
 Beteckning:________________ 

 

 

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 

En undersökning om buller som stressfaktor i 

förskolan. 
 

Jenny Jirong 

Ht-2009 

15 hp C-nivå 

      

Lärarprogrammet 210 hp  

Examinator: Christina Hultgren Handledare: Fredrik von Euler 

 



   

 

 



   

 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolans ljudmiljö påverkar barnen samt undersöka 

eventuella stressymptom för att se om det finns ett samband. Enkätundersökningar och 

observationer har använts för att undersöka barnens beteende och eventuella stressymptom. 

Information om ljudmiljön erhölls från ett samarbetsprojekt. Även åtgärder för att sänka ljud- 

respektive stressnivå i förskolan har undersökts. Enkätsvaren från pedagogerna visar att 

barnen vistas i bullrig inomhusmiljö samt att det leder till mer högljudda, trötta och 

okoncentrerade barn. Föräldrarenkäterna vittnade om att föräldrarna tror att barn kan känna 

stress, och att många barn pratade högt och var lättirriterade efter en dag på förskolan. Få 

eventuella stressymptom uppvisades hos barnen. Upplevelsen av ljudmiljön vid 

observationerna visade att stämningen mellan barnen var lugn, men att många barn pratade 

med högre samtalston än normalt. Det visade sig också att mer skulle kunna göras för att 

sänka stress- och ljudnivån i förskolan.  
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1 INLEDNING 
 

 

”Barn lever i en värld som ibland är lite större än vad vuxna förstår” 

 (Währborg, 2009, s.105). 

 

 

 

Barnen tillbringar större delen av sin vardag i förskolan och det gäller att vi gör den miljön 

tillfredställande för att det ska bli ett ställe för barnen att utvecklas till lugna, harmoniska och 

lyckliga barn. Att ge barnen en god hälsa främjar barnens utveckling. Buller i förskolan 

förekommer och är en utav många olika stressfaktorer som kan leda till permanenta skador 

hos barnen. Många studier har utförts på hur vuxna upplever stressymtom både på grund av 

fysiologiska faktorer men även psykologiska faktorer. Nu finns också studier som påvisar att 

även barn kan känna samma negativa stress som vuxna. Studierna visar även på att långvarig 

stress hos barnen kan leda till ohälsa när barnen uppnår vuxen ålder. Att vistas i en bullrig 

miljö är varken hälsosamt eller tillfredställande och kan leda till stress. Studiens syfte är 

därför att göra ett försök att se hur barnen påverkas av bullret och uppmärksamma vilka 

hälsorisker hos barnen som bullret kan leda till. Barnens hörsel är dessutom känsligare än 

vuxnas och därför var syftet att undersöka hur barnen påverkas av buller och hur deras 

inomhusmiljö faktiskt ser ut i studien ett självklart val. 

 

Enligt tidningen Förskolan nr 06/2009 ställer de stora barngrupperna till problem och stress är 

en stor bidragande faktor som de stora barngrupperna för med sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 1.1  Bakgrund 

 

Studier har påvisat att buller stör barns inlärning samt höjer stressnivån och det sammantaget 

leder till exempelvis trötthet (Socialstyrelsen, 2008). Vidare har studier även visat att buller 

kan leda till sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och inte minst öka utsöndringen av 

stresshormoner (Arbetsmiljöverket, 2006). Att det är stora barngrupper på förskolan idag är 

ett faktum och de stora barngrupperna leder till mer ljud i barnens inomhusmiljö. Många 

förskolor som finns idag byggdes då barngrupperna var betydligt mindre och kunskapen om 

buller i förskolans inomhusmiljö inte var lika undersökt. (Ellneby, 1999). 

 

Det har utförts studier på råttor i syftet att se hur buller påverkar barn. Dessa experimentella 

studier har visat att bullret leder till strukturella förändringar i binjurebarken samt även ökade 

nivåer av Kortisol som är en biokemisk markör för stress. Stressforskning av idag vet att barn 

kan drabbas av stress samt även att det kan leda till att barnen utvecklar flera sjukdomar som 

kan uppkomma längre fram i livet (Währborg, 2009).  

 

“Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet” 

(Lpfö 98, s. 5). Att erbjuda en trygg miljö i dagens förskola med stora barngrupper som 

resulterar i hög ljudnivå kan vare ett problem som behöver ses över. 

 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Studien tar upp litteratur som behandlar både buller samt stress. Vad buller är och vad stress 

är framkommer utifrån avhandlingar, forskningsrapporter samt populärvetenskaplig litteratur. 

Studien tar även upp vilka åtgärder som förskolor kan utföra för att minimera stress-

respektive ljudnivån hos barnen. 

 

1.2.1 Vad är buller? 

 

Vad du personligen uppfattar som störande ljud kanske inte uppfattas lika av någon annan. Vi 

störs av olika slags ljud. Vad som därför uppfattas som buller är personligt och kan variera. 

Vissa dagar kanske du är mer känslig för höga ljud än andra, exempelvis en sådan dag då du 

fått för lite sömn. “Vanlig definition av buller är oönskat ljud” (Hygge enl. Johansson & 

Kühler, 2005 s. 37). 

Ryckvis, eller omväxlande buller, är oftast mer påfrestande än ett varaktigt buller och det kan 

bero på att skiftande buller fångar vår uppmärksamhet lättare och får oss att tappa 

koncentrationen (Kjellberg, 1990).  

 

Gränsvärdet för buller 

Våra öron är olika ömtålig för olika frekvenser av ljud.  Det instrumentet som används för att 

mäta ljud tar hänsyn till detta. Resultatet av ljudmätningen anges som ljudnivå i dB(A). 

(Socialstyrelsen, 2006). Gränsvärdet för buller ligger på 75-80 dB (A). Ett långvarigt 

utsättande av ljudnivå över 85 dB (A) orsakar risk för hörselskada. (Socialstyrelsen, 2008). 
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1.2.2  Bullrets effekter på barnens hälsa 

 

På många förskolor finns det betydande brister i ljudmiljön som behöver åtgärdas. 

(Arbetsmiljöverket, 2006). Bullrets påverkan har betydelse genom dess pågående längd men 

även hur starkt ljudet uppfattas av våra hörselorgan. Ljud som är obehagliga för människan 

ger en ökad risk för hörselskador. Ett obehagligt ljud skulle kunna öka risken för 

hörselskador, vilket också är den allvarligaste risken med för höga ljudnivåer. Att barnen 

utsätts för buller under en dag på förskola kan även resultera i eftereffekter som kan visa sig 

som trötthet och irritation. Studier har även påvisat att barnens prestationsförmåga, 

motivationsförmåga, minne och inlärning försämrades vid långvarig buller exponering. 

(Socialstyrelsen, 2008). Det finns däremot andra studier som påvisar att omfattningen av hur 

pass störd man blir av ljudet är beroende på eget intresse av en uppgift vid ett 

inlärningstillfälle. ( Boman, Enmarker, 2004). 

 

Barn har en kortare hörselgång än vuxna, men det är inte bevisat att barnens öron för den 

sakens skull är känsligare än vuxnas. Den kortare hörselgången hos barn leder ändå till att 

ljudets förstärkning sker på annat sätt.( Socialstyrelsen, 2008). ”Buller kan alltså helt eller 

delvis maskera och dölja andra ljud.” (Kjellberg, 1990, s. 15). 

  

Barngrupperna i dagens förskola 

Det har skett en förändring i förskolans inomhusmiljö, en förändring i negativ bemärkelse och 

det är att det har blivit större barngrupper i samma lokaler som tidigare vilket leder till mer 

ljud som kan vara skadligt för både barn samt personal. Det finns rapporter som bevisar att 

personal på förskolan uppvisar symtom som hörselnedsättning, tinnitus, extrem trötthet, stress 

och känslighet för ljud. Allt detta sammantaget kan bero på det skadliga bullret på förskolan. 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2008). Samma åsikt har Ellneby (1999) när hon påpekar att 

majoriteten av våra förskolor som finns i dag byggdes under förutsättning av mindre 

barngrupper och att kunskapen om akustik inte var lika omtalad då som nu. Vidare menar 

Ellneby (1999) att det går att sänka ljudnivån med relativt enkla medel som att se över 

möblemanget och se över undertak så att dessa verkar ljudabsorberande. De enkla insatserna 

kan resultera i att ljudnivån minskas med 10 dB, vilket i sig ger en halvering i ljudstyrkan. 

Däremot menar Janols (1985) att verksamheten i förskolan behöver åtgärda ljudnivån på 

många olika sätt rent generellt, inte enbart fokuserat på det akustiska tekniska som är en 

relativt liten åtgärd i sammanhanget.  

 

Ljudnivån i förskolans och skolans inomhusmiljö 

Studier om ljudnivån i skolans inomhusmiljö har visat att barn utsätts för mycket höga 

ljudnivåer från 70 dB till 90 dB stora delar av sin dag. Dessa höga ljudnivåer är på andra 

arbetsplatser så höga att det krävs hörselskydd. (Währborg, 2009).  Det finns även rapporter 

som åskådliggör att för höga ljudnivåer skapar stressymptom hos personal i förskolan i större 

utsträckning idag. ( Arbetsmiljöupplysningen, 2008). 

 

Genom för höga ljudnivåer i form av buller kan barnen känna stress, men även får svårigheter 

med sina neuropsykologiska funktioner som bristande uppmärksamhet, koncentration, 

språkligutveckling. Studier visar även att buller kan påverka barnen genom att de uppvisar för 

högt blodtryck. (Währborg, 2009).  
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I experimentella studier har råttor utsatts för buller av ungefär samma slag som barn utsätts 

för i skolan. Man har funnit att detta inte bara leder till förändringar i binjurebarken utan 

också höjda nivåer av kortisol som är en biokemisk markör för stress. (Währborg, 2009). 

 

 

1.3 Vad är stress? 

 

1946 formade stressforskaren och läkaren Hans Seyle begreppet stress. Han beskrev att stress 

är en psykosocial ansträngning som pågått under en lång period, vilket även kan leda till att 

människan får andra sjukdomar. ( Ellneby, 1999).  

 

Vi behöver stress i våra liv, men det är när *stressorerna blir för många och pågår under för 

lång tid och när vi inte kan hantera dem som det kan leda till sjukdom. Det handlar om positiv 

och negativ stress. Vid ansträngning ökar utsöndring av adrenalin som är en reaktion på 

stress, men om barnet utfört exempelvis ett innebandypass som är det bästa just det barnet vet, 

leder det inte till negativ stress utan behövs för att klara av situationen (Ellneby, 1999 och 

Angelöw, 2003). Det som är av betydelse för att orka med är att kroppen får vila och lugn och 

ro för att ha kraft till nästa dags påfrestningar. Hur mycket återhämtning en person behöver är 

individuell. (Seyle enl. Ellenby, 1999). 

 

1.3.1 Stressens effekter på barnens hälsa 

 

Tidigare har forskning kring stress enbart innefattat vuxna, men nu har det framkommit att 

även barnen kan känna negativ stress och bli sjuka av stress. (Währborg, 2009). Barn av idag 

utsätts för många olika stressfaktorer som kan leda till en negativ stressreaktion. Bland de 

allra minsta barnen på förskolan har Nyberg (2003) kunnat notera förekomsten av stress. En 

stor bov i detta kan vara vi vuxna med våra krav på barnet, men även många andra orsaker 

som för mycket datoranvändande, rädsla för att misslyckas med olika uppgifter, många nya 

relationer på en dag etc. (Ellneby, 2003). Vidare menar Währborg (2009) att det är svårt att 

komma tillrätta med barns stress och vad den kan bero på för att den ur moraliska aspekter är 

komplicerad att utföra studier runt. Det finns ändå vissa studier där det visas att barnens stress 

ökar och kan leda till sjukdomar senare i livet.( Währborg, 2009). Att försöka uppmärksamma 

barnen på vad stress är kan vara av stor vikt då Kjellberg (1990) belyser att stressreaktionen 

blir mindre om man vet vid vilka tillfällen som stressoren kommer istället för om den kommer 

plötsligt. 

 

Stressymptom hos barn 

Währborg (2009) menar att det vanligaste symptomet vid stress är svårighet att somna in och 

att man vaknar flera gånger på natten samt en känsla att inte vara utsövd vid uppvaknandet. 

Stress kan även visa sig på andra sätt som att barn blir aggressiva, får magproblem, 

huvudvärk, utvecklar astma och allergier, tinnitus, led- och muskelbesvär. Fler signaler på 

stress kan visas som okoncentration, impulsivitet, okontrollerat nervös, dålig aptit och 

irritation. (Ellneby, 2003). 

 
* Stressor- ”påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykologiska reaktionerna i benämningen 

stress” (Nationalencyklopedin, 2009). 
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1.4 Pedagogiska åtgärder för att sänka ljud- och stressnivån i förskolan 

 

Närvarande pedagog  

Det är bevisat att vuxnas närvaro sänker ljudnivån i rummet.(Währborg, 2009). Vidare 

påpekar Janols (1985) att barnen blir stressade när det är få personal i förskolan och det finns 

studier som bevisar att utsöndringen av stresshormoner i urinen ökar då det är färre personal 

per barn. För att skapa goda förutsättningar för en lugn och harmonisk och trygg miljö i 

förskolan krävs det närvarande pedagoger. Barnen behöver de vuxnas närvaro och vissa barn 

mer än andra för att de ska känna trygghet och kunna koppla av.(Knutsdotter Olofsson, 2002). 

Det kan då vara en fördel att försöka dela upp barngruppen så ofta det går för att få en lugnare 

grupp. Ytterligare en åtgärd för att minska stress- samt ljudnivån är mycket utevistelse för att 

barnen ska få rörelsefrihet.(Ellneby, 1999).”Det är av stor betydelse att de vuxna behärskar 

situationen och bromsar den spiral av ökande ljudnivå som så ofta uppstår i en barngrupp.” 

(Janols, 1985, s.20). 

 

Massage 

Beröring är viktig för att skapa lugn och ro för barnen och det genererar till att underlätta för 

bättre inlärning hos barnen. Forskning visar att stresshormonet Kortisol kan sänkas av 

massage och beröring pga. att ett annat hormon utsöndras, oxytocin. (Uvnäs Moberg, 2000). I 

förskolor där de har infört massage som en del av verksamheten har det bevisats att dessa barn 

fått bättre kvalitetssömn och får längre varaktighet i sin koncentration. ( Jelvéus, 1999). 

 

Klassisk musik och avslappning 

 

Det har visat sig att klassisk musik införlivar lugn i skolan och att det även påvisar en 

förbättring av inlärningen hos barnen. Studier finns på att elever som förberett sig inför prov 

med avkoppling genom att lyssna på Mozarts musikstycken presterade bättre på provet än de 

som inte lyssnat. (Ellneby, 1999).  
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1.5 Frågeställningar 

 

1) Hur upplevs ljudnivån i inomhusmiljön på dessa tre förskolor? 

2) Kan något samband hittas på hög ljudnivå och stressymptom hos barn i inomhusmiljö på 

dessa tre förskolor? 

 3) Vilka pedagogiska åtgärder vidtas på dessa tre förskolor för att minimera stressfaktorer 

som kan bero på buller? 

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolans ljudmiljö påverkar barnen samt undersöka 

eventuella stressymptom för att se om det finns ett samband. Även pedagogiska åtgärder för 

att sänka stress- och ljudnivån ska undersökas. 

 

2 METOD 
 

I denna studie har enkäter till pedagoger (Bilaga.4) samt enkäter till föräldrar/vårdnadshavare 

(Bilaga. 5) delats ut angående ljudnivåns och stressfaktorers påverkan. För att ytterligare ge 

bredd i undersökningen har även observationer utförts, genom ett observationsschema (Bilaga 

6.) Observationer som metod har påvisat goda resultat ur undersökningssyfte. Valet att 

undersöka ett problemområde ur olika synvinklar med olika metoder kallas för triangulering 

(Johansson, Svedner, 2006). 

 

 

2.1 Urval 

 

Samtliga medverkande i denna undersökning har informerats via informationsbrev angående 

studiens syfte. Föräldrar/vårdnadshavare har godkänt via ett medgivande brev om deras barn 

fick medverka i studien. Alla medverkande har naturligtvis informerats om att deras 

deltagande är frivilligt och att deras anonymitet garanterats. (Johansson, Svedner, 2006). 

 

Enkäterna 

 

Delades ut både till pedagoger samt föräldrar på tre slumpvist utvalda förskolor i mellan 

Sverige. Totalt fyra stycken avdelningar har deltagit i studien. Enkäterna delades ut till både 

pedagoger samt föräldrar/vårdnadshavare på dessa förskolor. Antal enkäter som delades ut till 

pedagoger var 30stycken och antal enkäter som delades ut till föräldrar var 100 stycken. 
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Observationerna 

 

Observationerna utfördes i samband med ljudmätningar vilka utfördes på dessa tre 

kommunala förskolor och på totalt sammanlagt fyra avdelningar. Tre avdelningar hade 

åldersindelningen 3-5 år och en avdelning 1-5 år, vilket valdes medvetet. Observationerna 

utfördes i ett rum vilket var lekrummet på samtliga avdelningar. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

I denna studie har enkäter samt observationer använts som metod.  

 

2.3 Procedur 

 

Undersökningarna har samordnats med Westring (2009), då våra ämnen buller och stress går 

in i varandra och jag vill undersöka eventuella samband.  Ett observationsschema fylldes i där 

barnens aktiviteter och stämningen i rummet observerades. Rummets utformning, 

ljudabsorberande åtgärder samt möblemang observerades av Westring (2009).  

 

Enkäterna 

 

Enkätfrågorna har tillverkats dels utifrån eget material men även har vissa frågor kopierats 

från Bergström (2009). Dessa är frågorna ” Förekommer det buller på den förskola du arbetar 

på?” samt” Har du kunskaper kring buller och arbetsmiljö?” ( Bergström, 2009).  

 

Enkäterna delades ut tillsammans med medgivandebrev samt informationsbrev angående 

studiens syfte. Enkäterna till föräldrarna lades på barnens hyllor i hallen på de fyra utvalda 

avdelningarna. Brevlådor sattes upp i respektive avdelnings hall och där kunde både föräldrar 

samt pedagoger lägga sina enkätsvar och medgivande. Slutdatum för medgivandet var utsatt 

en vecka efter utlämnandet och på enkäterna vart slutdatum nio dagar efter utlämnandet. 

Pedagogenkäterna lämnades i en låda på respektive avdelnings fikarum. Även där bifogades 

ett informationsbrev om studiens syfte och att den var frivillig att delta i samt att de 

garanterades anonymitet. Efter nio dagar hämtades brevlådorna. Medgivandetalongerna 

räknades för hand och om det saknades eller nekades på någon talong har dessa barn uteslutits 

från studien. I ett första skede har enkäterna räknats för hand för att sedan införas i ett 

Excelblad där tabeller och uträkningar genomförts. Svarsfrekvensen för enkäterna var från 

föräldrar/ vårdnadshavare 74 % och pedagogerna 80 %. 

 

 

Observationer 

 

Efter genomgång av medgivandebreven började observationerna att bokas in. Telefonsamtal 

till respektive avdelning utfördes för att boka in lämplig dag och tid. Ett observationsschema 

tillverkades för att underlätta observationerna. Samtliga observationer utfördes en halvtimme 

från kl. 09.00. Observationerna utfördes i samband med ljudmätningen. Ett 

observationsschema som utformats för studien fylldes i, där både barnens aktiviteter och 

stämningen i rummet observerades.  
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2.4 Analysmetoder 

 

Uträkningar i Excel har skett där tabeller utformats enligt resultaten i enkäterna. Antal svar 

från pedagoger har skrivits in, såsom de olika kategorierna av svarsalternativ, och tabeller har 

utformats efter detta. Observationen av aktiviteter, miljö och barnens upplevda beteende har 

antecknats och skrivits ned. Sedan har tolkningar tagits utifrån de nedskrivna anteckningarna. 

Vidare delades enkäterna upp i två kategorier, som baserades på föräldrarnas svar om de 

märkt att deras barn besvärats av antingen huvudvärk, pip i öronen eller extrem trötthet. De 

som svarat jakande på något av dessa symptom, lades i en hög. Sedan bearbetades dessa 

vidare. Det var inressant att titta på just de enkäterna med jakande svar på någon/några av 

ovanstående symptom, eftersom dessa är kan vara stressymptom. Antal svar från pedagoger 

har skrivits in, såsom de olika kategorierna av svartalternativ, och tabeller har utformats efter 

detta.   

 

 

3 RESULTAT 
 

3.1 Hur upplevs ljudnivån i inomhusmiljön på förskolan? 

 
Ljudet i rummet 

 

Avdelning ”C” (se bilaga 7, s.31) hade musik och rörelse, s.k. ”Mini-röris” på schemat i det 

mätta rummet, och det visar sig enligt Westring (2009) att mätresultatet på denna avdelning 

hade längre sekvenser av hög ljudnivå. Att musik uppfattas som ett positivt ljud och kanske 

inte som buller i oönskad mening spelar en roll på bullrets psykiska effekter, dock inte på de 

fysiska, som hörselskador och tinnitus, varför detta resultat ses som intressant trots avvikande 

aktivitet vid mättillfället. Gemensamt för alla avdelningar var att barnen använde sig av 

växlande normal samtalston och högre samtalston än normalt. Fler ljud som hörs är fötter mot 

golv, matvagn som rullar förbi, leksaker som tappas. 

 

 

Stämningen i rummet vid ljudmätningen 

 

Under observationerna framkom att upplevelsen av stämningen mellan barnen på alla 

avdelningar var mycket vänlig, positiv och relativt lugn. Inga konflikter uppstod under 

observationstiden. På avdelning ”D” (se bilaga 7, s. 31) var det flest barn och mycket olika 

aktiviteter som pågick samtidigt, men alla barn ägnade sig åt sin aktivitet och var inne i sin 

lek utan att bli märkbart störd av andra. Den avdelningen hade även flest rum att fördela sig 

på.  

 

 

Närvarande pedagoger under observationen 

 

På avdelning ”A” kommer en pedagog in en kort stund för att uppmana barnen att sänka sina 

röster.  På avdelning ”B” finns 2 pedagoger närvarande vid fruktstunden, och då pågår nästan 

inga samtal utan stämningen är lugn. På avdelning ”C” och ”D” var det inga pedagoger 

närvarande under observationen. (se bilaga 7 s. 31). 
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Närvaro av barn  

 

Avdelning ”A” hade totalt 16 närvarande barn under dagen för observationen. Avdelning ”B” 

hade totalt 11 närvarande barn. Avdelning ”C” hade totalt 18 närvarande barn och avdelning 

”D” hade totalt 33 närvarande barn. 

 

 

Barnens påverkan av buller 

 

Pedagogernas sammantagna kommentarer om hur barn påverkas av buller i förskolans 

inomhusmiljö är att barnen påverkas på ett eller annat sätt av bullret. Pedagogerna nämner att 

barnen höjer sina röster och nästan skriker för att höras, de blir oroliga, får svårt att 

koncentrera sig och de upplever att barnen blir stressade vilket visar sig genom att barnen har 

svårt att behålla en och samma lek. 

 

 

3.2 Vilka pedagogiska åtgärder vidtas på förskolan för att minimera 

stressfaktorer som kan bero på buller? 

 

Pedagogernas insatser 

 

Enligt pedagogernas kommentarer som framkommit av enkäterna visar det sig att för att sänka 

stress- och ljudnivån i barngrupperna delas barngrupperna så ofta det går och försöker ha 

mycket utevistelse. Att flera påpekade att deras närvaro var viktig för att modulera ljudnivån 

framkom.  En pedagog skriver ” Vi försöker inviga lugn i gruppen genom att vara närvarande 

pedagog.” Få pedagoger använder massage eller klassisk musik för att sänka stress- och 

ljudnivån på sina avdelningar. Majoriteten 21 av 24 har avslappningsstund som metod för att 

sänka stress- och ljudnivån. 

 

 
 

Figur 1: Antal pedagogers användande av olika stress- och ljudnivå åtgärder. 

 

 

Pedagogernas medvetenhet om att minimera stress- och ljudnivån verkar stor, då den 

övervägande delen av de sammantagna svaren (stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer 

ganska bra) är att pedagogerna arbetar aktivt med att minimera dessa faktorer. 
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Figur 2: Antal pedagoger som arbetar aktivt med att minimera stress- och ljudnivån för barnen 

på sina avdelningar. 

 

3.3  Kan något samband hittas på hög ljudnivå och stress hos barn i 

inomhusmiljö på förskolan?  

 

Ljudnivån 

Samtliga pedagoger anser att ljudnivån blir högre i vissa rum och vid vissa tillfällen i 

inomhusmiljön på förskolan. Att ljudnivån var för hög visade även resultatet av 

ljudmätningen. Kommentarerna från pedagogerna visade att de tillfällen där de upplever att 

ljudnivån blir högre än annars ofta är vid byte av aktiviteter t.ex. vid städning, vid påklädning 

eller om det är för många barn och få personal. 

Enligt ljudmätningen från Westring (2009) översteg den rekommenderade ljudnivån på alla 

avdelningar utom avdelning ”C” fler antal gånger, än sekunder. Avdelning ”C” hade längre 

sekvenser av hög ljudnivå. 

 

Stressymptom 

Majoriteten av föräldrarna tror att deras barn kan känna stress utifrån de sammantagna svaren, 

stämmer mycket bra, stämmer bra och stämmer ganska bra (Figur 3). Enligt 

föräldrarenkäterna uppvisade barnen få eventuella stressymptom, 78 % av barnen hade inga 

stressymptom. Det var då alltså enbart 22 % som hade eventuella stressymptom. 
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Figur 3: Svar från föräldrarna om de tror att barn kan känna stress. 

 

Huvudvärk & extrem trötthet 

Av de barn som uppvisade några eventuella fysiska stressymptom som huvudvärk och extrem 

trötthet visades att 67 % av dessa även var lättirriterade efter en dag på förskolan. Barnens 

humör hos de som inte hade eventuella fysiska stressymptom visade sig vara färre än de som 

var lättirriterade efter en dag på förskolan, 43 %.  

 

 

Barnens samtalston 

Majoriteten av barnen som enligt föräldrarenkäterna uppvisade några eventuella fysiska 

stressymptom pratar också högt efter hemkost från förskolan.  Av de barn som inte hade 

eventuella stressymptom pratar 70 % högt, alltså även där är att huvudparten av barnen pratar 

högre än normalt efter hemkomst från förskolan. 

 

 

Figur 4: Barnens samtalston vid hemkomst från förskolan. (de med ev. stressymptom). 

 

Barnens sömnvanor 

Sömnvanorna hos samtliga barn vittnar om att de flesta barnen sover lugn på natten, endast 

33%  vaknar någon gång/ natt.   
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4 DISKUSSION 

 
 

4.1 Sammanfattning 

 

Det faktum att övervägande delen av barnen på samtliga undersökta avdelningar pratade med 

högre samtalston än normalt efter hemkomst från förskolan är ett förmodat resultat av för hög 

ljudnivå på förskolan. Trots att ljudnivån steg över den rekommenderade gränsen för vad som 

räknas som hälsosamt uppvisade barnen få stressymptom. Det som kan vara av betydelse var 

att många barn enligt föräldrarna kunde verka lättirriterade efter en dag på förskolan. 

Majoriteten av föräldrarna tror att barn kan känna stress. Pedagogerna tror att barnen blir 

påverkade av buller i förskolan då de pratar högre än normalt vid vissa tillfällen och i vissa 

rum, vilket leder till mer oroliga och okoncentrerade barn.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Att helt bevisa att barn blir stressade av buller i den här studien är inte fullt möjligt. Währborg 

(2009) menar att det är svårt att veta hur barns stress ser ut. Studien kan bara förmoda att 

barnen blir påverkade negativt av buller. För att helt konstatera stressfaktorn behövs som 

förslag mätning av Kortisol som är en biokemisk markör för stress eller undersöka blodtrycket 

hos barnen. (Währborg, 2009). Vad många rapporter visar så är buller ett miljöhälsoproblem i 

förskolan och denna studie visar på för höga ljudnivåer i förskolans inomhusmiljö. 

(Arbetslivsmiljöverket mfl, 2006).  

 

Vissa enkätfrågor var möjligtvis irrelevanta för studien, men då har dessa inte tagits med i 

resultatet eller påverkat det. För att ytterligare stärka om barnen kan uppleva sig stressade av 

buller hade även intervju med barnen varit ett bra alternativ, vilket uteslöts genom valet av 

redan två metoder. Två metoder kändes som tillräckligt pga. den begränsade tiden som 

studien hade att tillgå. Genom att studien fick in så hög svarsfrekvens av enkäterna känns det 

som om hållbarheten för resultatet är starkt. För att minska bortfallet i enkäterna designades 

ett tydligt informationsbrev hur respondenterna skulle gå tillväga och syftet med studien. 

( Bryman, 2002).   

 

Allt material har behandlats på samma vis och även observationerna har utförts på samma vis 

på samtliga avdelningar. Att veckodagarna varierade var av praktiska skäl och kan eventuellt 

ha påverkat resultatet pga. av antal närvarande barn, men detta har övervägts. Tiden för 

observationen varade under samma tid från kl. 9.00 och 30 minuter framåt. Observationen 

utfördes på samtliga avdelningar i lekrummet som på alla avdelningar även var genomfart in 

till andra rum. 

  

De olika förskolornas avdelningar såg olika ut i möblemang och antal närvarande barn samt 

utfördes mycket olika aktiviteter som kan ha påverkat skillnader i ljudnivån. Detta hade 

kunnat kringgås om studien gjort jämförelser mellan de olika avdelningarna. Eftersom syftet 

var att se hur barnen blir påverkade av buller och se eventuellt samband med stressymptom, 

var tanken att räkna ut ett medelvärde på en större mängd barn mer väsentligt. Vid 
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observationerna är jag medveten om att min personliga tolkning av barnens beteende inte alls 

säkert har just den betydelsen för barnet som jag antar. ( Rubenstein Reich & Wesén, 1986).  

Att min närvaro som observatör vid observationstillfällena kan göra att barnen ändrar sitt 

beteende minskar nog genom att barnen var fullt upptagna med sin lek. (Bryman, 2002).  

Endast några få minuter i början kan ha påverkat barnens beteende pga. av nyfikenhet på mig 

som observatör. 

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Att specifikt veta att barnen kan uppleva negativ stress av att vistas i bullrig miljö kan vid ett 

tidigt skede som barnaåldern vara svårt att bevisa. Währborg (2009) menar att stressorer hos 

barn är vanskligt att få riktig inseende i pga. de etiska grunderna. Det är också det som kändes 

svårt vid utformningen av enkätfrågorna till barnens föräldrar, men även att stress också är en 

faktor som kan bero på så många olika orsaker. Vi människor har olika förutsättningar rent 

genetiskt för att gå över stresströskeln. Det är en balans mellan det genetiska och allt vad vi 

människor i vår vardag utsätts för som påverkar hur vi kan leva våra liv. Att buller som 

barnen utsätts för i sin vardag kan leda till stress är ett faktum enligt många rapporter, men i 

den här studien påvisade barnen få stressymptom. 

 

Läroplanen säger att “Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till 

lek och aktivitet” (Lpfö 98, s. 5) Förskolan ska följa läroplanen och dess mål för att kunna ge 

barnen en god grund att stå på inför sitt framtida liv, men när dagens barngrupper är så pass 

stora är detta ett problem. Studiens resultat påvisar att både pedagoger och barn vistas i en 

miljö som innefattar för hög ljudnivå, vilket kan vara skadligt. Studiens resultat visade även 

på att flertalet barn var lättirriterade och pratade högt när de kom hem från förskolan. Detta 

beror troligtvis på för hög bullrig ljudnivå. 

 

Studier har utförts både i skola samt förskola som bevisar att ljudnivån är så pass hög så att 

hörselskydd skulle behöva användas. (Arbetsmiljöverket mfl, 2006). Att exponeringstiden för 

detta inte heller behöver vara under särskild lång tid för att utveckla hörselskador är 

ytterligare något att behandla när man tänker på hur vi utformar barnens inomhusmiljö i 

förskolan. Enligt ljudmätningen från Westring (2009) visade resultatet att ljudnivån översteg 

rekommenderad ljudnivå fler antal gånger, än sekunder. Vilket tyder på att barnen utsätts för 

många höga ljud under en dag. Kjellberg (1990) belyser att stressreaktionen blir mindre om 

man vet vid vilka tillfällen som stressorer kommer istället för om de kommer plötsligt. Barnen 

borde bli mer stresspåverkade av dessa plötsliga, tillfälliga ljud. 

 

I resultatet från observationerna framkom att upplevelsen av stämningen mellan barnen under 

den tid då observationerna pågick var trevlig och positiv, även på avdelning D där det totalt 

var 33 närvarande barn. Kan det ha viss betydelse att vi var två vuxna som satt med i rummet 

under observationen?  Knutsdotter Olofsson (2002) menar att de vuxnas närvaro är betydande 

för att frambringa god stämning och trygghet i barnens lek. Ljudnivån sänks också om det 

finns vuxna närvarande i rummet påpekar Währborg (2009). Men trots detta var ändå 

ljudnivån relativt hög på avdelning ”D” enligt Westring (2009). Kan det tyda på att barnen 

som är inne i sin lek inte störs lika av buller och höga ljudnivåer och därigenom inte upplever 

sig stressad av det ljudet? Leken har så stor del av deras verklighet just där och då.  För hur 

man tolkar och tar in ljud är individuellt, om vi uppfattar det som störande buller enligt Hygge 
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(1999). Vi vuxna runt omkring barnen upplever nog barnens högljudda röster som mer 

störande än barnen tror jag. Det finns även studier som tyder på att om stort intresse finns i 

något man utför, blir man inte lika störd av omgivande ljud. ( Boman, Enmarker, 2004). Att 

barnen tillsynes inte verkade störd av omgivande ljud betyder för den saken skull ändå inte att 

de kan påverkas av ljudet efter en längre tid. 

 

Majoriteten av barnen med eventuella fysiska stressymptom visade sig vara lättirriterade och 

prata högt efter hemkost från förskolan. Eftersom buller bara är en av många stressfaktorer 

och barnen påverkas av fler stressfaktorer under sin uppväxt kanske detta kan komma att leda 

till stressrelaterade sjukdomar? Det finns belägg för att stress ökar och kan leda till sjukdomar 

senare i livet.(Währborg, 2009). 

 

Ur enkätsvaren från pedagogerna framkom även att det blir mest rörigt och hög ljudnivå kring 

skiftandet av aktivitet som ex. städning. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999)  belyser att 

barn inte ska behöva utsättas för så många avbrott under en dag pga av att leken är så viktig 

för att barnen ska finna struktur i sin vardag på förskolan. Finner barnen struktur så skapas 

bättre möjlighet till mindre stressade barn, mer långvarig lek och genom detta skapas lägre 

ljudnivå tror jag.  

 

Enligt arbetsmiljölagen (2005) står följande ”10 § De arbetsplatser där arbetstagarna kan 

exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena i 3 § skall 

ha varningsskylt med symbolen ”RISK FÖR HÖRSELSKADA. ANVÄND 

HÖRSELSKYDD”. Där det går att genomföra skall de berörda områdena avgränsas och 

tillträdet till dessa begränsas.” (AFS 2005:16). Lek med tanken att denna skylt skulle sättas 

upp i förskolan? Hur skulle skylten mottas av föräldrar som har satt sina barn i denna miljö? 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

En första tanke som dök upp när utformningen av denna studie skulle till var att jämföra 

förskolor med Ur och skur inriktning som har mycket utevistelse eller en 

Montessoripedagogikinriktad förskola som har ett annat arbetssätt än den traditionella 

förskolan för att göra en jämförande studie med två traditionella förskolor. Min hypotes om 

dessa två är att de borde ha lägre ljudnivå än ”vanliga” förskolor pga. just det annorlunda 

arbetssättet.  Att göra en jämförande studie mellan flickor och pojkars stress- och ljudnivå kan 

också vara ett alternativ till en fortsatt undersökning, då det är konstaterat att kvinnor och män 

har olika stressnivå.(Währborg, 2009).  Vore därigenom intressant att se om det kan det visa 

sig några skillnader redan i tidig ålder?  

 

I mitt framtida yrke kommer jag att ha användning av dessa resultat om att ljudnivån i 

förskolan är för hög och att barnen påverkas på ett eller annat sätt men självfallet också 

pedagogerna på förskolan. Det finns enkla medel för att sänka ljudnivån och dessa har jag fått 

upp ögonen för genom den här studien och kommer att se över när jag ska ut i förskolans 

verksamhet. Studiens resultat påvisade att det inte var så många som använde sig av klassisk 

musik eller massage som alternativ till att sänka ljud- och stressnivån i förskolan. Eftersom 

andra studier visar att både klassisk musik och massage kan öka koncentrationen för att 
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förbättra inlärning hos barnen känner jag att dessa alternativ är något som mer borde användas 

i förskolans verksamhet rent generellt.  Pedagogernas kommentarer vittnade även på att det 

var mest rörigt och hög ljudnivå vid byte av olika aktiviteter som tex påklädning i hallen. 

Kanske klassisk musik i hallen även där skulle kunna bidra med att sänka ljudnivån och 

barnen skulle få en lugnare miljö vid påklädning? 

 

Nu är det inte bara i förskolan som barnen utsätts för höga ljudnivåer som kan verka 

stressande, utan det fortsätter när de kommer hem.  Eftersom jag är förälder så vet även jag att 

tv och dator kan inneha en stor del av barnens vardag. Vetskapen att barnen utsätts för mycket 

intryck och ljud under en dag och att dessa ljud kan stressa barnen, har gjort att jag försöker 

minimera tv-tittande och datoranvändandet hemma hos mig. Jag har märkt att mitt barn som 

går i förskolan pratar väldigt högt efter en heldag i förskolan, och min äldsta son som går i 

skolan är ofta lättirriterad och vill vara ensam en stund efter en dag i skolan. Detsamma har 

påvisats i denna studie. Vi vuxna har därför ett stort ansvar i att hjälpa barnen att finna lugn 

och ro efter en dag i förskola/ skola, och då ska det inte innefatta en mängd ljud från musik, tv 

eller dator. Samarbetar föräldrar och pedagoger i förskolan för att göra barnens tillvaro så 

tillfredställande som möjligt underlättar det för att ge tryggare och lugnare barn så de får en 

god grund att stå på inför framtiden . Höga ljudnivåer är redan ett betydande problem i 

förskolan och studier finns på att det är brister i åtgärder för att sänka ljudnivån på förskolan. 

Alla förskolor borde därför se över allt som går att göra för att verka för en bättre ljudmiljö. 

Det gäller både rent tekniska åtgärder men även pedagogiska åtgärder och därigenom få mer 

harmoniska och friskare barn. För det är inte barnen vi ska ändra på utan miljön de verkar i! 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Medgivandebrev till föräldrar/vårdnadshavare  

 

Hej vårdnadshavare/förälder som har barn vid denna förskola! 
 

Vi är två studenter som nu läser vår sista termin vid Högskolan i Gävle, och står i 

startgroparna att börja vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka ljudnivån i förskolemiljö, 

och dess påverkan på barnens hälsa. Buller betecknas som oönskade ljud. Det kan vara 

individuellt vad man upplever som buller, och hur man påverkas. Vi har för avsikt att mäta 

ljudnivån med decibelmätare i olika rum, samt observera vilka aktiviteter som utförs under 

tiden mätningen pågår. Deltagare garanteras anonymitet; inga namn på vare sig förskola, barn 

eller föräldrar kommer att noteras och deltagandet är helt frivilligt. 

 

Kontakta gärna någon av nedanstående studenter för önskad ytterligare information! 

Hälsningar  

Madelaine Westring, telefon: 070-286 48 78  

Jenny Jirong, telefon: 070-365 11 49 

 

Barnets 

namn:…………………………………………………………………………………………… 

  

       Ja, mitt barn får delta i undersökningen men garanteras också total anonymitet. 

 

       Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien och garanteras att barnet utesluts ur studien. 

 

 

 

Ort/Datum                                                       Underskrift 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

                      

 

 

Lägg i bifogat kuvert och lägg i brevlådan i hallen senast måndagen 12/10-09 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrar/ vårdnadshavare 

 

Till föräldrar 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som ska skriva C-uppsatser om buller och dess 

eventuella effekter på barnens hälsa.  

 

Vi har för avsikt att använda oss av ljudmätning med en decibelmätare och observation av 

lokalernas utformning och vilka aktiviteter som utförs under dessa tillfällen. 

 

Vi har även arbetat fram enkäter för att titta på eventuella samband mellan ljudnivån och 

barnens välmående.  

 

För att kunna genomföra observationer av vilka aktiviteter som utförs under ljudmätningen, 

behöver vi medgivande från Er föräldrar 

 

Vi bifogar enkät, medgivandetalong och kuvert, om Ni bestämmer er för att medverka i 

studien. Alla garanteras naturligtvis anonymitet och deltagandet är helt frivilligt. Materialet 

kommer endast att användas till våra examensarbeten, och inga namn på varken förskola, barn 

eller personal kommer att finnas med. 

 

Vid andra eventuella funderingar eller vid intresse att läsa de färdiga uppsatserna, hör gärna 

av Er till någon av oss: 

 

 

Jenny Jirong 

Tel: 070- 365 1149 

plu07jjg@student.hig.se 

 

 

Madelaine Westring 

Tel: 070-286 4878 

m_westring@yahoo.se 

 

 

                                                

Vänligen/Jenny Jirong & Madelaine Westring 

mailto:plu07jjg@student.hig.se
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Bilaga 3: Informationsbrev till pedagogerna 

 

Till pedagoger 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som ska skriva C-uppsatser om buller och dess 

eventuella effekter på barnens hälsa.  

 

Vi har för avsikt att använda oss av ljudmätning med en decibelmätare och observation av 

lokalernas utformning och vilka aktiviteter som utförs under dessa tillfällen. 

 

Vi har även arbetat fram enkäter för att titta på eventuella samband mellan ljudnivån och 

barnens välmående.  

 

Vi bifogar enkät och kuvert, om Ni bestämmer er för att medverka i enkätstudien. Alla 

garanteras naturligtvis anonymitet och deltagandet är helt frivilligt. Materialet kommer endast 

att användas till våra examensarbeten, och inga namn på vare sig förskola, barn eller personal 

kommer att finnas med. 

 

Vid andra eventuella funderingar eller vid intresse att läsa de färdiga uppsatserna, hör gärna 

av Er till någon av oss: 

 

Jenny Jirong 

Tel: 070- 365 1149 

plu07jjg@student.hig.se 

 

 

Madelaine Westring 

Tel: 070-286 4878 

m_westring@yahoo.se 

 

 

                                                

 

 

Vänligen/Jenny Jirong & Madelaine Westring 

 

 

 

 

 

mailto:plu07jjg@student.hig.se
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Bilaga 4: Enkät till pedagoger 

 

Till pedagoger 
 

Enkätfrågor angående buller och stress i förskolan 
 

 

1. Man eller kvinna? 
 
1.( ) Man 
2.( ) Kvinna 
 
2. Ålder? 
 
1. ( ) - 29 år 
2. ( ) 30 – 39 år 
3. ( ) 40 – 49 år 
4. ( ) 50 – 59 år 
5. ( ) 60 – år 
 
 

3. Utbildning? 
 
1. ( ) Förskollärare 
2. ( ) Barnskötare 
3. ( ) Annat 
 

4. Har Du kunskaper kring buller och arbetsmiljö? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 

5. Förekommer det buller på den förskola Du arbetar på? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
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6. Tror du att barnen störs av buller på er avdelning? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
 

7. Om jakande svar på fråga 6 ovan, hur tror barnen påverkas av 
buller? Ge gärna exempel. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
8. Finns det tillfällen eller rum där ljudnivån blir högre än annars? 

1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 

Om jakande svar, i dessa rum blir ljudnivån ofta 
hög:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
Ja, vid dessa tidpunkter blir ljudnivån ofta 
hög:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................. 
 
 

 
 
 
8. Tror du att barn kan känna stress? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
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9. Arbetar ni aktivt med att minimera stress- och ljudnivån hos 
barnen på er avdelning? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 

10.  Om jakande svar på fråga 9 ovan, kryssa för vilka av följande 
saker ni använder för att minska stressnivån hos barnen på er 
avdelning. 
 

□ Klassiskmusik 

□ Massage 

□ Avslappningsstund ( tex. musiksaga, läsvila etc.) 

□ Ljudabsorberande plattor 

□ Vaxduk med filt under 

□ Mjuka inlägg i leklådor 

 

□ Annat  

Om annat, isåfall vad? 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Lägg i bifogat kuvert och lägg i brevlådan i hallen senast fredag 
16/10 v42! 
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Bilaga 5: Enkät till föräldrar/ vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare/föräldrar 

 
Enkätfrågor om buller och stress i förskolan 

 
 

 

1. Vilken ålder har ditt barn som går på förskolan?   
 

...............................................    
        
2. Hur många timmar/vecka vistas ditt barn på förskolan?    
 
........................................... 
 

3. Utför ditt barn några fritidsaktiviteter efter förskolan? 
 

                                                             (  )Flera dagar/vecka 
 

                                                             (  )1 dag/vecka 
 
                                                             (  ) Nej 
 
4.  Tror du att barn kan känna stress? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
 
 

5. Har du märkt om ditt barn besväras av någon eller några av följande 
symtom? 
 

                                                               Ja, ofta                Ja, ibland       Nej, aldrig  
                                                                   (varje vecka) 
 

Huvudvärk                                                  (  )                        (  )             (  )              

 

Pip i öronen                                                (  )             (  )             (  )      
   
Extrem trötthet                                            (  )             (  )             (  )                                
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6. Vill ditt barn vanligtvis gå till förskolan på morgonen?        
    
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
 
7. Hur sover ditt barn vanligtvis på natten?   
     
(  ) Lugnt, ostört 

 
(  ) Vaknar någon gång/natt 
 
(  )  Oroligt, drömmer mardrömmar 
 
 
8. Vill ditt barn vanligtvis ha tyst och lugnt omkring sig när det kommer hem 
från förskolan? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
  
9. Har du märkt om ditt barn vanligtvis pratar högt när det kommer hem från 
förskolan? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
   
10. Upplever du att ditt barn vanligtvis är lättirriterad när det kommer hem från 
förskolan? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
 

Lägg i bifogat kuvert och lägg i brevlådan i hallen senast fredag 16/10 v. 
42! 
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Bilaga 6: Observationsschema 

 

Observationsschema 
 

 

Aktivitet Antal barn 

involverade 

Samspel Stämning Pedagog(er) 

närvarande 

Pedagog(ers) 

roll 

Ljudkällor 

från 

personer 

 Övriga 

ljudkällor 

Från 

aktuell 

aktivitet 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Samspel:  

 

Stämning: 

 

 

Pedagognärvaro: siffra för hur många i just den aktiviteten, t.ex. 1=ja, N=nej 

 

Pedagogens roll:  S=styrande, P=passiv, M=medlekare, F=förmanande, 

 

Ljudkällor från personer: N=normal samtalston, H=hög samtalston, S=skrik, Sk=skratt,  

G=gråt, M=sång 

 

 

 

Övriga ljudkällor från aktivitet:  
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Bilaga 7. Resultat av observationerna på samtliga avdelningar. 

 

Avdelning ”A” 

 

Observationen pågick i ca 30 minuter och under den tiden hände följande: 

Hopp i soffa, 3 personer. Samspelet är positivt, barnen är glada och uppspelta. Samma 3 barn 

busar med soffkuddarna i hörnsoffan. Under tiden är en pedagog närvarande och vid ett 

tillfälle förmanande, då barnen klättrar upp i fönstret och senare låtsasbrottas. Ljuden kommer 

från barnen själva, och de har högre samtalston än normalt, och de skriker ibland till under 

leken. Övriga ljud är matvagnen som rullar förbi vid ett tillfälle och fötter mot golv då barn 

och vuxna passerar.  

Rummet blir tomt. 

Något barn passerar. 

Barnen är ute under ca 1,5 timme då mätningen pågår. Antalet barn närvarande under dagen 

var 16.  

 

Avdelning ”B” 

 

Under observationen som pågick sammanlagt ca 30 minuter hände följande: 

Fruktstund, 8 barn. Samspelet är positivt och det är positiv stämning i gruppen. 2 av barnen 

börjar låtsasslåss, och under denna lek blir samtalstonen lite högre än normalt. Leken mynnar 

ut efter bara några sekunder och barnen återgår till att äta frukt. Två pedagoger är närvarande 

under den här tiden. Det pågår nästan inga samtal mellan barnen, och vid de tillfällen det gör 

det är det med låg samtalston. Ljud som hörs är prassel från en kompostpåse, fötter mot golv, 

samt låg samtalston.  

Denna dag var totalt 11 barn närvarande.  

 

Avdelning ”C” 

 

Under 30 minuter sammanlagt observerades aktiviteterna i rummet. 

Hoppar på ett ben, 4 barn. Samspelet är positivt och stämningen likaså. Inga pedagoger fanns 

i rummet vid tillfället. Normal samtalston användes av barnen. Fötter mot golv hördes.  

Bygger med klossar, 2 barn. Ljudet kommer från barnen där både normal och hög samtalston 

används. Klossarna faller till golvet, men då klossarna är mjuka hörs detta knappt.  

Vid ett tillfälle var 11 barn i rummet. De hoppar, bygger med klossar och sitter i soffhörnan. 

Vid detta tillfälle finns en pedagog i rummet, och samtalstonen är normal, men blir till ett sorl 

eftersom det är många personer i rummet.  

Barnen är ute under ca 1 timme under tiden mätningen pågår. Denna dag var det sammanlagt 

18 barn närvarande. 

 

Avdelning ”D” 

 

Aktiviteterna observerades sammanlagt under ca 30 minuter. 

Står på huvudet, 2 barn. Samspelet och stämningen är positiv. Det finns inga pedagoger 

närvarande. Ett flertal barn springer genom rummet ett flertal gånger och skriker/använder 

högre samtalston än normalt.  

Fyra barn lägger pussel, och samspelar väl. Det är en genomgående positiv stämning. Vid ett 

tillfälle blir samtalstonen högre än normalt vid pusselläggningen. 

Ett barn går genom rummet med en lekvagn, och hjulen från den låter mot golvet.  

Barnen var ute i ca 15 minuter av mätningstiden. Denna dag var totalt 33 barn närvarande. 


