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Sammanfattning  
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudnivån på förskolan, vad den beror på, hur den påverkar 
barn och pedagoger samt vad pedagogerna gör för att förbättra situationen. Observationer i 
barngruppen och intervjuer med pedagogerna gjordes för att kunna få svar på frågeställningarna. 
Resultatet visar att ljudnivån på förskolan är ganska hög och det beror på många olika faktorer som 
till exempel barnens ljud, för stora barngrupper och materiella ting som låter. Den höga ljudnivån på 
förskolan påverkar både barn och vuxna på ett negativt sätt där pedagogerna märker att barnen blir 
stressade och pratar högre; hörseln försämras samtidigt som det påverkar barnens 
koncentrationsförmåga. Pedagogerna märker även själva att de blir stressade och trötta samt att 
deras arbetsförmåga blir påverkad av den höga ljudnivån. Den höga ljudnivån är inte bra alls för alla 
de som vistas i lokalen. För att förbättra situationen använder pedagogerna pedagogiska åtgärder 
som t.ex. att dela upp barnen i små grupper, planera och styra barnens aktiviteter samt använda 
materiella åtgärder som till exempel ljuddämpande ”tassar” på bord och stolar. 
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1. Inledning 

”Varför skriker du?”- är en fras som man hör ofta på förskolan. Det är inte bara pedagoger som 

säger detta utan även barnen själva. Barnen på förskolan och även personalen är utsatta för alla 

sorters ljud på förskolan. Det är inte bara barns ljud, som till exempel skrik, utan mycket annat. 

Frågan är vad kan det bero på? Hur kommer den höga ljudnivån att påverka barnen och 

personalen i omgivningen? Vad gör pedagogerna för att bemöta den höga ljudnivån? 

Buller är alla sorters störande ljud som kan skada hörseln (Sverige. Arbetsmiljöverket, 2005). Den 

kan ha negativa effekter i människans liv som att påverka inlärning, sömn och livskvalitet 

(Bengtsson Ryberg & Andersson, 2008). Barn och pedagoger på förskolan kommer precis som 

alla människor att vara påverkade av de negativa effekter, som kommer av att bli utsatta för 

dessa buller. 

Alla sorters ljud som finns i en förskolemiljö ingår i det vardagliga livet. Det mesta av dessa ljud 

görs av barnen själva. Barnen kommunicerar till exempel genom att göra olika ljud i sin tidiga fas 

i livet utan att någon förstår vad de menar. Innan barnen knäcker den språkliga koden använder 

de sig av olika ljud och uttrycksformer för att kunna uttrycka sina känslor (Hagtvet, 2014). Barnets 

ljud i sig är inte så störande men det är när det blir flera och höga ljud som det börjar blir 

besvärande. 

Jag har hört och läst att den höga ljudnivån på förskolan har en negativ påverkan över barnen 

och pedagogerna. Jag hör från pedagogerna och vet av egen erfarenhet att den höga ljudnivån 

inte är nyttig alls för dem som vistas i lokalen. Man hör sällan eller aldrig att den har en positiv 

effekt. Därför kan det vara intressant att undersöka den höga ljudnivån på förskolan djupare. På 

detta sätt kan jag fördjupa kunskapen om detta som sedan kan bidra till en meningsfull lösning 

om den ses som ett problem som man måste ta hänsyn till. Samtidigt kan resultatet av studien 

ge andra pedagoger idéer om hur man kan agera när till exempel ljudnivån börjar höjas. Den kan 

också ge berörda personer en inblick i hur det ser ut i verkligheten och sedan hitta lösningar och 

åtgärder för att kunna hjälpa förskolorna hantera problemet i en större skala. 

Som framtida förskollärare kommer den här studien att vara till stor nytta för mig. Den här 

studien kommer även vara till nytta för många speciellt för de som jobbar inom barn och omsorg 

och även till föräldrar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Uppsatsen har till syfte att undersöka ljudnivån på förskolan, vad hög ljudnivå beror på, hur den 

påverkar barn och pedagoger samt vad pedagogerna gör för att förbättra situationen. Jag utgår 

i uppsatsen från pedagogernas perspektiv. 

 

2.2 Frågeställningar 

Nedan är de tre frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen: 

 

a. Vad kan hög ljudnivå bero på? 

b. Hur påverkar ljudnivån barn och pedagoger? 

c. Vad gör pedagogerna för att bemöta höga ljudnivån? 
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3. Litteraturgenomgång 

Det här avsnittet är en redovisning av styrdokument, teoretisk utgångspunkt och tidigare 

forskning. 

3.1 Styrdokument  

Nedan är en sammanfattning av vad det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket, 2010) 

och Skolverkets Allmänna råd med kommentar för förskolan (Skolverket, 2013) 

3.1.1. Läroplanen för förskolan  

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket, 2010) står det att barnen i förskolan ska erbjudas 

en trygg miljö där de kan lära sig genom sina lekar och aktiviteter med andra i barngruppen. 

Vidare står det att barnen bygger på sina kunskaper genom lek, genom samspelet med andra 

och även genom att samtala med vuxna och andra barn runt omkring sig. Barnen i förskolan ska 

kunna jobba enskilt men också tillsammans med andra i barngruppen. Det är genom samspelet 

med sin omgivning som de lär sig hur de ska bete sig i det vardagliga livet och får de 

grundläggande kunskaper som de kan ta nytta av nu och senare i livet. 

Vidare ska förskolans miljö utformas enligt barnens behov.  Den ska vara rolig och lärorik för 

barnen. Den ska erbjuda barnen en meningsfull vistelse. Samtidigt ska barnen ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera med andra, uttrycka sina tankar med användning av ord 

och andra uttrycksformer, som till exempel bild. 

Att främja barnens språkutveckling är en viktig uppgift för pedagoger som jobbar på förskolan. 

Det innebär att arbetslaget måste se till att barnen får det stöd de behöver för att kunna utveckla 

sitt språk både i skrift och tal. En passande miljö som lockar barnens intresse att lära sig språket 

är en viktig hjälp för barnens språkinlärning. Samtidigt kan arbetslaget utforma aktiviteter som 

inte bara är intressanta och roliga för barnen utan också lärorika och samtidigt kan ge barnen 

möjligheten att samarbeta med andra. 

Samarbete är ett viktigt ord även i förskolans värd. Barnen samarbetar inte bara med andra utan 

även med de vuxna som finns runt omkring dem. Samtidigt ska den vuxna ge barnen möjligheter 

att samarbeta med varandra. Det är genom detta som barnen tränar sitt ansvarstagande, sin 

självkänsla och medkänsla med andra. Då tränar man ansvarskännande medborgare. 
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I barnens vardagliga liv behöver man en konstant interaktion med andra, interaktioner genom 

att samtala med andra och även visa känslor och tankar genom användning av sitt kroppsspråk. 

För att barnen ska kunna interagera med andra ska barnen ha ett aktivt liv på förskolan. Ett aktivt 

liv innebär att kunna leka med andra, delta i aktiviteterna och bidra till en meningsfull dag i 

förskolan. 

Lek är en viktig del av barnens vistelse på förskolan. Barnen lär sig på ett lekfullt sätt. Det är 

genom sina lekar som barnen får en introduktion till olika ämnen som till exempel 

naturvetenskap, teknik, matematik, och språk. 

Avslutningsvis har arbetslaget på förskolan det största ansvaret för alla barn som vistas i 

förskolan. Arbetslaget har ansvar för att se till att varje barns behov är mött. Dessutom ska 

arbetslaget samarbeta med barnens vårdnadshavare/föräldrar för att garantera barnens bästa. 

3.1.2 Skolverkets Allmänna Råd  

Skolverkets Allmänna råd med kommentar för förskolan (Skolverket, 2013) nämner fyra viktiga 

punkter om barngruppen och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet som är baserat på och 

utgår från läroplanen för förskolan och skollagen. Dessa punkter är: arbetet i barngruppen, 

miljön, egna utvärderingar och att skapa möjligheter för barn. 

För det första anses barngruppen som en viktig och aktiv del i verksamheten. Planeringen ska 

utgå från barnens behov. Barngruppens perspektiv och intresse måste tas tillvara. Barnens 

utveckling i processen är ett samarbete med andra barn och vuxna i verksamheten. När man 

planerar de dagliga aktiviteterna måste man tänka på vad själva barngruppen behöver. När man 

delar upp barnen till exempel måste man tänka hur många barn det ska vara i gruppen och hur 

många pedagoger som ska vara med i gruppen. Planering av indelning av grupper ska göras 

ordentligt för den kommer att påverka barnens utveckling och inlärning. Det är av stor vikt att 

en bra relation skapas av barnen med andra barn och även med pedagoger. Därför är det vettigt 

att dela barngruppen i små grupperingar som ger en viss kontinuitet så att barnen känner sig 

trygga. På detta sätt kommer barnen att ha en känsla av tillhörighet som har stor påverkan på 

deras inlärning och utveckling. 
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För det andra ska förskolemiljön vara skapad av barn och pedagoger i verksamheten. Även 

förskolechefen och arbetslaget ska samarbeta i utformningen av miljön. Den ska utgå från 

barnens intresse. För precis som alla andra faktorer i verksamheten kommer miljön att ha en stor 

påverkan på barnens tillväxt och framsteg. När man planerar utformningen av miljön ska 

arbetslaget tänka på att erbjuda barnen möjligheter till skapande och lärande. Barnen måste 

kunna ha lätt tillgång till material som finns i lokalen. Om arbetslaget märker att den skapande 

miljön inte fångar barnens intresse och den inte har någon betydelse och användning av barnen 

ska arbetslaget göra en förändring. Därtill ska utomhusmiljön locka barnen till lek, kreativitet och 

lärande. Miljön bör inte utformas permanent utan den ska ständigt förändras, helt beroende på 

barngruppens behov. Arbetslaget ska också ge barnen plats att bidra med sina tankar och idéer 

om hur miljön kan utformas. Man måste ta tillvara varje barns idéer så att barnen känner sig 

delaktiga med det som händer i deras miljö. 

För det tredje är demokrati en viktig värdegrund även för barnen på förskolan. Därför ska 

demokrati lyftas upp. Det ska synas och kännas i verksamheten i dagliga aktiviteter och 

bestämmelser med barngruppen. Pedagoger och alla vuxna som vistas i förskolan har stort 

inflytande på hur barnen beter sig. Därför spelar pedagoger och vuxna stor roll som förebilder 

för barnen. Det är därför speciellt viktigt för varje person att reflektera och tänka till extra om 

sina egna värderingar så att den kommer att ha en positiv påverkan på barnens beteende och 

attityder. Arbetslaget ska också motverka traditionella könsmönster och diskrimineringar. 

Barnen måste kunna få stöd att förstå att fastän varje människa är unik och kommer från olika 

kultur och bakgrund, har alla samma rätt och ska därför behandlas precis lika som alla andra. 

För det fjärde ska möjligheter skapas för alla barn i barngruppen. Arbetslaget ska kunna jobba 

med flerspråkighet till exempel. Dessutom ska barn som har annat modersmål ha möjlighet att 

lära sig det svenska språket parallellt med sitt modersmål. Det är viktigt för arbetslaget att ha 

kunskaper om hur man kan utveckla sin planering i barngruppen och miljön samtidigt som de 

kan reflektera över verksamheten i sina egna utvärderingar så att det kommer att bli förnuftigt 

för alla, speciellt för barngruppen som är i fokus i allt detta.   
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3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Askland & Sataøen (2003) nämner att vuxna har olika bilder av barnet. De menar att 

uppfattningen om barnet är i ständig förändring. Det innebär att ens uppfattning av barnet inte 

är densamma som man hade för flera år sen. Inte heller densamma i till exempel ett helt land 

eller i alla kulturer. Författarna tar upp olika bilder av barnet. En bild är att se barnet som en 

”tabula rasa”, en tom tavla. Det innebär att när barnet kommer till världen så har det knappast 

med sig något, därför är det de vuxnas uppgift att hjälpa och stödja barnet. En annan bild är 

”barnet som natur” som innebär att barnets utveckling följer ett genetiskt mönster. Barnets 

utveckling är en naturlig process och vuxnas roll är att förstå och tolka barnet så att det får den 

hjälp det behöver. Den tredje och sista bilden av barnet enligt författarna är ”barnet som 

oskyldigt, rent och en aning primitivt”. I denna bild säger författarna att man ska låta barn vara 

barn. Barnen ska uttrycka sig genom lekar och andra aktiviteter. Den vuxnas uppgift är att stötta 

barnen i allt detta och vägleda dem till den rätta vägen. 

Askland & Sataøen (2003) påpekar även att barnens förmåga att lära är medfödd. Det innebär 

att barnen från födelsen redan har förmågan att lära sig. Författarna nämner vidare att barnen 

lär sig bland annat genom tillvänjning och imitation av omvärlden. Vidare hävdar författarna att 

barnet är en samspelskompetent människa. Barnet är en social människa som från födelsen 

redan har en uppfattning att vara en aktiv samspelare. Barnen kommunicerar med dem runt 

omkring sig genom olika uttrycksformer som skrik, gråt eller med användning av sitt kroppsspråk. 

Lek är också viktigt för barnen i deras sociala samspel, speciellt med andra barn, enligt 

författarna. Leken är även ett sätt för barnen att kommunicera. Det är genom leken barnen lär 

sig behärska sin relation med andra. 

Skriket är det första sättet för barnen att kommunicera, enligt Askland & Sataøen (2003). Barnen 

skriker när de vill uttrycka sina känslor, som till exempel när de är ledsna.  

Barnen på förskolan tillhör en grupp. En grupp är en samling av olika individer som samarbetar 

och interagerar med varandra (Thornberg, 2013). Det innebär att barnen är sociala och de lever 

med andra som tillhör deras grupp och alla runt omkring dem. Vidare menar Thornberg (2013) 

att de personer som barnen har runt omkring sig, det vill säga gruppen, har en social påverkan. 

Med det menar han att gruppen spelar en stor roll för hur barnen beter sig och hur barnen 

kommer att vara i sina värderingar genom vad de har sett av andra i sin omgivning. Vad andra 
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gör och vad andra säger kommer att påverka barnen, må det vara negativt eller positivt. 

Thornberg använder sig av ordet konformitet som han definierar som barnens anpassning till 

gruppen eller till majoriteten, vilket är resultatet av gruppens tänkesätt och inställning. För 

barnen lär sig genom att se andras handlingar, förklarar Thornberg (2013). En term som han 

använder för att definiera barnens inlärning av ett beteende genom observation och imitation 

av vad andra gör benämner han modellinlärning.  

Den teoretisk utgångspunkter för min uppsats är sammanfattningsvis att barn är sociala varelser 

som på olika sätt samspelar med sin omgivning, både de vuxna och de barn som ingår i samma 

grupp, t ex på en förskola. Samspelet sker dels genom lek, dels genom kommunikation. Innan 

barnen utvecklar det verbala språket sker kommunikationen genom olika ljud. Barnen anpassar 

sig till olika situationer genom att observera och imitera varandra eller de vuxna som de omges 

av. 

 

3.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kommer jag att presentera i detta avsnitt under följande tre rubriker: 

(1) Vad som kan orsaka buller i förskolan, (2) Hur buller påverkar barn och vuxna i förskolan, (3) 

Vad som kan göras för att komma tillrätta med bullret i förskolan. 

3.3.1 Vad som kan orsaka buller i förskolan 

Barngruppens storlek 

År 2001 gjorde Skolverket en kartläggning om grupper på förskolan. Enkätundersökningens syfte 

var att få en bild av hur barngruppen ser ut storleksmässigt. Det visade sig att antalet barn i varje 

barngrupp hade ökat oberoende av om det är kommunala eller enskilda förskolor (Skolverket, 

2002).  

En annan undersökning från Skolverket (2014) om barn och personal i förskolan hösten 2013 

gjordes för att ha en översikt om barnen och personal på förskolan.  
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Allt fler barn går i förskolan. Hösten 2013 var 489 300 barn inskrivna i förskolan, 

en ökning med 7 000 barn eller drygt 1 procent sedan året innan. (…) I takt med 

att allt fler barn har skrivits in i förskolan har även antalet grupper blivit fler. 

(Skolverket PM, 2014) 

Undersökningen visade att en stor ökning i barngruppen hade skett under hösten 2013 som 

innebär att det har blivit fler barngrupper i våra förskolor i Sverige.  

Landström, Nordström, Stenudd och Åström (2003) hävdar att ljudnivån påverkas direkt av 

antalet barn som vistas i förskolan. De förklarar att under ljudmätningen ökade ljudnivån i 

verksamheten då det var dubbelt så många barn som vistades tillsammans. De menar även att 

barnen använder samma röstnivå oberoende om det är fler eller färre barn som till exempel är 

tillsammans i en aktivitet. 

En kartläggning av ljudmiljön och personalhälsa i Stenungssunds förskoleklasser och årskurserna 

1-3 (Nielsen & Waye, 2010) poängterar också att antalet barn i verksamheten har en påverkan 

när det gäller ljud i innemiljön. Författarna menar att en minskad barngrupp medför ett minskat 

buller i verksamheten. Dessutom är det gap och skrik som förefaller som mest störande ljud i 

verksamheten samt under måltiden där det är mycket prat och oväsen.  

Materiella ting och barnens ljud 

Jonsson och Stenkvist (2007) nämner att buller på förskolan orsakas av materiella ting som finns 

i verksamheten, som till exempel leksaker, bord och stolar. Vidare nämner de att negativa och 

positiva aktiviteter av barnen på förskolan kallar man också för buller. De menar att även barnens 

skratt och skrik av glädje och upphetsning också bidrar till en bullrig miljö.  Därtill är det väldigt 

bullrigt under matsituationerna då det är mycket som händer innan de äter, när de äter och efter 

maten, menar författarna.  

Boij (2006) nämner i sin kartläggning av två förskolor i Skövde kommun, om ljudmiljön på 

förskolan, att pedagogerna upplever ljudmiljön på förskolan besvärande under tre timmar eller 

mer på en dag. Hon nämner vidare att det är barnens ljud som skrik och prat men också disk,  
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ventilation, bord och stolar som är de mest besvärande ljuden. Dessutom är det under den fria 

leken som det är mest ljud som skapas av barnen. Under matstunder och när barnen klär av och 

på i hallen är det också mycket ljud, förklarar Boij (2006). 

Bergström (2009) visar i sin studie om buller i förskolans inomhusmiljö precis som Boij (2006) att 

pedagogerna upplever barnens leksaker, barnens ljud när de leker, ventilation, dörrar, bestick, 

och prat som bidragande faktorer till den bullriga inomhusmiljön. Pedagogerna anser även att 

på grund av att det finns för många människor som vistas i lokalen så blir ljudnivån väldigt hög 

eftersom det då blir mycket prat.  

3.3.2 Hur buller påverkar barn och vuxna i förskolan 

Jonsson och Stenkvist (2007) har gjort en studie om buller i förskolan. De gjorde intervjuer och 

observationer för att ta reda på bullrets påverkan på den pedagogiska verksamheten. Resultatet 

av studien visade att buller i förskolan påverkar den pedagogiska verksamheten. Både barnen 

och pedagogerna är påverkade på ett negativt sätt. De menar att pedagogerna blir trötta när de 

har varit i en miljö där det är mycket ljud. Pedagogerna berättar bl a i intervjuerna att när det är 

tyst så tycker de att det är skönt och när de kommer hem så vill de bara ta det lugnt och vill inte 

ha så mycket ljud runt omkring sig. Pedagogerna märker även att deras hörsel har blivit 

försämrad samtidigt som de upplever att det är väldigt stressigt att vara i en bullrig miljö. Vidare 

skriver Jonsson och Stenkvist (2007) att barnen också blir stressade av den höga ljudnivån. Som 

ett resultat blir barnen stökiga vilket kommer att påverka inte bara barnen själva utan även 

pedagogerna. Pedagogerna ser även att några barn håller sig för öronen och hör barn som säger 

att det är skönt när det är tyst. Pedagogerna tycker att barnens hörsel också blir försämrad. 

Barnen blir högljudda när de själva pratar högt även i situationer då de inte behöver det. 

Därutöver tycker pedagogerna att det blir väldigt jobbigt för barnen att vara i en miljö där 

ljudnivån är ganska hög för då behöver de kämpa mer för att bli hörda. 

Nielsen & Waye (2010) nämner, i en kartläggning av ljudmiljön och personalhälsa i 

Stenungssunds kommuns förskoleklasser och årskurserna 1-3, att personalen är påverkade av 

buller i sin arbetsmiljö. De flesta av personalen anser att deras trötthet, låga 

koncentrationsförmåga, känslighet för olika typer av ljud och ont i öronen har en relation med 

en bullrig arbetsmiljö.  
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Personalen tycker det är besvärligt att vara i en miljö där det är mycket störande ljud runt 

omkring. 

Skriften ”Bullret Bort!” (Arbetslivsinstitutet Sverige, Arbetsmiljöverket Sverige. Myndigheten för 

skolutveckling Sverige. Socialstyrelsen, 2006) påpekar att den höga ljudnivån har en negativ 

påverkan på både barn och personal. Innehållet i skriften är baserat på beprövad erfarenhet 

snarare än forskning, men det överensstämmer i hög grad med det som forskarna kommit fram 

till. Enligt denna skrift sover barnen dåligt då de har svårt att slappna av efter att ha varit i en 

bullrig miljö. Bullret kan även påverka barnens hörsel negativt. Den höga ljudnivån kan till och 

med försvåra samtal, där det är så mycket ljud att man har svårt att samtala och förstå varandra. 

Detta kan även resultera att man får röstproblem på grund av att man pratar högt för att göra 

sig hörd. När ljudet i en verksamhet är högt ökar risken för olyckor enligt artikeln. Detta på grund 

av att man har svårt att höra, lätt att missförstå och svårt att märka varningssignaler. Den höga 

ljudnivån ger dessutom prestations- och arbetsförmågeproblem för personalen, anges i skriften. 

Pedagogerna, enligt Bergström (2009), märker att barnen i deras verksamhet blir trötta och har 

svårt med koncentrationen. Pedagogerna uppmärksammar även att när barnen blir högljudda 

blir barnens röster försämrade som ett resultat av att prata högt. Samtidigt märker pedagogerna 

att barnen blir stressade och gnälliga. Många barn drar sig undan när ljudet når en nivå som de 

har svårt att tåla. Medan pedagogerna själva upplever att de är känsliga för många olika sorters 

ljud. 

I sin undersökning om effekter av barngruppernas storlek på buller och upplevelser bland 

personal inom förskolan nämner Landström, Nordström, Stenudd och Åström (2003) att 

pedagogerna blir stressade och negativt påverkade i en bullrig arbetsmiljö. Pedagogerna känner 

sig trötta, upplever värk som till exempel spännings värk i axlarna. Pedagogerna försöker ibland 

också undvika ljud och om möjligt gå till en plats där det är inte så mycket ljud. 

3.3.3 Vad som kan göras för att komma tillrätta med bullret i förskolan. 

Jonsson och Stenkvist (2007) skriver i sin studie om buller på förskolan att det finns olika åtgärder 

som pedagogerna använder för att dämpa ljudnivån. Det första de tar upp är att pedagogerna 

spelar en viktig roll för ljuddämpandet.  
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De förklarar att pedagogerna brukar gå in och förhandla med barnen när ljudnivån börjar stiga. 

Pedagogerna säger till barnen att inte skrika eller att dämpa rösten och de försöker att stoppa 

barnen i leken när ljudet är väldigt störande. Jonsson & Stenkvist (2007) konstaterar att det är 

pedagogernas uppgift att skapa en miljö som är så bullerfri som möjligt. De menar att det gäller 

att ha en god planering så att barnen inte blir stökiga. Därmed ska pedagogerna vara en förebild 

för barnen enligt dem. För det andra är användning av ”Sound Ear” en bra hjälp i verksamheten. 

”Sound Ear” är en dansk uppfinning som hjälper att indikera ljudnivån som sedan varnar när 

ljudet är på hög nivå (Jonsson och Stenkvist, 2007). Barnen ser själva när örat lyser rött som 

innebär att de börjar blir för högljudda och att de behöver sänka deras röst.  

Boij (2006) nämner ungefär samma åtgärder som Jonsson och Stenkvist (2007) tog upp ovan. 

Däremot nämner Boij (2006) att pedagoger i de förskolor som hon har besökt använde sig av en 

docka som fick komma in när de hade samlingar. Barnen var medvetna att de skulle vara tysta 

när den dockan var med, för den får så ont i öronen då ljudnivån är hög. Pedagogerna använde 

sig också av en städsång. När barnen hörde städsången började de plocka upp efter sig. Detta 

använde pedagogerna istället för att alltid säga till barnen att det var städdags. Dessutom hade 

barnen och pedagogerna en överenskommelse att höga ljud inte var tillåtna i deras förskola.  

Skriften ”Bullret bort!” (Arbetslivsinstitutet Sverige. Arbetsmiljöverket Sverige. Myndigheten för 

skolutveckling Sverige. Socialstyrelsen, 2006) beskriver hur en förskola använder sig av olika 

metoder för att komma tillrätta med buller i deras verksamhet. Myrstackens förskola som ligger 

i Linköpings kommun använder sig av mysbelysning som hjälper till att dämpa ljud och röster på 

både vuxna och barn. Detta lärde pedagogerna sig av utbildningen de erbjöds av kommunen 

angående buller och stress.  Pedagogerna ser också till att oftast dela upp barnen i små grupper. 

De äter till exempel i små grupper och de äter inte samtidigt. De äter i lugn och ro och när barnen 

är färdiga går de inte direkt från bordet utan de sitter kvar och lyssnar medan pedagogen läser 

en saga eller liknande för barnen. Pedagogerna är även väldigt flexibla med sin planering och de 

ser alltid till att de stimulerar barnens lek för att undvika att barnen blir stökiga (vilket är en orsak 

till varför det kommer höga ljud från barnens lek). 

Bergström (2009) tar i sin studie om buller i förskolans inomhusmiljö upp att pedagogerna i den 

förskolan hon har varit på i sin studie kämpar hårt med pedagogiska och materiella åtgärder för 

att dämpa ljudnivån i deras verksamhet. Pedagogerna ser till att de planerar sina aktiviteter.  
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De försöker att dela upp barnen i små grupper och i olika rum. Något som Skolverkets Allmänna 

råd med kommentar för förskolan (Skolverket, 2013) också nämner. De har sällan långa samlingar 

och inte i stora grupper, för de märker att barnen blir rastlösa och högljudda vilket är väldigt 

störande. Med materiella åtgärder använder de vaxdukar, tennisbollar under benen på 

möblerna, ljudabsorberande bord, och de byter även ut lådor till leksaker. När de hade gjort 

dessa åtgärder märkte de direkt stor skillnad på ljudnivån i förskolan. 

Åtgärder som att minska antalet barn i barngrupper, ökad bemanning och flera lokaler kommer 

att hjälpa problemet med den höga ljudnivån på förskolan, enligt Landström m fl. (2003). 

Författarna nämner även andra åtgärder som användning av ljuddämpande material.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis, enligt de refererade forskningsstudierna beror ljudnivån på förskolan på 

olika faktorer och anledningar. En faktor som de nämner är antalet barn och vuxna som vistas i 

en lokal. Detta innebär att när barngruppens storlek växer blir också ljudnivån hög. Samtidigt är 

den höga ljudnivån orsakad av barnens ljud och materiella ting som finns i verksamheten. Den 

höga ljudnivån påverkar både barnen och pedagogerna negativt. Slutligen använder 

pedagogerna olika åtgärder för att komma tillrätta med den höga ljudnivån. De använder sig av 

både pedagogiska och materiella åtgärder. 
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4. Metod 

I studien använder jag en kvalitativ ansats. I kvalitativ forskning har analysen av data tonvikt på 

ord och inte siffror (Bryman, 2014).  

För att genomföra studien användes intervjuer och observationer som metoder i material- 

insamling. Intervjuer och observationer valdes ut för att samla in material till uppsatsen med 

tanke på att de är lämpliga för att kunna få in svar till mina frågeställningar. På detta sätt kommer 

man att underlätta processen som kan bidra till ett meningsfullt resultat i studien (Bryman, 

2014).  

4.1 Val av metoder för insamling av material 

För att samla in allt material i studien gjordes intervjuer av pedagogerna och observationer i 

verksamheten. Svaren till frågeställningarna har jag fått av resultatet av både observationer och 

intervjuer. 

4.1.1 Intervjuer 

Intervjuer av pedagoger vid två förskolor gjordes för att få svar till mina frågeställningar. Genom 

intervjuer med öppna frågor kan man ofta få bra kontakt med respondenterna (Bryman, 2014). 

En intervjuguide gjordes, där jag hade förberett 14 intervjufrågor (bilaga 4) som skulle hjälpa mig 

få data till mina frågeställningar. En semistrukturerad intervju beskriver Bryman (2014) som den 

typen av intervju där intervjuaren ställer ett antal frågor där det också finns en möjlighet att göra 

en variation mellan frågorna och ställa ytterligare frågor om det är något viktigt som man vill få 

fram utifrån respondentens svar. Hartman (2003) ger också några råd att följa när man ska göra 

intervjuer. Han poängterar att man ska vara tydlig i sina instruktioner och sitt syfte för att inte 

förvirra respondenterna. Vidare menar han att det är viktigt att ställa övergripande frågor för att 

få fram information. 

Intervjuerna vid båda förskolorna gjordes på förmiddagen då det var ganska lugnt i 

verksamheten. I förskola 1 var barnen ute på gården och intervjuerna gjordes i ett lugnt rum inne 

i huset. I förskola 2 var barnen inne i huset och intervjuerna gjordes i personalrummet. 

I början av intervjun fick pedagogerna frågan om jag fick spela in intervjun som ska transkriberas 

när alla intervjuer är gjorda. Alla respondenter gick med på att en inspelning skulle göras. Jag 

använde mig av min telefon som verktyg för att spela in intervjun.  
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4.1.2 Observationer 

Observationer i barngrupperna användes också för att kunna få mer information och samtidigt 

kunna se med egna ögon de riktiga händelserna i verksamheten. Jag använde mig av ett 

observationsschema (se bilaga 3) för att lätt kunna anteckna när jag såg något i verksamheten 

som var relevant för min studie. Användning av ett observationsschema är vanligt när man har 

en strukturerad observation, menar Bryman (2014). I observationerna var jag en icke-deltagande 

observatör som Bryman förklarar som den typen av observatör som inte deltar i händelserna i 

miljön.  

Jag observerade barngrupperna både inne i huset och ute på gården. På den första förskolan var 

jag i verksamheten i 3 dagar från 9-14 och på den andra förskolan var jag i 2 dagar från 9-14.  

4.2 Urval 

Flera veckor innan den tänkta fältstudien skulle göras kontaktade jag det aktuella områdets 

förskolechef genom att skicka e-post för att fråga om jag fick göra min studie i en eller två av 

förskolorna i området. Jag fick sedan ett samtal av områdets specialpedagog som fick uppgiften 

att ta hand om min begäran. Då bestämdes tid och plats för en personlig träff för att kunna prata 

vidare om min fältstudie. Jag fick hjälp av områdets specialpedagog med vilka förskolor jag skulle 

ha fokus på, vilka dagar och vilka tider. Sedan informerade hon själv förskolorna att någon 

kommer att göra observationer och intervjuer i deras verksamhet. Jag fick till och med hjälp att 

dela ut mina brev. Det var verkligen ett väldigt bra bemötande som underlättade det hela. 

Urvalet av vilka förskolor, vilka grupper av barn och vilka pedagoger som skulle ingå i min studie 

är ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval enligt Bryman (2014) är den typen av urval som är 

gjort på slumpmässigt sätt. Alla som finns i verksamheten hade möjligheten att vara med i min 

studie så länge som jag fick godkännande och att min tid räckte. 

4.2.1. Urval av förskola 

Studien gjordes i två förskolor på samma område. Förskola 1 är en förskola med två avdelningar 

som har plats för 45 barn. Barnen i båda avdelningar är i blandade åldrar mellan 1-5 år. Varje 

avdelning har 4 pedagoger var, 8 pedagoger sammanlagt som jobbar tillsammans i hela 

förskolan. 
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Förskola 2 har 46 barn mellan 1-5 år. Den bestod av 2 avdelningar och 8 pedagoger som hjälper 

varandra för att gynna barnens lärande, få barnen att känna sig trygga och glada. Avdelningarna 

är uppdelade enligt barnens ålder där de har stora barns avdelning och små barns avdelning. 

Förskolorna ligger ganska nära varandra. De samarbetar med sina aktiviteter med barnen, så till 

exempel har de en gemensam dag för alla 5-åringar där de slår ihop barngrupperna och gör 

samma aktivitet. 

4.2.2. Urval av pedagoger för intervjuer 

Urvalet av pedagoger som skulle vara mina respondenter hade jag ingen kontroll på. Jag bad bara 

att få kunna intervjua minst 3 i varje förskola. Jag fick hjälp av arbetsledarna som bad andra 

pedagoger att vara mina respondenter och så turades de om så att någon annan var i 

barngruppen istället.  

 

I förskola 1 intervjuade jag 5 pedagoger.  

Respondent 1 är en förskollärare som har jobbat i 9 år. 
Respondent 2 är en barnskötare som har jobbat i 37 år. 
Respondent 3 är en förskollärare som har jobbat i 32 år. 
Respondent 4 är en förskollärare som har jobbat i 10 år. 
Respondent 5 är en förskollärare som har jobbat i 3,5 år. 
 

I förskola 2 intervjuade jag 3 pedagoger.  

Respondent 6 är en förskollärare som har jobbat i 27 år. 
Respondent 7 är en barnskötare som har jobbat i 20 år. 
Respondent 8 är en barnskötare som har jobbat i över 30 år. 
 
 
4.2.3. Urval av barngrupper 

I förskola 1 observerade jag i två avdelningar som har barn i blandade åldrar mellan 1-5 år. I 

förskola 2 observerade jag barnen i ”stora barn”-avdelningen som är från 3-5 år. 

4.3 Etiska överväganden 

I denna typ av studie måste man ta hänsyn till de etiska principerna (Bryman, 2014) som rör 

personerna som är inblandande i studien. 

 
 

15 
 



Informationskravet 

Pedagogerna som var mina respondenter i intervjuerna var informerade om mitt syfte med 

studien. De var också medvetna om att det var frivilligt att vara med i studien och att de kan 

backa ur när som helst. Jag satte också upp ett brev på förskolans anslagstavla där föräldrarna 

kunde läsa information om mig och min studie. 

Samtyckeskravet 

Berörda personer bestämmer själva över sin medverkan i studien och att de kan säga ja eller nej. 

Innan jag påbörjade min studie blev pedagogerna informerade om min studie och även 

föräldrarna till barnen. Barnen själva var informerade av pedagogerna att jag skulle vara i 

verksamheten och observera. 

Konfidentialitetskravet 

Respondenterna blev informerade att deras personligheter kommer att vara skyddade och att 

inga riktiga namn kommer att användas i uppsatsen.  

Nyttjandekravet  

Allt material som jag samlade in under mina observationer och intervjuer kommer bara att 

användas för uppsatsen och inget annat. Det är bara jag och min handledare som har tillgång till 

dem. När uppsatsen är klar och godkänd kommer allt material att raderas.  

4.4 Analysmetoder 

För att analysera mitt insamlade material transkriberade jag först mina intervjuinspelningar 

genom att skriva ner allt som blev sagt under intervjun. Sedan analyserades materialet genom 

att hitta teman utifrån de insamlade svaren på mina frågor. En tematisk analys gjordes för att 

kunna analysera det som kom fram i intervjuerna med pedagogerna. En tematisk analys av data 

är det sättet av dataanalys där man lägger en tung vikt på vad som är sagt och inte på hur det är 

sagt under intervjuerna menar Bryman (2014). 

Från observationsschemat plockade jag fram viktiga delar som jag noterat, under 

observationstillfällena, som var till nytta för min studie och hjälper mig få svar på mina 

frågeställningar. Vid genomgång av resultatet gjordes en ”mind map” för att lättare kunna se det 

jag vill ta upp i den delen. En ”mind map” är ungefär detsamma som det Bryman (2014) förklarar 

att man kan använda i en tematisk analys där forskaren hittar ett tema från sina fältanteckningar 

som sedan organiseras i ett huvudtema och sedan till ett antal subteman.  
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4.5 Metoddiskussion 

Insamlingen av material genom intervjuer och observationer i barngruppen gick bra. 

Observationsschemat gjorde så att det blev lättare att anteckna händelserna under 

observationerna. Därmed så kunde jag förbättra schemat genom att redan skriva ner olika ljud 

som kan förekomma och sedan bara kryssa i det när jag hörde och märkte dem, på detta sätt 

kom det att underlätta auskultationerna. Samtidigt kunde jag minska rutorna och vara specifik 

istället för att ha för många delar i schemat. Bryman (2014) nämner att man kan göra en 

provobservation där man kan se först vad man kan skriva i observationsschemat och efter 

provobservationen kanske ändra något för att kunna förbättra det, vilket jag inte gjorde. Jag 

fortsatte använda det jag hade gjort upp från början, eftersom jag tyckte att det fungerade bra. 

Intervjuerna med pedagogerna gick som förväntat. Alla respondenter gick med på att intervjun 

skulle spelas in. En lista med intervjufrågorna (intervjuguiden, bilaga 4) var redo och 

respondenterna var informerade att de kunde förvänta sig ett visst antal frågor. Alla frågor blev 

besvarade. Det jag kunde gjort annorlunda i intervjuerna var att jag redan från början kunna 

frågorna utantill så att jag inte behövde titta på pappret med frågorna då och då. Under de första 

intervjuerna så tittade jag då och då på pappret men efter ett tag så hade jag bättre kontroll på 

frågorna. Jag märkte också att några av frågorna hade respondenterna redan svarat på till en 

annan fråga, då var det bara att hoppa över dessa. Men jag märkte när jag lyssnade på mina 

inspelningar att jag gjorde mycket paus för att hitta vilken fråga jag skulle ta upp, vilket jag tyckte 

var ganska dåligt. Då blir kontinuiteten i intervjun avbruten som kanske kommer att påverka vad 

personen har att säga. Detta beror antagligen på att jag inte är så van vid att intervjua. En tredje 

sak som jag kanske kunde gjort annorlunda var att bara förbereda några få frågor. Man kan 

minska antalet frågor så blir det inte för mycket för respondenterna att svara på. Jag märkte att 

några av frågorna var väldigt lika varandra. Det skulle jag kanske lagt mer tid på att titta igenom 

och ha kvar det viktigaste. Därför hade det varit bra om jag kunnat göra ett par provintervjuer, 

vilket tiden tyvärr inte medgav. 
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5. Resultat 

Nedan finns en redogörelse för resultatet från observationer i barngruppen och intervjuer med 

pedagoger. 

5.1 Observationer 

Resultatet av observationerna förklaras med användning av figur 1.  

 

Figur 1: 
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Nedan är en förklaring av figur 1. 

Det jag utgick ifrån i observationerna var i vilka situationer som det är mest ljud i förskolan. 

 

5.1.1 Utemiljön 

När barnen är ute så är ljudnivån ganska hög men det verkar inte vara så störande för vare sig 

barnen eller pedagogerna. I situationer när barnen samlas, t.ex. när de är på väg att gå in, så blir 

ljudet högre och även störande då barnen börjar bli lite rastlösa. Under min observationer så var 

barnen ute på morgonen runt kl. 09-11. 

 

5.1.2 Innemiljön 

När barnen precis har varit ute och ska klä av sig i tamburen är ljudet ganska högt. Detsamma 

gäller när barnen är inne samtidigt innan de blir tilldelade sina platser för att äta lunch. Det är i 

innemiljön som ljudnivån kan vara mest störande, t ex när barnen leker, men också vid andra 

tillfällen, bland annat i samband med måltiderna. 

 

5.1.3 Typ av ljud  

Det förekommer olika ljud som bidrar till den höga ljudnivån på förskolan. Här nedan redogör jag 

för de olika typer av ljud som jag observerade. 

 

Barns skrik 

Barnens skrik är det ljud som förekommer mest. Det finns olika anledningar till varför barnen 

skriker. En anledning är när de är ledsna. Det är också då något är emot barnens vilja, eller när 

de bråkar med andra och vill ha uppmärksamhet. Barnen kan också skrika under leken för att de 

är glada och upphetsade. 

 

Barns lek och leksaker 

Barnens lek bidrar till den höga ljudnivån på förskolan. Under barnens lek är det väldigt vanligt 

att de pratar högt med varandra. Även när barnen leker för sig själva kommer leksakerna att låta 

och de har även en tendens att prata med sig själva. När barnen är ute på gården har de 

tendensen att springa runt. 
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Leksakerna både inomhus och utomhus bidrar till den höga ljudnivån. Utomhus har barnen 

tillgång till cyklar, vagnar, spadar, hinkar, rutschkana, bollar och mycket annat. Inne i huset har 

barnen klossar, pusselbitar, olika figurer, legobitar och mycket mer.  

 

Pedagogernas ljud 

Pedagogerna bidrar också till den höga ljudnivån, bland annat deras prat med varandra och med 

barnen. Pedagogerna har en tendens att prata högt med varandra, särskilt när de är ute på 

gården, eftersom den allmänna ljudnivån då är hög och de ibland behöver ha kontakt med 

varandra även om de inte befinner sig på samma ställe. 

 

Olika utrustning 

Med utrustning menar jag här dörrar, möbler, och andra saker som finns och behöver användas 

i lokalen, t ex tallrikar, muggar och bestick. De utgör också en bidragande orsak till den höga 

ljudnivån inomhus. 

 

5.1.4 Barnens och pedagogernas beteenden 

Barnen och pedagogerna agerar på olika sätt för att möta den höga ljudnivån. Det är uppenbart 

att både barn och pedagoger reagerar när ljudnivån börjar bli för hög för dem. 

 

Barnens agerande 

När barnen till exempel hör ett störande ljud brukar de reagera och säga till varandra. Det finns 

också tillfällen där jag märkte att barnen går fram till pedagogen ber om hjälp att säga till andra 

när det tycker att ljudet blir för högt. Annars märkte jag att för det mesta verkar barnen inte bry 

sig om att ljudet börjar höjas. De tycks inte heller reagera så mycket på ljudet från till exempel 

leksaker, dörrar och så vidare. 

 

Pedagogernas agerande och åtgärder 

Pedagogerna brukar gå fram till barnen som skriker. Sedan pratar de med barnen och hjälper till 

om det är något de behöver hjälp med. När det till exempel gäller barnens ljud vid prat brukar 

pedagogerna säga till barnen att sänka ljudnivån. Pedagogerna försöker att dela upp barnen i 

mindre grupper. Pedagogerna ser till att barnen har något att göra så att de inte bara går runt 

och inte har någonting att göra. 

20 



5.2 Intervjuer med pedagogerna 

Varje pedagog under intervjun hade olika syn på den höga ljudnivån på förskolan, vad det kan 

bero på, hur det påverkar barnen och pedagogerna och vad pedagogerna gör för att bemöta den 

höga ljudnivån. Nedan finns en presentation av resultatet från intervjuerna med pedagogerna. 

 

5.2.1 Allmänna ljudnivån 

 Den allmänna ljudnivån är ganska OK för det mesta, säger de, men ibland kan den bli för hög, 

andra gånger tänker de inte på det. Vissa dagar kan den bli för hög, särskilt om det är för lite 

personal eller om det är för många barn i lokalen. Det jobbigaste ljudet är speciellt de plötsliga 

skriken. Även de som har väldigt hög röststyrka som börjar prata samtidigt med varandra. För 

det mesta är det att det är många barn som pratar samtidigt och vill överrösta varandra. Flera av 

respondenterna säger att de jobbar aktivt med att sänka ljudnivån, men att de inte alltid föregår 

med gott exempel själva. De talar högt utomhus och kan ibland också ropa till varandra tvärs 

över matbordet, säger en av respondenterna. 

 

 ”[Barnen] är högljudda, pratar väldigt högt, och vi personal också. Barnen skriker 

 både ute och inne.” – respondent 2 

 

Är det ett problem? 

Sju av de åtta intervjuade pedagogerna anser att den höga ljudnivån kan vara ett problem, 

särskilt när det är för många barn i gruppen och alla vill ha uppmärksamhet. Å andra sidan är det 

pedagogernas uppgift att hålla ljudnivån nere, menar de. Samtidigt är det en del i barnens 

utveckling, att ”låta” är deras sätt att kommunicera och det tillhör deras ålder. Därför kan man 

inte alltid säga att barnen är ”högljudda” utan det är pedagogernas ansvar att anpassa miljön. 

 

Däremot tycker en pedagog att det inte är ett problem med barnens ljud.  

”Nej. Det tillhör ju i deras ålder. Det är deras sätt att kommunicera. Det är 

inget konstigt. ”- respondent 4 
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5.2.2 Typer av ljud 

Här följer en sammanställning av de olika typer av ljud som pedagogerna nämner.  

 

 En del barn pratar högt, nästan skriker; vissa barn har höga och gälla röster. 

 Även personalens prat kan bli högt ibland. 

 Barnskrik och gråt. 

 Slammer med disk, tallrikar. 

 Musik. 

 Dörrar som öppnas och stängs. 

 Leksaker i plastlådor. 

 När barnen leker. 

 

 

5.2.3 Tid och situationer på dagen där ljudnivån är störande 

För det mesta är det innan lunchen, efter lunchen när de har haft lässtund och ska ha fri lek och 

precis innan mellanmål som ljudnivån är mest störande inomhus, menar de flesta av 

pedagogerna. I situationer när alla är inne samtidigt, när barnen inte riktigt vet än vad de ska 

göras. I tamburen kan det också vara väldigt hög ljudnivå när barnen ska klä av och på sig i 

samband med utevistelse. Utomhus är det naturligt att ljudnivån är ganska hög, menar de. 

 

”När alla är inne samtidigt. Innan lunchen. Innan mellan målet och när vi ska 

klä på oss. Det är de tillfällena.”– Respondent 5 

”Det skulle jag vilja säga att det är precis efter maten. Om man inte ser till att 

dela upp och vara aktiv som pedagog så kommer det att vara väldigt högljud-

nivå fram tills vi går ut efter mellanmålet. Så det beror mycket på peda-

gogerna. Men det är den största risken för hög ljudnivå.”– respondent 6 
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5.2.4 Orsaker till barns skrikande 

En respondent svarar så här på frågan om möjliga orsaker till barns skrikande: 

 

”Allt möjligt, de grundläggande behoven som gör att de skriker. De yngre barnen har inte 

språket. Påvisa att ”jag är här också”. Uttrycka genom att skrika för att få 

uppmärksamhet. Äldre barn skriker för att de inte vet vad de ska göra i just den 

situationen.”- respondent 4 

 

De flesta av pedagogernas svar om orsaker till barnens skrikande är att det är för många barn på 

en liten yta. Det är barnens sätt att säga att ”jag finns också här”. Alla barn vill bli sedda, en del 

barn pratar också högre än andra. Barnen försöker att anpassa sin röstnivå till sammanhanget. 

Barnen är också vana vid att höja rösten även fast det ibland inte behövs. När barnen är ute på 

gården verkar de tycka att de måste skrika åt varandra för att höras. En del barn är ängsliga och 

har lätt för att gråta, särskilt oroliga kan de vara under inskolningsperioden, vilket är naturligt. 

 

5.2.5 Pedagogernas agerande när ljudnivån höjs 

Pedagogerna brukar säga till barnen att sänka rösten samtidigt som de själva säger det med en 

låg ton. Det gäller för dem att vara lugna själva så att de kommer att vara förebilder för barnen. 

”Försöka dämpa ljudet och prata med barnen. Och själv prata lugnt.” -

respondent 1 

De brukar också försöka dela upp barnen i små grupper och se till att varje barn har något att 

göra, som till exempel lägga pussel, ha gemensamma aktiviteter eller ha en fokuslek där barnen 

kommer att vara upptagna. När de hör ett barn som skriker brukar de gå fram till det och försöka 

hitta orsaken till skrikandet. Sen går man vidare med en möjlig lösning, som till exempel prata 

med barnet. En pedagog tycker det är viktigt att sitta ner med barnen och prata i lugn och ro och 

försöka få kontakt med dem. För det mesta fungerar det väldigt bra, enligt pedagogen. 
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”När ett barn skriker?... så det beror på varför barnet skriker. Har de slagit sig 

eller har konflikter, då är det tecken på att man ska styra barnen.”- 

respondent 6 

5.2.6 Den höga ljudnivåns påverkan på pedagogerna 

Pedagogerna märker att de fysiskt blir trötta och hörseln försämras. Man märker det när man 

kommer hem, till exempel att man börjar pratar högt hemma, säger pedagogerna. Man blir 

jättetrött i huvudet men det påverkar kroppen också. När man kommer hem så är man helt slut 

och har inte så mycket ork, säger de. Det påverkar humöret och är väldigt tålamodsprövande. 

”Det kan vara väldigt stressande. Jag skulle nog säga att skrik och väldigt hög 

ljudnivå är en ganska stor stress faktor.”- respondent 6 

”Påverkar koncentrationsförmågan och tankeförmågan, man blir stressad, 

håller igen sina känslor, har svårt att ta det lugnt. Det påverkar hela 

kroppen.” – respondent 2 

En pedagog säger att hon har märkt att det påverkar henne väldigt mycket fysiskt och 

emotionellt även fast hon är ganska van med det efter flera års jobb inom barnomsorgen.  

”Man är ju ganska van så. Men efter ett tag så är det klart att man kanske 

blir irriterad. Huvudvärk kan man också få ganska ofta eller det ringer i 

öronen o sådana saker” - respondent 8 

De säger också att man blir en ”tråkig pedagog” när man blir stressad. Det finns en risk att man 

inte tänker så mycket på pedagogiken som till exempel att göra roliga saker. Man vill vara 

professionell och ha beredskap att hjälpa barnen att hantera sådana situationer men ibland 

hjälper det inte så mycket. Det blir väldigt svårt att koncentrera sig. Det har helt enkelt en negativ 

påverkan på alla som vistas i lokalen. 

Däremot så säger en pedagog att ljudnivån inte påverkar så mycket för hennes del. 

”Mig påverkar det inte jättemycket just ljudmässigt. Jag har mina verktyg för att få det 

här barnet lugnt. Jag vet vad jag kan säga, jag vet vad jag kan göra. Man har fått lära 

sig mycket av andra också, man har fått se hur andra gör och att jag har lärt mig mycket 

under min förskollärarutbildning”- respondent 4 
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5.2.7 Den höga ljudnivåns påverkan på barnen 

Pedagogerna säger att den höga ljudnivån påverkar barnen på ett negativt sätt. De hör barnen 

själva säger till varandra att de pratar för högt samtidigt som de själva säger det högt. De triggar 

varandra till att prata allt högre. Barnen blir stressade och har obehagskänslor. Pedagogerna 

märker att barnen blir tröttare och inte har så mycket ork. Barnens koncentrationsförmåga blir 

också påverkad negativt med tanke på den störande höga ljudnivån. De tror också att barnens 

hörsel kommer att försämras. 

”De blir också stressade. Obehagskänsla. Svårt att koncentrera sig.” -

respondent 3 

”De pratar med högre röster. De blir ju stressade. Deras hörsel tror jag 

kommer att försämras”- respondent 5 

 

5.2.8 Åtgärder för att dämpa ljudnivån 

När det gäller frågan om vilka åtgärder man kan göra för att dämpa den höga ljudnivån föreslår 

pedagogerna att det ska vara mindre barngrupper, för det är när det är många barn på en liten 

yta som ljudet är väldigt högt. Samtidigt anser de att miljön måste anpassas för barnen som till 

exempel mjuka leksaker, ljuddämpande leksaker och utrustning som inte låter så mycket. Att 

locka många att jobba inom barnomsorgen och sätta till mera resurser kan också vara bra. Men 

samtidigt säger en pedagog att det inte hjälper så mycket att ha för många vuxna heller, för då 

blir det ännu mer folk i rummet. Därför kan det vara bra att bygga bra och ändamålsenliga lokaler, 

så att man kan dela upp barnen i mindre barngrupper och inte ha så många barn på varje 

pedagog.  

 

”Det är också ett pedagogiskt syfte att kunna vara i större grupper. Men överlag tycker 

jag att det är viktigt att dela upp barnen i mindre grupper.”- respondent 6 

 

Intervjuerna visar att pedagogerna pratar lugnt med barnen, sänker rösten själva, påminner 

barnen då och då om att de ska tala tystare, ser till att de är sysselsatta, sjunger med dem, 

hittar på roliga saker, gör miljön så lugn som möjligt. 
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”Vi jobbar aktivt med ljudnivån här. Vi delar upp barnen i olika grupper. Och vi försöker 

hela tiden medvetet att prata med lägre röst med barnen. I stället för att de ska skrika 

med varandra så försöker vi säga att ”Prata med varandra”.  Sen är det klart att vissa 

dagar är det ganska högljutt när det är kort om personal, för många barn i en liten lokal. 

Då blir man påverkad av det. Annars är vi faktiskt ganska aktiva att jobba med att sänka 

ljudnivån” -respondent 4 

 

5.3 Kort sammanfattning av resultaten 

Nedan är en sammanfattning utifrån intervjusvaren. 

 

Vad beror den höga ljudnivån på? 

Resultatet visar att ljudnivån beror på barns ljud, när barnen leker och andra ljud som finns runt 

omkring. Just barnens höga ljud, som till exempel deras skrik, kan bero på att det är för många 

barn som vistas i lokalen. Varje barn har behov att uppmärksammas och de har rätt att bli hörda. 

Barnens ljud är en del av deras utveckling och de måste få prata, dels för att uttrycka sig själva, 

dels för att det är naturligt för barnen och för alla att prata. Därtill bidrar pedagogernas röster 

och ljud också till en ökad ljudnivå. 

 

Hur påverkar den höga ljudnivån barn och pedagoger? 

Resultatet i mina intervjuer visar att den höga ljudnivån påverkar alla som vistas i lokalen 

negativt. Det är inte bra för någon. Den påverkar pedagogerna och barnen fysiskt och mentalt, 

kanske framför allt på lite längre sikt.  

Nu är barnen ganska vana med alla ljud som de har runt omkring sig, så ibland reagerar de inte 

alls på ljuden. Däremot märker pedagogerna att både de själva och barnen blir trötta och 

okoncentrerade och även stressade, vilket de tror kan bero på den höga ljudnivån, åtminstone 

till viss del. Pedagogerna märker också att de tar tröttheten med sig hem. 
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Vad gör pedagogerna för att bemöta den höga ljudnivån? 

Pedagogerna brukar dela upp barnen i små grupper och se till att ha en bra planering för dagens 

aktiviteter. Det hjälper också när pedagogerna pratar lugnt med barnen och påminner dem att 

sänka nivån när ljudet börjar höjas. Det gäller också att vara en bra pedagog för barnen som till 

exempel att själv prata lugnt och inte högt och ibland påminna dem om att sänka rösten.  
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6. Diskussion 

 Höga ljudnivåer på förskolor är ett problem både för barn och vuxna. Buller 

 kan ge hörselskador, försvåra samtal och göra så att man inte uppfattar viktiga 

 signaler. Det skapar trötthet och stress och påverkar koncentrationsförmågan 

 så att arbetsuppgifter blir svårare att genomföra. I en bullrig miljö har en 

 lyssnare också svårare att uppfatta tal på ett främmande språk än på sitt 

 modersmål. (Arbetslivsinstitutet Sverige. Arbetsmiljöverket Sverige. 

 Myndigheten för skolutveckling Sverige. Socialstyrelsen, 2006, baksidestexten) 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudnivån på förskolan, vad den beror på, hur den 

påverkar barn och pedagoger samt vad pedagogerna gör för att förbättra situationen. Resultatet 

visar att ljudnivån på förskolan är ganska hög och en anledning till den höga ljudnivån på 

förskolan som pedagogerna upplever det är att barngrupperna är för stora. Skolverket (2002; 

2014) visade att antalet barngrupper i Sverige har ökat på senare år och även att grupperna ökat 

i storlek en hel del under årens gång. Därutöver konstaterade Landström, Nordström, Stenudd 

och Åström (2003) att när det är för många barn i ett rum blir ljudnivån högre. Pedagogerna i 

min studie ser att det är för många människor på en liten yta som gör att det inte finns tillräckligt 

utrymme för alla barn.  När barnen vill bli hörda och sedda så har de tendensen att försöka 

överrösta varandra vilket bidrar till den höga ljudnivån. Samtidigt måste barnen få prata och de 

har rätt att bli hörda och få kunna uttrycka sina känslor (Lpfö98, Skolverket, 2010). Resultatet 

visar även att barnens ljud, som t ex skrik när de blir ledsna, glada eller upphetsade, bidrar till 

den höga ljudnivån. Det visar även att under barnens lek, speciellt i den fria leken, är det mycket 

ljud som förekommer.  

Vi människor är sociala varelser som har behov av att samspela med vår omgivning (Askeland & 

Sataøen, 2003). Barnen precis som alla andra människor vill tillhöra en grupp där de kan 

interagera och samspela med (Thornberg, 2013). Just barnens ljud i form av skrik och prat är 

inget konstigt, säger en av de intervjuade pedagogerna. Att göra olika ljud speciellt för de yngre 

barnen är deras sätt att kommunicera innan de knäcker den språkliga koden, enligt t ex Hagtvet 

(2014). Även Askland & Sataøen (2003) hävdar att skrik är barnens första sätt att kommunicera. 

För att barnen ska kunna lära sig språket måste de kunna få prata och samtala med både vuxna 

och andra barn. Att främja barnens språkutveckling är ett av målen som enligt läroplanen för 

förskolan måste tas hänsyn till  
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(Skolverket, 2010). Samtidigt är lek en viktig del i barnens liv på förskolan enligt läroplanen. För 

det är genom lek barnen lär sig hur de ska bete sig i det vardagliga livet (Skolverket, 2010). Genom 

ett lekfullt lärande får barnen också en introduktion i olika ämnen som matematik, 

naturvetenskap, teknik och språk som de kommer att lära sig mer av senare under deras tid i 

skolan. Därmed är barngruppen viktig i verksamheten, enligt Skolverkets Allmänna råd med 

kommentar för förskolan (Skolverket, 2013). I barngruppen ingår barn i olika åldrar, med olika 

intressen och olika bakgrund. Enligt Skolverket (2013) ska barngruppens bästa tas tillvara. Det 

innebär att omsorgen om barnen kommer i första hand när förskolans verksamhet planeras. 

Något som pedagogerna i min studie säger är att det är miljön som ska anpassas till barnen och 

inte barnen som ska anpassas till miljön.  

Materiella ting som leksaker och olika utrustning, som dörrar, stolar, bord och övrig inredning, 

kan ofta bidra till den höga ljudnivån på förskolan enligt resultatet i min studie. Dessa saker ingår 

i miljön som barnen har i sin omgivning. Leksakerna till exempel som barnen använder sig av när 

de leker spelar en viktig roll i verksamheten. För barnens tidiga liv ska vara fullt med lek och 

barnen ska därför ha tillgång till leksaker som de kan ha nytta av. Barnen använder sig av 

leksakerna i sina lekar antingen bara för sig själva eller med andra i gruppen. Barnen utvecklar 

sin kreativitet i lekarna, och när de leker på egen hand är det också naturligt att de ibland pratar 

med sig själva (Hagtvet, 2014). Samtidigt är barnen sociala varelser som har kompetensen att 

samspela med andra redan från början av sitt liv (Askland & Sataøen, 2003). Därför är det inget 

konstigt alls att barnen leker med andra barn som finns i barngruppen. De har då tendensen att 

vara högljudda, eftersom de ofta triggar varandra, i tillägg till ljudet som skapas genom 

användning av leksaker och andra material som de har tillgång till. 

Enligt en enkät som genomförts i 20 förskolor i en kommun var det framför allt fria lekar och 

aktiviteter, ”oplanerad mellantid” (när inget särskilt händer och barnen kan springa lite fritt 

omkring inomhus) samt i samband med av- och påklädning som ljudnivån blev störande hög 

(Arbetslivsinstitutet Sverige. Arbetsmiljöverket Sverige. Myndigheten för skolutveckling Sverige. 

Socialstyrelsen, 2006). Just detta var också sådant som kunde upplevas som störande i min 

studie, både enligt mina egna observationer och enligt intervjusvaren. 

Fortsättningsvis har det påvisats att den höga ljudnivån har en påverkan för både barn och 

personal på förskolan. Något som överensstämmer med de forskningsstudier som gjorts av t ex  
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Nielsen & Waye (2010), Jonsson och Stenkvist (2007), Bergström (2009) och Landström m.fl. 

(2003), där de nämner att den höga ljudnivån har en negativ påverkan som till exempel stress på 

dem som vistas i en bullrig miljö. Arbetslivsinstitutet Sverige. Arbetsmiljöverket Sverige. 

Myndigheten för skolutveckling Sverige. Socialstyrelsen (2006) påpekar även många olika 

negativa effekter som orsakas av den höga ljudnivån som till exempel försvårar samtal och även 

kan leda till olyckor som är väldigt oroande enligt min egen tolkning.  

Som följd av denna situation på förskolan, försöker pedagogerna vidta egna åtgärder för att 

bemöta problemet. De delar in barnen i mindre grupper, de engagerar barnen i olika ”tysta” 

aktiviteter, försöker hitta mjuka leksaker, de sjunger med dem och försöker ständigt påminna 

dem om att sänka rösten. Samtidigt försöker de själva dämpa sitt röstläge och föregå som goda 

exempel för barnen. Dessa pedagogiska och materiella åtgärder som t ex att dela upp barnen i 

små grupper, planera och styra barnens aktiviteter samt användning av ljuddämpande bord som 

de använder sig av fungerar i viss mån och hjälper dem att minska den höga ljudnivån.  

I en förskola som citeras i skriften Bullret bort! (Arbetslivsinstitutet Sverige. Arbetsmiljöverket 

Sverige. Myndigheten för skolutveckling Sverige. Socialstyrelsen, 2006) ger man några exempel 

på vad som har fungerat för deras del. När det är mörkt ute använder de dämpad belysning, 

eftersom det tycks dämpa ljudnivån också. Ibland avgränsar de lyktan inomhus, ser till att 

byggklossar, LEGO-bitar och andra byggleksaker är sorterade och lätt åtkomliga. Större och 

bullriga leksaker får bara användas vid vissa tillfällen. De är noga med att vara goda föredömen 

när det gäller att städa undan och lägga var sak på sin plats. De delar också in barnen i mindre 

grupper och ser till att ha lugna aktiviteter i samband med måltiderna. 

Avslutningsvis ses den höga ljudnivån på förskolan som ett problem samtidigt som dess orsaker 

är händelser och faktorer som är naturliga i en verksamhet som en förskola. Den allra bästa 

lösningen på problemet som jag själv ser det är att minska antalet barn i barngrupperna, bygga 

fler och ändamålsenliga lokaler och locka fler att jobba inom barnomsorgen.  
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6.1 Förslag på ytterligare forskning inom området. 

I den här studien hade jag inte fokus på genus och barnens ålder. Ytterligare forskning man kan 

göra är om barnens ålder och kön har betydelse när det gäller ljudnivån på förskolan. På vilka 

sätt och varför påverkar dessa faktorer ljudnivån, och har de någon betydelse för vilka åtgärder 

man vidtar? 

Man kan också göra en studie i en förskola där ljudnivån är ganska hög och prova olika åtgärder 

med pedagogerna och se om åtgärderna hjälper. Forskaren kan här vara en medverkande 

observatör. 
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Bilagor 

Bilaga 1                                                                                                                                                

Brev till föräldrar 

Linköping, Sverige 

Oktober 2015 

 

Hej föräldrar! 

Jag heter Ethel Bunayog Gustavsson. Jag är student på Linköpings Universitet och läser till 
förskollärare under Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) programmet. Just nu håller jag på 
att skriva mitt examensarbete. Min studie handlar om ljudnivån på förskolan. Jag vill försöka ta 
reda på vad den höga ljudnivån beror på; hur det påverkar andra barn och pedagoger; och vad 
pedagogerna gör för att bemöta den höga ljudnivån. Jag kommer att observera barnen i grupp. 
Allt material i mina observationer kommer jag bara att använda till min uppsats. Jag kommer inte 
att lämna ut några namn eller på annat sätt visa vilka som ingår i gruppen eller vilken förskola 
det gäller.  

Tack på förhand!  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Ethel Gustavsson 

ethbu351@student.liu.se 

 

Handledare: 

Ulla-Britt Persson 

ulla-britt.persson@liu.se 
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Bilaga 2 

Brev till pedagoger 

 

Linköping, Sverige 

Oktober 2015 

 

Hej Pedagoger! 

Jag heter Ethel Bunayog Gustavsson. Jag är student på Linköpings Universitet och läser till 
förskollärare under Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) programmet. Just nu håller jag på 
att skriva mitt examensarbete. Min studie handlar om ljudnivån på förskolan. Jag ska försöka ta 
reda på vad den höga ljudnivån beror på; hur det påverkar andra barn och pedagoger; och vad 
pedagogerna gör för att bemöta den höga ljudnivån. För att få fram svar på mina frågor kommer 
jag därför att dels observera barnen i grupp, dels göra en kort intervju med er pedagoger. Allt 
insamlat material behandlas konfidentiellt, det kommer endast att användas för min uppsats och 
kommer inte att användas till något annat eller av någon annan än mig och min handledare.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Ethel Gustavsson 

ethbu351@student.liu.se 

 

 

Handledare: 

Ulla-Britt Persson 

ulla-britt.persson@liu.se 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

Datum:   Plats:    Sidnummer: 
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Tid Pojke 

/ 

Flicka 

Ålder Situation Typ av 

skrik 

Andra 

sorts ljud 

Pedagogernas 

agerande 

Barnens 

agerande 

Vad gör  

pedagogerna 

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Bilaga 4 

 

 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du jobbat inom barnomsorgen? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad säger du om ljudnivån på avdelningen? 

4. Vilka sorts ljud är det ni brukar uppleva? 

5. Vad tänker du när du hör ett skrikande barn eller när ljudnivån börjar stiga? 

6. Vad tror du är anledningen/anledningarna som gör att barnen skriker? 

7. Vilken tid på dagen är det högst ljudnivå? 

8. Hur brukar du reagera när ett barn skriker eller när ljudnivån börjar vara för hög? 

9. Vad brukar du göra när du märker att ett barn skriker? Eller när ljudet på avdelningen ökar? 

10. Hur påverkar barnens skrik och andra sorts ljud dig som pedagog? 

11. Hur påverkar det din arbetsförmåga? 

12. Hur påverkar det barnen tror du? 

13. Ser du barnens skrikande och den höga ljudnivån som ett problem? På vilket sätt? 

14. Vad skulle man kunna göra för att bemöta problemet? 
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