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Sammanfattning 
 

Studier har visat att höga bullernivåer kan vara skadliga för såväl röst, hörsel och språklig 

inlärning som andra kognitiva förmågor. Höga ljudnivåer kan bidra till ett hyperfunktionellt 

röstbeteende som kan ge kroniska besvär. Barns röstorgan kan vara särskilt sårbara då de ännu 

inte är fullt utvecklade. På många förskolor är bullernivån hög och ogynnsam för både barn och 

personal och  därmed utgör de båda en riskgrupp för att utveckla röstbesvär och hörselskador. 

 

Föreliggande studie består av ljudnivåmätningar av två förskolors lokaler samt 

fokusgruppsintervjuer av 16 femåriga barn. Syftet var att kartlägga hur barnen upplever buller 

och kommunikation på förskola samt relatera det till uppmätta ljudnivåer. Studien ingår i ett 

större nordiskt projekt. 

 

Resultatet visar att barnen förefaller ha viss kunskap om bullrets påverkan på hörseln men inte 

alls på rösten. Barnens utsagor speglar att de har viss kunskap om att buller försvårar 

kommunikation och att de föredrar lägre ljudnivåer. Barnen uttrycker även egna erfarenheter av 

att det ibland är svårt att kommunicera på förskolorna. Resultatet av bullermätningarna indikerar 

också detta. Utifrån föreliggande studies intervjuer framkommer följande tre teman och sex 

underkategorier; egna upplevelser (kroppsliga, emotionella), miljöfaktorer (rumsliga, buller) 

samt strategier (röst, hörsel). Bullervärden mättes i samtliga rum både med och utan barn och 

personal närvarande. Ljudnivåer förekom från 60 till 93 dB(A) med barn och personal i rummen. 

Bullernivåerna låg ofta över 70 dB(A) och det högsta uppmätta värdet var 93 dB(A) i lekrummet 

vid en gemensam fri lek. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn, buller, förskola, kommunikation, röst, röststörning, buller/ljud-mätning, och 

fokusgruppsintervju. 



 
 

   

Abstract 
 

Studies have shown that high levels of background noise are damaging on voice, hearing and 

language learning skills but also affects other cognitive skills. High sound pressure can lead to a 

hyperfunctional and faulty voice use. This can cause chronic voice disorders. The voice organs in 

children may be particularly vulnerable since they are not yet fully developed. The noise level is 

high in many preschools and therefore both children and teachers are at risk for developing voice 

disorders and hearing impairment. 

 

The study consists of sound pressure level measurements and focus group interviews of 16 five-

year-old children in two different preschools. The purpose was to find out how five-year-old 

children experience noise and communication in preschools and relate their opinions to the 

measured sound pressure levels. The study is included in a bigger Nordic project. 

 

The result showed that the children seem to have some knowledge of the effects of noise on 

hearing but not at all of the effects on voice. The statements reflect that they seem to have some 

knowledge about negative effects of noise on communication. The children also express that they 

prefer lower levels of background noise rather than high. The children expressed that they had 

experiences of occasionally having difficulties to communicate in their preschool due to high 

background noise. These statements are supported by the high levels of background noise 

measured in the study. Three themes and six categories were identified from the interviews, they 

were: Own Experiences (Physical, Emotional), Environmental Factors (Spatial, Noise) and 

Strategies (Voice, Hearing).  

 

Sound pressure levels were measured in all rooms with and without the children and teacher’s 

attendance. With children and teachers present noise levels were ranging from 60 to 93 dB(A). 

The noise levels were frequently over 70 dB(A) and the highest noise value was 93 dB(A) in the 

playing room when free play occurred. 

 

Keywords: Children, Noise, Preschool, Communication, Voice, Voice Disorders, Noise/Sound-

Measurement and Focus Group Interviewing. 
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1. Inledning 
 

Buller inverkar ogynnsamt på kommunikationen ur flera aspekter. Det kan bidra till försämrad 

talförståelse hos framförallt barn och vuxna med annat modersmål men även inlärning och minne 

påverkas (Socialstyrelsen, 2009). Buller bidrar dessutom till ett hyperfunktionellt röstbeteende 

som kan ge kroniska besvär (Mattiske, Oates & Greenwood, 1998). Barnröster är särskilt sårbara 

då deras röstorgan ännu inte är fullt utvecklade (McAllister, Lindblad & Södersten, 2008). 

Förskolemiljöer runt om i landet har visat sig ha höga bullernivåer och detta tillsammans med för 

lite kunskap om hur pass skadlig en bullrig miljö kan vara, bidrar till att miljön på förskolor ofta 

är ogynnsam för både barn och personal (Mattiske et al., 1998; Södersten, Granqvist, 

Hammarberg, & Szabo 2002; Socialstyrelsen 2009; McAllister, Granqvist, Sjölander, & 

Sundberg, 2009) 

 

Föreliggande studie syftar till att kartlägga hur femåriga barn upplever ljud- och 

kommunikationsmiljö på förskola. Hur resonerar barn gällande sina röster och hur stor 

medvetenhet har de om sin egen och andras röster? Föreliggande studie ingår i ett större 

samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Island som heter “How does it Work? Voice, 

Speech and Communication” där syftet även är att undersöka hur personal upplever ljud- och 

kommunikationsmiljö på förskola. Målsättningen med projektet är att utbilda lärare och barn 

gällande röst, röstproduktion, röstergonomi samt olika sätt att kommunicera.  

 

2.   Bakgrund 

2.1 Barnröst 
Många anatomiska strukturer är involverade vid röstproduktion s Stämbandens avancerade 

uppbyggnad och muskulära kontroll gör det möjligt att tala och sjunga i olika tonhöjder samt 

variera rösten på många olika sätt (Lindblad, 1992). Rösten bildas av utandningsluft från 

lungorna. Luftströmmen vandrar upp till struphuvudet där stämbanden hackar upp denna till små  
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ljudpulser som sedan färgas av ansatsrörets längd. Håligheternas utformning inuti svalg och 

munhåla skapar resonans. Till sist sätter artikulatorerna, tunga, gom och läppar, en sista prägel på 

rösten (Lindblad, 1992). Dessa strukturer utvecklas från tidigt fosterstadium upp till sena tonåren 

och medför att rösten varierar särskilt mycket under de tidiga åren i livet och under puberteten 

(Södersten, 2008). Exakt när dessa anatomiska strukturer är fullt utvecklade råder dock delade 

uppfattningar om. Den anatomiska utvecklingen innebär därför att det lilla barnet skiljer sig från 

den vuxna i flera avseenden (Södersten, 2008). 

 

Stämbandens uppbyggnad består av det ytliga, mest flexibla lagret som följs av ett något fastare 

mellanliggande lager, i huvudsak fyllt med elastiska fibrer. Innanför detta ligger det tredje och 

fastare lagret som övervägande består av kollagena fibrer. Längst in i stämbandet sitter 

vokalismuskeln som är ännu fastare i sin konsistens (Södersten, 2008). På grund av denna 

uppbyggnad kan rösten optimeras och samtidigt ge mest skydd till den underliggande muskeln 

och därmed skonas stämbanden från onödigt slitage (Lindblad, 2008). 

 

Variationen i röststyrka, grundton och kvalitet finns redan tidigt hos barnet, trots att stämbanden 

ännu inte är fullt utvecklade (Stathopoulos, 2000). De anatomiska och neurologiska skillnaderna 

innebär att små barn inte har samma förutsättningar att kunna producera och kontrollera rösten 

som en vuxen har. Barn som ännu inte har fullt utvecklade stämband verkar också löpa större 

risk för att få stämbandsödem i samband med röstansträngning (McAllister et al., 2008). Utöver 

detta har inte barn lika god motoriskt kontroll vilket gör att olika röstdimensioner påverkas, 

däribland tonhöjd och röststyrka (Colton, Casper & Leonard, 2006).  

 

Vid födseln består stämbanden av endast ett mycket flexibelt slemhinnelager som redan vid cirka 

sex månaders ålder utvecklar ett andra lager. Då barnet är cirka sju år gammalt har de tre 

huvudsakliga ligamentlagren differentierats och det ytligaste lagrets tjocklek är då snarlikt den 

vuxnes (Boseley & Hartnick, 2006). Ovanstående medför att barns stämband inte har ett lika 

utvecklat skydd mot slitage vilket medför att de är känsliga för överdriven och felaktig 

röstanvändning. (Rammage et al., 2001; McAllister et al., 2008). 
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2.2 Röstproblem hos barn 
Många av de röstproblem som vuxna kan drabbas av kan även förekomma hos barn. Exempel på 

röstproblem kan vara stämbandsknottror, papillom, cystor och polyper. Ofta är dessa skador 

relaterade till överdrivet röstanvändande eller en vanemässig hyperfunktionell röstproduktion 

(Colton et al., 2006). Röstens karaktär och kvalitativa egenskaper förmedlar information gällande 

personens larynxstatus men avslöjar även ursprung, emotionellt tillstånd, fysik, ålder och kön. 

Om röstens karaktär och kvalitativa egenskaper är avvikande föreligger ett röstproblem 

(Rammage et al., 2001). 

 

Skillnader mellan barns och vuxnas röstproblem kan delvis förklaras med avseende av de olika 

anatomiska förutsättningarna (Sjögreen & Lohmander, 2008). Enligt Rammage et al. (2001) 

skiljer sig röstproblemen åt mellan barn och vuxna genom att de dessutom kan förekomma i 

samband med bland annat tal- och språkproblematik vad gäller barn. Wilson (1979) menar att ett 

barn har en röststörning om ett av följande symtom förekommer a). störd röstkvalitet orsakad av 

laryngeal dysfunktion som karakteriseras av heshet, skrovel eller läckage; b). hyper- eller 

hyponasalitet; c). en röst som är för svag för att lätt kunna uppfattas eller för hög så att den 

uppfattas obehaglig; eller d). en röstfrekvens i modalregister som är för hög eller för låg relaterat 

till ålder och kön på barnet. Ett röstproblem kan definieras som en röst som är distraherande eller 

så pass obehaglig att lyssna på att den stör kommunikationen (Wilson, 1979). 

 

Den psykologiska, sociala och akademiska påverkan på ett dysfoniskt barn underskattas ofta. 

Diagnosen dysfoni blir vanligen åsidosatt och ses som ett övergående problem (McMurray, 

2008). I en studie visas ungdomar uppfattar  barn med röststörning generellt mer negativt. 

Barnen tillskrivs ofta egenskaper som att vara smutsiga, elaka, svaga, klumpiga, långsamma eller 

sjuka, baserade på deras röster. Resultaten visar att röststörningar påverkar ungdomars 

uppfattning om både personlighet och fysiska drag hos barn negativt (Lass, Ruscello, Harkins 

Bradshaw & Blankenship, 1991). 

 

         2.2.1 Förekomst röstproblem hos barn. Förekomst av heshet bland barn har 

undersökts i flera studier med varierande resultat. De skiftande resultaten beror både på olikheter 

avseende definition av heshet men även på att olika slags metoder av datainsamling har 



 
 

 
 

4 

förekommit (McAllister, et al., 2008). I en svensk undersökning av 205 tioåringar från 1995 

visade resultatet att 14 procent av barnen i undersökningen var hesa. För barn som kommer från 

tätbefolkade städer var prevalensen 21 procent. Kronisk heshet förekom hos sex procent 

(Sederholm, 1995). Prevalensen av dysfoni undersöktes även i en stor engelsk studie med 7389 

stycken åttaåringar. Studien inkluderade både formella bedömningar av logopeder samt 

bedömning gjorda av barnens föräldrar. Resultatet visade att logopederna skattade sex procent 

jämfört med föräldrarnas skattning om elva procent (Carding, Roulstone, Northstone & the 

ALSPAC Study Team, 2006).  

 

Flera studier har visat att röstproblem under barndomen är vanligt förekommande. En studie där 

förekomsten av dysfoni undersöktes bland 304 barn i åldrarna 4-18 år visade att det var vanligast 

förekommande i åldern sju till tolv år och mest förkommande hos pojkar. Under barndomen är 

pojkar ofta mer impulsiva och aggressiva jämfört med flickor vilket i sin tur bidrar till en större 

risk för att drabbas av röstproblem (Garcia Martins, Hidalgo Ribeiro, Zeponi Fernandes de 

Mello, Branco & Mendes Tavares, 2012). Den höga incidensen av hyperfunktionell röstfunktion 

hos pojkar och vuxna män kan tolkas som att skadliga fonationsvanor etableras under 

barndomen. Därmed kan tidig intervention förebygga röstproblem bland den vuxna populationen 

(McAllister, 1997). En hes, dysfunktionell röst kan dessutom påverka barnets självuppfattning 

(Ruscello, Lass & Podbesek, 1988). 

 

 2.2.2 Etiologi till röstproblem hos barn. Röststörningar hos barn beror oftast på 

faktorer såsom bristande teknik, livsstil och psykologiska faktorer (Rammage, et al., 2001). 

Vissa barn tenderar att prata mycket och vanemässigt använda en högljudd röst i många 

situationer. Det kan vara både vid lek eller då barnet är argt men även vid interaktion med familj 

och vänner. Sport eller andra aktiviteter är likaså vanliga tillfällen då skrik eller överdriven 

röstanvändning förekommer. Ett annat riskbeteende som kan komma att påverka rösten är då 

barnet använder den för att göra ljudeffekter vid lek. Dessa ljud ofta innebär en hyperfunktionell 

röstanvändning vilket kan komma att påverka rösten i en negativ bemärkelse (Colton, et al., 

2006). 
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Vissa forskare menar att stämbandsknottror är den vanligaste orsaken till dysfoni hos barn 

(McMurray, 2008). Knottrorna sitter, liksom hos vuxna, mitt på den svängande delen av 

stämbanden och är ofta dubbelsidiga. Dock har de ofta ett mer långsträckt ödematöst utseende 

jämfört med den vuxnes (McAllister, et al., 2008). I och med att knottrorna sitter där 

sammanslagningshastigheten är som störst på stämbandskanten tros de bildas som en effekt av 

överansträngning. Knottror förknippas ofta med högljudda och talföra personer vilket tyder på att 

en intensiv röstanvändning med bristande teknik ökar risken att drabbas av stämbandsknottror 

(Lindblad & Södersten, 2008). 

 

Röstproblem kan även orsakas av miljöfaktorer som buller (Mattiske, et al., 1998). Vid högt 

bakgrundsljud är det naturligt att personer talar högre för att överrösta bullret och göra sig hörda, 

detta kallas Lombardeffekten (Fredholm, 2011). Att höja röststyrka och grundtonsfrekvens på 

detta vis ger ett ogynnsamt röstbeteende som i värsta fall kan ge kroniska besvär (Mattiske, et al., 

1998).  Hyperfunktionell röstanvändning i överdriven mängd innebär en ökad muskelspänning i 

larynx och kan resultera i irritation av stämbanden och senare även i stämbandsknottror eller 

kronisk heshet hos barnen (Wilson, 1979). 

 

2.2.3 Symtom på röstproblem. De vanligaste symtomen vid barnheshet är en 

hyperfunktionell och läckande röst samt att det blir en ansträngning för barnet att tala. Även 

inslag av skrovlighet och skrap kan förekomma (McAllister et al., 2008). Det är vanligt att ett 

barn med stämbandsknottror drabbas av intermittent heshet som förvärras vid kraftig 

röstanvändning och förbättras vid röstvila. I allmänhet förvärras inte graden av heshet med tiden, 

men frekvensen och durationen på problemet kan öka (McMurray, 2008). Läckage gör att 

röststyrkan blir sämre vilket barnet ofta kompenserar med ett ökat subglottalt tryck. Det ökade 

subglottala trycket ger då en ökad press/hyperfunktion i rösten. Taltonläget hos barn med 

knottror är ofta normalt. Detta trots att knottrorna ökar massan på stämbandsplanet vilket borde 

ge ett sänkt taltonläge. Orsaken är troligen att barnet ofta anstränger sig för att låta som det 

gjorde tidigare (McAllister, et al., 2008). 
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2.3 Buller och miljö 
Buller kan definieras som ett oönskat ljud (Johansson & Backteman, 2002) men även som fel 

ljud vid fel plats och vid fel tidpunkt (Murthy, Malhotra, Bala & Raghunathan, 1995). Buller är 

ofta ljud som ofrivilligt påtvingas. På så sätt kan även talande personer i bakgrunden uppfattas 

som just buller (Banbury & Berry, 2005) och den typen anses ofta vara en av de värsta formerna 

av störande ljud (Langdon, 1966). I Socialstyrelsens författningssamling, Allmänna råd om 

buller inomhus (2005) anges riktvärden som bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för 

människors hälsa föreligger. Råden gäller bland annat för lokaler för undervisning. Enligt dessa 

allmänna råd är rekommendationerna för maximalt bakgrundsljud 45 dB(A). För ekvivalent 

ljudnivå, det vill säga en medelljudsnivå under en given tidsperiod är rekommendationen 30 

dB(A) (Socialstyrelsen, 2005).  

  
I Sverige är samhällsbuller den miljöfaktor som påverkar flest människor (Socialstyrelsen, 

2009). Personer som utsätts för höga ljudnivåer riskerar få fysiologiska besvär i form av 

exempelvis permanent hörselnedsättning vid en ekvivalent ljudnivå på 85 dB(A), se tabell 1 

(Miljöförvaltningen, 2005). Särskilt känsliga grupper för bullerexponering är barn, personer med 

hörselskada och äldre, samt personer med annat modersmål (Van Engen &  Bradlow, 2007). 

Buller kan bland annat orsaka försämrad talförståelse, sömnproblem, försämrad inlärning och 

prestation samt fysiologiska stressreaktioner (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Tabell 1. Hörselpåverkan vid olika ljudtrycksnivåer. 

Ljudnivå 

 

Tid Risk 

Ekvivalent 75 dB(A) 
 

Under flera timmar Temporär hörselnedsättning 

Ekvivalent 85 dB(A) 
 

>8 timmar/dag Permanent hörselnedsättning 

Maximalt 100 dB(A)  <1 sekund Permanent hörselnedsättning 
för barn till och med 12 år 

Maximalt 115 dB(A) 
 

<1 sekund Permanent hörselnedsättning 

    (Miljöförvaltningen, 2005)  
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Ifall de värden som presenterats i tabell 1 överskrids, är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder 

för att minska exponeringen av bullret samt utreda orsakerna till det (AFS 2005:16). Det är även 

viktigt att jobba preventivt mot en bullrig arbetsmiljö (Banbury & Berry, 2005). Till exempel kan 

rummen inredas med ljuddämpande textiler och akustikplattor kan installeras i väggar och tak. 

Även en ljudnivåmätare uppsatta i lokalerna kan vara av värde att ha för att uppmärksamma höga 

bullernivåer (Johansson & Backteman, 2002; Banbury & Berry, 2005; Ohlsson, 2008). 

 

Förskolemiljöer är ofta bullriga och i matsalar eller uppehållsrum kan ljudnivåerna ibland vara så 

höga att de överskrider insatsvärdena för buller på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2005). Dessa 

miljöfaktorer tillsammans med för lite kunskap om hur skadlig en bullrig miljö kan vara, 

(Mattiske et al., 1998) bidrar till att miljön på förskolor ofta är ogynnsam för kommunikation 

(Mattiske et al., 1998; Socialstyrelsen, 2005). Bakgrundsbuller maskerar tal (Berglund, Lindvall, 

Schwela & Goh, 1999; Arlinger, 1999; AFS 2005:16) och ger konsekvenser för talaren vid olika 

bullernivåer, se tabell 2 (Södersten & Lindhe, 2011).  

 

Tabell 2. Ljudnivåer och konsekvenser för talaren. 

Nivå 

 

Konsekvenser för talaren 

40 dB(A) 

 

Börjar öka röststyrkan 

55 dB(A) 

 

Normal röststyrka för att höras på 1 meter 

70 dB(A) 

 

Stark röst för att höras på 1 meter 

85 dB(A) 

 

Måste skrika för att höras 

         (Södersten & Lindhe, 2011)  

 

I en studie av McAllister et al., (2009) undersöktes röstkvaliteter hos barn på tre olika förskolor. 

Där påvisades att barnen på den förskola som hade högst uppmätta dB-värden dessutom hade 

högst värden avseende avvikande röstkvaliteter som heshet, läckage och hyperfunktion. 
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Medelvärdet för den ekvivalenta ljudnivån gällande bakgrundsljud på de tre förskolorna var 82,6 

dB(A) med ett intervall på 81,5 till 83,6 dB(A). Förskola nummer två hade det högst uppmätta 

medelvärdet vilket var 85,4 dB(A).  

 

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899, 45 §, beskrivs att 

kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat ”lokaler för undervisning, vård eller 

annat omhändertagande ”. Trots detta finns det inga gränsvärden i miljöbalken för ljudnivåer 

gällande vad förskolebarn kan utsättas för (Miljöförvaltningen, 2005). Arbetsmiljölagen 

innefattar elever från årskurs ett och uppåt, då de betraktas som arbetstagare under skoltid. Det 

innebär att barn i förskola och på fritidshem inte innefattas av lagen eftersom de anses delta i en 

frivillig, icke obligatorisk verksamhet (Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för 

skolutveckling & Socialstyrelsen, 2012). Vikten av att reducera störande ljud kan inte nog 

understrykas. Bullret måste bort för att skapa en god kommunikationsmiljö (Gustafsson & 

Dravins, 2009). 

  

 2.3.1 Påverkan av buller. Hög bullernivå kan bidra till röstproblem då rösten höjs i 

syfte att överrösta bullret. Detta ger ett ogynnsamt röstbeteende som i värsta fall kan ge kroniska 

besvär (Mattiske et al., 1998). Även personlighet och emotioner speglas i röstbeteendet och 

påverkar hur rösten används (Davis, Zhang, Winkworth & Bandler, 1996; Mattiske et al., 1998). 

Sjukdom i röstmekanismen som uppkommer på grund av höga bullernivåer tvingar upp röstläge 

och styrka i ett ogynnsamt läge, särskilt för kvinnor. Hög bullernivå innebär också en stressig 

miljö och stress i sig självt kan vara en utlösande faktor för röstproblem (Mattiske et al., 1998).  

  

I en studie av Hygge, Evans & Bullinger (2002) visas att de språkbundna kognitiva förmågorna 

är mer känsliga för kronisk bullerexponering jämfört med andra kognitiva och mentala förmågor 

(Hygge, Evans & Bullinger, 2002). Då buller maskerar talljud medför det att förmågan att förstå 

tal blir svårare. Äldre personer, personer med hörselnedsättning, barn som håller på att lära sig 

språk samt personer som försöker förstå främmande språk är värst drabbade av detta (Berglund, 

et al., 1999). Då ljudnivån överstiger talets påverkar det uppfattbarheten av tal 

(Miljöförvaltningen, 2005). 
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Flera studier visar på att buller kan orsaka försämrad inlärning. Generellt försämras barns 

inlärningsförmåga, minne och motivationsförmåga mer av långvarig bullerexponering jämfört 

med vuxnas (Socialstyrelsen, 2009). I en studie av Maxwell & Evans (2000) undersöktes 

effekten av kronisk bullerexponering på förskolebarns kognitiva och språkliga förutsättningar för 

läsförmåga. Barnen testades i nummer- och ordigenkänning, bokstavs- och ljudöverens-

stämmelse samt rimförmåga. De blev även bedömda av deras lärare gällande språkförståelse och 

språkanvändning. Barn testades före och efter att skolan installerat ljudabsorberande material i 

taket. Resultatet visade på högre prestation på två av de kognitiva mätningarna då barnen 

vistades i de tystare lokalerna. De bedömdes dessutom ha en bättre språkförmåga jämfört med 

tidigare. Studien indikerar att kronisk bullerexponering påverkar förskolebarns språkliga och 

kognitiva förutsättningar för läsförmåga (Maxwell & Evans, 2000).  

 

Ytterligare en studie som visat på vikten av en tyst arbetsmiljö för barn är den studie som utförts 

av Bradley och Sato (2004). De fann att yngre barn behöver betydligt högre ”Signal-to-Noise 

Ratio”, S/N jämfört med äldre barn och vuxna (Bradley & Sato, 2004). I studien testades barnens 

talförståelse och resultatet visade att de barn som gick i årskurs ett behövde ett S/N på +15,5 dB 

högre än bakgrundsljudet för att uppnå 95 % rätt på talförståelsetestet. Samma siffra för barn i 

årskurs sex var +8,5 dB (Bradley & Sato, 2004).  

 

Ljudnivåer på en redan relativt låg nivå, till exempel där bakgrundsljudet inte är högre än 50 

dB(A), kan vara tillräckligt för att effekt på korttidsminne eller prestation ska kunna påvisas. 

Läsförmågan som ofta kräver en verbal interaktion mellan elev och lärare, förefaller vara mer 

känsligt för buller jämfört med matematikkunskaper (Hygge, 2005). Barn med annat modersmål 

än svenska, barn med hörselnedsättning, barn med läs- och skrivsvårigheter, eller barn med andra 

diagnoser som påverkar uppmärksamheten, är den grupp som löper störst risk att få en försämrad 

inlärning och prestation på grund av buller (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Bakgrundstal mellan andra personer kan uppfattas som buller och störa bearbetning av uppgifter 

som är mer kognitivt komplexa och kräver att verbal information behandlas (Banbury & Berry, 

2005). Bakgrundstal kan till och med ses som den värsta sortens buller (Langdon, 1966). 

Fonologisk bearbetning tillhör kategorin kognitivt komplexa uppgifter och innebär att en 
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människa som lyssnar till en annan person kan bli störd i sin fonologiska bearbetning genom att 

tolka det personen säger medan andra pratar i bakgrunden (Arlinger, 1999; Larsby, Hällgren, 

Lyxell & Arlinger, 2005). Ljudet personen vill höra konkurrerar med ett annat ljud om samma 

kognitiva bearbetningsresurser i hjärnan. Konkurrensen kan påverka tolkningen av ljudet som 

lyssnaren vill höra på ett negativt sätt, i detta fall att det inte uppfattas vad personen säger 

(Brungart, 2001) och dessa personers tal i omgivningen uppfattas då som buller (Banbury & 

Berry, 2005). 

 

2.4 Fokusgrupper  
Fokusgruppsintervju innebär att en grupp människor uppmanas diskutera olika ämnen eller 

specifika frågor. Det är en meningsfull metod att använda sig av i till exempel undersökning 

kring attityder om ett visst ämne och få de deltagande personerna att uttrycka sina tankar kring 

ämnet med egna ord. På så vis är fokusgrupper en mer kvalitativ undersökningsmetod än 

kvantitativ. Likt andra undersökningsmetoder kan fokusgruppsintervjuer bidra till felaktiga 

resultat genom att deltagarnas åsikter påverkas av varandra men dess stora fördel är att 

deltagarna kan såväl instämma som argumentera emot samt utbyta personliga erfarenheter med 

varandra (Kitzinger & Barbour, 1999). 

 

Det kan vara av värde att låta gruppen bestå av fem till sex stycken personer då fler kan göra att 

individuella åsikter får svårt att framföras och färre kan bidra till att det blir svårt att få en 

diskussion. Det finns både för- och nackdelar med att deltagarna känner varandra. Det kan vara 

positivt i det fall personerna känner sig trygga med att våga uttrycka sina åsikter men kan likväl 

bidra till det motsatta. Miljön där fokusgruppen äger rum bör vara bekant för deltagarna så den 

känns trygg och inte gör dem återhållsamma. Viktigt är att börja med öppna frågor som smalnar 

av eftersom. Intervjuaren bör ha en passiv roll och endast leda gruppen framåt utan att själv 

delge sina åsikter då detta kan hämma gruppens egna åsikter. En fokusgruppsintervju bör spelas 

in då det annars kan vara svårt att komma ihåg vad som sagts. Att filma har ännu fler fördelar, då 

även kroppsspråket dokumenteras och vem av deltagarna som yttrat vad. Filmupptagning 

underlättar vid såväl transkriptioner som analys av dynamiska data. Insamlad data transkriberas 

och analyseras sedan enligt en så kallad kvalitativ innehållsanalys. (Kitzinger & Barbour, 1999). 
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2.5 Barnintervjuer 
Barn tänker och uppfattar världen annorlunda än vuxna men vad deras åsikter har för 

konsekvenser i det dagliga arbetet tas inte alltid i beaktelse. Genom att titta på vad det enskilda 

barnet säger i relation till intervjuerna som helhet, ges en karta över den variation av sätt att 

tänka som finns i barngruppen (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2011). 

 

Att formulera frågor till barnintervjuer kräver eftertänksamhet. Barnen har större möjlighet att 

välja inriktning ju vidare frågorna är,  vilket innebär att mindre utrymme ges åt barnen att välja 

inriktning vid mer specifika frågor. Mer preciserade frågor underlättar för barnet att ge uttryck 

för hur det tänker kring det innehåll som det samtalas om. Ju yngre barn som intervjuas, desto 

svårare är det att använda övergripande frågor som uppmanar till att välja inriktning och till 

berättande. De yngre barnen behöver oftast mer specifika frågor för att kunna ge uttryck för sina 

tankar. Det yngre barnet behöver ett konkret material att utgå ifrån i intervjun. Bilder kan hjälpa 

barnet att fokusera på ett bestämt innehåll och de kan med hjälp av bilden associera till något i 

deras egen erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2011). 

 

Det kan vara svårt att veta om barnens svar är genuina eller om det snarare är en upprepning av 

vad de hört från vuxna. Att barnets genuina åsikt framkommer kan ses genom att barnet håller 

fast vid sin uppfattning vid flera tillfällen. Barnens svar kan betraktas som genuina om de inte 

ändrar uppfattning från en situation till en annan (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2011). 

Ytterligare en risk kan vara att barnen endast svarar för att tillfredsställa intervjuaren och inte 

delar med sig av sina egna tankar och erfarenheter, så kallade framsuggererade svar. Andra typer 

av svar intervjuaren bör vara observant på är barns fabulerande, det vill säga när barnen 

fantiserar och hittar på något. Dock ska inte barnets fabuleringar avbrytas för snabbt under 

intervjuns gång då de kan bidra till att barnet kommer in på något som kan vara av intresse för 

intervjun (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2011). 
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur barn i femårsåldern upplever ljud- och 

kommunikationsmiljö på förskola i Sverige. Hur stor röstmedvetenhet har barnen gällande deras 

egna och andras röster och hur uttrycker de sig? 

  

4.  Metod 
Föreliggande studie ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Island där 

syftet är att undersöka hur barn och personal upplever ljud- och kommunikationsmiljö på 

förskolor i dessa länder. En parallell undersökning har genomförts där personal på de 

medverkande skolorna intervjuats.  

 

4.1 Arbetsprocess 
Informationsbrev (se bilaga 1) formulerades och skickades ut till totalt tio förskolors 

enhetschefer. Två förskolor tackade ja efter att de blivit kontaktade och enkäter överlämnades till 

pedagogerna på förskolornas avdelningar för målsmans godkännande (se bilaga 2). 

Frågeformulär formulerades utifrån Rösthandikappindex, RHI (Ohlsson & Dotevall, 2009) då 

fokus i intervjuerna skulle ligga på individnivå och dennes perspektiv. Den så kallade 

trattmodellen tillämpades i intervjun med inledningsvis breda frågor som smalnade av eftersom 

(Kitzinger & Barbour, 1999). Ett mer praktiskt moment fanns ungefär mitt i intervjun då barnen 

fick härma och beskriva hur olika smileygubbar låter. Frågeformuläret omarbetades sedan efter 

korrespondens med den finska kontaktpersonen Leena Rantala och en uppsatsstudent på 

logopedprogrammet i Finland, för att kontrollera att frågorna överensstämde för en slutlig 

version (se bilaga 3). En enklare akustisk bedömning gjordes också på förskolorna utifrån 

skolmiljökort, se bilaga 4 (Rantala, Hakala, Holmqvist & Sala, 2012; Rantala, Hakala, Holmqvist 

& Sala, 2013).  

  

Intervjuerna hölls av författarna själva vid två olika tillfällen med tre olika grupper som både 

filmades och bandades. Första intervjun tog cirka 45 minuter och de två följande cirka 30 
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minuter vardera. Samtliga intervjuer ägde rum på förmiddagen och intervjuarna befann sig på 

plats cirka en halvtimme innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna genomfördes i ett separat 

rum på respektive förskola som var bekant för barnen sedan tidigare. Under intervjun satt båda 

intervjuarna med barnen runt bordet. Deltagarna fick ritmateriel för att hålla sig sysselsatta under 

intervjun. 

 

4.2 Deltagare och förskola 
Totalt medverkade 16 femåriga barn i fokusgruppsintervjuer, fem pojkar och elva flickor från två 

olika förskolor (se tabell 3). Hälften av de deltagande barnen hade svenska som modersmål. På 

förskola ett hölls en intervju med sex flickor. Förskolan bestod av tre stycken tre- till 

femårsavdelningar med 18-20 barn på varje avdelning. 95 procent av barnen på förskolan hade 

ett annat förstaspråk än svenska och fem av de sex intervjuade barnen. På den andra förskolan 

var det tre stycken tre- till femårsavdelningar med 21 barn i varje grupp. Här gjordes intervju två 

och tre med fem barn i varje. I den andra intervjun var det en pojke och fyra flickor. I den tredje 

var det fyra pojkar och en flicka. Tre av tio intervjuade barn hade ett annat modersmål än 

svenska och totalt hade 66 procent av barnen på hela förskolan det. I föreliggande studie fanns 

inget syfte med köns- eller språkfördelning bland intervjugrupperna. Urvalet barn till samtliga 

intervjuer skedde därför slumpvis av pedagogerna avseende vilka av barnen som var tillgängliga 

för stunden. 

 

Tabell 3. Deltagare och förskolor i respektive intervju. 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 

Förskola 1 2 2 

Antal deltagare 6 5 5 

Antal pojkar 0 1 4 

Antal flickor 6 4 1 

Antal barn, annat 

modersmål 

5 1 2 
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4.3 Etiska överväganden 
Målsmän informerades om föreliggande studie i sin helhet och om hur medverkan skulle utföras, 

att denna var frivillig och kunde avbrytas när som helst under intervjuns gång. Målsmans 

godkännande inhämtades därefter för samtliga barns deltagande i föreliggande studie. Deltagarna 

har avidentifierades i uppsatsen och inspelningarna har kodats. Inga obehöriga har haft tillgång 

till materialet. 

 

4.4 Ljudnivåmätning 
Ljudnivåer mättes på de två förskolorna vid ett separat tillfälle. Mätningarna skedde i båda fallen 

vid lunchtid och omfattade endast en av avdelningarna. Rummen som mättes var hall, lekrum 

samt matplats både med och utan barn och personals närvaro. Mätningarna gjordes minst en 

meter från barnen och med ett medelavstånd på cirka två meter. Värdena är därmed inte exakt 

jämförbara men ger en god översikt av den generella ljudnivån på förskolorna. Även en kortare 

akustisk kartläggning av dessa lokaler gjordes utifrån ett skolmiljökort (Rantala et al., 2012, 

Rantala et al., 2013), se bilaga 4. Kartläggningen innefattade bland annat rummets area, takhöjd 

och ljudabsorberande inredning. 

 

Då mätningarna genomfördes på förskola ett var endast sju barn och tre pedagoger närvarande i 

samtliga rum då många barn ej närvarade denna dag på grund av sjukdom. Då ljudnivåerna 

mättes på förskola två var det mellan fem och femton barn och två personal i hallen där barnen 

släpptes in i omgångar. I matsalen befann sig sex barn och en personal och i lekrummet var det 

18 barn och två personal närvarande. 

 

Det fanns ingen närliggande bilväg eller annan specifik bullerkälla i nära anslutning till någon av 

förskolorna och ingen i personalen hade tillgång till röstförstärkare eller mikrofon. Båda 

förskolorna var utrustade med akustikplattor i taket med en tjocklek av 15 millimeter och hade 

en takhöjd på cirka 2,5 meter.  Förskola ett byggdes 1975 och var byggd av trä. Förskola två 

byggdes 1971 och bestod av betongplattor med trä under. 
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4.5 Analys av intervjudata 
Intervjumaterial transkriberades i sin helhet och data sammanställdes citatvis. Citaten 

analyserades sedan enligt en så kallad kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; 

Johannesson, 2012). Enligt modellen skrevs först citaten i sitt originalutlåtande ut och sedan 

gjordes en kondenserad, sammanfattande mening om vad citatet sade. Den kondenserade 

versionen utgjorde sedan grund för att göra en så kallad kodning, det vill säga sammanställning 

av vad citatet avsåg (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna grupperades i sin tur efter 

homogenitet in i kategorier. Enligt Graneheim & Lundman, (2004) kan en kategori till exempel 

svara på frågan “Vad?” och ska präglas av en röd tråd genom koderna. Därefter skapades  teman 

utifrån den underliggande betydelsen av kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De citat som ingick i den kvalitativa innehållsanalysen behölls medan övrigt material lades åt 

sidan då dessa inte ansågs relevanta för frågeställningen. Materialet analyserades av båda 

intervjuarna för en ökad tillförlitlighet och för att bedöma författarnas material tillkallades en 

tredje bedömare. Ett exempel på hur analysen av citaten gått till väga enligt kvalitativ 

innehållsanalys, se tabell 4 nedan. 

 

 

Tabell 4. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman, (2004) samt Johannesson, 

(2012). Exempel på arbetsprocess från meningsenhet till tema. 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Om man 
skriker få man 
ont i öronen” 

skrik gör att 
man får ont i 
öronen 

öronen är 
känsliga för 
skrik 

Egna kroppsliga Upplevelser 
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5. Resultat 

 5.1 Intervjuer 
Utifrån de svar, citat och diskussioner som framkommit i de tre intervjuerna skapades tre teman; 

egna upplevelser, miljöfaktorer och strategier (se figur 1). Varje tema hade också två 

underkategorier. Flera av de citat som nämns i uppsatsen finns exemplifierade i tabell 5 där en 

tydlig bild ges av hur de olika kategorierna och teman framkommit samt ger överskådlighet av 

dessa. En tredje bedömare fick bedöma intervjuarnas material och analys. Det visades att 

resultaten mellan de olika kategoriseringarna överensstämde relativt väl. Den utomstående 

bedömaren hade skapat fler teman men inga nya ämnen framkom. Detta tyder på att föreliggande 

studies kategorisering har något bredare teman och kategorier jämfört med den tredje 

bedömarens kategorisering. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Teman och underkategorier baserat på intervjuerna.	  
	  

 

5.1.1 Tema 1: Egna upplevelser. Barnen svarade på frågor och berättade emellanåt 

om egna erfarenheter och upplevelser kring buller och kommunikation. Gällande röstens 

påverkan av buller föreföll barnen inte ha reflekterat i samma utsträckning som angående 

hörselns påverkan, då återkommande utsagor angående just hörseln framkom ofta.  

 

Kroppsliga: Barnen visade på förståelse för auditiv perception gällande buller och dess påverkan 

på kommunikation. En flicka sade “Om man skriker får man ont i öronen”. Sambandet mellan 

buller och höga ljudnivåer som skadligt för öronen diskuterade barnen återkommande men de 

påvisade ingen förståelse gällande bullrets påverkan på röstapparaten. Dock föreföll de ha viss 

 

Egna	  
upplevelser	  

• 	  Kroppsliga	  
• Emo3onella	  

Miljöfaktorer	  

• Rumsliga	  
• Buller	  	  

Strategier	  

• Hörsel	  
• Röst	  



 
 

 
 

17 

   Tabell 5. Citat från meningsenhet till tema. 

 

 

förståelse för anatomi gällande röstproduktion. På frågan varifrån rösten kommer svarade ett 

barn följande: “Från halsen”. Ett annat barn svarade på samma fråga “Från munnen”. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Från halsen” rösten kommer 
från halsen 
 

rösten kommer 
från halsen 

 
 
 

Kroppsliga 
 

 

 

 

Egna 

upplevelser 

”Om man 
skriker få man 
ont i öronen” 
 

skrik gör att 
man får ont i 
öronen 

öronen är 
känsliga för 
skrik 

”Glad” jag gillar en 
röst som låter 
glad 
 

glada röster 
uppskattas 

 
Emotionella 

”Där flyger 
rösten helt bort 
och då hör 
man inte så 
mycket” 

det är svårare 
att höra 
kompisarna ute 
än inne för där 
flyger rösten 
iväg 
 

ute finns inga 
väggar som 
isolerar ljudet 

 
 
 
 

Rumsliga 
 

 

 

 

 

 

Miljöfaktorer ”Mycket skrik” i matsalen är 
det mycket 
skrik. 
 

det skriks 
mycket i 
matsalen. 

”Man skriker 
hela tiden” 

buller är när 
man skriker 
 

buller kan vara 
att det skriks 

 
Buller 

”Nä, hon 
skriker istället 
så alla barn 
ska höra” 
 

fröken skriker 
så barnen ska 
höra 

man måste 

skrika så man 

hörs 

 
Hörsel 

 

 

 

Strategier ”Mm man ska 
inte prata med 
två man ska 
prata med en” 

en orsak till att 
man inte hör 
ibland kan vara 
att två pratar 
samtidigt 

pratar flera 
samtidigt 
försvåras 
kommunikation 

 
Röst 
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Emotionella: Det framgår inte tydligt om barnen har förståelse för att emotioner färgar rösten 

men en flicka svarar ”Glad” på en fråga angående hur en röst de föredrar låter och en pojke 

svarar ”Skrik” på frågan hur en röst han inte tycker om låter. Då barnen fick frågan om hur en 

till synes arg smiley låter svarade en flicka ”En som skriker för mycket”. När barnen däremot 

fick frågan om hur de själva låter då de är glada satt de leende men verkade inte veta vad de 

skulle svara varpå tillslut en pojke säger ”Hm inget”. De förefaller därför inte ha någon djupare 

förståelse för emotioners påverkan på rösten. 

  

 5.1.2 Tema 2: Miljöfaktorer. Att miljö och omgivning påverkar kommunikation 

framkom emellanåt i barnens reflektioner om än inte i särskilt stor utsträckning. De uttryckte 

dock att skrik kan vara en form av buller. 

 

Buller: Förståelse visades till viss del gällande bullrets påverkan på kommunikation. Barnen 

verkade ha god insikt om att skrik kan uppfattas som buller och att det därmed är något negativt.  

På en fråga om vad buller är för något svarade exempelvis en pojke ”Att man skriker hela tiden”. 

  

Rumsliga: Vad gäller avstånd och röststyrkas påverkan på kommunikation verkar barnen ha viss 

förståelse för detta. En pojke uttryckte att han hade svårt att höra vad hans kompisar säger om de 

pratar lågt eller om de är långt borta från honom. Barnen diskuterade med blandade åsikter om 

det är svårare att höra vad som sägs utomhus eller inomhus. En pojke menade att det är svårare 

att höra vad andra säger utomhus: ”Där flyger rösten helt bort och då hör man inte så mycket” 

medan andra tyckte att det var svårare inomhus. På frågorna inriktade på hur det låter i olika rum 

på förskolan svarade en flicka ”Mycket skrik” när de pratade om matsalen men även i andra rum 

kunde barnen vara högljudda. När barnen tillfrågades om de måste skrika för att kompisarna ska 

höra så svarar en pojke: ”Ja, då vi är långt bort”. Barnen verkar således inte se det paradoxala i 

att skrik är en form av buller som är negativt men att de själva ändå inte verkar dra sig för att 

skrika då de tycker det behövs, som då kompisen är långt borta. 

  

 5.1.3 Tema 3: Strategier. Under intervjuernas gång kom barnen fram till vissa 

åtgärder att vidta då svårigheter med kommunikation uppstår. De förefaller till viss del vara 

medvetna om att de själva kan påverka kommunikationsmiljön. 
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Hörsel: Några barn uttryckte en förståelse för att bullerkällan kan tas bort för att höra bättre men 

de menade även att det kan vara en slags strategi för att förbättra förutsättningarna för 

kommunikation. När barnen fick frågan vad de kan göra då inte fröken hör vad man säger sa en 

flicka ”Man kan sluta å trampa”. Detta tolkas som att hon hade insikt i att bullerkällan, det vill 

säga hennes eget beteende, kan tas bort för att göra det lättare att höra. Barnen diskuterade 

strategier att vidta då situationer som försvårar kommunikation uppstår. ”Man går iväg till en 

som pratar” sa en flicka angående om avståndet mellan två personer är för långt. 

  
Röst: Barnen hade även strategier kopplade till rösten som de menade kan underlätta för 

kommunikation. En strategi var att bara prata med en person åt gången istället för flera ”Mm 

man ska inte prata med två man ska prata med en” sade en flicka. Ett annat barn underströk 

vikten av att vänta på sin tur så inte flera pratar till en person samtidigt och svarade ”Då måste 

man vänta faktiskt” gällande situationer då en person man vill prata med redan är upptagen med 

att prata med någon annan. Även andra förslag för att underlätta kommunikation nämndes, 

såsom att höja röststyrkan. Andra strategier som diskuterades var att prata lugnare för att 

underlätta för den man pratar med att uppfatta vad som sägs. Barnen på förskola två berättade att 

de brukar leka en egen påhittad tyst lek vid måltider med syfte att sänka ljudnivån. Barnen hade 

en positiv inställning till leken samt förståelse för att lägre ljudnivåer och röststyrkor är att 

föredra, dock ur ett mer hörselrelaterat perspektiv än det faktum att det även skonar rösten. 

 

5.2 Ljudnivåmätning 
På förskola ett var bara sju av 18 barn och tre pedagoger närvarande då ljudnivåmätningarna (se 

tabell 6) genomfördes. Det innebär troligen att uppmätta värden inte är helt representativa för 

typiska förhållanden på förskolan. 

 

I hallen som var mindre än 10 m² stod två torkskåp ständigt på med en konstant ljudnivå på 61 

dB(A). Det fanns inte några barn på plats i hallen vid mättillfället varpå rummet inte kunde 

mätas med barn och personal. Hallen var kvadratisk i sin utformning och sparsamt inredd med en 

matta, hatthyllor och en bänk utöver de två torkskåpen. 
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Matplatsen utgjorde även samlingsrum på avdelningen på denna förskola och var cirka 32 m² 

stort. Då en förskolepedagog under samling sjöng tillsammans med barnen var ljudnivån 65 

dB(A). Vid lunchtid, då sju barn och tre pedagoger småpratade och åt, låg ljudnivån på 65 

dB(A). Då de var tysta under matsituationen uppmättes en ljudnivå på 52 dB(A). Då barnen och 

pedagogerna pratade samtidigt uppmättes en ljudnivå på 78 dB(A). Ingen möjlighet fanns att 

mäta rummet utan barn och personal närvarande. I rummet fanns en stor rund matta på golvet, få 

gardiner, tre bullerdämpande bord med sex stolar samt en diskbänk. 

 

Lekrummet var cirka 15 m² och användes även det som matrum. När rummet var tomt låg 

ljudnivån på 47 dB(A), dock bör noteras att ljud hördes från närliggande rum. Då fem barn 

vistades i rummet utan personal pendlade ljudnivån mellan 66-70 dB(A) och 85 dB(A) vid 

enstaka skrik. Rummet var möblerat med en bokhylla, soffa leksaker samt ett bord med sex 

stolar. Hälften av barnen höll till här under måltider medan de andra barnen åt i samlingsrummet. 

Rummet hade gardiner i fönstren men i övrigt inga textiler. 

 

Tabell 6. Sammanställning av decibelnivåer på förskola 1.  

Rum Tomt Range bullernivå med 
barn och personal 

Typvärde med barn och 
personal 

Hall  61 dB(A) Uppmättes ej Uppmättes ej 

Matsalen Uppmättes ej 65-80 dB(A) 65 dB(A) 

Lekrum 45 dB(A) 65-85 dB(A) 70 dB(A) 

 
 

 

 

Vid mätningarna på förskola två varierade antalet barn och personal i de olika rummen i enlighet 

med hur det oftast är på förskolan. Mätresultaten (se tabell 7) speglar således typiska bullernivåer 

på förskolan. 
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I hallen uppmättes en ljudnivå på 42 dB(A) då lokalen var tom. Då barnen var på väg in 

varierade ljudnivån mellan 70 och 85 dB(A). Hallens vindlande utformning gör att arean var 

svårberäknad varför ingen area har uppmätts men uppskattas vara cirka 15 m² med de två små 

rum som hörde till den avlånga hallen. Utrymmet var inrett med skoställ, hyllor, ett torkskåp 

samt en lång tjockare matta. 

  

Utformningen av matsalen var rektangulär och cirka 55 m². Ljudnivå utan personer närvarande 

uppmättes vara 45 dB(A). Under lunchen då sex barn och en personal närvarade steg ljudnivån 

till 60 dB(A) då de samtalade i normal samtalston. Då exempelvis porslin klingade till eller något 

barn höjde rösten uppmättes ljudnivåer till 82 dB(A). Matsalen var möblerad med ljuddämpande 

filtkuddar under bord och stolars ben och utöver bordet där barnen satt fanns ytterligare ett 

mindre bord med fyra stolar. Det var gardiner i fönstren, två soffor, diskbänkar längst med 

väggarna, två hyllor med böcker och leksaker i samt ett hörn med klädhängare för personalen. 

 

Lekrummet var rektangulärt och hade en area på cirka 40 m². Rummet utgjorde också 

samlingsrum. Där uppmättes 36 dB(A) utan några personer närvarande. Då 18 barn lekte 

uppmättes ljudnivåer från 75 dB(A) till ett högsta värde på 93 dB(A). Ljudnivån låg oftast kring 

80-85 dB(A). En stor matta täckte en större del av golvytan, gardiner fanns i båda fönstren samt 

även andra ljuddämpande textilier såsom ett draperi i ett hörn där kuddar och madrasser låg. Det 

fanns även en soffa längs med en vägg och lådor på golvet med leksaker i. 

 

 

Tabell 7. Sammanställning av decibelnivåer på förskola 2. 

Rum Tomt Range bullernivå med 
barn och personal 

Typvärde med barn och personal 

Hall 42 dB(A) 70-85 dB(A) 78 dB(A) 

Matsalen 45 dB(A) 60-82 dB(A) 66 dB(A) 

Lekrum 36 dB(A) 75-93 dB(A) 83 dB(A) 
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6. Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur barn i femårsåldern upplever ljud- och 

kommunikationsmiljö på förskola. Genom fokusgruppsintervjuer har barnen fått diskutera, 

framföra och delge tankar och erfarenheter. Barnens utsagor liksom föreliggande studies 

bullermätningar tyder på höga ljudnivåer och en ogynnsam kommunikationsmiljö. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att barnen i alla tre intervjuer hade förståelse för att buller, såsom skrik och 

allmänt höga ljudnivåer, har en direkt negativ effekt på öron och hörsel. Dock fanns tillsynes 

ingen förståelse för bullers påverkan på varken röst eller dess anatomiska områden. Många av 

barnen föreföll inte känna till begreppet hes, detta trots en hög prevalens av barnheshet i 

tätbefolkade städer (Sederholm, 1995), vilket staden där föreliggande studie ägde rum var. Det 

tolkas även som en indikation på att det generellt finns för lite kunskap kring röstproblem och 

buller på båda förskolorna. På förskola två tenderade barnen ha bättre kunskap och ett något 

djupare resonemang kring buller och dess påverkan jämfört med barnen på förskola ett. Det tror 

författarna kan ha ett samband med pedagogernas dagligen utövade visklek eller på att förskolan 

generellt, uppmärksammade buller mycket i vardagen. Det verkade ha en god inverkan på barnen 

på förskola två som hade en positiv inställning till låga ljudnivåer. Det märktes bland annat på att 

barnen uttryckte att de ansträngde sig för att vinna viskleken. Eventuellt kan de dagliga inslagen 

om höga ljudnivåer bidra till att barnen på förskola två även applicerar kunskapen i andra 

situationer. Dock hade de, liksom barnen på förskola ett, endast egna utsagor ur ett 

hörselperspektiv.  En djupare kunskap inom ämnet är inte något som kan förväntas av barnen 

med tanke på deras ringa ålder. Enligt Mattiske et al., (1998) finns det generellt för lite kunskap 

om buller och dess inverkan på kommunikation på förskolor. 

 

Diagnostisering av röstproblem blir ofta åsidosatt och ses som ett övergående problem av såväl 

individen själv som av sjukvården (McMurray, 2008). Att röstproblem inte tas på allvar kan leda 

till negativa konsekvenser både fysiskt, psykiskt och socialt för individen. Ytterligare ett tecken 

på att problemet inte är tillräckligt uppmärksammat är att barn på förskola inte omfattas av 
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arbetsmiljölagen då det är en frivillig verksamhet. Endast barn från och med årskurs ett och 

uppåt betraktas som arbetstagare under skoltid då skolgång är obligatoriskt från årskurs ett 

(Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för skolutveckling & Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Skrik hade ett negativt uppmärksammande hos barnen på framförallt förskola två. Därför anser 

författarna det inte föga förvånande att dessa barn uttrycker att de inte gillar skrik. Ljudnivåerna 

på förskolorna i Sverige är höga (Socialstyrelsen, 2005) och det visar även de ljudnivåer som 

uppmättes i föreliggande studie på. Mätresultaten påvisar att barnen, trots vetskap om skrik som 

någonting negativt, ändå skriker i bland annat leksituation. Ett riskbeteende som kan påverka 

rösten kan vara att barnet använder rösten för att göra ljudeffekter vid lek. Dessa ljud innebär 

ofta en hyperfunktionell röstanvändning (Colton, et al., 2006). Barnen kopplar inte att överdrivet 

frekvent lekrelaterat skrik också är negativt och därmed skadligt för såväl röst som hörsel, även 

om detta inte heller förväntas med tanke deras ålder. Kanske är det så att barnen tänker att 

lekrelaterat skrik är roligt och därför inte någonting negativt. Författarna anser att en vuxen 

person förefaller förstå att  skrik är negativt för röst och hörsel. Trots den vetskapen tillämpar de 

inte alltid detta i praktiken, exempelvis vid mål i en fotbollsmatch. Även om barnen hade haft 

förståelse för att allt skrik är negativt kan de, liksom vuxna, ändå inte förväntas tillämpa detta 

fullt ut i praktiken. 

 

Personlighet är något som speglar röstbeteende men även emotioner påverkar hur rösten används 

(Mattiske, et al., 1998; Davis, et al., 1996). Barnen tillfrågades angående just emotioners 

påverkan på rösten. En fråga var hur en glad person låter, då svarade ett barn “Hm inget”. 

Barnen förefaller inte inse att skrik av glädje i leksituation också är skrik och därmed potentiellt 

negativt för såväl rösten som hörseln. Ytterligare något som kan stödja det resonemanget är då en 

bild på en arg smiley visades. Ett barn svarade då att smileyn var “En som skriker för mycket”. 

Författarna tolkar det som att barnen därmed hade förståelse för att olika känslouttryck innebär 

olika röstkaraktärer. Barnet visade därmed en viss förståelse för emotioners påverkan på rösten. 

 

Barnen fick diskutera ifall de upplever det svårare att kommunicera ute jämfört med inne och då 

delade meningar rådde kan ingen slutsats dras gällande detta. En pojke sa ”Där flyger rösten helt 



 
 

 
 

24 

bort och då hör man inte så mycket” om hur det är att prata utomhus. Han tycker det är svårare 

att kommunicera utomhus, kanske för att det då inte finns väggar som håller kvar ljudet och 

avstånden oftast är större mellan personerna. En flicka påstod att det var skrikigt i matsalen. 

Kanske kan hennes tanke, liksom de andra barnens åsikter som tyckte det var svårare att 

kommunicera inne, bero på de höga ljudnivåerna inomhus. Detta trots att avstånden troligtvis är 

kortare mellan personerna inne jämfört med ute. Enligt Socialstyrelsen, (2005) är många 

förskolemiljöer runt om i landet ofta högljudda. I bland annat matsalar och uppehållsrum kan 

ljudnivåerna vara så höga att de överskrider insatsvärdena för buller på arbetsplatsen 

(Socialstyrelsen, 2005; McAllister, 2009).  

 

Ekvivalent ljudnivå på 75 dB(A) under flera timmar ger risk för temporär hörselnedsättning och 

maximal ljudnivå på 100 dB(A) i mindre än en sekund, innebär en risk för permanent 

hörselnedsättning för barn till och med 12 år (Miljöförvaltningen, 2005). Mätningarna på 

framförallt förskola två visade på relativt höga ljudnivåer som ofta låg över 70 dB(A). I 

lekrummet uppmättes det högsta värdet med 93 dB(A) vid lek. Med tanke på att vid 100 dB(A), 

som i mindre än en sekund är så pass skadligt att det riskerar ge permanent hörselnedsättning, är 

detta värde oroväckande. Det höga värdet uppmättes trots att mätutrustningen var cirka tre meter 

från ljudkällan. Två flickor satt precis bredvid pojken som åstadkom ljudet. De höll för öronen 

under utropet men verkade omedvetna om den höga ljudnivån då de var helt uppslukade i 

pågående lek. Det vill säga de föreföll inte medvetna om reaktionen. Kan det bero på att de är så 

vana vid höga ljudnivåer och därför gör detta automatiskt? Andra studier visar också på att det är 

vanligt förekommande med höga ljudnivåer på förskolor, exempelvis i McAllister, et al., (2009) 

uppmättes det högsta medelvärdet på en förskola till 85,4 dB(A). 

 

Barn som håller på att lära sig språk samt personer som försöker förstå främmande språk är bland 

de grupper som drabbas värst av höga ljudnivåer (Berglund, et al., 1999). De som löper störst 

risk att få en försämrad inlärning på grund av buller är barn med annat modersmål än det talade 

(Socialstyrelsen, 2009). Andra kognitiva förmågor har också visat sig påverkas negativt av hög 

bullernivå. Enligt Hygge, (2005) kan ljudnivåer på relativt låg nivå, runt 50 dB(A) vara 

tillräckligt för att påverka korttidsminnet. Då ljudnivåer ofta  över 70 dB(A) kunde ses på 

föreliggande studies förskolor tyder det på en miljö som inte är gynnsam för inlärning, särskilt 
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gällande barn med annat modersmål. Förskolorna har en hög frekvens av flerspråkighet och den 

lägsta ljudnivån som uppmättes var vid tomma lokaler 36 dB(A). I Socialstyrelsens 

författningssamling, (2005) uppges riktvärden för bullernivåer gällande maximalt bakgrundsljud 

vara 45 dB(A) och gällande ekvivalent bakgrundsljud 30 dB(A). Det är av stor vikt att ljudnivåer 

på förskolor hålls låga, särskilt i områden med hög frekvens av flerspråkighet. Hälften av barnen 

i föreliggande studie hade ett annat första språk än svenska. Trots det var det inget av barnen som 

uttryckte problem att höra eller förstå relaterat till språk. Det är troligt att barnen i 

undersökningen var för små för att reflektera över språkliga skillnader. Ofta förstår redan tre år 

gamla barn vilket språk de ska använda i en viss kontext (De Houwer, 1990). Det kan vara en 

anledning till att barnen med annat modersmål inte funderade på språkrelaterade svårigheter. 

 

Vid höga bakgrundsljud höjs rösten naturligt i syfte att överrösta bullret (Fredholm, 2011). I en 

studie av Bradley och Sato, (2004) framgick att barn i årskurs ett hade en Signal-to-Noise Ratio 

som innebar att ljudkällan måste vara 15,5 dB högre än bakgrundsljudet för att de ska kunna 

uppfatta 95 procent av ett talförståelsetest. Samma siffra för barn i årskurs sex var 8,5 dB 

(Bradley & Sato, 2004). Då flera ljudnivåer över 70 dB(A) uppmättes i föreliggande studie 

innebär det att barnen behöver tala över 80 dB för att göra sig förstådda bland andra personer i 

rummet. Uppmätta ljudnivåer innebär även att en stark röst måste användas för att kunna höras 

på en meters avstånd (Södersten & Lindhe, 2011). Därför är det stor risk att barnen tvingas höja 

sina röster för att göra sig både hörda och förstådda.  

 

Detta ogynnsamma röstbeteende kan leda till kroniska besvär (Mattiske, et al., 1998). De höga 

ljudnivåerna på förskolorna grundar sig bara på barnens röster med undantag i hallen på förskola 

ett, då ett torkskåp stod påslaget och bidrog till högre ljudnivå i det tomma rummet. Att barnens 

röster är orsaken till de höga mätvärdena  är oroväckande och tyder på en ond cirkel där höga 

ljudnivåer på förskolor gör att barnen tvingas överrösta varandra för att göra sig hörda och 

därmed bidra till en ännu högre ljudnivå. Det i sin tur riskerar att ge kroniska besvär på grund det 

skadliga röstbeteende de grundlägger. Det är bekymmersamt att ljudnivåerna är så höga på 

förskolor, speciellt med tanke på barns sårbarhet. Barnrösten har inte anatomiskt samma 

förutsättningar för att kunna producera och kontrollera en lika stabil röst som den vuxne och är 
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dessutom känsligare för överdriven och felaktig röstanvändning eftersom de ännu inte utvecklat 

sina stämband fullt ut (Rammage, et al., 2001; McAllister, et al., 2008). 

 

För att förebygga negativa effekter av buller är det är viktigt att jobba preventivt mot en bullrig 

arbetsmiljö. Enligt Johansson & Backteman, (2002) och Ohlsson, (2008) kan rum inredas med 

ljuddämpande textilier och akustikplattor i väggar och tak. Även ljudnivåmätare kan vara av 

värde att ha uppsatta i lokalerna. På båda förskolorna som deltog i föreliggande studie var miljön 

till viss del anpassad i syfte att hålla nere bullernivåerna. Dock anser författarna att 

bullerdämpande utrustning inte är tillräckligt i ett preventivt syfte. Barn och personal på förskola 

måste även få möjlighet till information och kunskap kring hur skadliga de höga ljudnivåerna är 

som råder i deras omgivning och vad som kan göras för att sänka bullernivåerna. Målet bör vara 

en minskad prevalens av röststörningar och hörselpåverkan genom mer preventiva insatser. 

 

Vid analys av intervjumaterialet fann författarna att inga nya teman framkom i intervju två eller 

tre vad gällde frågorna om buller, röst och kommunikation. Därför anses inte att frågematerialet 

hade behövts omarbetas varken innehållsmässigt eller strukturmässigt. Dock blev innehållet 

fylligare vad gäller information vid de två senare intervjuerna jämfört med vid den första. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga hur barn upplever ljud- och 

kommunikationsmiljö på förskola. Ett syfte med det nordiska projektet som helhet var bland 

annat att undersöka hur språklig inlärning påverkas av buller vid flerspråkighet varpå två 

förskolor från invandrartäta områden valdes ut. Sammantaget hade hälften av samtliga 

intervjuade barn svenska som modersmål. Eftersom fokus i föreliggande studie var röst så var 

frågeformuläret utformat därefter och ingen anpassning gjordes utifrån en språklig aspekt. 

Studier visar på att språkbundna kognitiva förmågor löper större risk att drabbas vid kronisk 

bullerexponering än andra kognitiva och mentala förmågor (Hygge, et al., 2002) och med 

projektets syfte i helhet i åtanke valdes förskolor med hög frekvens av flerspråkighet ut.  

 

När frågeguiden skapades tillämpades den så kallade trattmodellen där avsikten är att börja med 

vida frågor som sedan smalnar av allt eftersom intervjuns gång (Kitzinger & Barbour, 1999). Det 
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kan dock diskuteras huruvida de inledande frågorna var nog vida eller inte. Med hänsyn till 

barnens låga ålder ansågs inte att det gick att applicera vida frågor i praktiken. Enligt Doverborg 

& Pramling-Samuelsson, (2011) blir det svårare med övergripande frågor ju yngre barn som 

intervjuas och framför allt gällande frågor som uppmanar till att välja inriktning och berättande. 

De yngre barnen behöver oftast mer specifika frågor för att kunna ge uttryck för sina tankar.  

 

Den första intervjun var ostrukturerad och barnen hade svårt att koncentrera sig. Hade 

intervjufrågorna varit ännu vidare är det inte säkert barnen kommit in på spår som var relevanta 

för föreliggande studie. Vid för vida frågor kanske barnen inte riktigt förstår frågan eller kommer 

in på allt för “utsvävande” sidospår. Färre antal frågor hade kunnat vara att föredra eftersom 

intervjuarna vid intervjuernas slut fick uppfattningen att barnen fick allt svårare att koncentrera 

sig. Yngre barn underlättas desto mer av att konkret material används i intervjun. Bilder kan 

hjälpa barnet att fokusera på ett bestämt innehåll och de kan med hjälp av dem associera till 

något i deras egen erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2011).  Möjligtvis hade 

fler praktiska övningar i föreliggande studie kunnat användas som då barnen fick se bilder på 

olika smileys och förklara hur respektive smiley lät. Detta var något som gav bra respons och till 

synes förbättrad koncentration hos barnen. Det anser författarna bekräfta att placeringen av 

momentet låg strategiskt till. 

 

Fokusgruppsintervjuerna fungerade bra genom att barnen kunde inflika åsikter och erfarenheter 

med egna ord och dessutom spontant. Hade en individuell intervjumetod använts hade det blivit 

mer forcerat och mycket av den värdefulla information som kom fram hade kanske inte gjort det 

vid ett sådant styrt upplägg. Då författarna anser att barn tenderar vara spontana av sig framstod 

denna intervjumetod som lämplig.  

 

Likt andra undersökningsmetoder kan fokusgruppsintervjuer dock bidra till felaktiga resultat, 

exempelvis genom att deltagarnas åsikter påverkas av varandra (Kitzinger & Barbour, 1999). Det 

noterades att barnen under intervjuns gång vid enstaka tillfällen tenderade att hålla med varandra 

trots att de kanske tidigare uttryckt något annat och ändrat sitt svar utifrån vad majoriteten sagt. 

Det såg även ut som att några av barnen svarade på frågor i samband med att övriga runt bordet 

gjorde det, trots att barnet själv till synes inte verkade hört frågan. Därför var det vid enstaka 
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tillfällen oklart om barnen i dessa fall verkligen lyssnat och svarat på frågan eller bara instämt 

med de andra. Enligt Doverborg & Pramling-Samuelsson, (2011) finns det en risk att barn endast 

svarar för att tillfredsställa intervjuaren och därmed inte delar med sig av sina egna tankar och 

erfarenheter vilket påverkar genuiniteten i deras svar. 

 

Vid gruppintervjuer tenderar vissa personer vara mer framträdande än andra (Kitzinger & 

Barbour, 1999). Under de tre intervjuerna var det några barn i varje grupp som var mer aktiva än 

andra. Detta verkade ha en positiv inverkan i gruppen då det påverkade de andra barnen att 

känna trygghet och också delge sina åsikter. Dock fanns det två av de 16 intervjuade barnen som 

inte var aktiva. 

 

Vid första intervjun tappade några av barnen koncentrationen efter cirka tio minuter vilket 

medförde att flera i gruppen under återstoden av intervjun blev ofokuserade. Ett alternativ hade 

kunna vara att låta denna intervju vara en pilotstudie. Det skulle innebära att ytterligare barn 

behövde rekryteras vilket var svårt tidsmässigt. Att de två följande intervjuerna blev mer 

strukturerade kan bero på att de var bättre fokuserade men också på intervjuarnas  agerande. Av 

den första intervjun drogs lärdom att hålla konversationen mer kortfattad och  vanan från denna 

gjorde intervjuarna mer avslappnade inför nästkommande intervjuer.  

 

Brist på koncentration hos framförallt första gruppen kan ha orsakats av inspelningsutrustningen 

eller av att intervjuarna var två för dem okända personer. De andra två grupperna föreföll också 

tycka att det var spännande med intervjuarnas närvaro och kanske även inspelningsutrustningen. 

Dock föreföll barnen i intervju två och tre ha något bättre koncentration och eventuell nervostitet 

inför inspelningsutrustning och intervjuarnas närvaro verkade snarare te sig i form av 

återhållsamhet hos dessa. Två barn i intervju två och tre deltog inte aktivt. Enligt Kitzinger & 

Barbour, (1999) kan det vara en fördel om deltagarna i en fokusgruppsintervju känner varandra 

och på så sätt är trygga i att uttrycka sina åsikter, vilket också var fallet i föreliggande studie.  

Dessutom var intervjumiljön bekant för barnen vilket även det troligen bidragit till trygghet hos 

dem. Det är möjligt att barnens åsikter inte uttryckts på bästa sätt eftersom de inte kände 

intervjuarna.  
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Vissa svårigheter uppstod då intervjumaterialet skulle analyseras. I fokusgruppsintervjuer blir 

resultaten ofta vida och spretiga och därmed svåra att analysera (Kitzinger & Barbour, 1999). 

Enligt Graneheim & Lundman, (2004) bör data inte passa in i flera kategorier och inte heller 

utelämnas. Många av kategorierna tenderar att överlappa varandra. Det kan ifrågasättas huruvida 

de överensstämmer i enlighet med Graneheim & Lundman, (2004) eller inte. Den första 

kategoriseringen lutade åt att vara för färgad av intervjufrågorna varpå en ny gjordes. Den nya 

versionen innehöll fler teman samt förbättrade och tydligare kategorier. En tredje bedömare togs 

in för att undersöka resultaten. Det visade sig att resultaten påminde mycket om varandra även 

om vissa skillnader förelåg. En skillnad var att den utomstående bedömaren hade fler teman men 

inga nya ämnen framkom. Detta tyder på att föreliggande studies kategorisering har bredare 

teman och kategorier jämfört med den tredje bedömarens kategorisering. En risk med den här 

typen av studie kan eventuellt vara att undersökarna riskerar tolka in för mycket av sina egna 

åsikter i de yttranden som sagts. I och med den modell som använts i den nya kategoriseringen 

skrivs originalyttrandet med och på så vis kan det anses att risken är minimerad. Även den tredje 

bedömarens deltagande bidrog till detta. 

 

Ljudnivåmätningarna mättes vid lunchtid på båda förskolorna. På förskola kunde de tre aktuella 

rummen mätas både med och utan barn och personal. Detta var tyvärr inte möjligt på förskola ett 

vilket gav ofullständiga resultat. En svårighet var även att mäta ljudnivåerna konsekvent med 

samma avstånd från barnen då mätningen utgick från rummets mittpunkt. Barnen placerade sig 

efter verksamheten, till exempel vid matbordet då de åt och sprang omkring i hela lekrummet då 

de lekte. Orsaker till inkonsekventa mätresultat kan även vara att tillfälligt högljudda utrop 

bidrog med förhöjda medelvärden. Dessa höga läten var dock oftast långt ifrån mätutrustningen. 

Ytterligare en orsak till ett eventuellt missvisande resultat är att det i vissa fall hördes ljud från 

närliggande rum då ett rum skulle mätas utan barn och personal närvarande. På förskola ett fanns 

bara en dryg tredjedel av barnen på plats medan alla pedagoger var närvarande. Detta bidrog till 

att miljön troligen inte var lika högljudd som den vanligtvis är. På förskola två fanns ingen 

frånvaro hos varken barn eller personal vilket troligtvis gör mätresultaten mer sanningsenliga och 

därmed speglar typiska ljudnivåer på denna förskola. 
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6.3 Framtida studier 
I framtida studier kan det vara intressant att göra studier med liknande syfte men med mer fokus 

på bullers påverkan på språklig inlärning vid flerspråkighet. Kronisk barnheshet är en diagnos 

som vanligen blir åsidosatt och förbises som ett övergående problem (McMurray, 2008). Genom 

att sprida mer kunskap inom ämnet kan förebyggande arbete utövas och på så vis bidra med 

minskad incidens. Vidare hade det varit intressant att göra en perceptuell bedömning av barnens 

röster. Eventuellt kan även en framtida studie kompletteras  genom att föräldrar eller 

förskolepersonal gör en jämförelsevis bedömning och sedan slutligen dra paralleller mellan 

logopedens bedömning, de vuxnas bedömning, och barnens egen uppfattning om sin egen och 

andras röst.  

 

6.4 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan sägas att barnen i denna studie hade förståelse för bullers påverkan på 

hörseln och öronen men inte dess påverkan på rösten. Barnen ansåg skrik som någonting 

negativt. Det fanns en kroppslig medvetenhet, till viss del gällande röst men framförallt gällande 

hörsel hos barnen. Det fanns viss kunskap om att buller försvårar kommunikation. Höga 

ljudnivåer bidrar till många negativa effekter hos barn, såväl anatomiskt som kognitivt. På 

förskolorna uppmättes ljudnivåer som ofta låg över 70 dB(A) med ett högsta uppmätta värde på 

93 dB(A). Vikten av en förbättrad kommunikationsmiljö på förskolor måste belysas i ännu större 

utsträckning än idag. Bullret måste bort!  
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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 xxx@student.liu.se 07X-XXXXXXX 
Personalprojektet: Anna Karlsson xxx@student.liu.se 07X-XXXXXXX 

Handledare: Docent Anita McAllister, enheten för logopedi, Linköpings 
Universitet 
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Hej förälder! 

Vi är fyra logopedstudenter som går termin 5 på logopedprogrammet på 
Linköpings Universitet. Vi kommer till er förskola DATUM för att 
intervjua fem-åriga barn angående hur de upplever buller, röst och 
kommunikation på förskolan. Intervjuerna kommer att ske i grupp med 
ca fem barn åt gången och inte pågå mer en timme. Deltagandet är helt 
frivilligt. 

Studien ingår i ett större Nordisk projekt som heter ”How does it work? 
Voice, speech and communication”.  

Intervjuerna kommer att sammanfattas och bli underlag för en 
kandidatuppsats. Såväl förskola som personer som deltar kommer att 
avidentifieras. Data kommer att förvaras på enheten för logopedi på 
Linköpings universitet i fem år. 

För att kunna genomföra studien behöver vi naturligtvis ert tillstånd och 
ber er därför fylla i den bifogade svarsblanketten nedan. Ifylld blankett 
lämnas till ert barns förskollärare. 

Vi är på förhand tacksamma för ert och ert barns hjälp. Har ni några 
frågor är ni mer än välkomna att höra av er till oss! 

Med vänliga hälsningar, 
Malin och Erica 

Malin Eriksson xxx@student.liu.se 07X-XXXXXXX 
Erica Domeij xxx@student.liu.se 07X-XXXXXXX 

Handledare: Docent Anita McAllister, enheten för logopedi, Linköpings 
Universitet 
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SVARSBLANKETT (ifylles och lämnas till förskollärare).

□ Ja. Mitt fem-åriga barn får deltaga i intervjun angående
kommunikation, buller och ljudnivå på förskolan.

      Förälders namnförtydligande och underskrift: 

____________________________________ 

Ort och datum: 

_____________________________________ 
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Intervjuguide 

1. Vad är ljud?

2. Vad är tystnad?

3. Vad är röst?

4. Vad är buller?

5. Varifrån kommer rösten?

6. Hur känns rösten?

7. Hur låter en röst som du gillar? (be barnet att imitera).

8. Hur känns det i din kropp?

Var känner du det? 

9. Hur låter en röst som du inte gillar? (be barnet att imitera).

10. Hur känns det i din kropp?

Var känner du det? 

11. Hur låter dessa smileys? (Visa barnen smileys på en glad,

bestämd, ledsen och arg smiley, en i taget, och låt barnet beskriva

den genom att låta)

12. Har fröknarna svårt att höra dig ibland?
När? 
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Var? 

Varför? 

13. Har du ibland svårt att höra fröknarna?
När? 

Var? 

Varför? 

14. Har dina kompisar svårt att höra dig ibland?
När? 

Var? 

Varför? 

15. Har du svårt att höra dina kompisar ibland?
När? 

Var? 

Varför? 

16. Hur låter det i.. (ingen imitation, bara prata kring hur de låter i varje rum

för tillfället)

17. kuddrummet?

18. matsalen?

19. samlingsrummet?

20. hallen när ni kommer till förskolan på morgonen?

21. Är det någon skillnad på hur man pratar i dessa rum?
Hur pratar ni när ni är i..(be barnen imitera)

22. kuddrum?

23. matsal?

24. samlingsrum?

25. hallen på morgonen när ni kommer till förskolan?
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26. Händer det att ni måste vara tysta här ibland? Säger läraren schh
ibland? 
Varför? 

27. Leker ni lekar ibland där ni måste vara tysta? T ex tysta leken
eller att ni har en tyst minut? 

28. är det någon skillnad på ljudnivån då ni är ute och leker eller
inne? 

29. Är det någon skillnad på hur ni pratar ute och inne då ni leker?

30. Händer det att ni får upprepa det ni sagt här på förskolan?
Varför? 

31. Händer det att ni måste skrika för att andra ska höra er?
Varför? 

32. När på förskolan pratar ni mest? När ni äter, leker etc?

33. Hur känns det i halsen när ni kommer hem från förskolan?

34. Känner ni någonting om ni har pratat mycket på förskolan?

35. Hur känner det i halsen när du ska gå och sova?

36. Låter ni hesa då? (vi härmar en orm)
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