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Abstract 

It's an everyday experience shared by many that nature can be of help in relieving pain, 
reducing stress, support mental recovery etc. In the last three decades or so this experience has 
also found support in a large number of scientific investigations. Among other things the 
experience of nature has been shown to reduce stress and pain in patients and to boost 
concentration and reduce impulsive behavior in children. Most of this research however has 
mainly been concerned with the visual modality. In this thesis the aim has been to focus on 
the auditory modality in this context by trying to reveal some effects on people from the 
exposure of nature sounds played indoors in three different environments: a grammar school 
class room, a kindergarten play room and a post-surgery wake up room at an intensive care 
unit. The results from the class room revealed a great difference among the children in how 
they perceived the sounds and how the sounds affected their self-reported ability to 
concentrate. The sounds of nature seemed to have no great impact on the kindergarten 
children; however the impact that was found was slightly positive. No impact on the 
investigated parameters of blood pressure, heart rate and respiration rate was found in the 
subjects at the intensive care unit; though the number of subjects was very small and they 
were all under heavy influence of anesthesia and analgesic drugs during the sound exposure. 
Also, the sound environment in the wake up room was very hard to control and was 
sometimes noisy. 

 



 

 

Förord 

Denna pilotstudie grundar sig i tidigare forskning som visar hur naturupplevelser 

på olika sätt kan påverka oss positivt. Det handlar främst om stress- och 

smärtreducerande samt koncentrationshöjande effekter som påvisats i en lång 

rad tidigare studier. Dessa studier har främst fokuserat på den visuella 

modaliteten. Denna uppsats försöker undersöka om motsvarande resultat kan 

erhållas enbart genom upplevelsen av naturljud inomhus. I olika testfall har 

naturljud spelats upp inomhus: Klassrum på mellanstadieskola, samlingsrum på 

förskola och i ett uppvaknanderum på en intensivvårdsavdelning. Studierna är 

att betrakta som pilotstudier där resultat samlats in främst genom enkäter och 

intervjuer, men även genom avläsning av blodtryck, hjärtfrekvens och 

andningsfrekvens. Projektet finansierades av Ljudmiljöcentrum vid Lunds 

universitet. Projektledare var professor Erik Skärbäck, Institutionen för 

landskapsarkitektur, planering och förvaltning, som även handledde tillsammans 

med professor Patrik Grahn, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och 

miljöpsykologi, båda vid SLU i Alnarp.  

Tack till Ljudmiljöcentrums koordinator Dr. Frans Mossberg för värdefull 

support, och tack till Professor Sverker Sikström vid Institutionen för 

Kognitionsvetenskap, Lunds universitet för värdefulla diskussioner. Tack också 
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1. Syfte 

Föreliggande undersökningar är att betrakta som inledande pilotstudier för att 

undersöka vilka, om några, effekter naturljud kan ha på människor då det spelas 

upp i några olika inomhusmiljöer. Grundhypotesen, med avstamp i tidigare 

forskning, är att sådana ljud potentiellt kan ha positiva effekter på människor 

vad avser exempelvis koncentration, reducerade stressnivåer samt allmänt 

välbefinnande. Ett syfte är att finna mer precisa uppslag för framtida forskning 

kring och praktiska tillämpningar av naturljud inomhus.      

2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning  

Här presenteras först ett urval ur den miljöpsykologiska forskning som visat på 

diverse positiva effekter av naturupplevelser och naturstimuli, följt av ett avsnitt 

om auditiv perception och om hur olika typer av ljud kan påverka kognition och 

emotion.   

2.1 Naturupplevelsens påverkan på människan 

Teorier och tankar kring att naturen och naturupplevelsen kan ha en positiv 

effekt på människors hälsa och välbefinnande har funnits åtminstone sedan 

antiken. Exempelvis anlade Hippokrates (460 – 377 f.Kr) trädgårdar för sina 

patienter för att påskynda deras tillfrisknande. Trädgårdsodling var en etablerad 

behandlingsform under 17- och 1800-talet på flera institutioner för mentalt 

sjuka. Under 1900-talet expanderade dessa metoder till att även innefatta 

behandling av krigsveteraner, ungdomar med riskbeteenden etc. I och med 

många medicinska landvinningar under 1930- och 1940-talet så minskade dock 
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intresset för naturkontakten som behandlingsform, för att sedan ligga i träda 

under nästan fyra decennier (Grahn, 2010). Ett undantag är psykiatern Harold F. 

Searles, som bland annat arbetade med shizofrenipatienter. Searles var ganska 

unik för sin tid i det att han fäste stor vikt vid miljöns betydelse för framgångsrik 

behandling av psykisk sjukdom och han presenterade en teori om olika 

miljöföreteelsers kravfylldhet där döda ting, såsom torra grenar, stenar, vatten 

etc., är det som är minst kravfyllt följt av levande växter och sedan djur. Allra 

mest kravfyllt enligt Searles teorier är närvaron till andra människor (Searles, 

1960).   

Dock är det först under de senaste decennierna som forskning gjorts som visar 

att upplevelse av natur och grönska kan ha mätbart positiva effekter på 

människan, såväl psykologiskt som fysiologiskt. Man talar ofta om naturens 

restorativa effekter, dvs. naturens förmåga att verka avstressande och helande på 

den mänskliga organismen. I huvudsak är det numera två olika teoretiska 

utgångspunkter som dominerar när naturupplevelsens restorativa och 

koncentrationshöjande effekter ska förklaras. Den ena är mer kognitiv i sin 

inriktning och tar sin utgångspunkt i hur den mänskliga hjärnan hanterar 

information medan den andra mer fokuserar på människans emotionella 

reaktioner och genetiska arv; hur vi under vår evolutionära utveckling har 

utvecklat preferenser för vissa typer av miljöer som har främjat vår överlevnad. 

Dessa båda huvudsakliga teoretiska spår presenteras under varsin rubrik nedan, 

följt av ytterligare en rubrik under vilket ett axplock av forskningsresultat som 

visat på kopplingen mellan naturupplevelse och hälsa, koncentration och 

välbefinnande presenteras. 
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2.1.1 Naturens informationsinnehåll får oss att stressa av 

Den första teorin har lanserats av två pionjärer inom fältet, makarna Rachel och 

Stephen Kaplan, som under ett vildmarksprojekt med problemungdomar på 

1970-talet fann att dessa påverkades psykiskt och beteendemässigt positivt av 

vildmarksvistelsen. I "The experience of nature: A psychologic perspective" 

(Kaplan & Kaplan, 1989) presenterar de en teori, Attention Restoration Theory 

(ART), genom vilken de söker förklara de avstressande och 

koncentrationshöjande effekter de märkte att naturupplevelsen kunde ge upphov 

till. Enligt denna teori tar vi in omvärlden på i grunden två olika sätt: med riktad 

uppmärksamhet (Directed Attentional System, DAS) respektive spontan 

uppmärksamhet. DAS inbegriper funktioner såsom planering, beslutsfattande 

och att hålla information i arbetsminnet. Vår kapacitet att hantera information i 

DAS är kraftigt begränsad och hjärnan får arbeta för att fokusera på den 

information som är relevant och att filtrera bort information som inte är det. 

Detta arbete kräver energi och skapar i längden stress. Med spontan 

uppmärksamhet däremot bearbetas information utan nämnvärd ansträngning och 

kräver mindre energi. Till vardags använder sig de flesta av oss mycket av riktad 

uppmärksamhet och förbrukar därmed stora mängder energi. När vi däremot 

vistas i naturen använder vi enligt ART i högre grad spontan uppmärksamhet 

och kan därför spara energi. Detta är enligt ART nyckeln till naturens restorativa 

förmåga, dvs. dess förmåga att ge oss ny mental energi och minska våra 

stressnivåer. Kaplans använder även begreppen mjuk respektive aggressiv 

information (soft/aggressive information), där mjuk information är sådan som 

hanteras genom spontan uppmärksamhet och aggressiv information är sådan 

som pockar på vår uppmärksamhet och engagerar DAS. Naturen innehåller 
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alltså enligt ART mera mjuk och mindre aggressiv information än de flesta av 

oss exponeras för i vardagen.  

2.1.2. Genetiskt betingad naturkärlek 

En annan pionjär inom forskningen kring naturupplevelsens påverkan på 

människan är Roger Ulrich, som år 1984 väckte uppseende med en 

undersökning där han visade att nyopererade patienter som kunde se träd och 

grönska utanför sjukhusfönstret behövde smärtlindrande medicin i lägre grad 

och blev snabbare utskrivna från sjukhuset än patienter som inte såg träd utan i 

stället andra husfasader genom fönstret från sina rum. De personer som hade 

kunnat se träd utanför fönstret hade också färre komplikationer i form av 

huvudvärk och illamående och bedömdes överlag mer positivt i 

journalanteckningarna (Ulrich, 1984). Ulrich har senare visat att människor 

också påverkas mer positivt av att se bilder och filmer från naturen än av att se 

bilder och filmer från stadsmiljöer. Detta har utlästs ur kroppsliga reaktioner, 

som exempelvis lägre blodtryck, såväl som i försöksdeltagarnas svar på frågor 

om hur de mår. Vid ett försök fick nyopererade patienter stora färgbilder 

upphängda på väggen framför sängen. De patienter som fick en naturbild av ett 

öppet landskap med vatten och träd led i lägre grad av oro efter operationen än 

patienter utan bilder på väggen, och behövde också i lägre grad smärtstillande 

medel. En intressant parentes är att patienter som fick abstrakta bilder 

upphängda på väggen upplevde mer oro än de som inte fick någon bild alls 

(Ulrich, 1999).  

Ulrich et al., (1991) förklarar dessa resultat med vi programmerats genetiskt 

under vår evolutionära utveckling till att föredra vissa, för oss gynnsamma, 

miljöer och samtidigt bli stressade av för oss ogynnsamma miljöer. Teorin gör 
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således skillnad på olika naturmiljöers restorativa förmåga. Naturmiljöer som 

verkar vara särskilt effektiva för att framkalla avstressande reaktioner hos 

människor är miljöer som innehåller grönska, lugnt vatten, savannlika 

egenskaper såsom glesa träddungar varvat med mer öppna gräsytor, samt icke-

fientligt djurliv såsom fåglar (Ulrich, 1999). Svenska betesmarker och äldre, 

väletablerade parker, särskilt de med vattenelement, stämmer in på denna 

beskrivning och har visats ge upphov till positiva emotionella reaktioner (Ulrich, 

2001). Om stressade människor ges möjlighet att vistas i och uppleva sådana 

platser kan deras blodtryck, puls, etc., snabbare återgå till normala värden 

(Ottosson och Grahn, 2005).  

En teori närliggande Ulrichs har presenterats av Edward Wilson, som i sin bok 

Biophilia (1984) hävdar att människor är genetiskt programmerade med en 

förkärlek för viss typ av natur på grund av miljontals år av evolutionär 

anpassning, en tes han kallar för biofili ( biophilia). Öhman (1986) visade i en 

serie betingningsexperiment att fysiologiska reaktioner inför hotfulla naturliga 

stimuli, såsom spindlar och ormar, kan uppstå subliminalt, dvs. utan att 

försökspersonen är medveten om det, vilket inte verkar ske när vi ställs inför 

moderna hotfulla stimuli, såsom exempelvis vapen. New, Cosmides och Tooby 

(2007) visade att försökspersoner snabbare och mer exakt kunde upptäcka 

förändringar i position hos djur i bilder än exempelvis berg och växter, vilket 

tycks visa att vårt visuella system skiljer på föremål och företeelser som är 

benägna till tidsmässig förändring och sådana som inte är det. Intressant nog 

visade de även att försökspersonerna var snabbare och mer exakta i att upptäcka 

skillnader i position hos djur än hos bilar, som ju normalt också är föremål 

utsatta för snabba tidsmässiga skillnader i position, vilket indikerar en 

evolutionär anpassning till vissa typer av stimuli.  
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2.1.3 Axplock av forskning som visat på kopplingen mellan natur och 

hälsa, koncentration och välbefinnande 

I Sverige har mycket av forskningen kring naturupplevelsens effekter på 

människor utförts vid SLU, främst ledd av professor Patrik Grahn vid SLU i 

Alnarp. Ett fokus för denna forskning har varit användningen av trädgårdsterapi 

att underlätta återhämtning och rehabilitering av människor som lider av 

utbrändhetssyndrom. Ett annat fokus har varit påverkan av lekplatsen kvaliteter 

på utvecklingen av fysiska och mentala förmågor hos barn. Ett tredje fokus har 

legat på påverkan av miljöegenskaper, t. ex. grönområden, på människors 

välbefinnande. 

Flera studier har visat ett samband mellan grönområden och hälsa/rehabilitering 

(Hartig et al, 1996; Ottosson & Grahn, 2008) och vistelse i grönområden har 

visat sig ha stressreducerande och koncentrationshöjande effekter (Ottosson & 

Grahn, 2005). Hartig et al. (1991) fann att de som tog en promenad i en 

övervägande naturlig miljö presterade bättre på en kognitiv uppgift (att hitta och 

korrigera fel i en text) än de som tog en promenad i en mer bebyggd miljö och 

än de som stannade inne och läste en tidning. Hartig (1993) visade även att 

blodtrycket sjunker efter några minuters vandring i en naturmiljö. Lohr et al. 

(1996) fann att försökspersoner som utförde en serie datorbaserade kognitiva 

uppgifter utförde uppgifterna snabbare, uppvisade lägre blodtryck och kände sig 

piggare om uppgifterna utfördes i ett fönsterlöst rum med växter än när 

uppgifterna utfördes i samma rum utan växter.  

Andra studier har dokumenterat att avståndet till grönområden från hemmet till 

stor del kan förklara en individs allmänna välbefinnande (bl. a. Grahn & 

Stigsdotter, 2003). En studie från England (Mitchell & Potham, 2009) fann att 
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människor som bor nära gröna miljöer hade färre hälsoproblem och de drog 

slutsatsen att grönområden kan vara en viktig faktor för att minska 

socioekonomiskt relaterade hälsoproblem. Bland andra Stigsdotter och Grahn 

(2004) har visat på ett tydligt samband mellan minskad upplevelse av stress och 

god tillgång till natur kring arbetsplatsen. Även andra studier har visat att utsikt 

över natur på arbetsplatsen leder till lägre grad av upplevd stress och högre 

tillfredsställelse med arbetet (Ulrich, 1999). Ottosson & Grahn (2005) jämförde 

hur avkoppling inomhus respektive utomhus påverkade koncentrationen hos 

äldre på ett äldreboende: I samtliga koncentrationstester som genomfördes 

förbättrades de äldres koncentration efter avkoppling i trädgården, medan den 

försämrades efter avkoppling inomhus. Här kommer givetvis dock även faktorer 

såsom frisk luft, solljus etc. in i bilden.  

Kuo och Taylor (2004) visade att personer med ADHD-symptom uppvisade 

signifikant mindre sådana symptom om fritidsaktiviteter förlades till områden 

med mer grönska. Mårtensson et al. (2009) visade att barn på förskolor typiska 

för Stockholm i mindre grad visade tecken på bristande uppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet om de leras lekmiljö hade stora ytor med träd, 

buskage och kullar. Grahn (2003) visade hur barn på lantligt belägna förskolor 

rika på omgivande natur uppvisade bättre motorik och högre 

koncentrationsförmåga än barn på förskolor belägna i stadsmiljö utan 

motsvarande naturvyer men med i övrigt jämförbara gårdar. De hade också 

lättare för att förstå instruktioner och uppvisade i lägre grad impulsivt och 

riskfyllt beteende. 

Parsons et al. (1998) studerade skillnader i stress mellan människor som 

pendlade från hemmet till arbetet genom att passera ett attraktivt landskap och 
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de som pendlade via ett industriområde, och fann att även en kortvarig utsikt 

över vacker natur var nog för att signifikant reducera stress.  

Diette et al. (2003) visade att distraktionsterapi med naturbilder och naturljud i 

kombination gav upphov till signifikant lägre rapporterad smärta hos patienter 

som genomgick flexibel bronkoskopi, ett ingrepp som ofta kan medföra kraftigt 

obehag och som görs under lätt bedövning där patienten fortfarande är vaken. 

Annerstedt et al. (2011) utsatte försökspersoner för en stressande situation 

varefter visuella och auditiva naturstimuli presenterades i en virtuell miljö (VR-

labbet vid Lunds universitet). Det visade sig att när enbart visuell stimuli i form 

av naturscenerier presenterades så uppmättes ingen stressreducerande effekt. 

Däremot när naturljud i form av skogsljud med fågelkvitter lades till den 

visuella presentationen så uppmättes en signifikant stressreduktion. Författarna 

argumenterar för att enbart alkohol och motion tidigare uppvisat samma grad av 

påverkan på det parasympatiska nervsystemet.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det i forskningen idag finns ett mycket stort 

stöd för hypotesen att vissa typer av naturupplevelse kan ha positiva effekter på 

mänsklig kognition, emotion och hälsa. Forskning har även visat att dessa 

positiva effekter kan uppstå även om naturupplevelsen begränsas till att 

förmedlas via exempelvis bilder, filmer eller ljudinspelningar och alltså inte 

involverar faktorer såsom solljus, frisk luft och motion. Nya resultat indikerar 

även att naturljud kan utgöra ett väsentligt inslag för att förstärka en sådan 

artificiell naturupplevelse för önskad positiv effekt.  
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2.2 Ljud - kognition, emotion och hälsa 

Ljud består av förändringar i lufttryck orsakade av förändringar i omgivningen 

och vårt auditiva systems grundläggande syfte är att korrekt lokalisera och 

identifiera dessa förändringar så att vi kan reagera på dem. Med tiden har 

funktionaliteten hos vårt auditiva system utvecklats till att innefatta vår förmåga 

att uppfatta och förstå talat språk, och njuta av vacker musik och skönsjungande 

fåglar. Inom forskningen kring auditiv varseblivning och kognition har man tittat 

mycket på hur de processer ser ut som hanterar språk respektive musik. Mindre 

uppmärksamhet har ägnats åt hur hjärnan hanterar och sorterar bland övriga ljud, 

exempelvis hur vi sorterar bland ljudintrycken när vi tar oss fram i en stadsmiljö 

eller hur hjärnan bearbetar auditiv information från naturen. 

2.2.1 Från lufttrycksförändring till ljudupplevelse 

Ljudvågor tas upp genom ytterörat och den yttre hörselgången och leds via 

hörselgången in mot trumhinnan, som sätts i rörelse. Denna rörelse överförs via 

de tre hörselbenen, hammaren, städet och stigbygeln till det ovala fönstret, som 

sitter i ena ändan på hörselsnäckan. Hörselsnäckan utgörs av en vätskefylld 

snäckformad tunnel delad i två kanaler via två membran, basilarmembranet på 

vilket sinneshåren sitter och vestibularmembranet. Hörselsnäckan avslutas i 

andra änden med annat elastiskt membran, runda fönstret. När vätskan i 

hörselsnäckan via ovala fönstret sätts i svängning uppstår vågmönster i vätskan 

som påverkar formen hos basilarmembranet. Denna ändring i form ger 

information om de inkommande ljudvågornas frekvens och amplitud vilket 

registreras av sinneshåren som via hörselnerven skickar informationen vidare till 

primära auditiva cortex i tinningloben vid respektive öra. Här utförs en 

grundläggande bearbetning av informationen som sedan skickas vidare för 
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ytterligare bearbetning i sekundära auditiva cortex i motsatt hjärnhalva; ljud 

som går igenom höger öra når således den vänstra hemisfärens sekundära 

auditiva cortex och ljud som går genom vänster öra bearbetas i högra 

hemisfärens sekundära auditiva cortex. 

Lokalisering och identifiering av auditiva stimuli 

Det auditiva systemet kan grovt delas upp i system som syftar till lokalisering 

(var förändringen äger rum) respektive identifiering (vad det är för förändring) 

av auditiva stimuli. Enligt Nyberg (2002) visar studier på liknande förhållanden 

för auditiv information som för visuell information, att identifiering av stimuli 

innefattar ventrala (mot hjärnans undersida) frontala regioner medan lokalisering 

involverar dorsala (mot hjässan liggande) frontala områden. Liksom för visuell 

information tycks identifiering av auditiva stimuli till största delen involvera 

modalitetsspecifika regioner i hjärnbarken medan systemen för visuell och 

auditiv lokalisering till stor del verkar överlappa varandra. 

Hjärnan gör skillnad på ljud och ljud 

Olika typer av auditiva uppgifter hanteras även olika i hjärnan, t ex kan en 

person uppvisa grav afasi utan att känslan för musik är påverkad, och motsatt, 

det går att lida av musikalisk funktionsnedsättning (”amusi”) utan att uppvisa 

nedsatt språkförmåga, vilket tyder på att det är olika processer och delar i 

hjärnan som styr musikalisk förmåga och respektive språkförmåga. 

Försökspersoner som ombeds minnas ett antal toner får svårigheter med detta 

om de presenteras för störningar i form av andra toner mellan presentation och 

återgivning. Om istället störande auditiv stimuli presenteras i verbal form så 

klarar försöksdeltagarna trots kraftiga störningar att återge tonerna korrekt 

(Nyberg, 2002). 
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Lingvistiska funktioner är hos de flesta individer koncentrerade till områden i 

vänstra hemisfären medan musikaliska förmågor hos de flesta i hög grad är 

beroende av områden i högra hemisfären. Tester har visat att människor överlag 

har lättare att uppfatta ord och konsonanter genom höger öra än genom vänster 

öra, medan toner och bakgrundsljud, lättast uppfattas via vänster öra (Gardner, 

1983). Bland andra González & McLennan (2009) visar stöd för att hjärnan 

även bearbetar icke-lingvistiska och icke-musikaliska ljud, såsom naturljud och 

andra miljöljud, olika i höger respektive vänster hemisfär. 

Lewis et. al. (2005) visade med hjälp av fMRI att verktygsljud och djurläten 

bearbetas på olika sätt och i olika regioner av hjärnan. Murray et. al. (2006) 

visade resultat som tyder på att hjärnan bearbetar ljud från naturen annorlunda 

än ljud med mänskligt ursprung. Det tycks alltså finnas stöd i neurologisk 

forskning för att hjärnan på ett grundläggande plan förmår skilja på antropogena 

ljud och ”naturliga” ljud.  

Auditiv uppmärksamhet 

Vi har förmåga att fokusera vår uppmärksamhet på utvalda auditiva stimuli 

bland en mängd konkurrerande. Ett välkänt exempel är den så kallade 

cocktailpartyeffekten, vår förmåga att fokusera vår uppmärksamhet på ett samtal, 

även om flera andra samtal äger rum samtidigt. Vår uppmärksamhet kan när som 

helst byta fokus och flyttas över till andra stimuli, t ex om vi plötsligt hör vårt 

namn eller något annat intressant i en parallellt pågående konversation. Försök 

där konkurrerande stimuli presenterats i höger respektive vänster öra genom 

hörlurar, visar att vi kan styra vår uppmärksamhet till det ena örat och sortera 

bort stora mängder information som kommer in via det andra. Enligt en teori är 

det vår förmåga att dela upp konkurrerande stimuli i separata flöden (streams) 
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som avgör om vi lyckas fokusera vår uppmärksamhet på en specifik stimulus. 

En konkurrerande stimulus blir störande om den innehåller så många variationer 

att vi hindras från att hålla kvar den som en enda stimulus, att uppfatta den som 

en helhet/enhet. Stimuli som är så beskaffade att vi kan strukturera dem till 

separata helheter är enligt detta synsätt lättare att hålla isär än stimuli som inte 

gör det. (Groome, 1999).  

2.2.2 Positiva och negativa ljud 

Olika ljud påverkar olika människor på olika sätt och graden av variation mellan 

olika individer med avseende på preferens, tolerans etc. för typ av ljud, ljudnivå 

etc. är så som vi alla vet mycket stor. Kan man då tala om ”positiva” respektive 

”negativa” ljud i någon slags generell bemärkelse? 

Negativa ljud  

Ljud som på olika vis är störande eller skadliga brukar ofta samlas under 

begreppet buller. Det finns en stor mängd forskning som visar på negativa 

kognitiva och hälsomässiga effekter av bullerexponering. I en studie som 

undersökte hur barn som bor i närheten av flygplatser påverkades av bullret fann 

man exempelvis att såväl långtidsminne, korttidsminne och läsförståelse 

påverkades negativt (Hygge, Evans & Bullinger, 2002). När bullret upphörde på 

grund av att flygplatsen lades ned så förbättrades resultaten. På en annan ort 

uppvisades på motsvarande sätt en försämring av resultaten när en nybyggd 

flygplats togs i bruk (ibid.). Att exponering för flygplatsbuller ger försämrad 

läsförståelse visas också av Clark et al. (2005) i en stor studie där drygt tvåtusen 

barn från tre olika länder deltog. Haralabidis et al. (2008) fann att 

bullerexponeringen under sömnen gav upphov till högre blodtryck hos ett antal 

försökspersoner. Liknande negativa effekter av buller under sömnen på 
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hjärtfrekvens har också hittats (Griefahn, Bröde, Marks & Basner, 2007). Detta 

visar, förutom att buller även påverkar oss under sömnen, kanske även på en 

möjlighet för ljud av mer positiv karaktär att utöva inflytande även vid nivåer av 

lägre vakenhetsgrad.  

Kerstin Persson Waye (2009) har undersökt ljudmiljön inomhus i svenska 

förskolor och visat att buller är ett stort problem. Såväl personal som barn utsätts 

dagligen för höga ljudvolymer, där barnen oftast ligger ännu högre än 

personalen i genomsnittlig ljudvolym under en dag. Huvudkällan till ljuden är 

barnens aktiviteter i rummet men ljudnivån påverkas starkt av akustiken i 

rummet och antalet barn, men även av sådana faktorer så som pedagogiska 

metoder, medvetenhet om bullerproblematiken, samt ytterligare tillfört buller 

från ventilationssystem, trafik etc. 

Det är dock inte enbart ljudvolymen som avgör huruvida ett ljud kan 

klassificeras som buller, utan även ljudets kvalitet. I en undersökning i 

MISTRA-projektet ”Ljudlandskap för bättre hälsa” (2008) visades att om 

fågelkvitter spelades upp ovanpå trafikbullret i en bullerstörd gårdsmiljö, så 

upplevdes bullret inte lika störande. Detta trots att den totala ljudnivån blev 

högre när fågelkvittret lades till. Även Kang och Zhang (2009) visade att ljud 

som rankas som trevliga tolereras vid högre ljudnivåer. I linje med dessa resultat 

så är det också allmänt känt att vi gärna avnjuter musik som vi gillar vid ibland 

alltför höga ljudnivåer, medan musik som vi inte gillar kan skapa stress även vid 

låga ljudnivåer.   

Positiva ljud 

När det däremot kommer till ljud som på olika vis upplevs som positiva eller 

gynnsamma så är musik något vi snabbt kommer att tänka på. Och musikens 
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potential till positiv emotionell påverkan på människan är också väl belagd inom 

forskningen. Harmat,  Takács & Bódizs (2008) visade exempelvis hur 

avslappnande klassisk musik under 45 minuter vid sänggåendet gav bättre 

sömnkvalitet och lägre uppvisande av depressiva symptom hos studenter med 

sömnproblem. Valorie N Salimpoor et al. (2011) visade hur enbart förväntan att 

få höra välljudande musik kunde framkalla höjda dopaminnivåer och känslor av 

vällust hos ett antal försökspersoner. Man fann ett tydligt samband mellan 

graden av njutning som musiken framkallade och graden av frisättning av 

dopamin, och kunde således visa att musik förmår aktivera hjärnans 

belöningssystem på liknande sätt som exempelvis sex och mat.  

Johansson et al. (2009) visade dock i en intressant studie hur läsförståelsen 

påverkades negativt när försökspersoner fick lyssna på såväl musik de gillade 

som musik de inte gillade att studera till, jämfört med om läsningen skedde 

under tystnad. I en studie av Martin et al. (1988) visades måhända mindre 

förvånande att läsförståelsen minskade med olika typer av tal i bakgrunden. Man 

såg här att graden av störning tycktes avgöras av bakgrundstalets semantiska 

egenskaper snarare än dess fonologiska. Rudegran (2003) undersökte påverkan 

av bakgrundsmusik på 53 elever i årskurs 7 och fann att klassisk musik i 

klassrummet hade en mycket negativ inverkan på deras upplevda koncentration, 

medan populärmusik hade en positiv effekt. Mycket tyder här på att igenkänning 

spelat stor roll för resultatet.  

Läraren Anne Savan (1999) fann att musik av Mozart (men ingen annan av de 

samtida kompositörer som hon testade med) som bakgrundsmusik till 

lektionerna förbättrade den fysiska koordinationsförmågan och beteendet hos tio 

tolvåriga pojkar med olika beteendemässiga svårigheter. Hon uppmätte även hur 

musiken sänkte pojkarnas puls, blodtryck och kroppstemperatur. I en samtida 



15 

 

studie av Nantais och Schellenberg (1999) visar författarna dock stöd för att den 

omdebatterade ”Mozart-effekten” - dvs. att musik av just Mozart skulle vara 

särskilt gynnsamt för kognitiv prestation, i synnerhet vid visuospatialt tänkande 

- i själva verket handlar om att dessa förmågor förbättras när försökspersonerna 

får lyssna till ljud de föredrar.   

Bland andra Bradley & Lang (2000) har visat att inte bara musik utan även 

diverse miljöljud förmår väcka känslomässiga reaktioner, som går att mäta med 

bland annat skillnader i hjärtfrekvens. Gomez & Danuser (2004) jämförde 

effekten av olika miljöljud med avseende på skattad trevlighet (pleasantness) 

samt vakenhetsgrad (arousal). Det miljöljud som skattades som trevligast var 

också det ljud som gav upphov till lägst vakenhetsgrad - ljudet av en porlande 

bäck med fågelkvitter.  Minst trevligt ansågs ljudet av en pneumatisk hammare 

vara, och högst grad av vakenhet framkallades av ljudet från ett larm.  

Sikström och Söderlund (2007) visade att vitt brus under vissa omständigheter 

förmår öka den kognitiva prestationen hos barn med ADHD-symptom, dvs. barn 

som har problem med koncentrationssvårigheter och/eller hyperaktivitet. De 

presenterar stöd för teorin att tillförd stimuli som ger en vakenhetsnivå i hjärnan 

som varken är för hög eller för låg (Moderate Brain Arousal, MBA) leder till god 

kognitiv prestation. För mycket eller för lite tillförd stimuli minskar den 

kognitiva prestationen. En miljö som är fattig på stimuli orsakar låg 

vakenhetsgrad, vilket hos individer med ADHD-symptom typiskt kompenseras 

för med hyperaktivitet. Stokastisk resonans är ett fenomen som innebär att brus 

vid måttliga nivåer underlättar diskriminering mellan olika stimuli och förbättrar 

kognitiv prestation. Datormodeller såväl som empiriska data har visat att det 

krävs mer brus för att stokastisk resonans ska inträffa i den typ av 

dopaminfattiga neurala system, som föreligger vid ADHD. ADHD-symptom 
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betraktas i detta sammanhang som en kontinuerlig skala med spridning i 

populationen snarare än som en diskret kategori, varför samma 

förklaringsmodell skulle kunna användas för att förklara hyperaktivitet och 

koncentrationssvårigheter även i normala populationer. Med detta synsätt så är 

det en rimlig hypotes att tillförda ljud i en given miljö för en slumpmässig 

population kommer att påverka kognitiv prestation hos vissa individer i positiv 

bemärkelse och hos andra individer i negativ bemärkelse, beroende var på detta 

kontinuum av olika interna brusnivåer individerna befinner sig.  

Det tycks sammanfattningsvis troligt att såväl typen av kognitiv uppgift (spatial, 

verbal etc.), graden av internt brus hos individen (funktionen hos individens 

dopaminsystem) samt graden av igenkänning och personliga preferenser alla 

spelar in på vilka ljud, om några, som har förmåga att stärka den kognitiva 

förmågan hos individen. Klart tycks vara att vad som är kognitivt behjälpligt 

brus och vad som är störande buller kan skilja sig kraftigt från individ till 

individ, och från uppgift till uppgift. Det tycks även vara så att våra emotionella 

preferenser (exempelvis lyssnandet på vår favoritmusik medan vi studerar) inte 

alltid överens stämmer med vårt eget ”kognitiva bästa”. Sådana resultat 

indikerar att man vid design av studier som avser mäta ljuds påverkan på 

kognitiv prestation troligen inte enbart bör förlita sig på individers positiva 

omdömen om ljuden utan att även fortsätta med att mäta någon form av kognitiv 

variabel som kan styrka individernas eventuella påståenden om förbättring för 

aktuell kognitiv variabel.        

Ljud i sjukhusmiljö 

Fahlander och Nilsson (2007) gjorde en litteraturstudie om sjukhusmiljöns 

påverkan på patienter och fann några studier som visar på positiv effekt av 
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musik. Här nämns exempelvis Thorgaard et al. (2005) som fann att musik hade 

en avslappnande effekt på patienter på en uppvakningsavdelning samt Thorgaard 

et al (2004) där bakgrundsmusik under genomförandet av bypassoperationer 

ledde till att patienterna i mindre utsträckning uppmärksammade slammer från 

utrustning och samtal i lokalen. Här fann man också att spelandet av musik 

ansågs positivt av 88 % av patienterna medan endast 34 % av patienterna i icke-

musikgruppen hade velat lyssna på musik vid förfrågan, vilket kan tyda på att 

musiken kan ha en omedveten positiv påverkan även om man inte tror sig 

behöva/vilja ha det. Caspari et al (2006) påpekar att en sjukhusmiljös estetiska 

kvaliteter subliminalt kan påverka människan i positiv eller negativ riktning, 

vilket knyter an till tidigare nämnda Aesthetic Affective Theory, som ju pekar på 

naturupplevelsens estetiska dimension som avgörande för dess effekter på hälsa 

och välbefinnande. Väl valda naturljud borde enligt detta synsätt kunna utgöra 

en del av ett estetiskt inslag i en sjukhusmiljö med potentiellt hälsofrämjande 

effekter. Hagerman et al (2005) fann att dämpad akustik kan ha positiv 

fysiologisk påverkan på patienter. Patienter ansåg i denna studie även att 

personalens attityd och mottagen vård var bättre vid dämpad akustik vilket även 

detta tydligt visar på ljudmiljöns betydelse i sjukhusmiljö.  

3. Frågeställningar och definition av naturljud 

Genom att göra uppspelningar i tre olika fall för olika grupper i olika situationer 

eftersträvades bredd i erfarenheterna med förhoppningen att finna mer precisa 

uppslag för framtida forskning kring hur naturljud kan användas inomhus samt 

inspiration för framtida tillämpningar. Trots studiens breda upplägg och syfte 

kan ändå för varje fallstudie en mer specifik frågeställning formuleras, utifrån 

den forskning kring naturupplevelsens samt olika ljudtypers påverkan på vår 
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kognition och emotion som presenterats. Dessa frågeställningar ser ut som 

följer:   

Fallstudie 1: Kan och bör naturljud användas som ett inslag i klassrum i 

grundskolan för att främja upplevd koncentration och välbefinnande?   

Fallstudie 2: Kan naturljud utgöra ett positivt inslag i en bullrig inomhusmiljö på 

en förskola och medverka till en upplevd sänkning av de problematiska 

ljudnivåerna?   

Fallstudie 3: Kan naturljud ge mätbar påverkan på puls, blodtryck och 

andningsfrekvens, som indikatorer på sänkta stressnivåer, på personer som 

vaknar upp efter att ha genomgått kirurgi?      

Definition av naturljud 

Med naturljud avses här inspelningar av utomhusljud som saknar hörbara spår 

av mänsklig aktivitet såsom röster, motorsågar, flygplan, bilar etc., och som på 

ett eller annat sätt återger en av människor opåverkad miljö. Inspelningarna är 

gjorda med stillastående mikrofoner och skildrar alltså inte någon rörelse eller 

”berättande” ur lyssnarens/mikrofonens perspektiv, utan omgivningen skildras 

kring det stillastående subjektet/mikrofonen. Det kan exempelvis handla om en 

porlande bäck, ett brusande hav, fågelsång i en skogsdunge eller ljudet av ett 

regn på ett lövverk. Det handlar om en passiv skildring av ljuden på en specifik 

plats under ett visst tidsintervall. Tekniker för att sömlöst loopa (upprepa) ljudet 

för att förlänga utsträckningen i tiden kan användas om ursprungsinspelningen 

är tillräckligt lång, vanligtvis åtminstone ett par minuter, för att undvika 

eventuella ”musikaliska” eller rytmiska effekter av loopningen. Även sömlösa 

övergångar mellan olika inspelningar kan användas för att byta 



19 

 

ljudtyp/inspelningsplats etc. utan att förlora kontinuitet i ljudupplevelsen.  

4. Fallstudie 1 – Klassrum och matsal, Sandeplanskolan, 

Höllviken 

4.1 Metod 

4.1.1 Försökspersoner 

En svensk mellanstadieklass (klass 5), 22 elever. 

4.1.2 Material 

Fyra kompakta högtalare, förstärkare och cd-spelare med en cd-skiva med 

blandade naturljud hämtade från freesound.org. Ljuden bestod främst av olika 

inspelningar från skogar, med vindsus i lövverk och spridd fågelsång. Det 

förekom även i mindre omfattning kraxande och skällande läten, surrande 

insekter mm. Även ljud av regn, åska och porlande vatten fanns med. Ljuden 

avlöste varandra med sömlösa övergångar och hela skivan var ca 45 min i 

uppspelningslängd.   

4.1.3 Försöksdesign 

Kvasiexperimentell fallstudie. Ingen jämförelsegrupp. Utvärdering genom 

individuell kvalitativ enkät till medverkande elever samt intervju med 

medverkande lärare. Elevenkäten utformades med 9 breda frågor om vad de 

tyckte om ljuden, och hur de upplevde sig påverkas av ljuden.  

Enkät till eleverna 
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1. Vad tyckte du om naturljuden i klassrummet? 

2. Vad var bra med ljuden? 

3. Vad var inte bra med ljuden? 

4. När var det bra med ljuden? 

5. När var det inte bra med ljuden? 

6. Hur påverkades din koncentration av ljuden? 

7. Vilka ljud tyckte du om och varför? 

8. Vilka ljud tyckte du inte om och varför? 

9. Skulle du vilja fortsätta med naturljuden i klassrummet? 

Vid utformning av enkäten togs hänsyn till elevernas ålder; av femteklassare kan 

givetvis inte begäras att svara på väldigt komplexa och/eller långa enkäter, samt 

att den lektionstid som läraren uppoffrade åt enkäten inte fick bli för lång. Då 

studiens syfte dock var brett och av pilotkaraktär så ansågs dessa 9 frågor som 

fullt tillräckliga och adekvata. Den fråga som får anses mest specifik är 

antagligen fråga nr. 6, ”Hur påverkades din koncentration av ljuden?”, som togs 

med eftersom begreppet ”koncentration” hos såväl experter som lekmän får 

anses fånga en bredare föreställning om ”kognitivt gynnsam”. Att införa element 

i klassrummet med kognitivt gynnsamma kvaliteter får anses som huvudsyftet 

med försöken i klassrumsmiljö. Dessutom har ju ett flertal studier (se 

bakgrundskapitlet) menat sig visa på naturupplevelsens gynnsamma effekter på 

just ”koncentration”, med lite olika tekniska definitioner på detta begrepp.  

4.1.4 Procedur 

Klassrummet 
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I klassrummet placerades fyra kompakta högtalare dolda utmed fönsterväggen i 

rummet. Högtalarna kopplades till förstärkare och cd-spelare. Läraren ombads 

att spela ljuden så ofta som möjligt, förutom när hon tyckte att det störde 

undervisningen. Volymen anpassades av läraren till en nivå som hon ansåg 

passande för aktuell ljudnivå i klassrummet. Försöken pågick i tre veckor i juni. 

Ljuden spelades under samtliga klassrumsbaserade lektionstyper och både under 

för- och eftermiddag. Efteråt genomfördes en enkät med frågor som barnen 

besvarade individuellt. En intervju genomfördes med läraren. 

Matsalen 

Matsalen utgör enligt skolans personal en erkänt bullrig miljö. Ett informellt och 

kvasiexperimentellt försök gjordes för att se om den upplevda ljudnivån i 

matsalen kunde påverkas genom införandet av olika typer av naturljud. Ljuden 

spelades upp i surround i matsalens befintliga högtalarsystem. Första veckan 

spelades ljudet av kvittrande skogsfåglar, andra veckan ljudet av vågor mot en 

strand. Ljuden spelades kontinuerligt under elevernas lunch. Ingen utvärdering 

matsalens akustiska egenskaper gjordes, ej heller mättes ljudnivåerna före eller 

under försöken. Författaren kunde dock under besök i matsalen under lunchtid 

konstatera att den subjektiva upplevelsen av ljudnivån var mycket hög.  

Uppföljning av försöket gjordes genom informella intervjuer med matsalens 

personal.   

4.1.5 Forskningsetiska aspekter 

Samtliga elever i klassrumsförsöket ombads svara anonymt på den efterföljande 

enkäten. Eleverna fick innan försöken inte veta vilken typ av frågor som skulle 

komma på enkäten eller varför ljuden skulle spelas upp, annat än för att 

författaren ville undersöka vad eleverna skulle tycka om ljuden. Detta för att inte 
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styra eleverna att svara på ett visst ”önskat” sätt på enkäten, samt för att inte ge 

elever med eventuellt ”avvikande” uppfattning av ljuden en känsla av 

utanförskap eller mindervärdeskänslor gentemot sina kamrater. Samtidigt kände 

författaren det var nödvändigt att ge en kort presentation av sig själv samt 

försöket för eleverna, så att inte hela den bördan skulle hamna på läraren, som 

eventuellt skulle kunna ”försäga” sig genom att exempelvis yttra ord som 

”koncentration” i presentationen. Femteklassare är mycket frågvisa och nyfikna 

men om den frågvishet bemöts direkt och ärligt utan att avslöja mer än 

nödvändigt så verkar det som att frågebehovet blir tillfredställt och försöket 

kunde sedan utföras utan ytterligare frågor eller protester från eleverna.  

4.1.6 Analys av enkätsvaren 

Eleverna tilldelades ett nummer för identifiering efter ungefärlig rangordning av 

hur positivt de svarat på fråga nr. 1: e1, e2, e3... osv. Svaren på varje fråga 

delades in i grupper/kategorier för att skapa överblick och möjliggöra statistisk 

analys. Dessa kategorier definierades inte på förhand utan skapades utifrån 

tolkning av elevernas svar på respektive fråga.  En fullständig redovisning av 

elevernas svar på enkäten finns i bilaga 1.    

4.2 Resultat 

Fråga 1: Vad tyckte du om naturljuden i klassrummet? 

Enbart positivt: e1 – e7  (7 elever) 

Överlag positivt, men vissa ljud upplevdes störande: e8 – e12  (5 elever) 

Bra ibland, dåligt ibland: e13 (1st) 

Ofta störande: e14 – e17 (4st) och  

Enbart negativt: e18 – e22 (5st) 
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7 + 5 = 12 elever (55%) uttrycker sig i huvudsak positivt och 4 + 5 = 9 elever 

(40%)  uttrycker sig i huvudsak negativt kring ljuden som svar på denna fråga. 

Se diagram 1 för sammanställning av svaren på enkätfråga 1. 

 

Diagram 1.”Vad tyckte du om naturljuden i klassrummet?”. Staplarna visar 

antal elever som svarat enligt de olika kategorierna. 

 

Fråga 2: Vad var bra med ljuden? 

De var lugnande:  e1, e6, e7, e8, e9, e12, e13 samt e16 (8 elever, 36%) 

De förbättrade koncentrationen: e2, e3, e4 samt e10 (4 elever, 18%) 

Övriga, blandade, neutrala till övervägande positiva kommentarer (Ex: ”Det 

kändes som man va ute”:) e5, e11, e14, e15, e18 samt e19 (6 elever) 

Ingenting var bra: e17, e20 – e22 (4 elever, 18%) 
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Diagram 2.”Vad var bra med ljuden?”. Staplarna visar antal elever som svarat 

enligt de olika kategorierna. 

 

Fråga 3: Vad var inte bra med ljuden? 

Allt var bra (eller ”inget var dåligt”): e1, e2, e4, e5, e7 samt e8 (6 elever, ca 

30%) 

Ljuden upplevdes ibland som störande: e3, e6, e9 – e19 (13 elever, ca 60%) 

Ljuden upplevdes som enbart störande: e20, e21 samt e22 (3 elever, ca 15%) 

Motiveringar till sina svar på denna fråga ger barnen till viss del i sina svar på 

fråga 8.  
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Diagram 3.”Vad var inte bra med ljuden?”. Staplarna visar antal elever som 

svarat enligt de olika kategorierna. 

 

Fråga 4: När var det bra med ljuden? 

Alltid bra: e4  

På mattelektionen: e2, e3, e6 – e8, e13 samt e17 (7 elever, ca 30%). Detta är den 

enda specifika lektionstyp som nämns i svaren, trots att ljuden spelats vid 

samtliga klassrumsbaserade lektionstyper.  

Kvittar/spelar ingen roll: e1, e9 – e12, e14 samt e18. 7 elever, varav e1, e9 – e12 

överlag är positiva, e14 och e18 överlag är negativa till ljuden. Det som spelar 

roll för dessa elever verkar således inte vara när ljuden spelas, utan snarare 

huruvida ljuden spelas eller inte spelas, och/eller vilken typ av ljud som spelas.) 

På morgonen: e5 (1 elev) 

Aldrig bra: e15, e16, e19 – e22  (6 elever, ca 30%)  
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Diagram 4.”När var det bra med ljuden?”. Staplarna visar antal elever som 

svarat enligt de olika kategorierna. Eleverna har angetts som ”positiva” 

respektive ”negativa” enligt hur de svarat på frågan nr 1. e13, som var neutral i 

sitt svar på fråga nr 1 räknas här som positiv då hen svarat att ljuden var 

positiva på mattelektionen.    

 

Fråga 5: När var det inte bra med ljuden? 

Det var alltid bra med ljuden:  e1 – e8 (8 elever, ca 40%) 

På mattelektionen: e16 (som på fråga 4 svarade att ljuden aldrig var bra. Kan 

tolkas som att ljuden för denna elev upplevdes som extra störande på 

mattelektionen). 

Det kvittar: e9, e14, e15, e18 (4 elever, varav e9 är överlag positiv till ljuden och 

de övriga överlag negativa.) 

När det kom jobbiga ljud: e11, e12, e13 (3 elever) 
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Det var aldrig bra med ljuden: e19 – 22 (4 elever) 

2 elever svarar inte: e6 och e17. 

 

Diagram 5.”När var det inte bra med ljuden?”.  Staplarna visar antal elever 

som svarat enligt de olika kategorierna. Övervägande positiva/negativa samt 

ambivalenta elever enligt hur eleverna svarat på fråga nr 1.  

 

Fråga 6: Hur påverkades din koncentration av ljuden? 

Positivt: e1 – e9 (9 elever, 41%) 

Neutralt: e10 (”Jag tänkte nästan inte på det.”) 

Ibland positivt ibland negativt: e12, e13, e17 

Negativt: e11, e14 – e16, e18 – e22 (9 elever, 41%)  
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Diagram 6.”Hur påverkades din koncentration av ljuden?”. Staplarna visar 

antal elever som svarat enligt de olika kategorierna. Det är intressant att lika 

många elever upplever att deras koncentration förbättras som upplever att deras 

koncentration försämras av naturljuden.  

 

Fråga 7 och 8: Vilka ljud tyckte du om/inte om och varför? 

Se diagram 7 för grafisk sammanställning av resultaten. Varje ljudtyp som 

identifierats bland svaren på denna fråga har tilldelats ett pluspoäng för varje 

elev som angivit ljudet som positivt:   

Regn: +14  

Fågelkvitter: +12  

Porlande vatten: +9  

Åska: +5 

Varje ljudtyp har fått ett minuspoäng för varje elev som angivit att de inte tyckte 



29 

 

om ljudet:   

Surrande insekter: -20 

”Konstiga” fågelljud: -9  

”Vanligt” fågelkvitter: -5  

Åska: -5  

Regn: -4  

Porlande vatten: -3 

Noteras kan att varje i svaren förekommande ljudtyp har fått åtminstone 3 

negativa omdömen, dvs. ingen ljudtyp har värderats som enbart positiv. 

Sammanställs poängräkningen från svaren på frågorna 7 och 8 fås följande 

rangordning:  

1 Regn: +14 – 4 = +10 poäng 

2 ”Vanligt” fågelkvitter: +12 – 5 = +7 poäng 

3 Porlande vatten: +9 – 3 = +6 poäng 

4 Åska: +5 – 5 = 0 poäng 

5 Kraxanden/skällanden/konstiga fågelljud: = -9 poäng 

6 Surrande insekt: = -20 poäng 

Regn, måttligt fågelkvitter samt inslag av porlande vatten verkar således kunna 

utgöra basen för en lyckad installation av naturljud i klassrum. Särskilt om 

denna ljudmix saknar inslag av kraxande/skällande/övrigt avvikande läten samt 

surrande insekter.  
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Diagram 7. Omtyckta respektive ej omtyckta naturljud bland eleverna. Staplarna 

visar antal elever som angivit ljudet som positivt respektive negativt.  

 

Fråga 9: Skulle du vilja fortsätta med naturljuden i klassrummet? 

”Ja”: e1 – e12 (12 elever, 54,5% ).   

”Spelar ingen roll”: e13 (1 elev, 4,5%).  

”Nej”: e14 – e22 (9 elever, 41%). 

Främsta motiveringen till att vilja fortsätta med ljuden är att de upplevts som 

lugnande och/eller att eleven upplevt sig få ökad koncentration med ljuden 

närvarande. Främsta motiveringen till att inte vilja ha naturljud i klassrummet 

fortsättningsvis är att eleven upplevt en försämring i sin koncentration på grund 

av ljuden. Se diagram 8 för grafisk sammanställning av barnens svar på denna 

fråga. Se bilaga 1 för samtliga svar från eleverna.  



31 

 

 

Diagram 8. Skulle du vilja fortsätta med naturljud i klassrummet?  

Lärarens iakttagelser 

Halvvägs in i försöken så gjorde läraren en informell utfrågning med 18 av 

eleverna närvarande, huruvida barnen tyckte att deras koncentration påverkades 

av ljuden. Av dessa var 6 barn negativa till ljuden då de ansåg att de stördes i sin 

koncentration. Spontant gjorde läraren reflektionen att dessa barn generellt var 

relativt lågt presterande i skolarbetet. 6 barn var positiva till ljuden och tyckte att 

deras koncentration blev bättre. Dessa barn var, enligt lärarens spontana 

iakttagelse, barn som ofta själva hördes och märktes mycket i klassrummet och 

som ofta kunde tendera att vara störiga under lektionerna. Dessa barn var de 

första att notera ljuden när de sattes igång.  

6 barn tyckte att ljuden varken störde eller stärkte dem i koncentrationen. Dessa 

barn hörde enligt läraren till de starkare eleverna med avseende på prestation i 

skolarbetet.  

Behagliga ljud kunde gärna varit längre och återkomma oftare tyckte läraren. 

Hon uttryckte dessutom en önskan att kunna integrera ljuden mer i 
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undervisningen, t ex genom tillgång till undervisningsmaterial där olika fåglar 

och deras läten presenteras. Hon upplevde det vid några tillfällen frustrerande 

när hon inte kunde svara på elevernas frågor om vilka sorters fåglar det var som 

hördes. Ljudvolymen i klassen påverkades inte av naturljuden enligt läraren; det 

blev varken tystare eller mera högljutt under någon lektionstyp. Läraren 

noterade heller inga könskillnader i hur eleverna uttryckte sig kring ljuden.  

Resultat från matsalen 

Den upplevda ljudnivån påverkades enligt matsalspersonalen inte av 

skogsljuden. Havsljuden gjorde att vissa elever uppgav sig bli kissnödiga. Den 

upplevda ljudnivån påverkades inte heller av dessa ljud. Ungefär lika många 

positiva som negativa kommentarer från lärare och elever på ljuden. Små barns 

ljusa röster tenderade att krocka med ljudet av fågelsång vilket kunde ge en svag 

effekt att barnen talade ännu högre. De yngre barnen var dock de som också var 

mest positiva till ljuden. Allt enligt matsalspersonalen.    

Ingenting sades till barnen utan syftet var först och främst undersöka om ljuden i 

sig själva hade förmågan att påverka den upplevda ljudnivån i lokalen. Man kan 

tänka sig att ljuden mera aktivt skulle kunna användas som en referensnivå som 

barnen får anpassa sina röster efter med hjälp av lärare och annan personal: 

”hörs inte kvittret så är det för hög ljudnivå här inne”. Nu skedde dock inga 

sådana medvetna ingripanden. 

4.3 Diskussion 

En majoritet av barnen var i huvudsak positivt inställda till naturljud i 

klassrummet, och skulle gärna fortsätta med ljuden, enligt fråga 1 och fråga 9. 

Detta är ett intressant resultat som kan tolkas ligga i linje med andra 

undersökningar av vuxna som visar korrelation mellan naturupplevelse och 
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förmåga till riktad uppmärksamhet (t ex Ottosson & Grahn, 2005, Hartig et al., 

2003).         

En inte obetydlig andel elever visar dock på en mer negativ inställning till 

ljuden. 40% av eleverna uppger att de inte vill fortsätta med naturljud i 

klassrummet, med vanligaste motiveringen att ljuden stör dem i deras 

koncentration. Eftersom så gott som samtliga elever upplevt vissa av ljuden som 

negativa, såsom kraxande och skällande läten, surrande insekter etc., så kan 

möjligen formuleringen av frågan huruvida eleverna skulle vilja fortsätta med 

ljuden ifrågasättas, då eventuellt även dessa negativa ljud vägts in i 

formuleringen. Detta skulle tänkbart kunna ge upphov till att färre svarar 

jakande på frågan än om den istället formulerats, ”Skulle du vilja fortsätta med 

de naturljud du upplevt som positiva?” eller dylikt.  

Dock; lika många elever, 9 st, eller ca 40%, angav att deras koncentration 

generellt sett förbättrades som angav att deras koncentration försämrades. Det 

finns således en tydlig uppdelning mellan positiva och negativa elever, vilket är 

intressant.   

Resultaten ger också en hint om vilka typer av (natur-)ljud som passar bra 

respektive inte så bra att använda vid ljudinstallationer i klassrum. Ljudet av ett 

sommarregn fick flest pluspoäng, och står även som ”vinnare” när de elever som 

rankat det negativt tagits hänsyn till. Det kan kanske vara intressant att fundera 

över huruvida det finns något särskilt med just ljudet av ett regn, för att förstå 

varför det är så omtyckt. Har det en psykologiskt lugnande verkan på grund av 

vår evolutionära historia, då regn varit ett tillfälle då det av en eller annan 

anledning varit en fördel att hålla sig lugn och koncentrerad? Kan man tänka sig 

att vid regn så maskeras ljudet från eventuella faror, vilket kräver en ökad 

koncentration och uppmärksamhet för att upptäcka dem? Eller är det snarare så 
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att vid regn tenderar alla djur, även de farliga, att dra sig tillbaks och söka skydd, 

varför regnväder signalerar ett tillfälle då nervsystemet kan slappna av? 

Det kan också tänkas finnas andra psykoakustiska förklaringsmodeller till varför 

vissa ljud är bättre lämpade än andra. Ljudet av regn är relativt likt ljudet av 

stokastiskt brus, kanske i synnerhet det som brukar kallas för skärt (eller rosa) 

brus. Sikström och Söderlund (2007) visade ju att så  kallat vitt brus under vissa 

omständigheter kunde öka den kognitiva prestationen hos barn med ADHD-

symptom, med förklaringen att bruset hjälpte dessa att genom stokastisk 

resonans uppnå ett tillstånd av lagom vakenhet, eller Moderate Brain Arousal 

(MBA). ADHD-symptom betraktas enligt detta synsätt som en kontinuerlig 

skala med spridning i populationen snarare än som en diskret kategori, varför 

samma förklaringsmodell kan användas för att förklara hyperaktivitet och 

koncentrationssvårigheter i hela populationen. Detta skulle kunna förklara varför 

vissa elever på skolan påstår sig uppleva en ökad koncentration; de behöver 

ytterligare tillfört brus för att nå ett tillstånd av MBA. Detta stämmer även med 

lärarens beskrivning att de 6 (av 18 närvarande) barn som reagerade särskilt 

positivt till ljuden vid hennes kontroll var sådana att de märktes mycket i 

klassrummet och ibland tenderade att störa undervisningen.  

Vidare kan teorin att MBA kan uppnås genom tillförsel, alternativt reducering, 

av brus tänkas förklara varför vissa elever reagerar negativt till ljuden med 

motiveringen att de tycker sig bli störda i sin koncentration: Deras hjärnor har 

kanske redan tillräckligt höga nivåer internt brus, ytterligare stimulans gör att 

den totala brusnivån blir för hög för optimal prestation och de upplever en 

försämrad koncentration. Enligt teorin kan sambandet mellan kognitiv prestation 

och tillfört brus ses som en inverterad U-form, varför de som reagerar mer 

neutralt till ljuden möjligen befinner sig närmare optimala inre brusvärden, då 
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dessa enligt teorin inte påverkas lika mycket av förändringar i externt brus som 

elever vilka befinner sig närmare det inverterade U:ets ”kanter”, dvs. har höga 

eller låga interna brusnivåer. Enligt läraren var det också de starkast presterande 

individerna som vid hennes kontroll uppgav att ljuden varken störde eller stärkte 

dem i deras koncentration, vilket stöder denna tolkning.  

Det är naturligtvis även högst tänkbart och troligt att många elevers reaktion på 

naturljuden beror mer på ljudens semantiska eller meningsbärande kvaliteter än 

på deras egenskap av tillfört brus. Reaktionerna skulle troligen bli annorlunda 

om bruset som tillfördes var av annan karaktär, t ex i form av trafikljud eller 

dylikt. Detta är intressant för vidare forskning att undersöka: Vilken roll spelar 

egentligen den semantiska karaktären på tillförda ljud? Vilken roll spelar den 

akustiska? Är det kanske viktigare med ett ljud med relativt få distraktorer, dvs. 

få plötsliga avvikelser eller utstickande ljud, än att ljudet just föreställer 

exempelvis ett regn? Vilka egenskaper hos tillfört ljud är generellt önskvärda för 

ökad kognitiv prestation?  

Att en surrande insekt ansågs irriterande av i stort sätt alla är kanske inte så svårt 

att förklara med en rent evolutionär förklaringsmodell, men kan kanske även 

förstås psykoakustiskt i termer av distraktorer, att plötsliga ljud som avviker 

akustiskt och sticker ut bland övriga ljud har en välkänd förmåga att störa 

koncentrationen, de skapar avbrott i sinnets sorterande av informationen i 

flöden. Denna förklaring kan även appliceras på det faktum att kraxande och 

skällande ljud är impopulära: Dessa är relativt korta och starka, dvs. de utgör 

typiska distraktorer. Men kanske även detta kan förstås i mer biologiska termer, 

då skällande och kraxande läten kanske uppfattas som varnande läten och ett 

tecken på att en fara närmar sig.    
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Resultatet kring olika ljuds popularitet kan även kopplas till Searls (1960) 

teorier om olika företeelsers kravfylldhet, där exempelvis regn borde uppvisa låg 

kravfylldhet i egenskap av ett icke-levande ljud, medan ljudet av levande 

varelser, exempelvis skator och humlor, borde vara mer stressande.   

Mattelektionen är den enda lektionstyp som specifikt nämns i svaren på frågan 

”När var det bra med ljuden?”. Enligt läraren är mattelektionen den i särklass 

tystaste lektionen, både med och utan naturljud. Att många elever uppskattade 

naturljuden under mattelektionen kan kanske tyda på att miljön under denna 

lektionstyp för många elever blir för stimulifattig för att de ska uppnå MBA. 

Dock, eftersom denna lektionstyp även utan ljuden enligt läraren präglas av 

tystnad och koncentration, kan resultatet även tolkas som att tysta miljöer och 

aktiviteter lämpar sig extra bra för att tillföra naturljud, troligen eftersom dessa 

hörs bäst då och inte kommer i vägen för exempelvis verbal kommunikation. 

Det kan även tolkas som att matematik är en typ av kognitiv uppgift där tillförda 

ljud ofta kan vara av godo.            

Det intressanta i denna studie ansågs vara att undersöka ljuden situerat, att 

fokusera på elevernas och lärarens upplevelse av naturljud i en verklig 

klassrumskontext, snarare än att mäta en på förhand definierad kognitiv 

parameter i något standardiserat laboratorieförsök. Dock, som visats av bland 

annat Johansson et al (2009) i studien kring favoritmusik och läsförståelse så 

kan tillförda ljud påverka kognitiv prestation negativt även om ljuden upplevs 

som positiva, vilket indikerar att utsagor om positiv påverkan på 

koncentration/kognitiv prestation bör följas upp med faktisk mätning av någon 

intressant kognitiv variabel. Varje test av en enskild kognitiv variabel i 

klassrummet hade dock krävt en uppdelning av klassen i åtminstone två grupper 

där den ena gruppen testades på variabeln först med och sedan utan ljud, medan 
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den andra gruppen testades först utan och sedan med ljud. Detta för att 

kompensera för eventuella träningseffekter som lätt uppstår när samma individ 

utför samma test mer än en gång, och där resultaten tenderar att bli bättre ju fler 

gånger individen utför testet. Det fanns inte resurser inom ramen för detta 

projekt att utföra denna typ av försök, och dessutom fanns inte möjlighet för 

klassen att offra så mycket lektionstid för kognitionspsykologiska tester då 

schemat var pressat innan sommarlovet. Valet föll alltså på att istället försöka 

integrera ljuden i den ordinarie undervisningen och sedan utvärdera resultaten av 

detta med en bredare kvalitativ metodik. Det hade dock kunnat vara önskvärt 

med en annan klass som jämförelsegrupp, som istället för naturljud exempelvis 

exponerades för klassisk musik. Detta för att kunna upptäcka eventuella 

skillnader och likheter i resultaten mellan de båda ljudtyperna. Ett sådant 

förfarande hade kunnat underlätta vid uttolkningen av resultaten, då det med 

nuvarande design kan vara svårt att avgöra huruvida resultaten beror på 

tillförandet av ljud i största allmänhet, eller på ljudens specifika egenskaper i 

egenskap av naturljud, till skillnad från exempelvis musik.   

Akustiska faktorer såsom bakgrundsbuller och efterklang bör normalt 

dokumenteras för studier som har med akustik att göra, vilket dock inte var 

möjligt inom ramen för detta projekt. Dessa aspekter bedöms dock inte som 

utslagsgivande för de utvärderingar som pilotstudien syftade till.  

Avslutningsvis så dokumenterades inte elevernas kön vid enkäten, något som i 

efterhand får betraktas som ett misstag. Det är givetvis tänkbart att det kan 

finnas könskillnader i elevernas olika svar på frågorna, något som kan vara 

intressant att undersöka vidare. Dock var könskillnader i reaktionerna på ljuden 

inte något som läraren lyfte fram i sina observationer.  
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5. Fallstudie 2 – Lekrum på förskola 

5.1 Metod 

5.1.1 Försökspersoner 

Ca 20 förskolebarn, 2-6 år gamla, på en förskola i Skåne.  

5.1.2 Material 

Fyra små högtalare, surroundförstärkare, cd-spelare samt mindre 

stereoanläggning. CD-skivor med diverse naturljud.  

5.1.3 Design 

Kvasiexperimentell fallstudie utan jämförelsegrupp. Uppföljning/utvärdering 

genom fokusgrupp/gruppintervju med medverkande förskolepersonal.  

5.1.4 Procedur 

Fyra små högtalare med surroundljud placerades i ett allrum som fungerar som 

matsal och även lekrum, rum för lugnare aktiviteter, pyssel etc. på Granviks 

förskola i Höllviken. Högtalare placerades också i ett stojigare lekrum, dock 

utan surround (enbart stereo). Högtalarna kopplades till förstärkare och cd-

spelare som placerades utom räckhåll för barnen men lättillgängligt för 

personalen. Personalen ombads spela ljuden så mycket som möjligt, men inte 

om det upplevdes som störande. Ljuden spelades under ca tre veckor, från och 

till under dagarna. Olika ljudstyrka på ljuden testades, och ljuden spelades vid 

olika tidpunkter under dagen. Uppföljning/utvärdering gjordes i form av 

fokusgrupp/gruppintervju.  
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5.1.5 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiskt bedömdes försöken med naturljud som harmlösa och barnens 

föräldrar tillfrågades inte av försöksledaren (författaren) inför försöken. All 

kontakt skedde med förskolepersonalen, som i sin tur skötte eventuella frågor 

från barn och föräldrar. Barnen konfronterades inte direkt vid utvärderingen och 

förekommer inte med sina identiteter i utvärderingen. Författaren har litat på 

förskolepersonalens förmåga att kontinuerligt bedöma det lämpliga i 

försökssituationen, och de har hela tiden haft full kontroll över ljuden och 

kunnat anpassa ljudvolym etc. efter behov.   

5.2 Resultat 

Tre förskollärare deltog vid intervjutillfället. Här redovisas enbart samlade 

intryck från fokusgruppen/gruppintervjun. En mer komplett återgivning av 

denna återfinns i Bilaga 2.  

Deltagande förskollärare kallas här för Förskolelärare A, B och C. Ytterligare en 

förskollärare som också arbetade på avdelningen under tiden ljuden spelades var 

sjuk vid intervjutillfället. Hon uppges av de andra ha varit övervägande negativt 

inställd till ljuden.  

Syftet var att inte säga så mycket innan, utan låta personalen hitta spontana, 

egna sätt att använda ljuden på, utan att känna sig styrda eller ha förutfattade 

meningar om vad som förväntades.  

Ljuden gjorde inte något större intryck på barnen, enligt personalen. De 

upplevda ljudnivåerna påverkades inte, inte heller barnens beteende eller 

lekmönster. Ingen av förskolelärarna provade att kommentera ljuden för barnen 

som referens till önskad ljudnivå, i stil med ”om inte fåglarna hörs här inne så 

är det för stojigt”.  Av de fyra i personalen som deltog i försöken tyckte två, 
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Förskolelärare B och C, att ljuden var i huvudsak ett positivt inslag och två 

tyckte att ljuden mestadels var störande, Förskolelärare A och den förskolelärare 

som vid intervjutillfället var sjuk. Naturljuden upplevdes inte dämpa ljudnivån i 

lekrummet, men de uppskattades av barnen vid vissa lugnare tillfällen, t ex vid 

pysselaktiviteter, vila och måltider. Då kunde barnen lyssna aktivt och det 

verkade ha en positiv effekt. Då ville de t ex lyssna på ljudet av det lugna havet. 

De kunde också reagera med spänning för ett visst fågelläte, t ex en uggla (”åh, 

lyssna!”) En förskolelärare säger att hon gärna hade på det lugna havet på 

morgnarna när barnen kom: ”Det är dämpat, och det tyckte dom om. Och jag 

har tyckt om det hela tiden”.   

Ljuden spelades under ca tre veckor, från och till under dagarna. Olika 

ljudstyrka på ljuden testades, och ljuden spelades vid olika tidpunkter under 

dagen: Inga skillnader noterades när detta varierades. Inga barn har enligt 

personalen frågat efter ljuden när dessa inte spelats. Inga barn har heller bett att 

ljuden ska stängas av när de varit på. Inga direkta spontana reaktioner från 

barnen rapporterades. Inga skillnader noterades heller i reaktionen hos olika 

barn - inga könsskillnader och inga ålderskillnader. Ljuden upplevdes enligt 

personalen som naturliga, särskilt när de spelades i surround, och det hördes vad 

ljuden föreställde - att det var hav, åska, fåglar osv. 

Sammantaget kan sägas att personalen är delad i sin upplevelse av ljuden och att 

ljuden haft relativt liten effekt på barngruppen och på den upplevda ljudnivån i 

lokalen, men att de små effekter som noterats bland barnen ändå varit positiva, 

och främst varit tydliga vid lugna aktiviteter såsom vid mellanmål och 

pysselstunder.  
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5.3 Diskussion 

Samtliga i personalen är överens om att förskolan utgör en bullrig miljö och att 

ljudnivåerna kan vara problematiska. De är också överens om att ljudnivåerna 

har höjts under senare år. Det faktum att naturljuden i denna pilotstudie inte 

upplevdes ha påtagligt positiva effekter kan kanske till viss del förklaras av att 

örskola i Höllviken är omgiven av stora gröna fält med både trädvegetation och 

kullar, och Höllviken som helhet är mycket grönt. De positiva effekter som 

Faber Taylor et al. (2001) kunde påvisa gällde framför allt innerstadsbarn. 

Mårtensson et al. (2009) har visat att barn på förskolor typiska för Stockholm 

visade mindre grad av bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

om de leras lekmiljö har stora ytor med träd, buskage och kullar.     

Naturljud kunde i denna pilotstudie inte påvisas ha några positiva effekter i 

lekhallen, men vissa synpunkter tyder på att det också sker ett samspel mellan 

dagisfröken och barnen. Om fröken blir lugn och harmonisk, så blir barnen det 

också. Frågan är om de fröknar som var mest negativa också är de som från 

början varit mest störda av den allmänt höga ljudnivån i lokalerna och därmed 

också har en högre stressnivå. En slutsats är att fortsatta studier bör kunna 

inriktas på personalens stressnivå, och samspelet mellan fröknarna och barnen.  

Det är naturligtvis mycket angeläget att fortsätta försöka tackla problemet med 

förkolornas ljudmiljöer. När det gäller den fysiska (arkitektoniska och akustiska) 

utformningen av lokalerna kan givetvis mycket göras. Om tekniska åtgärder har 

gjorts efter bästa förmåga och ljudnivåerna fortfarande upplevs som 

problematiska så är det intressant med alternativa lösningar. Kanske kan 

tillförande av naturljud höra till dessa. Detta torde dock kräva att samtliga 

närvarande ur personalen själva gillar ljuden och upplever dem som ett positivt 
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inslag. Om så är fallet så kan kanske deras ökade trivsel och intresse i ljuden 

smitta av sig på barnen, och på så vis skapa en lugnare, och tystare, miljö.      

Att barnen inte påverkas i någon större utsträckning av ljuden skulle eventuellt 

kunna bero på att förskolan ligger i en vidsträckt grön omgivning och att barnen 

därför inte reagerar särskilt på extra fågelkvitter inomhus. Barnen var under 

försöksperioden (sommar) också utomhus relativt mycket. Resultaten skulle 

kunna tänkas bli annorlunda om försök utfördes under en tidpunkt på året då 

mindre aktivitet är förlagt utomhus, alternativt om försöken utfördes vid en 

förskola med mer urbana omgivningar.    

6. Fallstudie 3 – Uppvaknanderum på 

intensivvårdsavdelning 

6.1 Metod 

6.1.1 Försökspersoner 

5 personer totalt, 3 kvinnor och 2 män. Snittålder 57, samtliga över 40 år. 

Personerna var inlagda på sjukhuset för att genomgå operativa ingrepp av skild 

karaktär. Försöksledaren (författaren) träffade försökspersonerna dagen innan 

respektive ingrepp och berättade om studien och patienten fick sedan skriva 

under ett papper att de var införstådda med försökets förutsättningar och 

godkände sitt deltagande.  
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6.1.2 Material 

Fyra små högtalare, separat volymkontroll samt ipod med ljudprogramvaran 

Ambiance tillgänglig via Apple AppStore. Mätutrustning för blodtryck, puls och 

andningsfrekvens tillgänglig på intensivvårdsavdelningen.  

6.1.3 Försöksdesign 

Kvasiexperimentell inomindivids-/inomgruppsdesign. Naturljud spelades upp i 

stereo i intervaller om 60 minuter följt av 60 minuters tystnad för en patient åt 

gången. Blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens noterades varje kvart för 

att se huruvida det fanns skillnader i värdena på dessa parametrar mellan de 

tysta perioderna respektive perioderna med naturljud. Analys av resultaten på 

individnivå och på gruppnivå.  

6.1.4 Procedur 

Plats för uppspelning av naturljuden var den postoperativa salen på 

intensivvårdsavdelningen vid Lunds lasarett under veckorna 48, 49 och 50 2009. 

Till denna sal förs patienter direkt efter större operativa ingrepp. Vid två bäddar 

placerades två stycken högtalare vardera. Naturljuden spelades upp i stereo i 

intervaller om 60 minuter följt av 60 minuters tystnad. Blodtryck, hjärtfrekvens 

och andningsfrekvens noterades varje kvart. Det ljud som användes var en 

inspelning av kustljud med vindsus och måttlig fågelsång, tillgänglig genom 

applikation Ambiance som finns till iPhone/iPod/iPad från Apple. Ljudvolymen 

anpassades för att vara klart hörbar över bakgrundsbullret där patienten låg utan 

att vara påträngande. Bakgrundsbullret kunde variera kraftigt, så ljudvolymen 

fick anpassas kontinuerligt. Vilken grad av sövt/uppvaknat tillstånd patienterna 

hade när den förflyttades till annan sal bedömdes ej medicinskt.    
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6.1.5 Forskningsetiska aspekter 

Patienterna fick dagen innan försöket fylla i ett formulär där de godkände sitt 

deltagande i studien och bekräftade att de förstått försökets design, syfte och 

metod. Samtliga deltagande patienter uppfattades som väl införstådda i och 

positiva till försöken.  

6.2 Resultat 

Ingen påverkan på patienternas blodtryck, hjärtfrekvens eller andningsfrekvens 

kunde påvisas.  

6.3 Diskussion 

Direkt kan konstateras att underlaget var litet - 5 patienter. Det visade sig både 

svårt och tidkrävande att arrangera med försökspersoner, varför antalet blev lågt. 

Patienterna som undersöktes var under hela tiden på avdelningen påverkade av 

narkos och smärtstillande i så hög grad att de föreföll befinna sig i ett konstant 

sovande tillstånd. Sedan är det, särskilt i den situation som dessa patienter 

befinner sig i, ett flertal, tyngre vägande medicinska faktorer som påverkar 

nämnda parametrar än enbart ljudmiljön i rummet. Blodtryck, puls och 

andningsfrekvens övervakas postoperativt av flera skäl, men huvudskälet är att 

om patienten blöder allvarligt så stiger hjärtfrekvensen och slutligen faller 

blodtrycket samtidigt som andningsfrekvensen ökar. Genom övervakning av 

dessa parametrar kan vårdpersonalen se om patienten försämras och vidta 

åtgärder innan det blir livshotande. Blodtryck, hjärtfrekvens och 

andningsfrekvens påverkas även av andra faktorer, t ex smärta, oro och 

illamående (Ref. Johan Persson, överläkare, IVA, Lunds universitetssjukhus), 

vilket är huvudskälen till att studera dessa parametrar i en studie som denna. Vid 

framtida studier av liknande karaktär behöver troligen mer hänsyn tas till 
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samtliga de faktorer som spelar roll för hur värdena på de undersökta 

parametrarna förändras. 

En annan felkälla, som i en undersökning som denna är av största vikt, är att 

bakgrundsbullret på avdelningen i hög grad varierar och tidvis är relativt 

kraftigt, med ljud från medicinsk apparatur, personal mm. som blandar sig med 

naturljuden. Ingen dokumentation eller mätning av bakgrundsbullrets variationer 

genomfördes här.      

Mätningar en gång varje kvart ger möjligtvis ett alltför grovt mått, men det 

borde ändå vara tillräckligt fint för att avslöja om det finns några tendenser till 

påverkan. Det blir dock begränsat eftersom mätningarna utfördes under så kort 

tid för varje patient, 1-3 timmar beroende på hur länge patienten stannade på 

avdelningen. Även om ljuden inte gav någon märkbar påverkan på de 

undersökta parametrarna under de relativt korta tidsintervall som här undersökts, 

så är det inte omöjligt att mätningar på fler försökspersoner under längre 

tidperioder och med finare noggrannhet skulle kunna påvisa effekter på de 

undersökta parametrarna.  

Om dessa resultat dock skulle visa sig gälla även för ett större antal 

försökspersoner, där mätningarna kan ske under längre tid, kan det vara en 

rimlig hypotes att ljuden för att ha någon effekt på de undersökta parametrarna 

måste presenteras vid en högre grad av medvetenhet hos patienterna, vilket vore 

intressant att undersöka, t ex genom att utföra liknande mätningar på friska, 

vakna individer. Dock är det nödvändigt att vid eventuellt vidare studier av 

liknande slag ordna så att patientuppföljning kan ske, då det är känt att patienter 

som kan tyckas sovande ändå kan registrera, och minnas, sådant de upplevt på 

den postoperativa avdelningen, även om det är vanligt att patienterna inte minns 

någonting alls. I det enskilda fallet är det omöjligt att innan uttala sig om 
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huruvida en enskild patient kommer att minnas någonting eller inte, (ref. 

Överläkare Johan Persson vid Lunds universitetssjukhus). Det är således 

nödvändigt med uppföljning av samtliga deltagande patienter.         

För framtiden är det kanske av än större intresse att undersöka huruvida 

naturljud kan ha en positiv effekt på en mer rehabiliteringsbetonad avdelning där 

patienten stannar under längre tid en i ett antal timmar, förslagsvis snarare ett 

antal dygn, och där patienterna överlag är vid högre grad av vakenhet. I 

efterhand kan konstateras att det troligen hade varit lämpligare att undersöka 

patienter som genomgått lättare operativa ingrepp än vad som nu blev fallet. 

Den exakta arten av de operativa ingreppen som försökspersonerna skulle 

genomgå innan naturljudsexponeringen var dock inte klar innan studien startade. 

Mindre svåra operativa ingrepp hos försökspersonerna hade gjort det enklare att 

följa upp patienterna i efterhand med frågor om deras upplevelser. Det hade 

troligtvis också inneburit en lägre grad av postoperativ medicinering, ett 

snabbare uppvaknande samt färre andra medicinska faktorer som också kan 

påverka de undersökta fysiologiska parametrarna.  

7. Andra installationer med naturljud inomhus  

För att komplettera resultaten från de egna fallstudierna genomfördes även två 

intervjuer med personal på två platser där naturljud finns permanent installerade 

i inomhusmiljö. En intervju med läraren i ett klassrum på Sjöbyskolan i Horred, 

Marks kommun och en intervju med bibliotekarien vid Viktoriaskolans 

skolbibliotek i Borgholm på Öland. Båda dessa installationer med naturljud är 

genomförda av det svenska företaget Audiotechture.    
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7.1. Klassrum på Sjöbyskolan i Horred, Marks kommun  

Ljuden har vid intervjutillfället varit på plats i ungefär tre och ett halvt år och är 

placerade i 3-4ans klassrum. Ljuden kom på plats i samband med en 

ombyggnation av skolan. Ljuden är alltid påslagna och justeras inte, så kallad 

”ljudtapet”. Ingen vetenskaplig utvärdering har enligt lärarens vetskap gjorts av 

ljudens påverkan på elever och lärare, men det har varit viss journalistisk 

uppståndelse kring installationen. Ljuden består av skogsljud, med fåglar, 

porlande vatten, och vindsus i trädkronor. De spelas i surround, med högtalarna 

utspridda i klassrummet. De flesta reaktioner är positiva både från lärare och 

elever: "Jag tycker nog att eleverna blir lugnare av det. Det är som om man 

sitter i en skogsglänta. En regnig grå dag får man nästan känslan av det inte är 

regnigt och grått utan fint väder. Det känns mysigt och härligt, så det påverkar 

positivt. Det känns bättre att säga till att nu ska vi höra fåglarna här inne, än att 

be barnen vara tysta. Det blir ett positivt sätt att få barnen att vara tystare."  

Flertalet elever är enligt läraren positiva till ljuden och tycker det är mysigt: 

”väldigt få” elever uttrycker att de blir störda. Elever som kommer bara vid 

några tillfällen per vecka för engelskaundervisning tenderar att i högre grad bli 

störda av ljuden, vilket läraren tolkat som att elever som inte är vana vid ljuden 

lättare blir störda. Oftast handlar det då enligt läraren om elever som har 

koncentrationssvårigheter och överlag är lättstörda. 

Överlag ger läraren på Sjöbyskolan en delvis annan, och mer positiv, bild än den 

som framkom vid försöken i denna studie, där ju 40% av eleverna uttryckte en 

upplevd försämring i sin koncentration och att de inte vill fortsätta med naturljud 

i klassrummet. Det är naturligtvis intressant att fråga sig vad dessa skillnader 

beror på. Det faktum att installationen vid Sjöbyskolan har varit på plats i flera 

år, med ljuden ständigt påslagna, tyder på att skillnader i installationsförfarande 
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kan göra stor skillnad i hur ljuden upplevs. För det första så är ljuden vid 

Sjöbyskolan installerade i surround, vilket i denna studie visade sig mycket 

uppskattat vid försöket på förskolan. Vidare gör det faktum att ljuden på 

Sjöbyskolan alltid är aktiverade troligen att eleverna där vänjer sig på ett annat 

sätt vid ljuden än eleverna i det klassrum som undersökts i denna studie, där 

ljuden slogs av och på av läraren: Ständiga förändringar i ljudmiljön kan ha 

skapat ett stressmoment för vissa elever. Slutligen så har störande ljud i form av 

kraxande, skällande och surrande läten eliminerats vid installationen på 

Sjöbyskolan, men förekom i klassrumsinstallationen i denna studie.          

7.2. Skolbibliotek, Viktoriaskolan i Borgholm, Öland 

I Viktoriaskolans skolbibliotek i Borgholm har en installation med naturljud i 

surround varit på plats sedan våren 2007, i ett försök att underlätta för 

bibliotekets bibliotekarie att återgå till arbetet efter sjukskrivning för 

utbrändhetssymptom. Ljuden består av blandade skogsljud med fåglar, vindsus i 

trädkronor, porlande vatten mm. Emellanåt skymtar även ett vindspel förbi. 

Ljuden är på dygnet runt, och stängs enbart av på loven, återigen ett exempel på 

en sk. Ljudtapet. Bibliotekarien kan erinra sig en enda kommentar, från en 

pojke, som varit negativ till ljuden. En pojke som enligt henne behöver mycket 

stöd, och som hon tror har svårt att koppla av. Annars har responsen från elever 

och lärare varit enbart positiv. Hon beskriver själv att ljuden ger henne 

arbetsglädje. Hon erinrar sig dock att just i början, när ljuden var nya, så var det 

några fler som var kritiska. Detta ger också stöd för tesen att det kan krävas en 

period av tillvänjning till ljuden. Bibliotekarien: "Det är fortfarande bullrigt, 

vissa klasser är väldigt stökiga och skiter fullständigt i ljuden, men jag kan ändå 

påminna dom. Och jag blir lugnare, och jag kan utföra mitt arbete bättre." Hon 

fortsätter: "Elever kommer hit och sitter och pluggar, och det är jag övertygad 
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om handlar om ljuden. Man känner ju sig inte ensam. Är man i skogsmiljö så är 

man ju inte ensam, det är ju ett väsen som omsluter en och man är delaktig i 

något större. Är det bara tystnad och böcker, särskilt för dom som har det lite 

jobbigt, så kan det snarare vara en belastning. Men nu blir man en del av något 

större, det blir ett lite andligt perspektiv på det också. Nu tror jag inte barnen 

tänker så men jag gör det. Det blir som en port."  

Utstickande ljud från surrande insekter och grodor mm. uteslöts efter tester ur 

den slutliga installationen då dessa ljud upplevdes som störande. Även ljudet 

från vindspel togs till större delen bort ur installationen efter tester. Just att det är 

en mix av ljud, som skapar en helhet upplevs som centralt: "Bara fågelkvitter 

tror jag att jag blivit tokig på, men nu är det ju hela skogen, med sus och så.". 

Hon understryker även vikten av att ljuden spelas i surround för den positiva 

effekten: "Just att det hörs, där kommer vatten, där kommer vind, och just att 

det kommer från olika håll."  

Hon fortsätter: "Min själ vet inte att det här inte är en riktig skog, den tror ju att 

jag går till skogen tre dagar i veckan. Och det är klart att jag mår bra av det. 

Det är ju hjärnan som vet att det här är ett biblioteksrum och inte en riktig skog. 

Men här inne vet ju inte jag det. Så då påverkar ju det samma sak som att jag 

skulle gå ut i skogen. Det är klart att det är bra." 

Det är tydligt att installationen upplevs som mycket positiv av bibliotekarien och 

det är intressant att undersöka huruvida installationer med naturljud är generellt 

användbara för att underlätta för människor med utbrändhetssymptom att 

återkomma till arbetsplatser. Kanske kan de även användas i syfte att förebygga 

utbrändhet? 
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8. Samlade slutstaser och avslutande diskussion 

I det följande sammanfattas de huvudsakliga resultaten från de här utförda 

undersökningarna, förslag på vidare forskning presenteras följt av några 

avslutande kommentarer.  

Stora skillnader mellan individer kan förekomma 

De kan förekomma stora skillnader mellan hur olika individer reagerar på 

naturljud inomhus. Denna skillnad kunde här särskilt märkas bland 

mellanstadiebarnen i fallstudie 1 och bland förskolepersonalen i fallstudie 2. 

Följden av detta blir naturligtvis att försiktighet måste vidtas vid installation i 

miljöer där många individer vistas och där de individuella preferenserna är 

okända. De mindre barnen på förskolan tycktes inte reagera så starkt på ljuden, 

varken i positiv eller negativ bemärkelse. Förskolepersonalens sammantagna 

åsikter om ljuden gick isär, med två personer i huvudsak positiva och två 

personer i huvudsak negativa till ljuden.  

En knapp majoritet av eleverna i mellanstadieklassen var i huvudsak positiva till 

ljuden, med främsta motivation att de ansåg dem vara lugnande och att ljuden 

ökade deras koncentration. 40 % av eleverna ville dock inte fortsätta med 

naturljud i klassrummet och det kan vara intressant att ta reda på mer om de 

mekanismer som ligger bakom den upplevda ökningen respektive minskningen i 

koncentration hos olika elever. Det kan t ex vara intressant att undersöka 

elevernas generella uppmärksamhetsgrad med lämpliga tester i den undersökta 

klassen för att se om brister i uppmärksamhetsförmågan har samband med 

upplevelsen av ljuden.  
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Det är även i ett bredare perspektiv intressant att genomföra kvantitativa 

kognitiva tester på hur barns kognitiva prestation påverkas av olika typer av 

ljud. Att t ex i spåren av Sikström och Söderlunds (2007) forskningar kring brus 

och koncentration jämföra brus med naturljud och andra typer av ljud för att se 

om effekterna från deras studie förändras vid införandet av andra semantiska 

dimensioner i de tillförda ljuden. Det är t ex intressant huruvida det är ljudens 

”brusighet”, deras ”naturlighet” eller en kombination av dessa egenskaper som 

gör att ljuden tycks kunna främja vissa elevers koncentration.  

Exemplet med den, vad det verkar, mer uppskattade installationen med naturljud 

vid Sjöbyskolan i Horred (se avsnittet med kompletterande underökningar) tyder 

på att skillnader i installationsförfarande kan ha stor påverkan på hur ljuden 

upplevs. Det handlar då troligen främst om huruvida ljuden spelas i surround 

eller ej, att störande ljud, såsom surrande insekter och kraxande fåglar, har 

eliminerats samt huruvida ljuden alltid är påslagna eller ej, så kallad ljudtapet. 

Att ljuden spelas i surround bidrar till att göra upplevelsen av ljuden 

verklighetstrogen och minska känslan av det är en inspelning som lyssnas på och 

istället öka känslan av att ljudmiljömässigt verkligen befinna sig på en annan 

plats. Det bidrar till att öka den rumsliga dimensionen i ljuden, något som i 

dessa undersökningar angivits som positivt. Att ljud som av många anses 

störande bör elimineras ur framtida naturljudsinstallationer får ses som 

självklart. Att installera ljuden som ljudtapet, dvs. att ljuden alltid är påslagna i 

bakgrunden i en sömlös loop, tycks kunna bidra till att ljuden upplevs mer 

positivt. Detta skulle kunna bero på någon form av tillvänjningseffekt, vilket 

återstår att undersöka närmare i framtida studier. 

Om den tydliga uppdelningen mellan elever som upplever ökad respektive 

minskad koncentration av de tillförda naturljuden skulle visas bestå även i 
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framtida undersökningar så tycks det svårt att generellt rekommendera 

naturljudsinstallationer i klassrum. Man skulle då eventuellt kunna tänka sig en 

lösning där olika elevers behov att tillföra eller stänga ute ljud vid enskilt arbete 

tillgodoses med hörlurar och lämplig ljuduppspelningsapparatur. Detta system 

skulle antagligen få vara så beskaffat att det i princip bara finns en eller ett par 

typer av optimerat ljud tillgängligt i lurarna, så att inte eleverna fastnar i ett 

ständigt byte av diverse ljud, musikspår etc. Förhoppningsvis kan fortsatt 

forskning visa mer exakt vilka typer av ljud som är optimalt lämpade att hjälpa 

de individer som finner det gynnsamt med tillförda ljud. Är vitt brus det mest 

effektiva ljudet eller skulle det vara mer effektivt med någon typ av naturljud? 

Kuo och Taylor (2004) visade att personer med ADHD-symptom uppvisade 

mindre sådana symptom efter vistelse i gröna områden jämfört med andra 

miljöer vilket väcker frågan huruvida det skulle vara fruktbart att kombinera 

dessa fynd med fyndet att tillfört ljud kan hjälpa vid ADHD-symptom, genom 

att i kognitiva tester istället för vitt brus tillföra lämpliga naturljud.  

Ljuden lämpar sig bäst för tysta sammanhang 

Ljuden lämpar sig troligen bäst för miljöer och aktiviteter som är relativt tysta 

och där inte så mycket ljudbaserad kommunikation används. Detta framkom 

under försöken i förskolan, klassrummet och i matsalen, samt styrks av exemplet 

med den lyckade installationen av naturljud i skolbiblioteket i Borgholm (som är 

en relativt tyst miljö). En tänkbar förklaring är att dessa miljöer tillåter ett mer 

aktivt lyssnande till ljuden, vilket av såväl förskolepersonalen som 

bibliotekarien i Borgholm uppges vara viktigt för att ljuden ska upplevas som ett 

positivt inslag. Det är mycket troligt att ljuden upplevs mer positivt när de inte 

blandar sig för mycket med andra ljud, då detta kan leda till ökad kognitiv 

belastning, t ex enligt teorin om hur hjärnan hela tiden försöker dela upp ljud i 
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olika strömmar (streams) för att kunna välja vad som ska sorteras bort och vad 

som ska uppmärksammas (se bakgrundsavsnittet). Enligt Sikström och 

Söderlunds (2007) teorier om lagom vakenhet, Moderate Brain Arousal (MBA), 

kan en ytterligare tänkbar orsak till att ljuden lämpar sig väl för tystare 

aktiviteter/lokaler i skolsammanhang vara att den låga nivån av externt brus för 

vissa av barnen gör att tillfört ljud leder till ett tillstånd av MBA. 

Olika ljudtyper lämpar sig olika väl 

Vissa ljudtyper bör troligen alltid undvikas vid installation av naturljud inomhus, 

om den önskvärda effekten är att skapa en trivsam och lugnande miljö. Till dessa 

hör surrande insekter, kraxande/skällande läten samt även andra typer av ljud 

som tenderar att ta över och dominera ljudbilden. Exempelvis kunde även 

intensiv fågelsång upplevas stressande. Även ljud som associerar till mänsklig 

verksamhet eller mänsklig närvaro bör så långt som möjligt undvikas: T ex så 

verkar ett vindspel bli irriterande i mer än mycket måttliga doser. Att det kan 

vara problematiskt med sådant som associerar till mänsklig närvaro i ljuden, kan 

kopplas till Searls (1960) teori om olika kravfylldhet hos olika företeelser, där 

döda ting som pinnar, stenar, vatten, vind etc. anses vara de minst kravfyllda 

(stressgenererande) och där levande ting, med människan i toppen, anses som de 

mest kravfyllda i en given miljö. Ljud som i hög grad tycks upplevas positivt är 

exempelvis ljuden av regn, ljud med måttlig fågelsång, lätt vindsus i trädkronor 

och lugna vågor. Att ljuden förmår förmedla en upplevelse av rumslighet har 

angivits som mycket positivt, något som anknyter till nästa punkt nedan. Det 

skulle kunna vara en intressant utgångspunkt för framtida forskning kring ljud 

och kognition att utifrån de ljudtyper som här och i andra studier visat sig 

omtyckta ytterligare undersöka exakt vilka egenskaper hos dessa ljud det är som 

gör dem omtyckta. Handlar det om frekvensinnehåll, variationsrikedom (eller 



54 

 

avsaknad av densamma), semantiskt innehåll, ljudvolym, eller handlar det mer 

om personliga preferenser och igenkänning? Kanske spelar även förväntningar 

en avgörande roll för hur ljuden upplevs?  

Surround är positivt 

Att ljuden spelas i surround så att de sprids jämnt i rummet har upplevts som 

mycket positivt då detta gjorts. Detta framkom i kommentarer från 

förskolepersonalen samt i intervjuer med skolbibliotekarien i Borgholm och 

läraren på Sjöbyskolan i Horred. Vid surrounduppspelning blir effekten rimligen 

mer lik den av att befinna sig i ett faktiskt uterum, då ljud kan komma från flera 

riktningar. Surround är således att rekommendera vid eventuella framtida 

installationer med naturljud.  

Rörlig ljudinstallation kontra ljudtapet 

Det finns troligtvis en skillnad i att göra en ljudinstallation där ljuden växlar 

med jämna mellanrum och som hela tiden tillåter och inbjuder till förändringar 

av personerna i lokalen, som exempelvis de som i detta projekt gjordes i 

klassrummet och på förskolan, och på att göra en fast ljudinstallation, eller 

ljudtapet, där samma typ av ljud alltid är påslagna på en nivå som bedöms som 

lagom hörbar över bakgrundsbullret, såsom gjorts i Viktoriaskolans bibliotek i 

Borgholm och i klassrummet på Sjöbyskolan i Horred. Vid installation av en 

ljudtapet så kan det finnas en tid av tillvänjning under vilken upplevelsen av 

ljuden förändras. Om ljuden i lokalen växlar med för täta intervall är det 

tänkbart att växlingarna i sig själva skapar ett stressmoment och att tillvänjning 

antingen inte hinner ske, eller att stunderna av tillvänjning blir för korta. Det 

skulle kunna vara intressant att genomföra försök i t ex klassrum där ljuden 
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under en tid spelas konstant, utan att tillåta förändringar, för att se om resultaten 

blir annorlunda än vid försöken i denna studie.  

Ingen automatisk sänkning av upplevd ljudnivå 

Enbart förekomsten av naturljud verkar inte kunna bidra till att sänka de 

upplevda ljudnivåerna i bullriga lokaler med många barn. Varken på förskolan 

eller i skolmatsalen upplevde de tillfrågade några sänkningar i ljudnivån när 

naturljuden spelades. Däremot kunde ljuden användas för att tillfälligt rikta 

barnens uppmärksamhet mot dessa. Ljuden var uppskattade av barnen vid 

pysselaktiviteter, måltider samt vilostunder, det vill säga aktiviteter av lugnare 

karaktär där ljudnivåerna vanligtvis inte är problematiska.  

Det faktum att barnen enligt personalen inte tycktes nämnvärt påverkade av 

naturljuden samt att personalen inbördes var väldigt delad i sina omdömen av 

ljuden gör det svårt att komma med några rekommendationer kring användandet 

av naturljud inomhus i förskolemiljö, i alla fall när det handlar om förslag av 

åtgärder för minskning av bullernivåer. Det tycktes som om ljuden kom bäst till 

sin rätt när aktiviteterna var av det lugnare slaget, medan de närmast ytterligare 

kunde bidra till en upplevd ökning av ljudnivån när leken i rummet var livlig.  

Ingen upptäckt påverkan på medicinska parametrar 

Naturljud (kustljud med lugnt hav, vindsus och måttlig fågelsång) kunde här inte 

visas påverka blodtryck, hjärtfrekvens eller andningsfrekvens hos 

narkospåverkade patienter på en postoperativ avdelning efter genomgångna 

kirurgiska ingrepp. Antalet försökspersoner och de korta mätserierna gav dock 

inte tillräckligt med data för att kunna dra några egentliga slutsatser.  
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Det kan vara intressant att göra studier på friska, vakna försökspersoner för att 

se om någon påverkan på de medicinska parametrarna är synlig hos dessa, samt 

eventuellt att göra ytterligare studier liknande denna med patientuppföljning, där 

patienternas eventuella upplevelser av ljuden fångas upp i efterhand med 

intervjuer eller enkäter. Det kan tänkas finnas intressanta resultat att inhämta vad 

avser rapporterad smärta, oro etc., även om mätningar av medicinska parametrar 

inte visar på några signifikanta skillnader. Det vore även intressant att undersöka 

hur naturljud kan användas i mer rehabiliteringsbetonade situationer där 

patienterna befinner sig i en högre grad av vakenhet än på den postoperativa 

avdelningen och där de stannar under längre perioder, samt vid olika typer av 

behandlingar och ingrepp där patienterna fortfarande är vakna, exempelvis vid 

gastroskopi och bronkoskopi eller vid tandläkarbehandlingar – situationer 

liknande de där försök med naturstimuli tidigare varit framgångsrika (Ulrich, 

1984; Diette et al, 2003 m fl). 

Avslutande kommentarer 

Angreppssättet på förhand var brett, med tre olika fallstudier. Området var 

relativt outforskat men upplevdes ha stor potential och det bestämdes att anlägga 

ett brett angripssätt på temat naturljud inomhus, i syfte att få idéer och uppslag 

till framtida mer precis forskning i ämnet. Det ansågs önskvärt att finna 

möjligheter till framtida praktiska tillämpningar vid de olika 

inomhuskontexterna, och att om möjligt lämna en öppning för försöksdeltagarna 

(lärare, förskolepersonal) att utforska ljudens användningsområden i respektive 

miljö och verksamhet för att eventuellt finna nya och oväntade tillämpningar av 

ljuden.  
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Det fanns redan från början tankar på att istället för att lämna så mycket kontroll 

till personalen installera ljuden i ljudtapetsform, såsom exemplifierats ovan i 

med naturljudsinstallationerna i skolbiblioteket i Borgholm och i klassrummet i 

Horred. Dock fanns här en osäkerhet kring hur ljuden skulle upplevas av berörda 

individer och det ansågs bättre att ge förskolepersonal och lärare kontroll över 

ljuden så att situationen inte skulle bli olidlig vid händelsen att ljuden på något 

vis vid något tillfälle skulle upplevas som icke önskvärda.   

När det gäller framtida undersökningar av kognitiv prestation och koncentration 

i klassrumsmiljö så är det troligtvis av värde att använda sig av två klasser så att 

en jämförelsegruppssituation kan åstadkommas. Det kan även vara av värde att 

om möjligt kanske fokusera på någon specifik kognitiv parameter, för att se 

huruvida utsagor om ökad/minskad koncentration kan kopplas till faktiskt 

kognitiv prestation, något som i denna studie inte var möjligt att genomföra.  

Det är intressant att notera den tydliga uppdelningen mellan positiva och 

negativa reaktioner till ljuden bland eleverna i klassrumsförsöket, ett resultat 

som är värt att ytterligare undersöka hur generellt det är, samt förfina 

förklaringsmodellen för varför vissa elever upplever en förbättrad koncentration 

medan andra upplever en försämrad koncentration med ljuden närvarande.  

Fortsatta undersökningar av naturljud i sjukhusmiljö bör troligtvis fokusera på 

patienter vid högre grad av vakenhet samt eventuellt använda finare metoder för 

mätning av intressanta fysiologiska parametrar.  

Eventuella liknande studier i bullersänkande syfte på utsatta förskolor bör även 

fokusera på inomhusmiljöns akustiska egenskaper och använda 

decibelmätare/dosimeters som komplement till utsagor från personal och barn.  
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Vid samtliga här genomförda försök hade det varit lämpligt att vid varje testfall 

utföra kontinuerlig övervakning av ljudnivåer och akustiska ramfaktorer i 

respektive lokal, för att exempelvis se huruvida ljudnivåerna påverkades av att 

ljuden spelades. Dock saknades i detta projekt resurser för dylika mätningar.  
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Bilaga 1.  Fallstudie 1, klassrumet – Barnens svar på 

enkätfrågorna  

Enligt ungefärlig rangordning efter hur positivt eleverna har svarat på fråga nr. 1 

har varje elev tilldelats ett nummer för identifiering: e1, e2, e3 osv.  

Elevernas svar på enkätfråga nr. 1 

Vad tyckte du om naturljuden i klassrummet? 

e1:   Jag tycker det var jättebra och det var lugnt 

e2:   Jag tyckte det var bra. Det kändes avslappnande. 

e3:   Jag tyckte det var mysigt och bra. 

e4:   Jag tyckte att det var härligt och lugnande. 

e5:   Det var kul och lugnande 

e6:   Jag tycket visa var lungnande! 

e7:   Det var lugnande 

e8:   Det var bra, men lite delar av den var störig 

e9:   Det var bra. Vissa ljud var störiga! 

e10:   Jag tyckte det var bra men vissa ljud var jobbiga 

e11:   Det var bra men vissa var jobbiga. 

e12:   Det var avslappnande men lite störigt ibland 

e13:   Jag tyckte att det var störit ibland och skönt ibland 

e14:   Vissa ljud var bra men resten var störande 

e15:   sådär jag kan inte konsentrera mig så bra 
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e16:   Sådär men vissa ljud var skitstöriga!! 

e17:   Sådär tyckte jag men vissa saker var störiga. 

e18:   De var lite sämre än ”OK”. 

e19:   Störande 

e20:   Jag tyckte det var jobbigt 

e21:   Dem var inte bra För jag kunde inte konsentrera mig. 

e22:   Jag tyckte att det var jobigt. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 2 

Vad var bra med ljuden? 

e1:   Man blev lugn 

e2:   Jag konsentrerade mig bättre 

e3:   Att jag konsentrerade mig mycket mer 

e4:   Att man blev mer koncentrerad och lugn. 

e5:   Det kändes som man va ute. 

e6:   Dom var lungnande. 

e7:   Det var lugnt o fint ljud 

e8:   Det var typ rogivande, lugnande 

e9:   Man blev lugn. 

e10:   Att man kunde koncentrera sig mer. 

e11:   Dom som var bra var härliga. 

e12:   Fåglarna var bäst och regnet. Det är väldigt avslappnande. 
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e13:   Jag tyckte att det var bra med lugnande ljud 

e14:   Regnet, mullert och vissa fågelljud var bra 

e15:   vissa ljud vara bra 

e16:   Att man blev lite lung 

e17:   Se 3 → Vissa saker lätt störigt 

e18:   Regnet var bra och bäcken. Vissa fågelljud. 

e19:   vissa ljud var bra 

e20:   Se fråga tre (→ Det var jobbia, högt ljud och inte bra) 

e21:   Se fråga tre (→ Dem gjorde så att jag inte kunde konsentrera mig.) 

e22:   Se fråga 3. (→  att det störde och man kunde inte konsentrera sig.) 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 3  

Vad var inte det bra med ljuden? 

e1:   Jag tyckte allt var bra 

e2:   Ingenting 

e3:   Att det fanns oska och regn i den 

e4:   Se fråga 2. → Att man blev mer koncentrerad och lugn. 

e5:   Se fråga 2 → Det kändes som man va ute. 

e6:   Vissa var inte bra dom stressade mig. 

e7:   Se fråga 2 → Det var lugnt o fint ljud 

e8:   Ingenting 

e9:   Några ljud var störiga! 
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e10:   Det var inte bra att vissa ljud var lite för höga och man kunde inte 

koncentrera sig 

e11:   Dom andra som var jobbiga var helt jobbiga 

e12:   humlan var inte bra 

e13:   de störiga ljuden var inte bra 

e14:   När fåglarna kvittrade och pep var väldigt jobbigt 

e15:   att man inte kunde konsentrera sig 

e16:   Att de var skit störiga 

e17:   Vissa saker lätt störigt 

e18:   Vissa fågelljud lät konstigt och då fokuserade jag på ljuden. 

e19:   man kunde inte tänka lika bra 

e20:   Det var jobbia, högt ljud och inte bra 

e21:   Dem gjorde så att jag inte kunde konsentrera mig. 

e22:   att det störde och man kunde inte konsentrera sig. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 4  

När var det bra med ljuden? 

e1:   Det kvittar 

e2:   På matten 

e3:   När vi har mattelektion 

e4:   Det var bra alltid. 

e5:   På morronen 

e6:   Mattelektionerna 
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e7:   På matten 

e8:   På matten mest 

e9:   Det spelar ingen roll. 

e10:   Det kvittar 

e11:   Det kvittar 

e12:   Det kvittar 

e13:   På mattelektionen 

e14:   Spelade ingen roll 

e15:   att ja inte kan konsentrera sig 

e16:   Typ aldrig 

e17:   På maten 

e18:   Det kvittar. 

e19:   se fråga 5 → matten, SV, SO, NO osv ( alla )  

(dvs. det var aldrig bra, min kommentar) 

e20:   Det var alltid störigt 

e21:   Dem var alltid störande. 

e22:   det var alltid störigt. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 5  

När var det inte bra med ljuden? 

e1:   Alltid bra 

e2:   Jag tyckte det var alltid bra 
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e3:   Aldrig 

e4:   Det var bra alltid. 

e5:   Se fråga 4 (→ ”På morronen”) 

e6:   - 

e7:   Det mesta var bra 

e8:   Allting var ju bra på alla lektioner 

e9:   Det spelar ingen roll. 

e10:   Det var nästan alltid bra. 

e11:   Då när dom jobbiga ljuden kom. 

e12:   humlan var inte bra anars var allting bra 

e13:   När man var mitt uppe i ett svårt tal och det kom störiga ljud 

e14:   Spelar ingen roll 

e15:   spelar ingen roll 

e16:   Matten!! 

e17:   - 

e18:   Det kvittar  

e19:   matten, SV, SO, NO osv ( alla ) 

e20:   Det var alltid störigt 

e21:   Dem var alltid störande. 

e22:   det var alltid störigt. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 6  
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Hur påverkades din koncentration av ljuden? 

e1:   Det blev bättre 

e2:   Mycket bättre 

e3:   Jag blev mycket lugnare och konsentrerar mig mycket mer när jag 

hör ljud. 

e4:   Jag blev mer koncentrerad. 

e5:   Bra det blev roligt att räkna 

e6:   Det blev lugnare i klassrummet. 

e7:   Jag konsentrerade mig bra 

e8:   Jag blev lugn och klassrummet blev tystare 

e9:   Den ökade lite. 

e10:   Jag tänkte nästan inte på det. 

e11:   Den gjorde mej så inte konsentrerad. 

e12:   jag blev både störd och avslapnad men mäst avslapnad 

e13:   Inte så mycket. Förutom de störiga ljuden. 

e14:   Jag tänkte på andra saker och vad jag skulle göra efter skolan 

e15:   ja blev störd 

e16:   Det blev bara jobbigare 

e17:   Ibland stör det ibland stör det inte 

e18:   Jag blev lite störd av vissa ljud. 

e19:   Dåligt 

e20:   Störd, för att man tänker bara på ljuden 
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e21:   Jag blev störd av juden. Så jag kunde inte konsentrera mig. 

e22:   Jag blev störd av det. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 7  

Vilka ljud tyckte du om och varför? 

e1:   Vattnet, Regnet och fåglarna 

e2:   Jag gillade nästan alla ljud. Mest gillade jag regnet. 

e3:   Alla förutom oskan och regnet. 

e4:   Jag tyckte om regnet och åskan. 

e5:   Regnet och becken 

e6:   Fågelsång, vattnet och åska 

e7:   Fågelkvitter, regn, vågor det var trevligt 

e8:   Porlandet, kvittrandet och åska, och regnet 

e9:   Vet inte 

e10:   Regnet var bäst. 

e11:   Regnet, fåglarna. Dom var härliga 

e12:   Fåglarna var bäst och regnet. Det är väldigt avslappnande. 

e13:   Vattnet, viss fågelsång men jag har inte koncentrerat mig på vilka 

ljud som hördes. 

e14:   Regnet, porlande vatten, muller var bra 

e15:   regnet och floden 

e16:   När fåglarna sjöng 

e17:   åskan och regnet 
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e18:   regnet och bäcken några av fågelljuden. 

e19:   fågel kvittert 

e20:   Ett ljud när det regnade det bra mysigt 

e21:   Jag gillade inget ljud. 

e22:   inga ljud var bra. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 8  

Vilka ljud tyckte du inte om och varför? 

e1:   Biet bara, annars var allt okej 

e2:   Jag tyckte ”biet” var ganska störande. 

e3:   OSKAN OCH REGNET! 

e4:   Jag tyckte inte om biet och nån fågel. 

e5:   Biet och olika kvitter 

e6:   Biet och någon annan jag inte vet vad det var 

e7:   Biet, och en fågel var störig 

e8:   Biet och ett jättehögt kraxande 

e9:   Biet och två kvitter 

e10:   Biet var inte bra. 

e11:   Humlan/biet, åskan. Dom är jobbiga 

e12:   humlan var inte bra 

e13:   Biet, hackspetten eller vad det var. 

e14:   Biet. Kvittret och pipandet var jobbigt 
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e15:   bit och fåglarna för dom är störiga 

e16:   biet, oskan 

e17:   Biet och en fågel som lät som en som hostade 

e18:   regnet och bäcken några av fågelljuden. 

e19:   Biet, ugglan, kraksandet, åskan 

e20:   Biet var jobbigt 

e21:   Alla ljud. Dem var störande tyckte jag. 

e22:   inga ljud var bra. 

Elevernas svar på enkätfråga nr. 9  

Skulle du vilja fortsätta med naturljuden i klassrummet? 

e1:   Ja, för jag tycker jag blir lugnare 

e2:   Ja, det skulle jag, för jag konsentrerar mig mycket bättre. 

e3:   Absolut!!! Det är skönt:-)! 

e4:   Ja det skulle jag för att det var lugnande. 

e5:   Jaa Det var kul och lugnande 

e6:   Ja för den lungnade mig 

e7:   Japp, det är lugnande & man konsentrerar sig bättre. 

e8:   Japp, för att det konsentrerar en och lugnar en 

e9:   Ja. Det är bra! 

e10:   Ja. Men bara om man tar bort dom jobbiga ljuden. 

e11:   Ja! Det är härligt. 



76 

 

e12:   JA! det var jätte bra 

e13:   Det spelar egentligen ingen roll. För att jag bryr mig inte riktit om 

det. 

e14:   NEJ Det var för jobbigt och jag koncentrerade inte mig 

e15:   nä, för jag kan inte konsentrera mig lika bra 

e16:   Nej tack, för man är inte lika konsentrerad 

e17:   Nej för det stör mest 

e18:   Nej. Det var för många dåliga ljud. Jag vill ha bra fågelkvitter, 

bäcken och regnet i längre perioder. 

e19:   Nä det är störigt 

e20:   Nej jag tycker det är jobbigt 

e21:   Nej, det vill jag inte för jag kunde inte konsentrera mig. 

e22:   Nej för det var störigt. 
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Bilaga 2:  Fallstudie 2, förskolan – Citat ur intervju med 

förskolans personal 

Dagisfröken A: 

”Jag tycker det är lite enerverande att ha det som bakgrundsljud. Men det är 

inte bara fågelkvitter då utan det är även om d e en cd-skiva t ex. 

Överhuvudtaget, när jag hör musik eller dylikt så vill jag höra på det, då vill jag 

liksom inte bara ha det bakom mig och sen göra nått annat... Så att jag är inte 

positiv till att ha det i bakgrunden. Men sen om vi har suttit och ätit till exempel 

och det har varit nått speciellt ljud som, det var nån uggla eller vad d var 'åh, 

lyssna!', o vinden o regnet o så där, o då var vi koncentrerade på att lyssna på 

det, och då tyckte jag det blev en helt annan grej. Då var alla barnen tysta o 

lyssnade.” 

”Nej, jag kan inte se inte säga att jag har sett, varken att det skulle vara 

störande för barnen eller att de skulle vara tystare av det, inte som jag har sett i 

varje fall.” 

Dagisfröken B:  

”Om jag får prata för mig så tycker jag nog att det är jag som satt på ljuden här 

inne, medan dom andra fröknarna gärna har stängt av dom. För jag tycker att 

det har varit mysigt. Jag tycker precis tvärtom, att det här ljudet har jag klarat, 

men jag klarar inte när vi sätter på Nilla-Pernilla och det blir disco. Då går jag 

och stänger av skivan, men jag klarar fågelljudet.”  

Dagisfröken A:  

”Jag har nog inte stängt av det, jag har kanske skruvat ner det lite. Jag har inte 

stängt av det, det kan jag inte säga att jag gjort.” 
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Dagisfröken B:  

”Jag kan ju instämma i det [Dagisfröken A] säger, att jag har nog inte sett att 

barnen har blivit lugnare, eller mer uppskruvade.” 

”Jag har inte märkt någon skillnad på barnens lek.” 

Dagisfröken A:  

”Men jag tycker nog att när barnen har lyssnat på det så har de verkligen 

lyssnat. Liksom, inte pratat, utan verkligen lyssnat vad det var för ljud.” 

Dagisfröken C: ”Jag har haft ljuden på vilan men det är ju där inne ju, så inte 

samma surroundljud, bara i dom vanliga högtalarna, och den har vi haft på 

även när dom har lekt och när vi har suttit och ätit. Men jag kan inte heller säga 

att jag har sett nån skillnad, om dom har lekt lugnare eller nått. Men däremot 

när man har vilat med dom så har dom tyckt om det. Då har dom velat ha det 

lugna havet. Jag har använt det lugna vattnet och skogen, fåglarna. I början 

hade jag på det lugna vattnet på mornarna när dom kom, dämpat, och det tyckte 

dom om. Och jag har tyckt om det hela tiden.” 

Dagisfröken B: 

”Sen är det beroende på vilket rum man har haft det i. För detta [med surround, 

min anm.] är ju det lugnaste rummet, och där sitter man ju ofta och gör nånting 

vid borden, syr eller äter. I andra rummet blir det oftare att dom springer 

omkring och stojar. Dom blir mer aktivt lyssnade på ljuden här inne än där. Så 

det är möjligt att det blivit lite lugnare här inne men det är inget man kan 

mäta.” 

”Där inne har det ju inte varit i surround, och då tror jag inte att det blir samma 

effekt.” 
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”När vi har mer lyssnat aktivt än bara som bakgrund, tycker jag att det fungerar 

bättre.” 

Dagisfröken A: 

”Jag sätter aldrig på sånna där lugna skivor... Jag sätter aldrig på lugn musik 

och sånt. Jag sätter på Carola eller nått.”   

Dagisfröken B: 

”Jag tror att en väsentlig lärdom är det här med vilket rum man har det i. 

Eftersom vi styr aktiviteterna i de olika rummen.”    

”Jag tror inte att ljuden i sig har någon förmåga att på något sätt lugna ner om 

det är stimmigt. Då måste man nog gå in själv också som pedagog och hjälpa 

dom att hitta...”  

”Dom pratade inte högre när ljuden var på, det gjorde dom inte.”  

Dagisfröken A:  

”Om jag fick välja så tror jag inte att jag vill ha ljuden här.”  

”Jag kan göra det som att vi aktivt lyssnar på nånting, men inte bara som 

bakgrund. Som vid vila t ex. Jag tror att det är en yrkesskada hos oss att vi inte 

vill ha så mycket bakgrundsljud.”  

”Det är en speciell ljudmiljö med alla barnen. Man uppskattar tystnad.” 

”Varför ska vi ha ljud när det inte blir nån effekt? Man behöver ju tystnad 

också. Och det har vi inte mycket här.” 

Dagisfröken B:  

”Jag fortsätter gärna med naturljud.” 

Dagisfröken C: 
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”Ja, jag har tyckt om det hela tiden.” 

”Men det blir en helt annan grej att ha det i surround. Mycket fylligare. 



 

 

Upphovsrättsinformation/Copyright information 

På svenska 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för 
enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. 
Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan 
användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god 
sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet 
ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för 
upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/ 

 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a 
considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 
 
The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to 
download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial 
research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All 
other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has 
taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. 
 
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is 
accessed as described above and to be protected against infringement. 
 
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for 
publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: 
http://www.ep.liu.se/ 
 

© [Jonathan Stoltz] 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/

	Titelsida
	Magisteruppsats Jonathan Stoltz
	Abstract
	Förord
	1. Syfte
	2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
	2.1 Naturupplevelsens påverkan på människan
	2.1.1 Naturens informationsinnehåll får oss att stressa av
	2.1.2. Genetiskt betingad naturkärlek

	2.2 Ljud - kognition, emotion och hälsa
	2.2.1 Från lufttrycksförändring till ljudupplevelse
	2.2.2 Positiva och negativa ljud


	3. Frågeställningar och definition av naturljud
	4. Fallstudie 1 – Klassrum och matsal, Sandeplanskolan, Höllviken
	4.1 Metod
	4.1.1 Försökspersoner
	4.1.2 Material
	4.1.3 Försöksdesign
	4.1.4 Procedur
	4.1.5 Forskningsetiska aspekter
	4.1.6 Analys av enkätsvaren

	4.2 Resultat
	4.3 Diskussion

	5. Fallstudie 2 – Lekrum på förskola
	5.1 Metod
	5.1.1 Försökspersoner
	5.1.2 Material
	5.1.3 Design
	5.1.4 Procedur
	5.1.5 Forskningsetiska aspekter

	5.2 Resultat
	5.3 Diskussion

	6. Fallstudie 3 – Uppvaknanderum på intensivvårdsavdelning
	6.1 Metod
	6.1.1 Försökspersoner
	6.1.2 Material
	6.1.3 Försöksdesign
	6.1.4 Procedur
	6.1.5 Forskningsetiska aspekter

	6.2 Resultat
	6.3 Diskussion

	7. Andra installationer med naturljud inomhus 
	7.1. Klassrum på Sjöbyskolan i Horred, Marks kommun 
	7.2. Skolbibliotek, Viktoriaskolan i Borgholm, Öland

	8. Samlade slutstaser och avslutande diskussion
	Referenser
	Bilaga 1.  Fallstudie 1, klassrumet – Barnens svar på enkätfrågorna 
	Bilaga 2:  Fallstudie 2, förskolan – Citat ur intervju med förskolans personal


