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Sammanfattning 

Kommunikation är ett sätt att överföra budskap mellan individer. Detta kan ske verbalt och icke-

verbalt. För att kommunikationen ska fungera på ett tillfredsställande vis krävs ett samspel mellan 

samtalsparterna. I muntlig kommunikation finns det alltid faktorer som kan påverka överföringen 

negativt. Exempel på sådana är olika språkkunskap eller kulturell bakgrund samt höga ljudnivåer. 

Höga ljudnivåer kräver att förskolepedagoger använder en högre röststyrka. Då det hela tiden 

förekommer höga ljudnivåer på förskolor ställer det stora krav på pedagogernas röster. Med en 

ökad kunskap om rösten minskar riskerna att drabbas av en röststörning. 

  

Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur förskolpedagoger upplever ljudmiljöns 

påverkan på kommunikationen på förskolan. För att ta reda på detta har intervjuer och mätningar 

gjorts på två olika förskolor. 

 

Sex kvinnliga förskolepedagoger intervjuades. Intervjuerna genomfördes på två förskolor i 

områden med hög frekvens av flerspråkighet, för att få en inblick i hur kommunikationen mellan 

flerspråkiga barn och pedagog i en bullrig miljö ser ut. En tematisk analys av materialet gjordes 

och temana kunskap, miljö, ljudens påverkan samt strategier erhölls. 

 

Resultatet visar att det föreligger en bristande kunskap om röst hos de intervjuade 

förskolepedagogerna och att de inte har fått utbildning inom varken röst eller röstergonomi. De 

har en större kunskap kring hörsel och hyser större oro angående hörselfunktionen. Det uppges 

att den största bullerkällan på förskolorna är ljud från barnen. Bullernivåerna på de båda 

förskolorna varierade mellan 35 dBA och 95 dBA beroende på om rummet var tomt eller vilken 

aktivitet som utfördes. 

 

De höga ljudnivåerna gör det svårt för förskolpedagogerna att vara fokuserade och 

koncentrerade. De tycker vidare att en liknande påverkan kan ses hos barnen. Vad gäller 

kommunikationen med flerspråkiga barn uppger pedagogerna att det krävs mer tydlighet och 

koncentration för att förstå varandra än vid kommunikation med barn med svenska som 

modersmål. På förskolorna finns hjälpmedel som minskar bullernivåerna, men pedagogerna 

upplever att de stora barngrupperna har störst betydelse för de höga ljudnivåerna. 

 

Nyckelord: röst, buller, kommunikation, förskolepedagog, flerspråkighet 
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Förord 

Stort tack till de förskolor vi besökt och ett extra stort tack till de förskolepedagoger som deltagit 

i intervjuerna. Utan er hade denna studie inte varit genomförbar. 
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Inledning 
 

Föreliggande studie är en del i det större projektet ”How does it work, voice, speech and 

communication” vars syfte är att utreda hur barn och förskolepedagoger upplever att 

kommunikationen påverkas av ljudmiljön. Kommunikation är ett sätt att överföra budskap där en 

person är sändare och en annan mottagare (Öhman, 2006) vilket kan ske på flera sätt, bland annat 

genom tal (Bergström & Nord, 2011). Den optimala samtalssituationen uppstår då sändaren, utan 

några störningar, klarar att överföra sitt budskap till mottagaren (Kullberg, 2008). Störningar kan 

till exempel vara överraskande buller, till exempel klossar som faller, vilket flyttar 

uppmärksamheten från kommunikationspartnern till bullerkällan (Kjellberg, 1990). I 

arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005;16) definieras buller som icke-önskvärt ljud, 

och omfattar både hörselskadligt och störande ljud. I två olika studier presenteras medelvärden 

för buller på förskolor som 76,1 dBA respektive 82,6 dBA (Södersten, Granqvist, Hammarberg, 

Szabo, 2002; McAllister, Granqvist, Sjölander, Sundberg, 2009). Att ljudmiljön är hög beror 

troligtvis på de stora barngrupperna (Sala et al., 2002).    

 

Att som förskolepedagog göra sig hörd i dessa arbetsmiljöer kräver en hög röststyrka och 

kunskap i hur man använder rösten på rätt sätt. Det krävs inte bara att förskolepedagogerna gör 

sig hörda, det krävs även att de blir förstådda och förstår. På en förskola med många flerspråkiga 

barn är detta extra viktigt då flerspråkiga barn har svårt att uppfatta annat språk än modersmålet i 

bullriga miljöer (Smith Abou Chachra, Tabrit & Pring, 2010). 

 

Studien är logopediskt intressant därför att flera logopediska områden såsom röst, 

kommunikation och flerspråkighet berörs. Då studien är en del i ett större projekt är det av stort 

värde att författarna till föreliggande studie kartlägger hur personal upplever ljudmiljöns påverkan 

på kommunikation och röst för att den större studien utefter detta ska kunna utveckla ett 

studiematerial till målgruppen. Det är även av värde att uppmärksamma hur kommunikationen 

med flerspråkiga barn fungerar då det är känt att denna grupp har sämre taluppfattning i bullriga 

miljöer.  

 

Bakgrund 
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Kommunikation 

Kommunikation kan ske verbalt genom att använda det talade språket och även icke-verbalt då 

exempelvis rörelser eller bilder används. Alla levande varelser agerar på sitt eget sätt sändare och 

mottagare av information. Vi människor, tillika våra djursläktingar, kan kommunicera genom att 

använda hela kroppen, men sättet att använda talorganet är specifikt för oss människor 

(Bergström & Nord, 2011). För att kommunikationen ska fungera på ett vis som är 

tillfredsställande krävs ett samspel (Öhman, 2006). 

 

Det finns tre aspekter av samspel enligt Öhman (2006) vilka handlar om det man gör 

tillsammans, hur man har det tillsammans samt hur vi väljer att sätta ord på interaktionen. 

Samtliga tre aspekter bör beaktas av  pedagoger vid samtal med barnen på förskolan. Vidare 

beskriver Öhman (2006) relationerna mellan vuxna som symmetriska där båda parter har ansvar 

för samspelets kvalitet, medan relationerna mellan pedagog och barn är asymmetrisk då 

interaktionens kvalitet är den vuxnas ansvar. 

 

Mänsklig kommunikation består av de tre delarna sändare, kanal och mottagare. Sändaren måste 

använda en kanal, vilken alltid är något av våra sinnen, för att tolka information samt komma i 

kontakt med mottagaren. Mottagaren tolkar informationen från sändaren och bearbetar denna 

för att sedan återkoppla till sändaren. Att mottagaren har mottagit sändarens information och 

tolkat denna på rätt sätt är sändarens huvudsakliga mål. Återkoppling från sändare till mottagare 

består av lyssnarreaktioner vilka är betydande för att sändaren ska vara försäkrad om att 

måluppfyllelse skett. Det är tack vare återkopplingen som informationsutbyte sker. Sändaren 

måste hela tiden tolka mottagarens signaler för att vara säker på att budskapet gått fram och 

tolkats på rätt sätt (Persson & Tano, 2005). Kommunikationen sker dock aldrig helt felfritt, 

faktorer som olika mycket kunskaper eller kulturell bakgrund där en av personerna tolkar språket 

på ett annat sätt än vad sändare avsett kan påverka kommunikationen negativt (Andersson, 2002). 

För att nå fram med sitt budskap och få en fungerande kommunikation är ögonkontakt en av de 

viktigaste, om inte den allra viktigaste beståndsdelen. Det är genom ögonkontakten intresse och 

samhörighet uppstår (Persson & Tano, 2005). Vid talad kommunikation används rösten som ett 

sätt att förmedla budskap (Lindblad, 1992).  

 

Röst 

Rösten är ett betydelsefullt redskap för många yrkesgrupper. En bra och fungerande röst är ett 

viktigt redskap i arbetet för personer som har röstkrävande yrken, exempelvis lärare och 
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förskolepersonal. I arbetsmiljöer där dessa är verksamma sker många aktiviteter samtidigt vilket 

ofta medför en hög nivå av buller. Detta i sin tur leder till ständiga påfrestningar av rösten för de 

personer som vistas i miljöerna. På grund av det stora och krävande röstanvändandet är det 

viktigt att använda rösten så skonsamt och ergonomiskt som möjligt för att förhindra 

överansträngning och röstproblem (Sala et al., 2012). 

 

Colton, Casper och Leonard (2006) har föreslagit en definition av röstproblem. Termen 

innefattar subjektiva symtom som svårigheter att fonera, avvikande röstkvalitet och/eller fysisk 

smärta eller känsla i samband med att man använder rösten. 

 

Röststörning. Överansträngning av rösten är en av de största orsakerna till röstproblem hos 

lärare (Lyberg Åhlander, 2011). Bland lärare i allmänhet är förekomsten av en röststörning störst 

bland förskollärare och något mindre hos grundskolelärare (Bovo, Galceran, Petruccelli & 

Hatzopoulos, 2007). 

 

I ett röstkrävande yrke ställs det ständiga krav på rösten. En röststörning innebär att rösten inte 

kan användas på samma sätt som tidigare vilket kan medföra att det blir svårt att klara av sådant 

som hör till den drabbades arbetsuppgifter. Till en början är det vanligt att personer i 

röstkrävande yrken omedvetet ändrar sitt arbetssätt för att slippa belasta rösten. Ju mer medveten 

man blir desto mindre används rösten och sådant som tidigare skulle sagts lämnas osagt. Dessa 

strategier hjälper oftast bara för tillfället och arbetsförmågan blir alltmer nedsatt ju längre 

personen går med problemet. Att återhämta sig från en röststörning kan ta lång tid och kan 

innebära flera veckors frånvaro från arbetet (Sala et al., 2012).  

 

Röstergonomi.  Sala et al. (2012) definierar röstergonomi som ”Alla de åtgärder på individuell 

nivå och i miljön som strävar efter att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande talkommunikation och 

som förebygger röststörningar. Röstergonomi innebär också att minska eller eliminera buller”. Begreppet 

inkluderar förutsättningar för både talare och lyssnare. Röstergonomiska åtgärder omfattar såväl 

individuella som arbetsmiljömässiga insatser . På individnivå handlar det om att sköta sin hälsa 

vad gäller röstorganen och att bevara sin röstfunktion. Det är viktigt att förebygga sjukdomar och 

att träna sin röst så att den håller trots ett röstkrävande yrke. 

 

Åtgärder i arbetsmiljön innebär att förbättra förhållanden som underlättar för talsituationer, 

exempelvis luftkvalitet och ljudförhållanden (Sala et al., 2012). Röstergonomi innefattar inte 
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enbart att förebygga problem och förbättra förutsättningar för talkommunikation utan även att 

underlätta rehabilitering för någon som drabbats av röstproblem (Sala et al., 2012). Genom att 

uppmärksamma röstergonomi i de yrken som ställer stora röstmässiga krav kan förekomsten av 

röststörningar minska (Sala et al., 2012). 

 

Förskollärares röst. Att arbeta som förskollärare ställer stora krav på rösten. I yrket  

används rösten som ett pedagogiskt verktyg då kommunikation med barnen är viktig och krävs 

en stor del av dagen. Det handlar om exempelvis högläsning, sång och att ge instruktioner 

(Kankare & Laukkanen, 2012). Förutom att förskolläraren stora delar av sin arbetstid behöver 

använda rösten finns det sällan chans till att vara tyst och vila under arbetsdagen (Lyberg 

Åhlander, 2011). 

 

Riskfaktorer för röststörning hos förskollärare kan kopplas till arbetssätt och arbetets innehåll. 

En förskolelärare behöver öka röststyrkan för att fånga uppmärksamheten hos barn och ge 

barnen möjlighet att uppfatta vad som sägs. Riskfaktorer kan även kopplas till arbetsmiljön, 

exempelvis dålig akustik (Sala et al., 2002). Även den höga ljudnivån har identifierats som en 

riskfaktor som kan leda till en röststörning hos förskollärare (Lindström, Persson Waye, 

Södersten, McAllister & Ternström, 2009). En hög röststyrka behövs när ljudvolym och 

bakgrundsljud är höga. Att ljudvolymen är hög beror troligtvis på att barngrupperna i allmänhet 

är stora (Sala et al., 2002), då andra människors röster är den största bidragande faktorn till ökad 

ljudnivå på förskolor (Lindström et al., 2009).  

 

Olika studier har visat på en lång sammanlagd fonationstid hos förskollärare jämfört med yrken 

med lägre, eller inga, röstkrav (Lyberg Åhlander, 2011). Tre olika studier visar att fonationstiden 

för förskollärare uppgår till  mellan 20-30% av arbetsdagen (Masuda, Ikeda, Manako & 

Komiyama, 1993; Titze, Hunter & Svec, 2007; Hunter & Titze, 2010) Hos personer som inte har 

ett röstkrävande yrke är motsvarande andel av arbetstiden på 5 till 7% (Ohlsson, Brink & 

Löfqvist, 1989; Masuda et al., 1993). 

 

Långvarig röstanvändning tillsammans med buller och rumsakustik är faktorer som påverkar 

grundtonsfrekvensen och kan orsaka en överansträngning av rösten (Vilkman, 2004). En talare 

med hög ljudtrycksnivå (SPL) tenderar även att ha en högre grundtonsfrekvens (Gramming, 

Sundberg, Ternstrom, Leandersson & Perkins, 1988). Det har fastställts ett samband mellan 

röstintensitet, grundtonsfrekvens och mekanisk stress i röstapparaten hos lärare (Titze, Hunter & 
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Svec, 2007). Även stress, psykisk spänning, personlighet och andra psykiska faktorer har en viktig 

roll i röstproblem hos lärare (Bovo et al., 2007). 

 

Buller 

Idag är en av de största arbetsmiljöproblemen höga bakgrundsljud och buller (Berglund, Lindvall 

& Nilsson, 2005). Om man utsätts för en bullernivå med ett medelvärde på 75 dBA under en 

åttatimmars arbetsdag finns det en stor risk att drabbas av hörselnedsättning (Berglund et al., 

2005). Enligt EU:s säkerhetsdirektiv bör personer som utsätts för över 80 dBA i sitt arbete bära 

hörselskydd (European Parliament [EU], 2003). 

 

Buller kan leda till att det blir svårare och mer ansträngande att utföra en uppgift, då psykiska 

funktioner såsom koncentration också påverkas negativt. Bullrets negativa effekter kan bli större 

ju längre tid man måste arbeta i den ljudmiljön. Andra effekter av buller är ökad muskelspänning, 

huvudvärk, nedstämdhet, stress och trötthet (Kjellberg, 1990). Även hörseln påverkas av höga 

bullernivåer (Kähäri, 2004). 

 

Flera studier har visat höga bullernivåer på förskolor och skolor. I en studie gjord av McAllister et 

al, (2009) studerades bullernivån på tre olika förskolor i Linköping med omnejd. Resultatet visade 

att medelvärdet på bullernivån för alla tre förskolor är 82,6 dBA med en variation mellan 81,5 

och 83,6 dBA för de enskilda förskolorna. I en studie i Stockholm fann Södersten et al, (2002) att 

bullernivåns medelvärde på 10 studerade förskolor i genomsnitt var 76,1 dBA.  

 

Det rekommenderade gränsvärdet för buller vid talkommunikation är 50 dBA (Landström, 1999), 

men talaren börjar anpassa sin röst redan vid bakgrundsbuller på 40 dBA. Vid 55 dBA kan  

normal röststyrka användas och talaren hörs på 1 meter (Arlinger, 1999; AFS, 2005:16). Vid 70 

dBA krävs en stark röst för att höras och vid 85 dBA behöver man skrika (Arlinger, 1999; AFS, 

2005:16). Ökar bakgrundsljudet med 10 dB måste talaren öka sin röststyrka med ytterligare 5 dB 

för att kunna höras (Sala et al., 2002). 

 

I en studie från 1986 visades en koppling mellan antalet barn och bullernivå. Att öka en 

barngrupp från sex till tolv barn medför att bullernivån ökar med 1-6 dBA (Colven, 1986). Enligt 

Lombardeffekten (Lane & Tranel, 1971) höjer talaren sin röststyrka när ljudvolymen runt 

omkring ökar, utan att tänka på det, vilket är en identifierad riskfaktor som kan leda till 

röststörningar. Det föreligger individuella variationer i hur man använder sin röst i bullriga 
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ljudmiljöer. Det förefaller som om personer som ofta talar med hög röststyrka vänjer sig vid detta 

röstbeteende. En studie har visat att förskollärare inte sänkte röststyrkan när ljudet runt omkring 

sänktes (Lindström et al., 2009). En annan viktig faktor är avståndet till lyssnaren (Lyberg 

Åhlander, 2011). 

 

Flerspråkighet 

I ett flertal engelska/amerikanska studier rapporteras att de barn som inte har engelska som 

modersmål har större svårigheter att uppfatta språk i bullriga miljöer än de med engelska som 

modersmål (Smith Abou Chachra et al., 2010). Detta har skapat ökad oro i samband med det 

ökade antalet flerspråkiga barn som ska lära sig ett nytt språk i en ofta bullrig miljö (Smith Abou 

Chackra et al., 2010).  

 

Smith Abou Chakra et al. (2010) undersökte 34 vuxna med normal hörsel, i tre olika 

lyssnargrupper indelade efter antalet talade språk. Den ena gruppen var enspråkig med engelska 

som modersmål, de övriga grupperna var flerspråkiga samt trespråkiga där engelska var andra- 

respektive tredjespråk. De testade deltagarna genom att använda Speech Perception in Noise 

(SPIN) där lyssnargrupperna, individuellt, fick höra meningar sägas samtidigt som ett 

bakgrundsbuller med 12 personer som pratar med variationer på 50-70 dB SPL spelades upp. 

Resultatet visade att enspråkiga deltagare presterar bättre på att muntligt och skriftligt återge 

uppspelade meningar än de övriga grupperna vid hög bullernivå medan de två- och trespråkiga 

personernas resultat inte skiljde sig lika markant från varandra. Deras resultat stämmer väl 

överens med tidigare studier som visat att enspråkiga är bättre på att förstå tal i buller än 

flerspråkiga  samtidigt som de presterar likvärdigt under tysta förhållanden (Carlo, 2008). 

 

Orsaken till att de flerspråkiga har större svårigheter att förstå tal i bullriga miljöer tillskrivs andra  

faktorer vilka inkluderar i vilken utsträckning de befinner sig i miljöer där andraspråket talas samt 

hur länge de talat sitt andraspråk(Smith Abou Chackra et al., 2010). 

 

Miljö 

En bristfällig rumsakustik kan leda till en minskad förståelse av vad som sägs. Detta uppfattas 

främst som ett problem för lyssnaren men kan i en interaktion bidra till repetitioner av det som 

sägs och troligtvis ökar även talaren sin röststyrka för att få lyssnaren att höra (Vilkman, 2004). 

 

Efterklangstiden i en lokal är viktig för rösten. Efterklangstiden definieras som den tid det tar för 

ljudet att sjunka 60 dB sedan ljudkällan tystnat. Hur lång efterklangstiden är beror på lokalens 
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storlek, form och förekomsten av ljudabsorberande material. En stor, tom lokal har längre 

efterklangstid än ett rum som är mindre och är möblerat (Södersten & Lindhe, 2011). En lång 

efterklangstid innebär ofta att talaren anstränger rösten och att det blir svårt att höra vad som 

sägs (Södersten & Lindhe, 2011). Det kan vara problematiskt att använda rösten i ett rum med en 

hög bullernivå och lång efterklangstid. Är avståndet långt mellan talare och lyssnare förvärras 

förutsättningarna. När avståndet mellan talare och lyssnare fördubblas avtar röstens hörbarhet 

med 6dB. För att höras på två meters avstånd får man använda en röststyrka på 60 dB, 

motsvarande värde för ett avstånd på åtta meter är 72dB  (Sala et al., 2012). 

 

I en studie från 1991 presenterades att många finska klassrum har för lång efterklangstid. En lång 

efterklangstid minskar förståelsen för lyssnarna vilket i sin tur bidrar till att talaren får anstränga 

sig mer när denne talar (Pekkarinen & Viljanen, 1991). Black (1951) konstaterande att talare 

använder en högre röststyrka i ljudabsorberande rum. Effekten blir i båda fallen den samma: man 

anstränger sig för att göra sig hörd. Anledningen till detta är dock olika. Tal i ett rum med lång 

efterklangstid och med andra personer i rummet leder till att mer buller uppstår vilket tvingar 

lärarna och pedagogerna att öka röststyrkan. I de mer dämpande rummen får talaren ingen 

återkoppling från rummet, vilket gör att talaren även här ökar sin röststyrka (Lyberg Åhlander, 

2011). En bra lokal att tala i har en kort efterklangstid, korta direkta vägar för ljudet, tillräckligt 

med tidiga reflektioner av ljudet, ljudabsorberande material och lämpligt avstånd mellan talare 

och lyssnare (Södersten & Lindhe, 2011). 

 

Utomhusaktiviteter medför ofta långa talavstånd och ljudet reflekteras inte på samma sätt 

utomhus som inomhus och det kan då bli svårt att höras. Det kan även här förekomma mycket 

buller i form av ljud från trafik och natur. Därför krävs det en förhöjd röststyrka utomhus för att 

göra sig hörd (Sala et al., 2012). 

 

Strategier för att minska buller 

Att pedagoger agerar bra förebilder för barnen genom att sänka rösten när de pratar med dem är 

en viktig åtgärd för att minska bullernivån då barn gör som vuxna gör, inte som de säger (Jonson 

& Stenkvist, 2008). En minskning av barnantalet på avdelningarna är en annan viktig åtgärd, men 

även att begränsa antalet barn som vistas samtidigt i den lekhall som ofta finns på förskolan. För 

att underlätta för kommunikationen kan barngruppen delas upp i mindre grupper vid till exempel 

matsituationen. En grupp på fem barn underlättar för kommunikation och ökar även trivseln då 

denna går hand i hand med buller (Janols, 1986). 
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Ett  vanligt förekommande bullerljud är skrapljud från möbler. Detta går att minska genom att 

använda möbler och golvmaterial som absorberar ljudet, men även enkla åtgärder som 

möbeltassar hjälper till att minska bullret. Bullerabsorbenter, i väggar och tak, av olika material 

såsom tyg och frigolit kan minska bullret som kommer från närliggande lokaler 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Fokusgrupper 

Goldman (1962) beskriver en grupp som ett antal interagerande individer vilka har ett gemensamt intresse. 

Interagerande individer och gemensamt intresse är två mål vilka måste uppfyllas för att 

informationen gruppen ger ska kunna användas. För att det första målet, interagerande individer, 

ska uppfyllas bör gruppmedlemmarna tala direkt med varandra och inte tala till personen som för 

intervjun. Talar de med moderatorn är de inte längre än grupp och då faller hela poängen med att 

ha en gruppintervju. Det andra målet, ett gemensamt intresse,  bör vara relevant för det ämne 

som ska diskuteras. Då alla människor har olika åsikter om saker och ting skapar det 

gemensamma intresset en sammanhållning inom gruppen. Dessa två mål utnyttjas sedan 

tillsammans för att få ut den information man behöver från gruppen. 

 

Vidare har Goldman (1962) listat flera fördelar med en gruppintervju framför individuella 

intervjuer.  

 Gruppmedlemmarnas interaktioner leder fram till nya idéer som rör det som diskuteras, 

saker som inte skulle nämnas under en individuell intervju.  

 Gruppintervjun ger en uppfattning om attityder och åsikters dynamik. En åsikt kan under 

gruppintervjun ändras flera gånger om.,  

 Diskussion i grupp framkallar mer spontanitet och uppriktighet än vad som kan förväntas vid en 

individuell intervju. När intervjun har pågått en stund är det vanligt att moderatorn 

glöms bort och deltagarna säger sådant som inte skulle ha framkommit vid en 

individuell intervju. 

 Gruppinställningen är känslomässigt framkallande på ett sätt en individuell intervju inte kan vara. 

Gruppen kan provocera fram reaktioner hos varandra vilket i sin tur framkallar 

intressanta insikter vilket man inte får av en individuell intervju. 

 

För att en fokusgruppsintervju skall uppfylla kraven på vetenskaplighet krävs fyra faktorer; 

objektivitet, att moderatorn är neutral och inte har några fördomar gentemot deltagarna. Reliabilitet, 

till vilken grad den information intervjun ger är representativ för den population som 
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generaliseras. Validitet, antaganden om att ett mått verkligen mäter vad det utger sig för att mäta. 

Intensiv analys, fokuserar på att erhålla verbala data och undermedvetna motiv hos deltagarna kan 

identifieras (Goldman, 1962). 

 

Vid genomförandet av en fokusgruppsintervju krävs en intervjuguide. Vid skapandet av denna 

finns två generella principer. Frågorna ska gå från att vara generella i början av intervjun till att 

vara mer specifika i slutet. De frågor som anses vara viktigast ska placeras i början av intervjun 

och frågorna av mindre betydelse ska placeras i slutet. Intervjuguidens design är av stor betydelse 

då den ger struktur inom vilken deltagarna kan interagera och ge uttryck för sina tankar och 

känslor (Rook, Shamdasani & Stewart, 2007). 

 

Syfte 
 

Syftet för  föreliggande studie är att få kunskap om hur förskolepedagoger upplever att ljudmiljön 

på förskolan påverkar kommunikationen. Studien utgör ett delprojekt av projektet “How does it 

work? voice, speech and communication” som genomförs i Finland, Sverige och Island. 

Metod 

 

Genomförandet av studien har gjorts i samarbete med två andra logopedstudenter vid 

Linköpings universitet, vilka studerade upplevelsen av ljudmiljö på förskola ur ett  

barnperspektiv.  

 

Intervjuerna har gjorts på två olika förskolor för att få en inblick i om kommunikationen mellan 

barn och pedagog i en bullrig ljudmiljö påverkas. Förskolorna ligger i områden med ett stort 

inslag av flerspråkiga invånare. 

 

Den ena förskolan har tre avdelningar med 18-20 barn i varje grupp. 95 % av barnen är 

flerspråkiga. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Den andra förskolan har sex avdelningar, 

där de tre småbarnsavdelningarna har 14 barn och de tre 3-5årsavdelningarna har 22 barn i varje 

grupp. På denna förskola är 66% av barnen flerspråkiga. Förskolan har totalt 18 pedagoger och 

på varje avdelning arbetar tre stycken. Ingen av förskolorna störs av någon närliggande bilväg. 
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Försökspersoner  

I studien deltog totalt sex kvinnliga pedagoger från två olika förskolor. Från förskola 1 deltog tre 

barnskötare och från förskola 2 deltog tre utbildade förskollärare. Deltagarna har varit 

verksamma på dessa förskolor mellan 1-35 år, med en medelarbetstid på 11,6 år.  

 

Undersökningsmaterial 

Tillsammans med Henriikka Havukari-Kivinen, som gör en liknande studie i Finland, har en 

intervjuguide utformats med frågor avseende områdena; röst, buller, kommunikation och 

strategier för att motverka en hög ljudnivå.  

 

Intervjuguiden följer de principer som listats i Rook et al. (2007) med mer generella och viktiga 

frågor inledningsvis och mer specifika frågor i slutet (se bilaga 1). Försökspersonerna har alla ett 

gemensamt intresse vilket är ett av de kriterier Goldman (1962) listat.  

 

Urval 

Målsättningen var att rekrytera två förskolor och därför skickades ett informationsbrev (se bilaga 

2) om studiens syfte samt förfrågan om medverkan ut till fyra förskolor, vilka därefter 

kontaktades via telefon två veckor senare. En förskola rekryterades och tid för intervju 

planerades. Därefter skickades informationsbrev ut till ytterligare sju förskolor där en förskolas 

pedagoger visade intresse. Tid för intervju bokades in på samma sätt. 

 

Procedur 

Förskolorna besöktes och fokusgruppsintervjuerna genomfördes. Deltagarna skrev även på en 

samtyckesblankett (se bilaga 3). Intervjuerna videofilmades och en separat ljudupptagning gjordes 

också. Varje intervju pågick i ca 45-50 minuter och samtliga frågor i intervjuguiden (se bilaga 1) 

ställdes. 

 

Några veckor efter intervjuerna besöktes förskolorna ännu en gång för att mäta ljudnivåerna samt 

studera storleken och akustiska aspekter i de olika rummen. Förskolorna delades upp mellan 

författarna för föreliggande studie och författarna för motsvarande barnstudie. Fokus valdes på 

de rum som pedagogerna upplever ha högst ljudnivå samt de rum där mest kommunikation sker, 

det vill säga matrum/samlingsrum, hall, lekrum samt lekhall (se tabell 1 och 2). Då mätningarna 

genomfördes var 18 barn och tre pedagoger närvarande på den ena förskolan och sju barn och 

tre pedagoger på den andra förskolan. Avståndet till bullerkällan varierar vid de olika mätningarna 

med 1-3 meter. 
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Tabell 1. Beskrivning av hur en avdelning på förskola 1 kan se ut. 

 

Tabell 2. Beskrivning av hur en avdelning på förskola 2 kan se ut. 

 

 

 

Analysmetod 

Inspelningsmaterialet transkriberades otrografiskt och tematisk analys av de båda intervjuerna 

gjordes för att hitta eventuella samband. En modell från Johannesson (2012) användes. Svaren 

från intervjuerna kodades för att sedan kategoriseras och sorteras in under teman. Dessa teman 

utgör rubriker och vissa kategorier behölls kvar i uppsatsen som underrubriker. 

 

Rum Area Takhöjd Akustikskivor Inredning 
Hall 6,25 

m2 
2,5 m Ja, 15 mm 

tjocka 
Torkskåp, hatthyllor, en bänk 
och en golvmatta. 
 

Matrum/samlingsrum 31,5 
m2 

2,5 m Ja, 15 mm 
tjocka 

Bullerdämpade bord, en 
golvmatta, få gardiner, tre 
bord med sex stolar/bord och 
en diskbänk. 
 

Lekrum 15 m2 2,5 m Ja, 15 mm 
tjocka 

Ett matbord med sex stolar, få 
gardinger och en soffa. 
 

Lekhall 187 m2 3,6 m Ja, 15 mm 
tjocka 

Sparsamt inrett med textilier, 
madrasser, tunna tyger 
avskärmar till ett rum som är 
en del av lekhallen. 

Rum Area Takhöjd Akustikskivor Inredning 

Hall 15 m2 2,4 m Ja, 15 mm tjocka Torkskåp, skoställ, 
hatthyllor, en bänk och en 
golvmatta. 
 

Matsal 55 m2 2,4 m Ja, 15 mm tjocka Matsalens möbler har 
filtkuddar under bord och 
stolar, två bord med fyra-
sex stolar/bord, gardiner, 
två soffor, bokhyllor, 
leksaker och diskbänkar.  
 

Lekrum/samlingsrum 40 m2 2,4 m Ja, 15 mm tjocka En matta som täcker större 
delen av golvytan, gardiner, 
textildraperi, kuddar, 
madrasser och en soffa. 



 

12 
 

För att försäkra att kategoriseringen var tillförlitlig fick ytterligare en bedömare sortera in citat 

utefter givna kategorier. Instruktioner gavs om att kategoriernas namn kan ändras. 

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa informanternas anonymitet användes fingerande namn. Inga uppgifter om i 

vilken kommun förskolorna är belägna röjs heller. För att benämna deltagarna används 

beteckningarna förskolepedagog (1-6). 

 

Resultat 
 

Interbedömarreliabilitet 

Den externa bedömaren sorterade citat under teman på samma sätt som författarna, men 

benämningarna och kategoriseringarna skiljde sig åt. Eftersom innehållet var likvärdigt behölls de 

teman som studieförfattarna ursprungligen hade satt upp. Tredjebedömaren satte in samma citat 

under samma teman, dock namngavs samtliga teman olika. Även kategoriernas namn skiljde sig 

åt, men innehållet var detsamma.  

 

Mätresultat för bullervärden 

Resultaten från bullermätningarna vid de två förskolorna är likartade (se tabell 3 och 4). Vid 

matsituationen pendlar bullernivån mellan 60-78 dBA. Då matrummet aldrig blir tomt på barn 

eller pedagoger är det inte möjligt att få fram ett värde för rummets ljudnivå då det är tomt. När 

samtliga rum är tomma är resultaten liknande, men hallen (se tabell 3) på förskola 1 har ett 

mycket högre värde vilket beror på att torkskåpet är igång. Då barnen är på väg in i hallen 

varierar ljudnivån mellan 70-85 dBA (se tabell 4). 

 

Vid mättillfället av lekrum och lekhall är det olika många barn i rummen. Ljudvolymen i lekhallen 

(se tabell 3) uppmäts till 65-81 dBA med fem barn som leker och lekrummets (se tabell 4) 

ljudvolym pendlar mellan 75-95 dBA när 18 barn befinner sig i rummet. 

 

 Tabell 3. Mätresultat på en avdelning på förskola 1. Sju barn och tre pedagoger var närvarande 

vid mättillfället.  

Rum Tomt Med barn och personal 
Matrum/samlingsrum Ej tillfälle att mäta 60-78 dBA 
Lekhall 42 dBA 65-81 dBA 
Lekrum 47 dBA 66-85 dBA 
Hall 61 dBA Ej tillfälle att mäta 
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Tabell 4. Mätresultat på en avdelning på förskola 2. 18 barn och tre pedagoger var närvarande vid 

mättillfället.  

Rum Tomt Med barn och personal 
Hall 40 dBA 70-85 dBA 
Matsalen 45dBA 60-80 dBA 
Lekrum 35 dBA 75-95 dBA 

 

Tematisk analys 

Den tematiska analysen utmynnade i fyra teman med olika kategorier (se figur 1). De fyra temana 

är kunskap, miljö, ljudens påverkan och strategier. Under vardera tema finns kategorier listade. 

Dessa teman utgör rubriker i resultatredovisningen och kategorierna är  underrubriker. Nedan 

följer en figur  över de teman och kategorier som analyserats fram.  

 

Figur 1. Figur över de teman och kategorier som framkom vid analysen. 

Kunskap  

Vid intervjuerna framkom att informanterna hade bristfälliga kunskaper om röst och 

röstergonomi. 

 

Röst.  För förskolepedagogerna innebär röst att göra sig hörd och kommunicera med 

andra. De förstår inte vad röst är men vet vad rösten används till.  

 

Vid fråga om vad pedagogerna tänker på när de hör ordet röst säger förskolepedagog 6: 

”högljudda röster…att göra sin röst hörd” 
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Röstergonomi. Informanterna hade  aldrig hört talas om ordet röstergonomi och 

heller inte fått utbildning inom detta, men de resonerade sig tillsammans fram till en förståelse av 

begreppet genom att associera till arbetsställning. 

 

Förskolpedagog 2 säger:  

”jag kan tänka mig att det handlar om att man ska använda rösten på rätt sätt kanske. Jag vet inte”, medan 

förskolpedagog 4 säger: ”…typ att alltså hörseln inte ska skadas..”. 

 

Vad gäller utbildning i röstergonomi tycker de intervjuade på den ena förskolan att vissa i 

personalen skulle behöva det och att det vore bra för barnen då det finns flera som pratar väldigt 

högt och låter ansträngda. De intervjuade på den andra förskolan känner däremot inte att det är 

viktigt med utbildning i röstergonomi då de är mer oroliga för hörseln. 

 

Miljö 

Förskolepedagogerna nämner olika faktorer som bidrar till en hög bullernivå. Vilket rum barnen 

och förskolepedagogerna befinner sig i och om de är inne eller ute, påverkar hur bullernivån 

upplevs. 

 

Bullerkälla. Personalen upplever att det är väldigt hög ljudvolym på förskolorna, vilket 

mestadels beror på barnen. Samtliga deltagare berättar att det finns barn som skriker istället för 

att hålla en normal samtalston trots att bakgrundsljudet är lågt. 

 

Förskolpedagog 1: 

”fast det är ju så med barn att om det börjar för då ska de ju göra sig hörda och då blir det bara mer och mer så 

att. Jag tror inte det är så mycket andra ljud som påverkar mer än barnen och att barnen i sin tur påverkar 

varandra”. 

 

Ljudvolymen beror även på hur många barn det är i gruppen, vad det är för aktivitet och vilket 

rum barnen befinner sig i. Förutom de ljud barnen skapar har även leksaker, torkskåp och skrap 

av stolar en stor påverkan på ljudmiljön. 

 

Inomhus. På ena förskolan finns en lekhall och på den andra ett lekrum. Vid aktivitet i  
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dessa rum upplever pedagogerna att ljudvolymen blir väldigt hög. I andra rum, där barnen 

exempelvis ritar och spelar spel är ljudvolymen betydligt lägre. 

 

Utomhus. Förskolepedagogerna tycker att ljudmiljön är bättre ute än inne. På grund av att 

 ljudet försvinner lägger man inte märke till att det är högljutt på samma sätt som man gör inne.  

 

Förskolpedagog 2: 

”fast man hör ju om man t ex är ute och går på sin rast eller något och går runt här och man närmar sig gården 

så hör man ju hela tiden att det låter väldigt mycket som man inte tänker på när man är här inne på gården.” 

 

Kommunikationen mellan barn och pedagog minskar ute vilket den ena förskolan tror beror på 

att barnen sysselsätter sig bättre ute, att barnen har större utrymme och därmed att konflikter 

minskar. 

 

Arbetsmiljö. Förskolepedagogernas arbetsmiljö ger dem inte tillfälle att ta pauser förutom  

då de har rast, men då många på förskolan har rast samtidigt är det sällan tyst. Samtliga deltagare 

uppger att de gärna tar en promenad eller sätter sig vid datorn istället för att sitta i 

personalrummet. De uppger att de vill ha det tyst och lugnt, men även slippa prata. 

 

Förskolpedagog 3: 

”..för jag kan ju ofta vända i dörren och ´äsch, usch vad dom pratar´” 

 

Ljudens påverkan.  

Ljudvolymen påverkar förskolepedagogerna på flera sätt. De upplever att de blir trötta i både 

huvud och öron. Pedagogerna berättar att även barnen påverkas vilket visar sig genom att barnen 

klagar på att andra skriker. Barnen brukar också gå undan, hålla för öronen eller be om viskleken 

när de upplever att ljudnivån är för hög. 

 

Röst. Pedagogerna upplever att de ofta måste använda sig av en hög röststyrka,  

uppskattningsvis under sammanlagt en timme fördelat under hela arbetsdagen. Den höga 

röststyrkan sänks inte trots att omgivningens ljudnivå sänks. 
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Förskolpedagog 5: 

”…min sambo brukar ju säga det när jag kommer hem att jag ska sluta att prata så högt han tycker jag pratar 

jättehögt”. 

 

Pedagogerna har en förmåga att höja rösten mer när de pratar med kollegor än med barnen. Att 

de gör detta uppger deltagarna bero på att det finns en medvetenhet om att sänka rösten vid 

kommunikation med barnen.  

 

Barnen upplevs använda en hög röststyrka under stora delar av dagen och förskolepedagogerna 

uppger att barnen är tvungna till detta i större utsträckning än de själva. 

 

Förskolepedagogerna verkar medvetna om vilka riskfaktorer som kan leda till röststörningar och 

de nämner flera, som stressiga situationer, hög ljudnivå, prata med stark röst, skrika till varandra 

och om man är spänd. Trots att en av deltagarna vid ett tillfälle har haft en röststörning då hon 

tappat rösten är deltagarna inte oroliga över att få en röststörning. Däremot finns en större oro 

över att drabbas av tinnitus. Samtliga deltagare nämner att många inom yrket drabbas av tinnitus, 

men det är de nyutbildade som är mest oroliga för att själva råka ut för detta. 

 

Samtal. När det är en hög ljudvolym på förskolan uppger pedagogerna att det är lättare att 

samtala med vuxna än en barngrupp, detta för att många barn blir ofokuserade på grund av 

bullret. 

 

Även förståelsen påverkas av ljudmiljön. Pedagogerna uppger att de lätt tappar fokus och har 

svårt att koncentrera sig på en sak, speciellt då många barn vill ha uppmärksamhet samtidigt.   

 

Förskolpedagog 5 säger att det är svårare att förstå barn än vuxna när ljudnivån är hög: 

”Jag skulle tro att det har att göra med att vuxna lärt sig prata tydligt och med mer artikulation…använder lite 

kroppspråk också kanske…”. 

 

Kommunikation vid flerspråkighet. Förskolepedagogerna på den ena förskolan uppger att 

det krävs mer tydlighet från personalen vid kommunikation med barn som har annat modersmål 

än svenska. Då det är mycket ljud omkring anser de att både barn och förskolepedagoger blir mer 

okoncentrerade vilket påverkar förståelsen hos båda parter. På den andra intervjuade förskolan 
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uppger pedagogerna att det främst är språket och inte ljudvolymen som påverkar 

kommunikationen med flerspråkiga barn. 

 

Socialt. Ljudnivån på förskolorna påverkar förskolepedagogerna även på fritiden då de är 

trötta i huvudet, halsen och öronen. De uppger att de vill ha det tyst hemma och gärna undviker 

att prata med folk. 

 

Förskolpedagog 4: 

”ja men jag kan vara såhär att jag ska åka och handla efter jobbet då kan jag tänka såhär att jag väljer inte 

affären som ligger vid mig för då kommer jag träffa någon som jag känner och då måste jag prata och jag orkar 

inte prata”. 

 

Den intervjuade personalen på en av förskolorna upplever ett samband mellan antalet barn på 

förskolan och hur social man är när arbetsdagen är slut. Om det är färre barn på förskolan än 

vanligt säger de sig vara mer sociala på fritiden än när alla barn är där. 

 

Strategier 

För att sänka ljudnivån använder sig båda förskolorna av flera olika strategier. Dessa kan vara att 

gå ut, dela upp barnen i fler rum och i mindre grupper, leka viskleken samt påminna barnen om 

att prata med den lilla rösten. 

 

Leksaker och möbler är en stor bidragande faktor till den höga ljudnivån, därför har de bytt ut 

träklossar och andra hårda leksaker till mer mjuka material. Förskolorna har även bullerdämpade 

bord. För att reducera ljudkällor har de också tagit bort leksaker som låter. Vid 

inskolningsperioderna ökar ljudnivåerna betydligt och det kan då hända att förskolpedagogerna 

använder sig av öronproppar. Andra strategier de oftare använder sig av är att försöka använda 

tecken istället för tal, förstärka det de säger med kroppsspråk samt vara nära barnen och ha 

ögonkontakt med dem.  De försöker även att prata tystare med barnen då de märker att barnen 

följer efter. 

 

Förskolpedagog 2: 

”då ska man ju försöka sänka rösten själv och prata lugnt och lite tystare för barn gör inte som du säger dom gör 

som du gör” 
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Förbättring. På frågan om de önskar att någonting i arbets- och ljudmiljön varit 

annorlunda svarar den ena förskolan att de önskar mer bullerdämpande hjälpmedel som t ex 

ljudabsorbenter på väggarna. Samtliga pedagoger önskar att barngrupperna vore mindre. 

Förskolepedagogerna upplever en frustration över de stora barngrupperna, och förskolpedagog 1 

uppger att myndigheter och forskare inom ämnet diskuterat att barngrupperna måste bli mindre, 

men att det är pengarna som styr. Pedagogerna anser att en stor barngrupp påverkar ljudmiljön 

negativt och de tror även att arbetet med flerspråkiga barn skulle underlätta om barngrupperna 

var mindre.  

 

Förskolpedagog 5: 

”ja för det har jag funderat mycket kring vad det beror på och det är mitt mest logiska svar för vad är det som har 

ändrats egentligen? Jo det är mer barn på mindre utrymmen som ska skrika och tjimma och doa och alla vill 

höras” 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Den största bidragande faktorn till ökad ljudnivå på förskolor är andra människors röster 

(Lindström et al., 2009). I våra intervjuer uttrycker deltagarna att det som låter mest är ljuden från 

barnen. Det har visat sig finnas en koppling mellan antalet barn och bullernivå och detta 

framkommer också i intervjuerna med pedagogerna som uppger att ju fler barn det är under en 

dag, desto mer ljud är det och desto tröttare blir pedagogerna efter arbetsdagens slut. Andra 

faktorer som pedagogerna upplever påverkar bullernivån är vilken aktivitet som utförs samt vilket 

rum barnen befinner sig i. 

 

Inom temat kunskap kan flera aspekter innefattas. I föreliggande studie låg fokus på kunskap 

inom röst och röstergonomi då samtliga förskolepedagoger som deltog i studien uppvisade 

bristande kunskaper om vad röst är. Deltagarna uttrycker en större oro över att komma att 

drabbas av tinnitus och andra hörselnedsättningar än röststörning och den största oron återfinns 

hos de yngre förskolepedagogerna. Dessa pedagoger är även de som har högst utbildning. Det är 

därför svårt att avgöra huruvida oron är relaterad till  ålder eller om det är utbildningen som ökat 

förståelsen av effekter av buller på hörseln. Det skulle kunna vara så att de yngre pedagogerna är 

oroliga för att behöva ha tinnitus hela livet, medan de äldre möjligtvis tror att de inte kommer att 
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drabbas då de inte råkat ut för det än. Att oron generellt är större vad gäller hörselnedsättning 

kan bero på att åtgärder på förskolor syftat till att skydda pedagogernas hörsel snarare än röst 

men även att begreppet hörsel är mer konkret än röst, vilket naturligt medför en större kunskap i 

detta område.  

 

Röstergonomi var ett begrepp som ingen av deltagarna hört talas om. De gissade sig fram till vad 

detta kunde innebära genom att tänka kring bland annat arbetsställning, men de var väldigt 

osäkra. Då förskolepedagogerna inte vet vad röst är kan det tänkas att de inte heller vet hur 

rösten påverkas av miljön och att tala på ett röstbelastande sätt. Den intervjuade personalen på 

ena förskolan skulle inte ha något emot en utbildning inom ämnet då det finns barn och personal 

som pratar väldigt högt och har en ansträngd röst. Det är just dessa faktorer man vill eliminera 

med ökad kunskap om röstergonomi (Sala et al., 2012). Då förskolepedagogerna har ett 

röstkrävande yrke skulle utbildning inom röstergonomi kunna minska förekomsten av 

röststörningar (Sala et al., 2012). På den andra förskolan var den intervjuade personalen mindre 

intresserad av detta då de var mer oroliga för hörseln, men även hörseln inbegrips i viss mån i 

begreppet då det handlar om att eliminera buller (Sala et al., 2012).  

 

Att förskolepedagoger inte får någon som helst utbildning inom röstergonomi känns märkligt just 

för att de använder sin röst varje dag och att rösten är ett av deras viktigaste arbetsverktyg. 

Framtida röststörningar skulle kunna minskas hos både barn och vuxna om utbildning och 

medvetenhet om sin egen och andras röster förbättrades. 

 

Vad gäller riskfaktorer till en röststörning verkar pedagogerna dock medvetna om det. Faktorerna 

de nämner är sådana som finns i stor utsträckning i deras arbetsmiljö, exempelvis stressiga 

situationer, hög ljudnivå och att behöva skrika. Trots detta är ingen orolig för att drabbas av en 

röststörning. Även detta skulle kunna bero på en bristande kunskap vad gäller röst. Det verkar 

som att pedagogerna inte riktigt vet vad röst innebär och har därför svårt att också förstå vad en 

röststörning kan ha för påverkan på arbets- och vardagslivet. 

 

I intervjuerna nämner en förskollärare att hon även när hon kommer hem använder sig av en hög 

röststyrka trots att ljudnivån runt omkring inte alls är hög. Detta har visat sig vara ett vanligt 

beteende hos just förskollärare (Lindström et al., 2009) vilket kan bero på att de har vant sig vid 

att producera röst med ett högre subglottalt tryck och med mer spända stämband vilket leder till 

just en hög röststyrka och ett ogynnsamt sätt att producera röst.  
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En förskolemiljö innebär mycket lek och därmed många plötsliga, överraskande ljud. Dessa ljud 

kan leda till att uppmärksamheten vänds från det man för tillfället fokuserar på till bullerkällan 

(Kjellberg, 1990). Ljudet på förskolorna påverkar förskolepedagogerna på flera sätt vilket 

beskrivits i resultatdelen under temat ljudets påverkan. Bullret påverkar dock inte bara 

pedagogerna, utan även barnen som blir trötta. Att utföra en uppgift blir både svårare och mer 

ansträngande om bullernivån är hög (Kjellberg, 1990). Pedagogerna nämner i intervjuerna att de 

lätt tappar fokus och har svårt att koncentrera sig på en sak, vilket i sin tur kan påverka 

kommunikationen negativt. 

 

Om ljudmiljön påverkar kommunikationen med flerspråkiga barn råder det delade meningar om 

på förskolorna. Personalen på den ena förskolan anser att ljudmiljön påverkar så att båda parter 

blir mer okoncentrerade. Detta i sin tur påverkar förståelsen, särskilt för de flerspråkiga barnen. 

Detta stämmer överens med Kjellberg (1990) som beskriver att plötsligt buller gör att 

uppmärksamheten riktas till bullerkällan. Detta överensstämmer även med vad Smith Abou 

Chachra et al. (2010) funnit i sin studie där flerspråkiga talare har större svårigheter att uppfatta 

språk i bullriga miljöer. Den intervjuade personalen på den andra förskolan anser att det är 

språket och språkkunskaperna och inte ljudvolymen som påverkar förståelsen hos båda parterna. 

Att de två förskolorna har olika syn på det här kan bero på att det är svårt att veta vad som är 

hönan och ägget. Språket kan i sig bidra till svårigheter att förstå, samtidigt som ljudmiljön inte 

underlättar förståelsen för någon. Flerspråkiga barn har sämre taluppfattning än andra barn 

(Smith et al., 2010) vilket kan förklara varför det krävs mer av pedagogerna vid samtal med 

flerspråkiga barn. Så är det språket eller bullret som är den stora boven vad gäller förståelse? 

 

De äldre pedagogerna tror att yngre inom samma yrke är mer aktiva och orkar mer samt är mer 

sociala efter jobbet vilket inte är fallet med de yngre informanterna i föreliggande studie. Samtliga 

deltagare känner att de är så trötta i huvud, hals och öron efter en dag på jobbet att de inte vill 

träffa folk när de kommer hem. De undviker till och med att gå till den affär där de vet att de kan 

träffa någon de känner, just för att de inte orkar prata. Kjellberg (1990) beskriver olika effekter av 

bullret, bland annat huvudvärk och trötthet vilket kan förklara varför pedagogerna inte orkar göra 

något när de kommer hem efter en dag på jobbet. Pedagogerna upplever att de orkar mer på 

fritiden om många barn varit frånvarande på förskolan. Detta kan kopplas ihop med Kjellbergs 

(1990) fynd att huvudvärk och trötthet är en bidragande faktor till att de inte orkar med 

aktiviteter på fritiden. Med mindre buller borde pedagogerna också ha mindre huvudvärk och 
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trötthet och orka vara mer aktiva på fritiden. 

 

På förskolorna är rummen av stor betydelse för hur mycket buller som uppstår. Lekhallen är det 

rum som personalen på de båda förskolorna upplever ha högst ljudmiljö, vilket inte kommer som 

en överraskning då barnen får röra sig och leka, springa och spela fotboll i detta rum. Eftersom 

rummet ska tillåta att barnen får leka och låta är det viktigt att det finns ljudabsorberande material 

för att minska efterklangstiden. På en av de intervjuade förskolorna finns det tjocka madrasser i 

rummet, i övrigt är det sparsamt inrett med få ljuddämpande textilier. Dock finns det ett antal 

ljudabsorberande skivor i taket. Ett rum med mycket buller och lång efterklangstid gör det 

problematiskt att använda rösten då det är svårt att göra sig hörd (Sala et al., 2012). Ytterligare en 

faktor som påverkar taluppfattbarheten är avståndet mellan barn och pedagog (Sala et al., 2012). I 

lekrummet på en av förskolorna är rummets area 187m2 vilket innebär att avstånden kan bli 

stora. Dessutom pendlar ljudnivån mellan 65-74 dBA vilket innebär att man måste höja rösten 

väldigt mycket för att göra sig hörd och förstådd. 

 

Vid en matsituation sker mycket kommunikation. När det är tyst i rummet på förskolorna i 

föreliggande studie ligger ljudnivån på 45-52 dBA (se tabell 3 och 4). När barn och personal äter 

ligger ljudnivån på 60-65 dBA och när porslin låter samt när flera personer pratar samtidigt ökar 

ljudnivån till 78-82 dBA. Vid 50 dBA, vilket är gränsvärdet för buller vid talkommunikation 

(Landström, 1999), kan en normal röststyrka användas och 95% av det som sägs hörs på 1 meter 

(Arlinger, 1999; AFS, 2005:16). Vid en ljudnivå på 70 dBA måste en stark röst användas för att 

höras och vid 85dBA måste man skrika (Arlinger, 1999; AFS, 2005:16). Detta innebär att barn 

och personal nästintill måste skrika för att kunna göra sig hörda då ljudnivån är som högst (Sala, 

et al., 2012). Enligt Sala et al. (2012) innebär det att barn och personal på förskolan måste höja 

röststyrkan med 20 dBA för att höras vid ett samtal vilket i sin tur bidrar till en högre ljudnivå. 

Klingar det mycket från porslin eller är det många som vill prata samtidigt måste man höja 

röststyrkan markantför att kunna höras. 

 

Pedagogerna upplever att ljudmiljön förbättras vid utomhusaktiviteter. De förklarar detta med att 

ljudet försvinner på ett annat sätt ute samt att barnen sysselsätter sig bättre vilket bidrar till 

mindre konflikter och därmed mindre kommunikation mellan barn och pedagog. Vid utomhuslek 

krävs det en förhöjd röststyrka för att göra sig hörd. Det är ofta långa talavstånd ute och ljudet 

reflekteras inte på samma sätt som inomhus (Sala et al., 2012). Anledningen till att 

förskolpedagogerna uppfattar ljudmiljön som mer lätthanterlig utomhus kan bero på att ljudet 
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försvinner iväg och inte koncentreras till en viss yta, precis som de själva säger. Däremot ökar 

riskerna för överansträngning av rösten då avstånden blir betydligt längre och att ljudet 

försvinner på ett annat sätt. Det förekommer även mycket buller från natur och omgivning ute 

(Sala et al., 2012) som man antagligen inte tänker på. Ju längre avståndet är desto starkare 

röststyrka krävs. Ökar avståndet med 6 meter måste röststyrkan ökas med 12 dB (Sala et al., 

2012). Ljudmiljön upplevs av de intervjuade pedagogerna som mer lätthanterlig ute än inne men 

enligt Sala et al. (2012) ställs det större krav på rösten ute. Pedagogernas bristande kunskap om 

röst och att deras fokus verkar ligga kring att skydda hörseln kanske gör att de inte är medvetna 

om den ökade röstbelastningen för att höras ute. 

 

Samtliga förskolepedagoger är medvetna om olika strategier för att minska bullret på förskolan 

och nämner bland annat öronproppar och tennisbollar på stolsben för att minska skrapet. 

Förskolepedagogerna tillämpar inte dessa själva utan de använder andra strategier. Ett av dessa 

sätt är att påminna barnen om att prata tystare, men även att de själva agerar förebilder och pratar 

tyst med barnen då de märkt att barnen tar efter. Pedagog 2 på förskola 1 säger att barn gör som 

du gör, inte som du säger vilket är precis det Jonson och Stenkvist (2008) nämnt som en av de 

viktigaste åtgärderna för att minska bullernivån på förskolan. Förskolorna har även 

bullerdämpade bord, men önskar fler ljudabsorbenter till förskolorna. Leksaker som låter, hårda 

klossar och liknande har tagits bort på förskolorna då de bidrog till en extrem ökning av 

bullernivån.  

 

Janols (1986) beskriver att barngruppen kan delas upp för att underlätta kommunikationen, även 

detta gör båda förskolorna. Förskolorna försöker även ha ögonkontakt med barnen genom att gå 

ner på deras nivå, detta styrks av Persson och Tano (2005) som anser att ögonkontakt är den 

viktigaste beståndsdelen för att få en fungerande kommunikation. 

 

Samtliga förskolepedagoger önskar att barngrupperna var mindre då ljudmiljön påverkas negativt 

i så stor grupp. De tror även att detta skulle underlätta arbetet med de barn som har annat 

modersmål än svenska. Förskolepedagogerna upplever en frustration över gruppernas storlek då 

myndigheter sagt att barngrupperna måste bli mindre, men trots det är det pengarna som styr 

utvecklingen i fel riktning. De stora barngrupperna är en riskfaktor för att utveckla röststörningar 

då det krävs en hög röststyrka för att överrösta alla ljud (Sala et al., 2002). 
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Metoddiskussion 

Sättet att intervjua på fungerade bra då deltagarna i gruppen troligtvis kände sig mer bekväma än 

vid en individuell intervju. Detta ledde till mer spontana och uppriktiga uttalanden. Då frågorna 

oftast bidrog till en diskussion bland deltagarna anser författarna att man får ett bredare innehåll 

än vid individuella intervjuer. Dock finns en risk att deltagare som var mindre pratglada hamnar i 

bakgrunden, vilket hände under intervjuerna i föreliggande studie. Samtliga deltagare pratade och 

deltog i diskussionen, men några pratade betydligt mer än andra. 

 

Vid utformning av intervjuguiden följdes de principer som listats i Rook et al. (2007). Författarna  

har gått in i projektet utan några fördomar vilket var viktigt vid utformandet av frågorna och inte 

tagit för givet att det är bullrigt på förskolan, utan snarare undrat om det är bullrigt på förskolan. 

Frågorna formulerades så öppna som möjligt under intervjun för att inte begränsa svaren. Dock 

är inte alla frågor i intervjuguiden öppna, vilket kan ha bidragit till mindre diskussion och färre 

personliga åsikter från förskolepedagogerna kan i sin tur ha uttryckts. Då studien ingår i ett större 

projekt som har sin inriktning på just röst, buller och kommunikation föreföll det naturligt att ha 

frågor om dessa områden i intervjuguiden. Detta kan ha bidragit till att alla frågor inte är öppna, 

vilket i sin tur kan ha lett till mindre diskussion samt färre personliga åsikter från 

förskolepedagogerna 

  

Vad gäller gruppkonstellation i intervjuerna kan det diskuteras huruvida resultatet hade påverkats 

om grupperna blandats med pedagoger från de olika förskolorna. Mer diskussion hade 

förmodligen uppkommit då de har mer olika upplevelser än vad pedagogerna från samma 

förskola har. Troligtvis skulle det diskuteras något annorlunda ämnen än vad intervjuer med 

pedagoger från samma förskola hade gjort. Rent praktiskt hade detta antagligen inte varit möjligt 

då intervjuerna skedde på arbetstid. 

 

Då förskolorna besöktes för dokumentation av miljö och bullermätning kunde ett annat 

arbetssätt ha tillämpats. Då samarbete skedde med ytterligare en grupp studenter delades arbetet 

upp mellan studentgrupperna. Detta ledde till att vardera gruppen endast observerat en förskolas 

ljudmiljö och sedan meddelat resultatet till den andra gruppen. Det hade varit underlättande och 

tidsbesparande om mätningarna gjorts i samband med intervjuerna. Det hade också givit ett mer 

tillförlitligt och verklighetstroget resultat om mer tid tillbringats på förskolorna vid mätningen 

samt om mätningen skett i alla avdelningar på förskolan. 
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Mätvärdena för förskola 1 var troligen inte helt representativa då mer än hälften av barnen samt 

några ur ordinarie personalstyrkan var frånvarande på grund av sjukdom. 

 

Slutsats 

Deltagarna i denna studie har på flera sätt påverkats av den höga ljudnivån på förskolorna, men 

de är inte medvetna om alla riskfaktorer som följer med den höga ljudvolymen. En av 

riskfaktorerna är röst och hur deras röster kan påverkas av bullret. Att de inte vet hur rösten 

påverkas tyder på en okunskap inom detta ämne och att detta är något som måste förändras. 

  

Pedagogerna har tillämpat flera strategier för att sänka bullernivåerna på förskolorna, men de 

anser inte att det räcker. De önskar att barngrupperna blev mindre och att fler bullerdämpande 

material fanns att tillgå. Genom att minska barngrupperna kan en sänkning av ljudnivån ske vilket 

då leder till en gynnsam miljö för rösten och att kommunikationen med de flerspråkiga barnen 

förbättras.  

 

Framtida studier 

Ytterligare studier behövs kring effekten av buller på kommunikation, hörsel, röst och 

stressreaktion hos både barn och vuxna. Särskilt bör man studera hur personer med annat 

modersmål än svenska påverkas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 intervjuguide 

 

Inledning 
Fråga hur många barn det finns i gruppen, berätta om sig själva (som lärare, inte personligt), hur 
länge har de jobbat på denna förskola, hur länge har de arbetat som lärare? 
Vad tänker ni på när jag säger ordet röst? 
Vet ni vad röstergonomi är? 

- Har ni hört det förr? 
-         Har ni fått någon utbildning inom detta? 
-         Önskar ni att ni fått utbildning inom detta? 

Har ni någonsin haft en röststörning? 
Vad tror ni att det finns för riskfaktorer som kan leda till röststörningar? 

-         relaterat till hälsa 
-         personlighet 
-         miljöpåverkan 

Förekommer bakgrundsljud på förskolan? 
Hur upplever ni ljudmiljön på förskolan? 

-         Är det bullrigt? Vad är det som bullrar och när är det bullrigt? 
(Brukar barnen nämna något om ljudmiljön?) 

Hur upplever ni att samtal i grupp påverkas av ljudmiljön? Är det någon skillnad när man 
pratar med barn eller vuxna? 

-         Upplever ni att förmågan att förstå varandra/barnen påverkas när det är mycket ljud 
omkring? 

-         Upplever ni att kommunikationen påverkas när ni pratar med barn/personal med 
annat modersmål? Är det svårare för er att göra er förstådda/förstå? 

Har ni några strategier för att motverka höga ljudnivåer? 
- Vad? Hjälper det? 
Finns det någonting som underlättar kommunikationen med barnen i arbetsmiljön? 
Önskar ni att någonting i ljud-och kommunikationsmiljön var annorlunda? 
- Vad skulle kunna göras bättre? 
Upplever ni skillnad på kommunikation: 

-         ute/inne? 
- skillnad i olika rum? Mer buller i vissa rum? 
Påverkar ljudmiljön på arbetet er på fritiden? (tinnitus, huvudvärk, hörselskador). Oroar 
detta er? 

-         (Händer det att ni talar mindre med vänner, grannar, släktingar efter en dag på jobbet? 
(har ljudmiljön på arbetet fått några konsekvenser för dig på fritiden (tinnitus, huvudvärk, 
hörselskador) 

Smala frågor 
- Hur långa avstånd pratavstånd är det när ni pratar med varandra/barnen? 
- Finns det möjlighet att ha tillräckliga många pauser mellan pratandet? Tar ni pauser? 
- Hur ofta känner ni er tvungna att använda hög röststyrka (min/dag)? 

-         I relation till er uppskattning, är barnen tvungna att använda hög röststyrka (om ja, hur 
mycket/ofta)? 
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Bilaga 2 informationsbrev     

 

Hej enhetschef på förskolan, 

Vi är fyra logopedstudenter som nu går terminen 5 på 

logopedprogrammet på Linköpings Universitet som är 

intresserade av att komma till er förskola för att intervjua personal 

och fem-åriga barn angående buller, röst och kommunikation. 

Intervjuerna kommer att ske i grupp för både personal och barn. 

Det är viktigt att både personal och barn från förskolan kan delta. 

Deltagandet är helt frivilligt. Vad gäller barnen kommer föräldrar få 

lämna sitt godkännande efter att de informerats skriftligt och för 

vuxna lämnas godkännandet i samband med intervjun. 

Intervjuerna kommer att ta ca en timme. Studien ingår i ett större 

Nordisk projekt ”How does it work? Voice, speech and 

communication”. I studien ingår också en kort intervju angående 

lokaler samt en bullermätning. 

Vi förstår att det kan vara svårt att flera ur personalen går ifrån 

barnen samtidigt men att det eventuellt kan lösas genom att en del 

av barnen intervjuas samtidigt i annat rum. Vi är fyra personer 

varav två intervjuar barnen och två intervjuar personalen. Vi är 

öppna för förslag hur vi tillsammans kan lösa detta på bästa sätt. 

Intervjuerna kommer att sammanfattas och bli underlag för två 

kandidatuppsatser, en med personalfokus och en med fokus på 

barnens åsikter. Såväl förskola som personer som deltar kommer 

att avidentifieras. Data kommer att förvaras på enheten för 

logopedi på Linköpings universitet i fem år. 

Vi återkommer per telefon inom två veckor för besked.  

Har ni några frågor är ni mer än välkomna att höra av er till oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Malin, Erica, Anna och Ronja 

 

Barnprojektet: Malin Eriksson xxxxx@student.liu.se 07xxxxxxxx 

Personalprojektet: Anna Karlsson xxxxx@student.liu.se 

07xxxxxxxx 

Handledare: Docent Anita McAllister, enheten för logopedi, 

Linköpings Universitet 
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Bilaga 3 godkännandeblankett 

 

Godkännande för medverkan i kandidat-uppsatsen ”ljudmiljö och 

kommunikation på förskola ur ett lärarperspektiv” 

Vi går femte terminen på logopedprogrammet i Linköping och skriver en kandidat-uppsats 

som kommer att studera om ljudmiljön påverkar kommunikationen på förskolan.  Vi önskar 

att få besöka er arbetsplats för att göra en gruppintervju samt mäta ljudnivån i olika rum.  

Intervjun kommer att spelas in för att identifiera viktiga områden kopplat till kommunikation 

och ljudmiljö. Alla deltagare avidentifieras och kodas. Inspelningen kommer att lagras på 

enheten för logopedi vid Linköpings universitet i fem år och kan komma att ingå i ytterligare 

forskning. Resultatet från intervjun kommer att publiceras i uppsatsen men utan att någon 

individ kan identifieras av utomstående. Medverkan är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. Om ni väljer att avbryta er medverkan kan redan insamlat material komma att 

användas i studien. 

 

 

_____________________________________ 

Ort och datum 

 

 

___________________________________________________ 

Underskrift deltagare 

 

 

___________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

Vid frågor kontakta logopedstudenterna: 

Ronja Nikkanen Johansson, xxxxx@student.liu.se, tel. xxxxxxxxxx 

Anna Karlsson, xxxxx@student.liu.se, tel. xxxxxxxxxx 

 

Ansvarig handledare: Anita McAllister, docent, logoped, xxxxx@liu.se 
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