerna rörande överens att det är skrämmande och hemskt att det var så 
många barn som hade tinnitus. Det var ingen som trodde att det fanns vid så låga åldrar ens. 
De hoppades alla att det inte skulle finnas alls vid den åldern hos barn, men tycker sig se en 
oroväckande utveckling över att allt låter idag såsom leksaker, tv, dator. Det blir också, enligt 
flera av pedagogerna, väldigt högljutt när många barn är på samma ställe och då blir det en 
hög ljudnivå eftersom många vill göra sig hörda.  
 
13. Upplever du att barnen följer ”örat” och färgerna på den? 
(n=3) 
 
Av de tre pedagoger som har eller haft någon form av decibelmätare svarade en att barnen 
följer inte örat ännu eftersom de endast har haft det under tre veckors tid. Pedagogen hoppas 
emellertid att de med tiden gör det.  
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En pedagog svarar på frågan att barnen har med tiden lärt sig att titta på örat och följa det. 
Den sista av de tre som uppger att den mätare de haft har varit riktad till de vuxna så barnen 
har följaktligen inte följt den. 
                             
14. Vad kan man göra för att förbättra ljudmiljön på förskolan? 
 (n=6) 
 
Samtliga intervjuade är eniga om att man kan göra mycket för att få en bra ljudmiljö på 
förskolan. Fyra av pedagogerna tycker att barngrupperna bör minskas och tre menar att 
lokalerna ofta är bristfälliga.  Fem pedagoger anser att ofta är det bristen på pengar som gör 
att man inte kan köpa dem material eller den inredning som behövs för att det ska bli en bättre 
ljudmiljö.                                      
 
Följdfråga: Vad har ni gjort på denna förskola hittills? 
 
Fördelning över pedagogernas svar i olika tabeller. 
(n=6) 
 
De pedagoger som anses ha en bra ljudmiljö (3) 

 

 Tabell 1  
Förändringar i verksamheten gällande barnen 
med ex. att dela upp barnen i grupper 

1 av 3 

förändringar i inredning ex. vaxdukar på 
borden, tassar under stolarna 

2 av 3 

 
De tre pedagogerna har gjort små förändringar trots att de inte ser märkbara problem med en 
hög ljudnivå på sina respektive arbetsplatser. Två av dessa pedagoger väntar på att flytta till 
nya förskolor och vill därför vänta med att göra för mycket utan tar tag i det mer på de nya 
förskolorna. 
En pedagog tycker det är viktigt att tänka på hur villig man är att ändra på saker som vuxen. 
 

 

De pedagoger som anser att de haft en hög ljudnivå och har gjort förändringar till det bättre 

(2) 

 
Tabell 2 
Förändringar i verksamheten gällande barnen 
med ex. mindre grupper 

2 av 2 

förändringar i inredning ex. vaxdukar på 
borden, tassar under stolarna 

2 av 2 

 
Pedagogerna i denna kategori menar att de arbetat med att ta tag i arbetet för att förbättra sin 
ljudmiljö. De delar upp barnen, exempelvis vid matborden, och är ute mycket. Båda två 
tycker det är viktigt att börja dagen lugnt och har dämpande belysning, bland annat levande 
ljus på borden när man äter frukost. De har samtalat med barnen om att när det är dämpad 
belysning försöker man att prat till varandra och inte skrika. De tycker det är viktigt med de 
vuxnas förhållningssätt mot en hög ljudnivå och att man ska försöka föregå med gott exempel 
mot barnen. Att man är mer närvarande med barnen och är med dem mer är också saker som 
sänker ljudnivån, anser en av pedagogerna. 
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Den pedagog som anser att de haft en hög ljudnivå men som inte märker en förbättring i 

ljudnivån trots att de gjort förändringar (1) 
 

             

 Tabell 3  
förändringar verksamheten gällande barnen 
med ex. mindre grupper 

1 av 1 

förändringar i inredning ex. vaxdukar på 
borden, tassar under stolarna 

1 av 1 

              

Pedagogen anser att det viktigaste som man kan göra i arbetet med att få en bra ljudmiljö är 
att sänka barnantalet på varje avdelning. Hon menar att det är svårt att få bort barnens röster 
helt.  
Hon påpekar att de är mycket ute och där får barnen chans att ha höjda röster.                                

            

3.1 Sammanfattning av resultat. 
 
Resultatet av denna undersökning visar att flera av de intervjuade pedagogerna anser att 
ljudnivån inte är något stort problem på deras respektive avdelningar.  
Man kan inte se något samband mellan antal år inom barnomsorgen och hörselskador på 
pedagogerna. Många av dem har arbetat länge på förskola men det var endast ett fåtal som har 
några problem. 
De har utbildats i två olika omgångar till hörselpiloter men pedagogerna har varit ganska 
likvärdiga i vad som gjorts på förskolan för att sänka ljudnivån där. 
Hälften av de intervjuade, 3 pedagoger, har eller har haft någon form av decibelmätare på sina 
respektive avdelningar. 
Av dem som haft decibelmätare ser man ingen märkbar skillnad på barn eller verksamhet till 
följd av att man haft örat men tillsammans med andra faktorer har man dock i två fall fått en 
bättre ljudmiljö.  
Fyra av pedagogerna tycker det märks på barnen att de blir påverkade av en hög ljudnivå på 
förskolan. De intervjuade upplever att barn blir trötta, men att bara vissa barn har ont av det 
och går undan medan en del barn leker och finns med i den hög ljudnivå hela tiden och verkar 
klara av det bättre. De två andra ser inte så mycket som tyder på det. Det är för övrigt dem 
som arbetar på småbarnsavdelningar som anser detta. 
Tre pedagoger uppger att de inte haft eller har en hög ljudnivå av olika orsaker. En menar att 
de har många rum så barnen sprids ut på olika ställen. De två andra arbetar på 
småbarnsavdelningar och där menar de båda pedagogerna att det inte finns så höga ljudnivåer 
konstant och det är fler naturligt lugna stunder fördelat över dagen. Många barn sover en 
stund på dagen och då är det mindre antal barn som är vakna och det blir en lägre ljudnivå. De 
har, trots att de inte har några dåliga ljudmiljöer, gjort en del förändringar i sin verksamhet på 
sina respektive arbetsplatser. 
Två pedagoger som har haft en hög ljudnivå på förskolan tidigare anser att det blivit märkbara 
skillnader och en förbättring gällande den höga ljudnivån när dem gjort förändringar i 
verksamheten. De delar upp barnen i mindre grupper, är ute mycket och har numera vaxdukar 
på bord och tassar under stolar.  
Slutligen är det en pedagog som inte tycker det blivit märkbara skillnader trots att de gjort en 
hel del på förskolan för att förändra den höga ljudnivån. Hon anser att den största orsaken till 
en dålig ljudmiljö är att man har för stora barngrupper och det är den viktigaste prioriteringen 
man måste göra; att minska på barnantalet på avdelningarna. 
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4. Diskussion.  
 
Jag har i mitt arbete velat undersöka om och i så fall hur barn och verksamhet påverkas av en 
hög ljudnivå. En förutsättning för att få en bra ljudmiljö är hur pedagogerna engagerar sig i 
detta arbete. Jag anser att jag, genom de svar jag fått i mina intervjuer, fått mycket 
information om hur de pedagoger jag intervjuat gått till väga.   
De pedagoger som jag intervjuat har allihop arbetat en längre tid inom barnomsorgen. I början 
av hörselprojektet i den aktuella kommunen hade alla anställda fått göra en hörselkontroll. 
Där påvisade få av de intervjuade en försämrad eller nedsatt hörsel trots att många av dem 
hade arbetat en lång tid inom förskolan. Däremot är det några som har uppgett att de har blivit 
ljudkänsliga, det vill säga de tycker det är svårt att höra vad andra säger när det finns höga 
ljud runt omkring. En pedagog uppger att hon har många problem som hon anser har med den 
höga ljudnivån att göra. Trötthet, sömnsvårigheter och högt blodtryck är några av de saker 
hon nämner. Ytterligare en pedagog nämner trötthet när hon kommit hem efter arbetet.  
  I många av de rapporter som jag har tagit del av, exempelvis av Söderberg, Landström och 
Kjellberg (2001), Landström m fl. (2003) samt Tesarz & Kjellberg (1998), beskriver de olika 
författarna att just trötthet är den vanligaste formen av besvär både under dagen på arbetet och 
på fritiden. Man orkar inte med några ljud när man kommer hem från jobbet och man har inte 
ork att ta tag i hemarbetet. 
Tesarz m.fl.(1998) anser att det som orsakar buller mest på förskolan är barnens skrik och 
prat. Det leder till koncentrationssvårigheter samt att möjligheterna till att utföra arbetet 
minskar. Författarna och rapporterna ovan är eniga i att det är övervägande negativa 
konsekvenser av buller på förskolorna i dag. 
 
”Jag vill inte att barn lär sig leva i den miljön.” (citat av pedagog) 
 
 Kjellberg (1990) anser utöver ovanstående problem att även prestationsförmågan sänks och 
stressen ökar vid buller. Man tappar fokuseringen och uppmärksamheten samt drar ner tempot 
vid vissa aktiviteter när man inte orkar vara i en miljö med höga ljud. Kjellberg (1990) menar 
att även motivationen påverkas negativt vid buller, men han påpekar dock att det inte alltid 
behöver vara så utan tvärtom. Ibland går vissa uppgifter lättare i en bullrig miljö. Han nämner 
att motoriska färdigheter såsom öga –hand-koordination inte påverkas av kontinuerligt buller 
men att man däremot rycker till och tappar koncentrationen vid hastiga och plötsliga ljud. 
Enligt min erfarenhet är det ju dessa ljud som existerar för det mesta på förskolan med barn 
som plötsligt skriker till eller att någon ropar högt av glädje. 
   De utvalda pedagogerna har gått utbildningen till hörselpilot i två omgångar, 2003 och 
2004, men jag tycker mig inte märka att dem som gick den första omgången har gjort mer än 
dem som gick året efter. Det beror eventuellt på att ingen av dem jag intervjuat har stora 
problem med ljudmiljön på sin arbetsplats. Då hade man kanske varit snabbare med att 
eftersträva en sänkt ljudnivå på arbetet. Arbetsmiljöverket (2005) menar att ju bättre 
ljudmiljön är på en arbetsplats, desto mindre blir kostnaderna för frånvaro av anställda som 
inte orkar med sitt arbete. De påpekar att det är av stor vikt att man förebygger och arbetar 
långsiktigt för att få en bättre ljudmiljö. Bullerskador är idag en av de största grupperna av 
arbetssjukdomar som anmäls. Ansvaret för att få till en bra ljudmiljö har arbetsgivaren.  
 
”Om någon inte orkar vara i den här miljön måste man göra något åt det, men även innan det händer. ” 
(citat av pedagog) 
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I Lärarförbundet (2004) enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att förskolan ska 
erbjuda barn en väl avvägd miljö för både omsorg och vila i förhållande till sin ålder. En hög 
ljudnivå och för många barn är väl snarare realiteten på många förskolor.  
Hur ska man då göra för att få en bättre ljudmiljö på förskolan? 
Blom Cocke (2006) skriver en hel del tips som man kan göra för att få en bra ljudmiljö på 
förskolan. Exempelvis kan man skaffa vaxdukar till borden, tassar under stolar, ljudplattor i 
taket men också att man som pedagog pratar långsammare och inväntar barnen när man vill 
säga något istället för att överrösta dem. Många av pedagogerna har gjort en hel del av dessa 
förändringar på sina respektive arbetsplatser. 
Kihlbom (2003) anser att förutsättningen för att barn ska må bra såväl fysiskt som psykiskt är 
att dem får sina grundläggande behov av exempelvis sömn, kroppskontakt, mat, psykologisk 
och motorisk stimulans. Pedagogens roll enligt Kihlbom (2003) är att sorterar alla intryck så 
att det passar barnets ålder och mognadsgrad. Närvaro och omsorg från pedagogen är alltså 
grundläggande för att barnet ska känna trygghet. Blir det då för många barn har pedagogerna 
inte den tid och ork för att finnas där för alla barn och deras olika behov. Kihlbom (2003) 
tycker det är anmärkningsvärt att bullret på förskolorna är så pass störande att det leder till att 
barns språkförståelse blir allvarligt försämrad. Han menar att ju fler barn det är på varje 
pedagog i en barngrupp, desto sämre blir kvaliteten på relationen mellan den vuxne och 
barnet. Det är en viktig aspekt på hur verksamheten ska bedrivas för att bli så bra som möjligt. 
Alla pedagogerna var överens att idag är det alldeles för många barn på varje avdelning och 
att det måste minska för att ljudnivån ska sänkas och att man ska kunna ta hand om barnen på 
ett bättre sätt. Om man kunde minska barnantalet på avdelningarna har man mer tid för varje 
barn, anser en av pedagogerna.  
 
”Vara med barnen mer och på så sätt få ner ljudnivån också.” (citat av pedagog) 
 
Om man ser till hur förskolorna ser ut idag är det väldigt varierade, både gällande när de 
byggdes och till vilket ändamål. En del av dem jag intervjuat hade sin arbetsplats i tillfälliga 
baracker, medan andra var inhysta i lägenheter. Ellneby (1999) menar att under en viss period 
byggdes väldigt många förskolor och på den tiden hade man inte så stora barngrupper som 
idag så många förskolor är inte gjorda för det höga barnantal det ofta är idag. Man besatt inte 
heller de kunskaper om akustik som man gör idag. Även Lärarförbundet (2004) konstaterar att 
den vanligaste orsaken till en dålig ljudmiljö är lokaler med en dålig akustik. Janols (1986) 
däremot menar att problemet inte är akustiken utan ligger istället på det sociala planet. Vi 
måste som människor och pedagoger ifrågasätta alla ljud för att få en fungerande, bra och 
stimulerande ljudmiljö. 
Två pedagoger som väntar på att få flytta till nybyggda lokaler nästkommande år hoppas få 
vara med och påverka nu när de har kunskaper om akustik och ljudmiljö. De har dock hittills 
inte hört något om att de kan vara med och påverka. 
Fyra av dem jag intervjuat menar att det är just akustiken på förskolan som ska förbättras för 
man vill inte tysta ner och kväva barnen och deras känslor. De är eniga i att man måste få låta 
dem höras. Barn som är glada skrattar högt, barn som är ledsna skriker högt och barn 
förmedlar olika budskap genom att få ur sig olika ljud. Barn lär också genom leken och man 
vill som pedagog ge barn en lustfylld lek. Då ingår det ofta ljud för barnen vill uttrycka sig 
och gör det genom olika ljud.  
 
”Man kan ju som vuxen inte dämpa leken hela tiden, då tar man ju bort glädjen i leken. ”(citat av 
pedagog) 
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Ellneby (1999) har samma uppfattning som pedagogerna och menar att barn har ett behov av 
att höras och få bli hörda. Om de inte får leva ut sina känslor är det risk att de bli hämmade i 
sin utveckling. Hon anser att man måste låta barnen leka och hon föreslår utemiljön som ett 
utsökt komplement för där finns få ytor som reflekterar ljud och därför upplevs som tystare.  
Jag tycker att Ellneby (1999) har väldigt sunda uppfattningar om vad barn behöver och jag 
anser att man i största möjligaste mån ska vara ute så mycket så att barnen får 
”springbehovet” tillfredsställt. Jag tror starkt på att dem då blir lugnare inomhus och kan 
därmed koncentrera sig bättre på lugna aktiviteter. 
På många förskolor finns det lekhallar där barnen får springa inomhus, leka kuddkrig och ha 
gymnastik med mera. Idag är det fler och fler som sätter upp vikbara väggar eller möblerar 
annorlunda i lekhallen för den fyller inte den funktion den ska göra längre. Det blir bara ett 
stort, ekande rum där man ”brötar” runt. De jag intervjuat som har lekhallar på sin förskola 
har allihop gjort en förändring där och använder lekhallen på ett annat sätt idag eftersom det 
ändå bara blev spring och gap i denna lokal. De upplever en positiv skillnad i hur ljudmiljön 
har förbättrats. 
Även allrum där man ofta är stora delar av dagen har många av förskolorna jag besökt gjort 
förändringar i och man har nu oftast flera bord och rum nu som man använder när man äter 
frukost, middag och mellanmål. Alla pedagoger som medverkat i mina intervjuer har delat 
upp barnen på minst tre rum och bord för att få en bra ljudmiljö där man kan sitta och äta i 
lugn och ro med barnen. En del av dem har, utöver att det ska bli lugnare, pekat på betydelsen 
av att få sitta med ett mindre antal barn för att barnen behöver hjälp med matbestyren. Andra 
har tryckt på att språkförståelsen blir bättre eftersom barnen blir hörda och får göra sig hörda 
på ett positivt sätt när man sitter ett mindre antal barn vid borden. Pedagogerna tycker sig se 
en markant skillnad i hur just matsituationen ändrats efter förändringarna.  
Flera av de förskolor jag besökt vid intervjuerna har en stunds vila med barnen efter maten. 
En del barn är små och sover. Pedagogerna tycker det är viktigt även för de lite större att få en 
stund där de kan slappna av. Många har dessutom långa dagar och behöver lugn och ro för att 
orka. Även Ellneby (1999) föreslår att man ska lära barn att gå ner i varv och lära sig slappna 
av. Det gör man bättre när det är tyst runt omkring. Det är många barn idag som knappt vet 
vad tystnad är, och det anser hon att man kan öva med barnen genom att lyssna på tystnaden.  
   Jag tycker det är uppseendeväckande att det trots alla illavarslande rapporter och skriverier 
om bullerskador och att både barn och vuxna mår dåligt inte görs något åt situationen.  
Jag tror att det eventuellt kan bero på att man som personal i regel är ”för snäll” och man vill 
inte klaga, man tror att man klarar av att ha en större barngrupp ett tag. Många gånger får man 
höra att det bara är en provisorisk lösning. Rektorerna gör allt för att kommunen inte ska 
behöva lägga ut för mycket pengar för att bygga större och fler avdelningar. Många gånger 
sitter dem också i en pressad sits för att hålla ekonomin i styr. 
Som pedagoger skulle vi sagt ifrån för länge sedan och vägrat ta in så många barn som det är i 
barngrupperna idag. Man kunde tryckt på att verksamheten inte blir bra av för många barn 
och att alla mår dåligt i en sådan ljudmiljö som vi har idag.  
Tyvärr tror jag också att man vänjer sig vid att ha en hög ljudnivå runt omkring sig och 
reflekterar inte över att man hör sämre. Dessutom kanske man inte orkar ta tag i ett så stort 
arbete som ljudmiljön, för det kräver mycket tid och pengar inte minst. Flera av de pedagoger 
jag intervjuat framhäver att de ljuddämpande material som man behöver många gånger är för 
dyra och de pengarna har man inte för tillfället.  
 
”Vi skulle satt in vaxdukar på alla bord, men pengarna räckte inte.” (citat av pedagog) 
 
Tre av dem jag intervjuat tycker att det är så mycket annat som ska skötas på förskolan idag 
utöver den pedagogiska verksamheten med barnen: dokumentation, kurser av olika slag gör 
att man inte hinner vara med barnen så mycket. Då är frågan om man behöver vara med på 
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allt som pedagogerna ”belastas” med idag, utöver det som utgör kärnan i deras arbete; att ha 
en pedagogisk verksamhet med och för barnen. Givetvis är det viktigt att få vidare kunskaper 
av exempelvis dokumentation och genus samt annan information som tillför nya kunskaper 
men jag anser att det får inte gå ut över verksamheten med barnen.  
Det jag slås av när jag intervjuat pedagogerna och sedan sammanställt svaren är hur lite de 
egentligen tagit upp problemet med en hög ljudnivå med barnen. Det var inte någon av 
pedagogerna som haft någon introduktion tillsammans med barnen när de har satt upp örat. 
Det var heller ingen av avdelningarna som pedagogerna arbetar på som haft något tema 
angående örat eller ljud. Det jag undrar är då om barnen egentligen har vetat om att det är 
farligt med höga ljud och att det varit en för hög ljudnivå. Tre pedagoger anser dock att de 
inte har eller har haft några problem med buller med det kan vara viktigt och bra för barn att 
känna till att man inte bör gapa och skrika för mycket i alla fall. 
Fyra av pedagogerna anser att barnen varit för små för att ta till sig information om örat samt 
kunskapen om att höga ljud kan skada örat och hörseln. 
 
”Det är inget för våra små.” ( citat av pedagog). 
 
 Jag tror till skillnad från pedagogerna att det är av stor betydelse att göra barnen medvetna så 
tidigt som möjligt. Därifrån kan man sedan utöka barnens erfarenheter med att visa det för 
sina kompisar på förskolan, och därigenom hjälpa varandra att få ner ljudnivån. Då är det inte 
bara upp till de vuxna att påpeka när någon skriker eller gapar för högt. Tillsammans kan vi 
förändra ljudmiljön! 

4.1 Tillförlitlighet 
 
Jag utförde mina intervjuer under en veckas tid och jag märkte själv att efter hand blev jag 
säkrare på att ställa frågor och att fråga personerna eventuella följdfrågor och det har kunnat 
påverka tillförlitligheten i denna undersökning en del. 
Det visade sig att de olika pedagogerna som jag intervjuade var antingen barnskötare eller 
förskollärare och de arbetade även på olika åldersinriktade avdelningar. Det kan också ha 
bidragit till att svaren varierat. 
De frågor, som berör Sound Ear, örat (eller annan form av decibelmätare,) har tre pedagoger 
svarat på eftersom det endast varit aktuellt i dessa fall.  
Validiteten i min undersökning anser jag vara god då jag fått svar på de frågor jag ställt 
utifrån mina frågeställningar. 
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Hörselpiloter. 

 
 I en kommun i Halland pågår det sedan några år tillbaka ett hörselprojekt som består av bland 
annat att utbilda så kallade hörselpiloter. Ofta är det en person från varje område samt att det 
brukar vara en från förskola samt en från skolan. Dessa hörselpiloter har fått utbildning och 
kunskap om ljud och akustik samt ger hjälp och tips om en bra ljudmiljö. De har även 
införskaffat olika material, bland annat Sound Ears, i folkmun kallade öron, en ljudmätare 
som varnar vid för hög ljudnivå med olika färger. När det är en bra ljudnivå i det rum där man 
har sitt Sound Ear lyser det grönt. Vid gränsen för vad max nivå för en normal omgivning 
(85dB) lyser det innersta på örat rött.  Strax innan gränsen för den maximala nivån lyser 
mellanområdet på örat gult. På en förskola hade man en annan form av decibelmätare som 
enbart signalerar hur många decibel man har i rummet. Den är mer riktad till personalen för 
att de ska se hur många decibel det är.  
   Hittills har ca 50 pedagoger utbildats i kommunen, i två olika omgångar. I den första 
omgången var det många lärare och rektorer som utbildades, men i den andra fler som arbetar 
på förskolor. 
När man gått utbildningen får man vidareförmedla detta till sin och andra avdelningar för att 
sprida kunskapen och information som man fått från kursen. 
Somliga av dessa hörselpiloter arbetar även med ett pedagogiskt material på sina respektive 
arbetsplatser. Det heter: ”Huller om Buller” av Maria Blom Cocke och det är föreningen 
AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) som har tagit fram detta. 
   Efter att ha gått kursen är det uppföljning ca en gång per termin där man får tips från andra 
och får berätta vad man uträtta sedan man träffades sist.  
   Förutom att utbilda pedagoger till hörselpiloter så har alla anställda i denna kommun fått gå 
och hörseltesta sig som ett led i hörselprojektet.  
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 Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

 
2. När utbildades du till hörselpilot?  

 
3. Har du själv problem vid en hög ljudnivå?  

 
4. Har ni haft/har ni ett Sound Ear, det s.k örat (eventuellt någon annan form av 

decibelmätare)?  
           Hur länge har ni haft det? 

 
5. Varför satte ni ett Sound Ear? 

 
6. Var i lokalerna har ni i så fall satt det? 

 
7. Hur upplevde du verksamheten tidigare? 
 
8. Hur upplever du den nu?  

 
9. Upplever du någon skillnad på barnen före ni satte upp örat ( eller förändrade  

            ljudmiljön på andra sätt) och efter?  
 

10. Om en hög ljudnivå finns/har funnits, vad beror/berodde den på i så fall? 
 
11. Upplever du att barn påverkas av en hög ljudnivå (buller)?  

 
12. Upplever du att flickor och pojkar påverkas lika mycket? 

            Undersökningar visar att fler pojkar har tinnitus och barnheshet. 
 

13. Upplever du att barnen följer ”örat” och färgerna på det? 
 

14. Vad kan man göra för att förbättra ljudmiljön på förskolan?                                                                                                                     

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                        Bilaga 3           

- 3 - 

Förklaringar 

 
Tinnitus 
 
Hos yngre personer är detta den vanligaste typen av hörselskada vid buller. När man har 
tinnitus ringer eller klingar det i öronen för det är precis vad ordet betyder. Det är aldrig 
tyst när man har tinnitus på grund av att det ringer, susar eller piper i öronen. I Sverige är 
det ca 1, 5 miljoner som har tinnitus.  
Det finns många som utöver tinnitus även har en hörselnedsättning. 
 
Ljudöverkänslighet. 
 
Hyperakusis eller ljudöverkänslighet är en annan mycket vanlig förekommande 
hörselskada. Man kan enbart vara ljudöverkänslig men man kan också har tinnitus eller en 
hörselnedsättning utöver detta. 
Barnskrik, telefonsignaler eller skrammel av porslin kan vara vardagliga ljud som kan låta 
olidligt smärtsamt för personer som är ljudöverkänsliga.  
Öronproppar en nödvändighet när man är ljudöverkänslig för att kunna fungera på arbetet 
eller i hemmet. 
 

 
 


