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Sammanfattning:  
 

I detta examensarbete utvecklades materialet Barnskrik och frökenprat, ett 

bullerförebyggande arbetsmaterial som vänder sig till förskolan. Materialet utvecklades för att 

kunna användas som en handledning till pedagoger som vill arbeta med inomhusmiljön för att 

sänka ljudnivån. Enkäter delades ut innan materialet skapades för att se hur mycket 

pedagogerna kunde om ämnet buller för att ta reda på vad som skulle vara relevant att skriva i 

materialet. Barnskrik och frökenprat testades på sju avdelningar på olika förskolor. Ljudnivån 

mättes före och efter materialet användes i barngrupperna för att se om någon skillnad 

åstadkommits. Förskolorna fick testa materialet under två veckor och därefter utvärderades 

det tillsammans med en pedagog per avdelning. Ljudmätningarna samt de utvärderande 

diskussionerna tillsammans med pedagogerna visade att materialet kan vara ett stöd i arbetet 

med buller, samt att ett regelbundet arbete med buller kan sänka ljudnivån avsevärt. 
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1 INLEDNING 
 

Förskolemiljön är ofta bullrig och högljudd, vilket är en nackdel för både hälsan och 

inlärningen för elever och lärare. Detta beror till stor del på att personalen begränsas och 

barngrupperna blir större.  Fler människor trängs ihop i lokaler som är ljudmässigt anpassade 

för mindre grupper, stressen att hinna med alla barn ökar och så även bullret. Bullret kan få 

oss att bli tröttare än vanligt, mer stressade, ljudkänsliga eller till och med orsaka permanenta 

hörselskador. 

 

Allt fler pedagoger har börjat intressera sig för det bullerförebyggande arbetet, så gjorde även 

jag personligen. Dock märkte jag att tillgången till litteratur som rör ljudnivån och buller på 

just förskolor är begränsad. Därav fick jag idén att skriva ett eget material som samlar tips och 

idéer kring bullerbekämpande arbete. Fram växte materialet Barnskrik och frökenprat.  

 

Barnskrik och frökenprat består av kort information kring ljudnivå och hörsel, men 

framförallt är det ett material med tips på hur man kan arbeta med buller på förskolan.  

Materialet är endast på 22 sidor för att det ska vara lättläst, och för att man snabbt skall kunna 

hämta inspiration från det, då pedagoger ofta har begränsat med tid.  

 

Materialet vänder sig till förskolans personal, men kan säkerligen komma till användning i 

förskoleklass och kanske de tidiga skolåren.   

1.1 Syfte och mål 

Syftet med att skapa ett material var att pedagoger skall kunna arbeta med 

bullerproblematiken på ett enkelt och roligt sätt på förskolan. Detta för att skapa en 

inomhusmiljö som gynnar utveckling, lärande och lek. En miljö som inte är skadlig för 

hörseln eller bidrar till ohälsa, utan skapar en omgivning där både vuxna och barn kan trivas 

och får höras och synas utan att behöva anstränga sig. Syftet med enkätundersökningen var att 

undersöka hur mycket pedagogerna kunde om buller, och hur stort problem de ansåg att buller 

var för att se vad som var relevant att skriva i materialet. Syftet med ljudmätningarna var att 

se om materialet kan ge någon effekt på ljudnivån. 

 

1.2 Bakgrund 

I Läroplan för förskolan, (Lpfö 98), beskrivs följande mål som jag kopplar till min uppsats: 

 

 Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet, samt inspirerar barnen till att utforska omvärlden.  

 

 Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande, och verksamheten skall främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.  

 

 Alla som arbetar i förskolan ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, 

lek och lärande samt ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka 

miljön. 

 

 Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.  
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1.3 Litteraturgenomgång 

Innan jag började utveckla mitt material så ville jag lära mig mer allmänt om buller. Det här 

avsnittet ger en bild av vad buller innebär enligt litteraturen och varför det är viktigt att arbeta 

bullerbekämpande på förskolan.    

 

1.3.1 Vad är buller? 
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheterna för skolutveckling och Socialstyrelsen 

(2006) beskriver buller som ljud som inte är önskvärda. De menar att det finns 

hörselupplevelser som gör tillvaron behagligare, men att det också finns oönskade ljud som av 

olika skäl tröttar, irriterar och stör och att dessa ljud brukar kallas buller. Kjellberg (1990) 

menar att det är åhörarens bedömning av ljudet som avgör om det ska betraktas som buller 

eller inte. Det kan betyda att det inte bara är maskiner, fläktsystem och liknande som räknas 

som buller utan det kan också vara andra människors prat, droppande kranar och viss sorts 

musik beroende på vad personen upplever som störande eller inte. Bergstöm (2009) menar i 

sin tur att vad som anses vara störande ljud inte bara skiljer sig från individ till individ utan att 

det också beror på vilken sinnesstämning personen befinner sig i. Som till exempel att en pigg 

och alert människa i vanliga fall inte skulle bry sig om en droppande kran, men när personen 

är trött och stressad så skulle kanske dessa ljud höras desto mer. 

 

1.3.2 Bullrets hälsoeffekter  
Ellneby (2007) skriver att om man lever i en miljö där det finns för många olika ljud som stör, 

så stressas våra sinnen och i längden mår vi inte bra. Hon menar att för höga ljud kan ge oss 

hörselskador, men att det också kan ge andra fysiologiska effekter genom att det påverkar 

blodtrycket, cirkulationen och hormonutsöndringen av stresshormonet kortisol, vilket i sin tur 

kan ge sömnstörningar och påverka våra röster. Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) tillägger 

också att buller kan störa och maskera möjligheterna till både samtal och viktiga signaler, 

orsaka kroppsliga reaktioner och påverka koncentrationsförmågan och arbetsprestationen. Det 

ska dock nämnas att det kan vara svårt att urskilja vilka symptom som orsakats av buller och 

vilka som har andra orsaker.  

 

Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) skriver att den som utsätts för starkt buller under en kortare 

tid kan få en tillfällig hörselnedsättning, men att örat för det mesta blir normalt igen om det 

får vila en tid. Hos den som utsätts för starkt buller under längre tid kan hårcellerna i örat 

skadas och det blir en bestående skada som inte kan botas. Ju starkare buller, desto kortare tid 

behövs för att en hörselskada ska uppstå, menar de. Förutom hörselnedsättningar så kan starkt 

buller också orsaka andra hörselskador, till exempel överkänslighet för ljud, förvrängning av 

ljud eller öronsus och ringningar som kallas tinnitus. Lärarförbundet (2004) påpekar att var 

fjärde patient med svår tinnitus är lärare. Bullerskador drabbar främst lärare i praktiska och 

estetiska ämnen (musik, slöjd), förskollärare, fritidspedagoger och gymnasielärare. 

Lärarförbundet berättar vidare om en undersökt kommun där ungefär hälften av förskollärarna 

dagligen hade svårigheter att koncentrera sig på arbetet på grund av buller. Ungefär en 

tredjedel av dem kände sig så trötta efter arbetet att de inte orkade med några fritidsaktiviteter.  

 

Höga ljudnivåer påverkar dock inte bara de vuxnas hälsa. Ellneby (1999) skriver att allt fler 

barn har börjat klaga över buller. Hon menar också att vuxna lätt kan tro att barn tål ljud bättre 

än vuxna och att de trivs bättre i en ljudrik miljö. Men i själva verket är barns hörselsinne 

känsligare än vuxnas på grund av att deras öron inte är fullt utvecklade. Barns hörselgång är 

smalare och kortare, vilket gör att ljudet förstärks och upplevs som högre. Ellneby berättar 

också om en forskningsstudie från Cornell University i New York som visar att buller inte 
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bara stressar barnen utan hämmar deras intellektuella och språkliga utveckling. 

Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) menar i sin tur att barn bör betraktas som en särskild 

riskgrupp bland annat genom sitt bristande beteende och sina bristande skyddsinsikter. De 

menar också att hesa barnröster har blivit allt vanligare, vilket de ser som en trolig följd av att 

barnen måste anstränga rösten för att höras. 

 

1.3.3 Att mäta ljud 
Det vi uppfattar som ljud består av tryckvariationer i luften som sätter trumhinnan i 

svängning. Från trumhinnan överförs sedan ljudet via hörselbenen till hörselsnäckan där det 

omvandlas till elektriska signaler som går vidare till hjärnan. För att täcka in örats 

arbetsområde så används en speciell skala för att beskriva hur starkt ljudet är. Skalan anges i 

decibel (dB) (Arbetslivsinstitutet m.fl. 2006).  

 

Kjellberg berättar att det lägsta ljud en människa kan höra är 0 dB, ett sovrum ligger på 10-20 

dB, ett normalt samtal 60 dB, och örats smärtgräns är 120-130 dB, se figur 1 nedan. 

Socialstyrelsen (2009) uppmärksammar de höga ljudnivåerna i förskola och skola. 

Genomsnittliga ljudnivåer upp mot 70 dB är inte ovanliga berättar de, vilket är jämförbart 

med ljudnivåer på många verkstadsindustrier.  Under musiklektioner, gymnastik, i matsalar 

eller i uppehållsrum är ljudnivåerna ofta ännu högre. De kan till och med överskrida 

insatsvärdena för buller på arbetsplatser, då hörselskydd ska finnas tillgängliga, menar de. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Genomsnittliga ljudnivåer, angivet i dB, Kjellberg (1990)  

och Arbetslivsinstitutet (2006). 

 

Miljöförvaltningen (2005) anger att dessa ljudnivåer under angiven tid kan ge följande 

påverkan: (Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en viss period.) 

 

- Ekvivalent ljudnivå 75 dB - under flera timmar ger risk för temporär hörselnedsättning  

- Ekvivalent ljudnivå 85 dB - under mer än 8 tim/dag ger risk för permanent hörselnedsättning  

- Ekvivalent ljudnivå 90 dB - mer än 8 tim/vecka ger risk för permanent hörselnedsättning  

- Maximal ljudnivå 100 dB - mindre än 1 sek ger för barn t.o.m. 12 år risk för permanent 

hörselnedsättning  

- Maximal ljudnivå 115 dB - mindre än 1 sek ger risk för permanent hörselnedsättning.  
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1.3.4 Vilka föreskrifter finns?  
 

Det finns flera lagar som behandlar ämnena ljudmiljö och hälsa. Några av dem är 

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2009) och Miljöbalken (Miljödepartementet 1998), som 

båda är överens om att arbetsgivaren har ansvaret för att förebygga att anställda inte utsätts för 

risker som kan leda till ohälsa. (Arbetsmiljöverket 2009, AML 3 kap 3 §) (Miljödepartementet 

2004, Miljöbalken 9 kap, 3 §). Arbetsförhållandena skall också anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende menar Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 

2009, 1 § kap 2). Arbetarskyddsstyrelsen (1992) skriver att ”arbete skall planeras och bedrivas 

så att bullerexponeringen för dem som sysselsätts i verksamheten reduceras till lägsta, 

praktiskt möjliga nivå med hänsyn till teknisk utveckling och möjligheterna att begränsa 

bullret” (Arbetarskyddsstyrelsen 1 §). 

 

Enligt Arbetslivsinstitutet (2004) ska Skolverket se till att skolans arbetsförhållanden är 

sådana att ohälsa och olycksfall bland personal och elever förebyggs och även i övrigt gynna 

en tillfredsställande arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön ska undanröjas så snart som möjligt. 

Oavsett ekonomiska faktorer ligger uppgiften att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö 

i skolan på Skolverket menar de.  

 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 

1) Vad kan pedagoger i förskolan göra för att få en behagligare ljudmiljö? 

 

2)  Hur upplever pedagogerna ljudmiljön i ett antal förskolor? 

 

3) Vilken kunskap har pedagogerna kring buller?  
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2 METOD/PROCESS 
Här redovisas hur utvecklingen av materialet Barnskrik och frökenprat gått till.  

2.1 Idé 

Idén till att skapa ett arbetsmaterial kring buller växte fram under min sista VFU. Jag blev 

erbjuden att delta i en föreläsning från Arbetsmiljöutveckling i mitt län som höll föredrag om 

just buller. Efter detta började jag att fundera på vad jag som pedagog skulle kunna göra för 

att motverka bullret på förskolan. Jag bestämde mig för att skriva om buller i mitt 

examensarbete och började leta efter fakta om buller i olika böcker. Till min förvåning så 

fanns inte mycket litteratur om det jag letade efter. Något kapitel här och där som behandlade 

ämnet, lite tips i den ena boken, några fler tips i en annan. Som heltidsarbetande förskollärare 

skulle jag aldrig ha tid att sitta och leta tips på detta vis i flera olika böcker. Jag saknade ett 

arbetsmaterial som jag lätt skulle kunna använda mig av. Ett arbetsmaterial som jag snabbt 

skulle kunna få tips och idéer från. Därav började jag samla alla tips och idéer från litteraturen 

på ett och samma ställe och Barnskrik och frökenprat växte fram. Titeln kom jag på under 

arbetets gång. Förskolans buller relateras ofta till barnen och deras lek och skrik, men även 

pedagogerna bidrar till en bullrigare miljö, detta ville jag att titeln skulle peka på. 

2.2 Urval 

Jag ville testa mitt material för att se hur det upplevdes av pedagoger. Tio avdelningar från 

olika förskolor tillfrågades att delta i mitt arbete, tre avböjde så totalt sju avdelningar 

medverkade. Till att börja med kontaktades förskolornas chefer för att godkänna att jag fick 

tillfråga deras förskolor om de ville hjälpa mig med mina undersökningar i mitt 

examensarbete. Förskolorna kontaktades sedan via brev med en presentation av mig och mitt 

examensarbete. Jag ringde senare upp förskolorna och frågade om de kunde tänka sig att 

delta. Jag informerade samtliga om att deras deltagande skulle ske anonymt, och att de när 

som helst skulle kunna avbryta vårt samarbete utan att behöva oroa sig över några som helst 

konsekvenser. Jag besökte sedan förskolorna för att berätta hur vårt samarbete var tänkt att se 

ut och vårt gemensamma arbete startade. 

2.4 Datainsamling 

Detta avsnitt är uppdelat på de olika undersökningsmetoderna som använts. 

 

2.4.1 Enkät 
I samband med att materialet skapades så växte funderingar kring personalen i förskolan fram. 

Hur upplever de ljudmiljön? Har de någon kunskap om buller eller skulle de få användning av 

ett material som mitt? För att få svar på mina frågor ansåg jag att en enkätundersökning skulle 

passa bäst in för att ta reda på svaren.  Alla pedagoger som jobbade på de utvalda förskolorna 

tilldelades en varsin enkät, totalt 36 enkäter delades ut. Personalen informerades om att det 

var frivilligt att svara på dessa och att de var anonyma. Enkätfrågorna gällde personalens 

personliga upplevelser av bullret på förskolan, samt om de i arbetslaget arbetat något med 

detta. Anledningen till att jag valde att låta svaren vara anonyma var för att få mer exakta svar 

från personalen då ingen skulle behöva känna sig utpekad, eller bli ifrågasatt. Inför den 

praktiska utformningen av enkäten tog jag inspiration från Bergströms examensarbete (2009). 

Jag gjorde också en liknande enkät som diskuterades under ett seminarium på högskolan i 

Gävle där jag fick tankar och åsikter av mina klasskamrater som gav mig idéer på hur denna 

enkät kunde utformas. 
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2.4.2 Ljudmätning 
Förutom enkäter så mättes också ljudnivån med hjälp av en decibelmätare samt ett bulleröra 

eller SoundEar 2000, som mätaren egentligen heter. Hörselskadades riksförbund (2009) 

berättar om bullerörat som varnar för höga ljudnivåer. Örat hängs upp på väggen i offentliga 

miljöer där ljudnivån riskerar att ge hörselskador. Vid normal ljudnivå är ljusslingan grön, när 

ljudnivån är hög så lyser det gula innerörat och när ljudnivån är så hög så att den är skadlig 

lyser det rött och VARNING från örats mitt.  

 

Ljudnivån mättes en timme per avdelning under förmiddagens fria lek.  Barngrupperna på de 

deltagande avdelningarna var i åldrarna 1-3 år, 3-5 år samt syskonavdelningar. Dagar då 

barngrupperna var i ungefär samma mängd valdes ut tillsammans med pedagogerna. Tiden 

och aktiviteten för ljudmätningen valdes så att förutsättningarna för ljudmätningarna skulle bli 

så snarlika utförd som möjligt, men någon skillnad på åldersgrupperna gjordes ej. 

Mätningsutrustningen placerades på avdelningarna för att också här bli så likadant utförd som 

möjligt. Centrala rum som ofta passerades eller användes av barnen valdes ut. Bullerörat 

lästes av efter en timme, och decibelmätaren var femte minut under samma timme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

2.5 Materialtest 

Materialet Barnskrik och frökenprat delades ut i två exemplar per avdelning till de berörda 

förskolorna och de fick arbeta med detta utifrån eget behov och intresse i två veckor.  

Materialet lästes av pedagogerna och därefter fick de ta tips och idéer ur det för att göra 

ljudnivån behagligare på förskolan. Arbetet på de olika förskoleavdelningarna gjordes 

beroende på hur mycket tid och intresse de själva ville lägga ner.  

 

2.5.1 Utvärdering av materialet 
Efter de två veckorna med avdelningarnas arbete kring mitt material så gjordes intervjuer med 

en personal per avdelning för att undersöka hur mycket de arbetat med materialet, hur de 

upplevt det, eventuella åsikter och om de skulle kunna få användning av ett sådant material 

under ett längre arbete med bullerproblematiken. Den person som intervjuades kontaktades en 

vecka i förväg och fick då ett papper på de frågor som skulle komma upp under intervjun. 

Detta för att personen skulle hinna förbereda sig inför intervjun och inte behöva känna sig 

orolig för vilka frågor som skulle dyka upp. Intervjun utfördes med anteckningar.              

Förutom intervjuerna så gjordes ljudmätningar ännu en gång utförda på likadant sätt som den 

första gången, för att se om materialet kunnat bidra till någon skillnad på ljudnivån redan efter 

två veckor. 
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2.6 Bearbetning av insamlat datamaterial 

 

Enkäter 

De besvarade enkäterna sammanställdes på datorn med hjälp av programmet Microsoft Excel. 

Frågorna med givna svarsalternativ sammanställdes genom att dessa räknades ihop, frågorna 

med öppna svar sammanställdes och kategoriserades. Efter att alla enkäter behandlats 

skapades tabeller och diagram som anges i löpande text samt som bilaga 5.  

 

Ljudmätningar 

Ljudmätningarnas resultat sammanställdes varje avdelning för sig (bilaga 2). Medelvärdet för 

alla decibelmätningar räknades ut, mätning ett och mätning två jämfördes på varje ställe för 

att se om någon skillnad uppträtt. Bullerörats mätningar sammanställdes i tabeller. 

Förskolorna jämfördes med hjälp av ett stapeldiagram, som också visar vilka förskolor som är 

statistiskt säkerhetsställda (sida 9). 

 

Intervjuer/utvärderingen av materialet 

De intervjuades svar sammanställdes under rubriker, som är desamma som frågorna som 

personalen fick under intervjun. Utifrån dessa samt ljudmätningarna drogs slutsatser om vad 

arbetet med materialet Barnskrik och frökenprat åstadkommit under de två testveckorna.  

 

3.7 Det färdiga materialet 

Barnskrik och frökenprat trycktes i häften om 21 sidor. Där ingår kort fakta om bland annat 

decibel och hörselproblem, samt tips och idéer som man kan använda sig av i vardagen. Bland 

annat vid matsituationen, barnens lek samt hur man kan inreda lokalerna för att de ska bli mer 

ljuddämpade. Materialet ger tips på massage, lyssningsövningar och barnyoga som kan bidra 

till en lugnare inomhusmiljö. Ursprungskällorna har angivits i texten. Källförteckningen i 

materialet kan även användas vid sökande efter mer litteratur som behandlar ämnet.  

4 RESULTAT  
Detta avsnitt redovisar vad enkäter, ljudmätningar och intervjuer visat. 

4.1 Enkät 

Av totalt 35 utdelade enkäter besvarades 15 stycken. Enkäterna har bearbetats gemensamt, då 

mitt intresse inte var att se hur uppfattningen var per avdelning utan kring buller allmänt på 

förskolorna.  

 

4.1.1 Vilka besvarade enkäterna och hur påverkades de av bullret? 
Av de inlämnade enkäterna var det endast kvinnor som svarade, tolv stycken av dessa var 

förskollärare och tre stycken barnskötare.  Fjorton personer angav att de störs av buller på 

förskolan. Ett gemensamt svar från dessa var att de påverkades av bullret genom huvudvärk, 

koncentrationssvårigheter och stress, några angav också att bullret påverkade humöret. Sex av 

pedagogerna angav att de påverkades dagligen av dessa symptom, samma antal angav att de 

påverkades 3-5 gånger i veckan och två pedagoger angav att de påverkades 1-2 gånger i 

veckan. Förutom de angivna symptomen ovan så led också fem stycken av någon form av 

hörselskada. Fyra stycken led av tinnitus och en person av hörselnedsättning.  Tolv av 

personerna som besvarade enkäterna hade fått någon slags utbildning gällande buller i 

förskolan. Dessa hade fått sin utbildning genom en föreläsning av Arbetsmiljöutvecklingen i 

länet under ett kvällsmöte per förskola.   
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4.1.2 Pedagogernas definition av buller samt förskolans bullerkällor. 
Pedagogerna som svarade på enkäterna definierade begreppet buller som ”höga ljud”, 

”oljud/oönskat ljud”, ”barn och vuxna som låter”, ”många små ljud som tillsammans blir 

jobbiga när de pågår en längre tid” eller som ”ljud som stör och tröttar”. De flesta skrev att 

bullerkällorna som förekom på förskolorna var människorna som vistas där, det vill säga barn, 

personal och föräldrar. Också materiella ting som stolar, leksaker och maskiner/apparater 

angavs av de flesta.   

 

4.1.3 Hur hög är ljudnivån på er förskola? 
Pedagogerna fick i enkäten ange hur hög de ansåg att ljudnivån på deras förskola var på en 

skala från ett till tio, där ett var lägst och tio högst. Åtta stycken angav att de tyckte att 

ljudnivån låg på sjunde plats och tre ansåg att den låg på en åttonde plats. En av pedagogerna 

som hade angivit ”åtta” som svar på formuläret hade tillagt att ljudnivån även låg på en tionde 

plats vissa gånger. Förutom denna skala så fick pedagogerna även svara på hur de ansåg att 

ljudnivån på förskolan var. Fyra personer ansåg att ljudnivån på förskolan var ”mycket hög”, 

samma antal ansåg att den var ”hög”, 6 stycken angav att ljudnivån var ”aningen för hög”, 

och endast en person ansåg att ljudnivån var ”bra”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Upplevd ljudnivå på förskolan angiven av pedagogerna i skala ett till tio, där ett är 

lägst och tio högst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Personalens åsikter om hur hög ljudnivån är på förskolan. 

0

1

2

3

4

5

6

Bra Lite för hög hög mycket hög skadlig för

hörseln

Hur är ljudnivån på er förskola?
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Fjorton av femton personer angav att de själva i arbetslaget vidtagit åtgärder för att motverka 

buller. Dessa hade vidtagit åtgärder som att sätta tassar på stolar, lägga på vaxduk och 

dämpande filt på borden. Lagt ut mattor, satt tyg eller frigolit i leksakslådor, delat in barnen i 

mindre grupper, stängt dörrar till bullrande maskiner och köpt in plasttallrikar och glas till 

förskolan. Vissa arbetade också med buller i större omfattning där de involverade barnen 

genom att gemensamt sätta upp regler och genom att återkommande diskutera med barnen om 

ljudnivån. En person angav också att hela arbetslaget verkade för att dämpa barnen genom att 

de pratade tystare själva och försökte undvika att stressa.  

 

4.1.4 Hinder för det bullerförebyggande arbetet 
De flesta var överens om att olämpliga lokaler och för stora barngrupper var stora hinder för 

att få en bättre ljudmiljö. Också aspekter som bristande kunskap och svag ekonomi spelar stor 

roll. Ekonomin spelar in just för att byte av golv, inköp av ljuddämpande material och 

eventuella ombyggnationer är dyra, det är också ekonomin som skapar de stora barngrupperna 

med få pedagoger. Två pedagoger har angett att de inte ser några hinder alls som hejdar 

bullerarbetet. Det är upp till pedagogerna själva hur mycket de vill arbeta med problemet, 

menar de.  

4.2 Ljudmätning 

Ljudmätningarna visade på ett snartlikt resultat på alla avdelningar. Ljudnivån låg 

genomsnittligt på 70 decibel med höga toppar över 85 decibel under den första ljudmätningen. 

Bullerörats gula lampa, som ger utslag vid 75 decibel, lyste mellan 75-134 gånger på 

avdelningarna. Den röda lampan som ger utslag vid 80 decibel, lös mellan 19-42 gånger. 

Under den andra ljudmätningen så låg ljudnivån i snitt vid 60-65 dB, men även här med höga 

toppar. Bullerörats gula lampa lyste mellan 56 och 127 gånger, och den röda lampan mellan 8 

och 29 gånger.  På några avdelningar fick man ett högre resultat vid andra mätningen är vid 

första, till stor del berodde antagligen detta på ett högre barnantal än vid första mätningen.  

Se tabell tre på sidan nio för ljudmätningarnas resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Genomsnittlig ljudnivå före och efter materialtest, angivet i decibel. 

Spalter markerade med * är statistiskt säkerhetsställda. 
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4.3 Pedagogers utvärdering av materialet. 

Utvärderingen skedde genom intervjuer med en personal per avdelning och har här 

sammanställts. 

 

Har ni använt er av häftet Barnskrik och frökenprat, och i så fall i vilken grad? 

De flesta beklagade sig över att de inte haft tid att arbeta med materialet grundligare på 

förskolorna, men berättade att de ändå tittat igenom häftet några gånger och tagit några tips 

från det. En pedagog var ärlig och berättade att de inte alls hade använt sig av materialet, just 

på grund av tidsbrist. Men på några förskolor hade man tagit några tips ur häftet, och på ett 

ställe hade man klätt en frigolitskiva med tyg och satt upp som en tavla. 

 

Har ni stött på ett liknande material tidigare? 

Det var många som aldrig tidigare stött på att liknande häfte och en av pedagogerna menade 

att det egentligen är konstigt eftersom buller ändå är något som debatterats mycket de senaste 

åren. Vissa svarade att de läst något liknande i Bullret bort, en skrift från Arbetslivsinstitutet, 

arbetsmiljöverket, Myndigheterna för Skolutveckling och Socialstyrelsen (2006). Men att de 

förutom den boken inte läst något liknande. 

 

Anser du att materialet hjälp er i ert bullerförebyggande arbete redan nu? 

Några personer svarade att häftet hjälpt dem genom att ge små tips som de kunde tänka på i 

vardagen, till exempel vid måltiderna.  En förskollärare svarade att hon på grund av tidsbrist 

inte hunnit läsa häftet grundligt, men att det ändå hjälpt dem tack vare att de får en 

påminnelse dagligen av att se häftet och kommer ihåg att det är viktigt att inte glömma bort att 

ljudnivån är något man måste jobba med varje dag.  

 

Tror du att det är möjligt att märka någon skillnad på ljudnivån redan efter två veckor? 

Flera pedagoger tror att det är möjligt att hinna märka skillnad på så kort tid, eftersom att 

”varje dag blir det man gör den till” som en pedagog uttryckte sig. Låter man barnen vara ute 

och leka av sig rejält och sedan anstränger sig för att få en lugnare miljö inomhus så fungerar 

det, sa en annan pedagog. En pedagog sa att hon var tveksam till att det skulle vara möjligt att 

få resultat på sådan kort tid eftersom att det tog flera månader att få in barnen i ”buller 

tänkandet” som hon uttryckte sig. En förskollärare svarade att alla små förändringar gör 

skillnad, och om man gör många små förändringar så ger det en skillnad på ljudnivån. 

 

Tror ni att ni skulle kunna förbättra ljudnivån genom ett långvarigt arbete utifrån häftet? 

Alla svarade ja på denna fråga, men en person poängterade dock att det bara skulle fungera att 

sänka ljudnivån om alla personer i arbetslaget var intresserade och ville jobba för detta.  

 

Innehöll materialet nya tips och idéer som du tidigare inte stött på? 

Här var det mycket blandade svar, vissa sa att de stött på tipsen förut, men att det var bra att 

ha dem samlade på ett och samma ställe så att man lätt kunde påminna sig om vad som skulle 

kunna göras. Andra svarade att materialet innehöll många nya tips och roliga idéer som de 

inte tidigare tänkt på och att de inte alls skulle slänga häftet när vårt arbete tillsammans var 

slut utan att de skulle behålla det och läsa det noggrannare.  

 

Vad tycker du om materialets utformning?  

Det är lagom tjockt och lättläst, svarade flera av de intervjuade. En barnskötare sa att hon 

tyckte att det var mycket bra att det var några enstaka massagesagor, någon yogaövning och 

liknande så att man kunde välja delar och fick en smakbit av varje. En annan sa att det också 

är lättare att ta till sig nya saker när det inte står för mycket.  
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5 DISKUSSION  
 

5.1 Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete var att skapa ett bullerförebyggande arbetsmaterial för 

förskolors inomhusmiljö. Utvecklandet av materialet Barnskrik och frökenprat har lett till att 

jag fått svar på mina frågeställningar, det har också personligen gett mig en bred kunskap om 

hur jag som pedagog kan göra det bästa av vardagen för att skapa en lugnare ljudmiljö.  

 

Materialet innehåller dels tips på vad som kan göras för att sänka bullernivån på 

avdelningarna, dels tips på massagesagor, barnyoga och meditation som kan skapa en lugnare 

miljö då barnen går ner i varv och blir mer avslappnade.  

 

Detta arbete testades av 7 avdelningar och ljudnivån mättes före och efter förskolorna testade 

materialet. Enkäter besvarades av personalen för att fastställa vad som skulle vara relevant att 

skriva i materialet, samt intervjuer utfördes för att utvärdera det. Ljudmätningarna visade att 

ett aktivt arbete med ljudmiljön skulle kunna leda till en förbättring, även intervjuerna med 

pedagogerna angav samma sak. Se bilaga 2 och 5 för sammanställning av enkäter och 

intervjuer.  

 

 

5.2 Tillförlitlighet 
 

För att göra ljudmätningarna så tillförlitliga som möjligt så valdes tidpunkter på förskolorna 

när de alla hade ungefärligt lika stora barngrupper, men på grund av sjukdom och bortfall av 

barn så blev det ändå stor skillnad med endast sju barn på en avdelning och det dubbla, det 

vill säga fjorton stycken på en annan. Självklart spelar mängden barn in på ljudnivån, men på 

grund av begränsad tid så kunde inte dag bytas. Mätningarna utfördes under förmiddagar på 

alla ställen, en timme mellan frukost och lunch, för att faktorer som hunger, trötthet eller 

liknande skulle vara så snarlika som möjligt. Troligtvis har man kunnat få ut ett annat resultat 

av att göra mätningar under hela dagar, då ljudnivån skiftar från timme till timme. Jag tror 

också att ett tillförlitligare resultat skulle framstå om de gjordes av en personal som kände 

barnen väl för att inte en ny person ska komma in på avdelningen och påverka barnens lek. 

 

Av de 35 utdelade enkäterna besvarades endast 15 stycken, här har man kunnat få ett annat 

resultat till exempel vad det gäller antal procent med hörselskador. Inga manliga pedagoger 

valde att svara på mina enkäter, så de redovisade svaren i detta arbete gäller bara kvinnors 

åsikter. Jag anser dock att dessa svar var tillräckliga för att belysa min frågeställning vad 

gäller förskolornas arbete med buller, och upplevd bullersituation från pedagogernas sida. 

 

Intervjuerna utfördes olika på grund av tidsbrist från personalen. Fem pedagoger intervjuades 

avskilt i rum med bara mig och pedagogen, två stycken intervjuades samtidigt som personen 

hade hand om barngruppen vid fri lek, ingen annan vuxen fanns i närheten. Jag upplevde dock 

inte att detta spelade in på pedagogernas svar på frågorna. Intervjuerna som utfördes var så 

kallade strukturerade intervjuer. I de strukturerade intervjuerna är frågeområde och frågorna 

bestämda i förväg, medans svaren är öppna (Johansson & Svedner, 2006).  
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5.3 Diskussion kring materialet och dess effekt 
 

De flesta pedagogerna anger i enkäterna att de upplever buller som ett problem på 

förskolorna. Det är tröttande och skapar huvudverk, stress och liknande. Pedagogernas 

kunskap kring ämnet skiftar på avdelningarna. På en av de undersökta förskolorna har man 

arbetat mycket med buller och där är kunskapen stor, det kunde man bland annat avläsa på 

deras enkäter. De var de enda som svarat att de involverade barnen i bullerarbetet, och de såg 

inga hinder med att arbeta med buller på förskolan, utan svarade att det är upp till 

pedagogerna hur mycket de vill engagera sig. De andra avdelningarna verkade ha mindre 

kunskap trots att tolv av femton personer hade fått en föreläsning om arbetsmiljö och buller 

under kvällsmöten. Föreläsningarna verkar dock ha satt igång tankeverksamheten hos många, 

men för att få en djupare kunskap om ämnet så måste personalen arbeta mer ingående med 

problemet, som förskola två gjort. 

 

 Flera pedagoger berättade muntligt för mig att det är svårt att komma på vad man konkret kan 

göra för att hålla ljudnivån nere, och en person tillade att Barnskrik och frökenprat på så sätt 

var en bra handbok att titta i med jämna mellanrum. De som tidigare arbetat lite eller inget 

alls med buller ansåg att materialet innehöll många bra och nya tips som de kunde använda 

sig av, och flera intervjuade berättade att de även efter vårt samarbete skulle behålla 

materialet för att läsa det grundligare och fortsätta arbeta med ljudnivån för att förbättra den 

ytterligare. Jag upplever att materialet har haft en positiv effekt på pedagogernas inställning 

till buller, och fått de flesta medvetna om att ljudnivån kan förbättras med enkla medel.  

 

Decibelmätningarna visade att arbetet med Barnskrik och frökenprat förbättrat ljudnivån vid 

andra mätningen jämfört med den första mätningen på sex av sju förskolor. Bullerörat visade 

förbättring på fem förskolor vad det gället antal gånger de båda varningslamporna lyst vid 

första och andra mätningstillfället. Också decibelmätningarna visade på en förbättring på sex 

av sju avdelningar. Om man ska tolka detta som att det två veckor långa arbetet med buller 

haft effekt på ljudnivån eller om det endast var slumpen som gjorde att det var en lugnare 

ljudnivå vid andra tillfället är svårt att säga. Flera pedagoger erkände att de inte hade hunnit 

jobbat särskilt mycket med mitt häfte Barnskik och frökenprat, men andra ansåg att det hjälpt 

dem att tänka till kring bullerproblematiken och att de fått nya tips och idéer som de hade 

testat och fått resultat av redan efter två veckor. Jag tolkar denna undersökning som att ett 

arbete med buller utifrån mitt häfte kan påverka ljudmiljön positivt. Det kan vara svårt att 

under endast två veckor få igång ett större arbete kring bullerproblematiken, men ett längre 

arbete skulle med all sannolikhet vara ett bra hjälpmedel för att dämpa ljudnivån på många 

förskolor.   

 

På avdelningen som arbetat mycket med buller (förskola två) var jag osäker på om någon 

skillnad i ljudmätningarna kunde erfaras eftersom att jag vid tidigare tillfällen upplevt 

avdelningen så tyst och lugn. Personalen själva upplevde dock att ljudnivån fortfarande var 

olidligt hög vissa gånger, och att lokalerna och barnen var de största bullerkällorna. Trots 

avdelningens tidigare arbete med bullerproblematiken kunde man även här se en skillnad på 

första och andra mätningen, då första mätningens medelvärde var 71,25 dB och den andra 

mätningens medelvärde 61,25 dB. Vid första mätningen så var det en konflikt mellan några 

barn om detta kan ha bidragit till att resultatet blev högre än vad jag väntat mig. Vid mätning 

två så visade dock denna avdelning på den lägsta decibelmätningen av alla deltagande 

förskolor. Antagligen för att förskolan redan har stora erfarenheter av förebyggande 

bullerarbete och har arbetat med detta under en längre tid än de andra förskolorna. En av 

pedagogerna sa att Barnskrik och frökenprat påminde personalen om att tänka på ljudnivån 
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oftare genom att den fick ligga framme på bordet på förskolan. Det är lätt att glömma bort hur 

och vad man gör saker och ting när man blir stressad eller har många saker på gång samtidigt, 

så mitt material gav också effekt på så vis, menade hon. 

   

Efter att ha sammanställt ljudmätningarnas värden i en tabell (se sida 9) så kan man se en 

förbättring i ljudnivån på sex avdelningar efter arbetet med Barnskik och frökenprat. Varför 

en av förskolorna (förskola sex) visade på ett högre resultat vid andra mätningen kan kanske 

bero på barnens aktiviteter vid de två mätningstillfällena. Vid första mätningen så var det en 

lugn stämning i gruppen, några spelade spel vid datorn, några lekte lugnt i en koja och av tolv 

barn så befann sig bara nio i mätningsområdet. Vid mätning två så befann sig alla tolv barn i 

samma rum och lekte med klossar, riddare och i en kiosk som barnen har i detta rum. Det var 

ganska lugnt i rummet, inte mycket spring och stoj. Men barnens lek hade många höga toppar 

och klossarnas slammer höjde ljudnivån. Kanske beror den höga nivån på att pedagogerna 

inte arbetat med ljudnivån, för om ett ingående arbete skett under dessa veckor så skulle 

möjligtvis skillnad i ljudnivån ändå kunna upplevas. 

 

Skillnaderna i ljudnivån före och efter användningen av materialet var statistiskt 

säkerhetsställda på två avdelningar. Detta räknades ut med hjälp av t-test. (t-test, n=7, P = 

0,0xx och P = 0,0yy). Detta är ett sätt för att räkna ut hur stor sannolikheten är för att 

mätningarna är statistiska och inte behöver bero på slumpen. Med fler mätningar så har 

antagligen antal förskolor med en statistiskt signifikant sänkt ljudnivå ökat, men på grund av 

begränsat tidsutrymme så fick jag nöja mig med detta. Å andra sidan hade jag kunnat mäta av 

decibelmätaren oftare. Den lästes nu av var femte minut, men hade kanske kunnat läsas av 

varannan, eller varje minut. Tittar man på effekten på ljudnivån på alla förskolor 

sammantaget, så sänktes ljudnivån signifikant (t-test, n=49, P=0,0XX). 

 
 

5.5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  
 

Ett förslag till fortsatta studier kring det utformade materialet Barnskrik och frökenprat skulle 

kunna vara att under en längre tid arbeta utifrån underlaget för att se vilken skillnad som kan 

uppnås. Ljudnivån skulle också kunna mätas flera gånger under hela dagar på varje avdelning 

för att se om det finns någon generell tidpunkt på dagen då ljudnivån är som högst respektive 

lägst och för att få ett säkrare resultat på om ljudnivån förbättrats eller inte.  

 

Ett större arbete som inkluderade barnen skulle också tänkas vara intressant, som till exempel 

ett temaarbete om hörsel. Hur medvetna kan barnen bli om ljudnivån och vilken skillnad 

skulle det göra ljudmässigt? Kvinnliga och manliga pedagoger skulle också kunna jämföras 

för att se om respektive kön upplever ljudnivån olika, även de olika åldersgrupperna i 

personalstyrkan skulle kunna undersökas. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Informationsbrev till pedagoger 
 

Hej pedagoger! 
 

Mitt namn är Vanja Wiklund, jag läser min sista termin till förskollärare på Högskolan i 

Gävle. Under denna termin ska jag skriva ett så kallat examensarbete där jag valt att inrikta 

mig på ett ämne som är mer eller mindre aktuellt på flesta ställen där man arbetar med barn, 

nämligen buller i inomhusmiljön. 

 

Buller och hög ljudnivå kan vara ett problem på förskolorna, jag vill genom denna uppsats 

skapa ett material, ett häfte, som pedagoger kan använda sig av för att få tips och idéer på hur 

man kan arbeta för att få en behaglig ljudnivå. I detta häfte kommer det att stå vad man kan 

tänka på som gör inomhusmiljön lugnare, tips på avslappningsövningar, massagesagor och 

liknande.  

 

Min tanke och önskan är att ni på förskolan ska få ett sådant häfte och ta del av mina tips och 

idéer, och sedan arbeta utifrån egna initiativ och eget intresse på det sätt som beskrivs i mitt 

häfte. Ni behöver inte känna några krav eller lägga ner viss tid till detta, utan efter egna behov 

använda er av mitt häfte under två veckor.  

 

Före och efter ni har fått detta häfte så kommer också enkäter att delas ut, dessa är frivilliga 

att svara på. Enkäterna är till för att jag efter materialet provats kan se om någon skillnad i 

ljudnivån upplevs, och om ni anser att ett material som mitt kan vara till användning på 

förskolorna.  

 

Förutom detta så kommer jag också att vilja mäta ljudnivån före och efter materialet använts. 

Detta kommer jag att göra med hjälp av en decibelmätare samt ett bulleröra som mäter hur 

många gånger den rekommenderade gränsen överskrids.  

 

Tio avdelningar från förskolor i kommun kommer att delta. Er medverkan har mycket stor 

betydelse för mig, och jag är mycket tacksam för ert deltagande.  

 

Ingen förskola och inga personer kommer att namnges i rapporten utan denna undersökning 

och dessa enkäter är anonyma. Ni kan också välja att avbryta vårt arbete när som helst utan att 

vara rädda för negativa konsekvenser.  

 

Jag kontaktar er via telefon under vecka ____ för att höra om ni är intresserade av att delta i 

projektet. 

 
Tack på förhand!      

 

Med vänliga hälsningar/Vanja Wiklund 

 
    Handledare på Högskolan i Gävle: 

Vanja Wiklund   Geir Løe 
070-XXXXXXX   070-XXXXXXX 

xxxxxx@student.hig.se   xxxxxx@hig.se 
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Bilaga 2. Ljudmätningar  

 
Del ett av ljudmätningarna skedde under vecka 44 och del två under vecka 47. Alla mätningar 

gjordes på förmiddagar under fri lek. Mätningarna gjordes under en timme per avdelning med 

hjälp av en decibel mätare samt ett bulleröra. Decibelmätaren lästes av var femte minut och 

genomsnittlig ljudnivå räknades ut, bullerörat lästes av efter en timme. Bullerörats gula lampa 

ger utslag vid 75 dB och den röda lampan vid 80dB.  

 

 

Förskola 1 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 7 10 

Antal pedagoger: 3 4 

Genomsnittlig ljudnivå: 67,5 dB 62,9 dB 

Gul lampa lyst: 75 56 

Röd lampa lyst: 10 9 

 

Beskrivning av mätning 1: De flesta lekte stillasittande med klossar, leksaksdjur eller dockor. 

De högre utslagen skedde när barnen pratade eller skapade andra ljud (skrik, brummande etc.) 

med munnen. Bortfall av barn på grund av sjukdom.  

 

Beskrivning av mätning 2: En inskolning om det kan ha påverkat barnen. Annars mycket lugn 

stämning, pedagogerna verkade för att hålla ljudnivån nere. Några barn ville måla så fyra barn 

höll till i målarrummet, vilket gjorde att barngruppen blev mindre och lugnare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av mätning 1: Till en början springlek med mycket höga ljud och skrik, 

personalen styrde sedan upp leken så att dessa barn började bygga pussel och en lugnare 

ljudnivå uppstod. 

 

Beskrivning av mätning 2: Personalen delade upp barngruppen så att hälften gick ut och 

hälften var inne, deras tanke var att de skulle få en lugnare ljudmiljö. Mycket lugnt och skönt. 

Förskolan har arbetat med bullerproblematiken länge och det märks verkligen!  

 

 

 

 

 

 

 

Förskola 2 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 12 14 

Antal pedagoger: 3 4 

Genomsnittlig ljudnivå: 71,2 dB 61,2 dB 

Gul lampa lyst: 94 73 

Röd lampa lyst: 25 11 
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Förskola 3 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 14 12 

Antal pedagoger: 3 4 

Genomsnittlig ljudnivå: 72,5 dB 67,5 dB 

Gul lampa lyst: 104 88 

Röd lampa lyst: 35 22 

 

Beskrivning av mätning 1: Springlek mellan rummen, mycket stökigt.  

 

Beskrivning av mätning 2: Billek, målning, bokläsning, och spel. Mycket stillasittande 

aktivitet. Lugnare är förra gången.  

 

 

 

Förskola 4 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 8 14 

Antal pedagoger: 2 3 

Genomsnittlig ljudnivå: 70,8 dB 67,9 dB 

Gul lampa lyst: 108 127 

Röd lampa lyst: 19 29 

 

Beskrivning av mätning 1: Stillasittande lek runt ett lågt bord med dockor. Ett flertal barn 

trängdes runt bordet och slogs om dockorna etc. Också pusselbygge och billek. 

 

Beskrivning av mätning 2: Högljudd lek med dockvagnar, bilar, barn som var osams och grät. 

Ljudnivån är högre än första mätningen, kanske på grund av antalet barn?  

 

 

 

Förskola 5 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 13 11 

Antal pedagoger: 3 3 

Genomsnittlig ljudnivå: 71,2 dB 62 dB 

Gul lampa lyst: 134 112 

Röd lampa lyst: 42 22 

 

Beskrivning av mätning 1: Stillasittande lek, men ett flertal barn lekte med bilar på golvet och 

gav ifrån sig höga ljud. Många barn passerade rummet med spring.  

 

Beskrivning av mätning 2: ”Matlagning”, kojbygge, bokläsning. Mer stillsam lek, men 

ändock ganska högljudd. 
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Förskola 6 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 12 12 

Antal pedagoger: 2 3 

Genomsnittlig ljudnivå: 65,4 dB 67 dB 

Gul lampa lyst: 77 64 

Röd lampa lyst: 12 8 

 

Beskrivning av mätning 1: Fyra barn spelar dator, tre leker med dockor och hade gjort en koja 

av omkullvält dockvagn och stolar. Bara nio barn befann sig i mätningsområdet. De andra 

befann sig i andra rum.  

 

Beskrivning av mätning 2: Några barn leker affär, andra bygger med klossar, några med 

Barbies och några med riddare. Ganska lugnt och behagligt, men med höga toner som 

tillkommer i barnens lek.  

 

 

 

Förskola 7 Mätning 1 Mätning 2 

Antal barn: 9 14 

Antal pedagoger: 3 3 

Genomsnittlig ljudnivå: 70 dB 65,4 dB 

Gul lampa lyst: 82 77 

Röd lampa lyst: 6 16 

 

Beskrivning av mätning 1: Ganska lugn lek. Några barn satt på en stor matta och byggde med 

något slags klossar, men ett funktionshindrat barn som byggde med lego väsnades mycket och 

höjde ljudnivån trots att det inte var mycket barn. Lego- och klossbygge i stort sett hela tiden.  

 

Beskrivning av mätning 2: Det märks att pedagogerna anstränger sig för att hålla nere 

ljudnivån. Barnen och lekarna delas upp på rummen. Ett barn gör illa sig och gråter, annars 

ganska lugnt. Fler barn än första gången.  
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Bilaga 3. Ljudmätnings formulär 

 

Ljudmätning på förskolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beskrivning av lokalen där ljudmätningen sker (eventuella dämpare etc.): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Uppmätta ljudnivåer, (Mätaren läses av var femte minut): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

Avläsning av bullerörat, hur många gånger de olika lamporna lyst: 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Enkät 
 

Frågor angående buller i förskolans inomhusmiljö 

 
Tack för att Du svarar på min enkät, det har stor betydelse för mig! Dina svar är anonyma, ditt 

eller förskolans namn kommer inte att namnges. Vill du kommentera någon av punkterna eller 

behöver du mer plats att skriva på så går det bra att skriva på baksidan. Tack på förhand! 

 

1.Din ålder:   20-29år 30-39år 40-49år 50-59år 60-69år 

 

2. Utbildning: Förskollärare              Barnskötare Annat………………….. 

 

3. Kön:  Kvinna Man 

 
4. Störs du av buller på Er förskola?  Ja Nej 

 

5. Om Du svarat ja på fråga 4, hur påverkas Du av buller? Med vilka symptom? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
  

 

6. Om Du svarat på fråga 5, Hur ofta påverkas Du av dessa symptom? 

 

   Dagligen              3-5 gånger i veckan            1-2 gånger i veckan 

 

 

7. Har Du fått någon utbildning gällande arbetsmiljö och buller genom arbetet? 

 

Ja Nej 

 

8. Om Du svarat ja på fråga 7, vilken slags utbildning har Du? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

9. Hur definierar Du begreppet buller? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
10. Vilka bullerkällor anser Du att det finns på förskolan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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11. Anser Du att det finns hinder för Ert bullerbekämpande arbete på förskolan? I så fall 

vilka? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

12. Har Du någon form av hörselskada orsakad av för hög ljudnivå på Ditt arbete? 

 

    Öronsus/tinnitus              Nedsatt hörsel         Jag har inga problem mer hörseln 

 

 
13. Hur är ljudnivån på er förskola? 

□ Bra 

□ Lite för hög   

□ Hög 

□ Mycket hög  

□ Skadlig för hörseln 

 

 

 

14. Hur hög är ljudnivån på Din arbetsplats på en skala från ett till tio?  

(Ett är lägst och tio högst) 

 

     Ett         Två        Tre        Fyra       Fem       Sex       Sju         Åtta       Nio         Tio 

 

 

 

 

15. Har ni i arbetslaget själva vidtagit åtgärder för att motverka buller?  

 

Ja Nej 

 

 

16. Om Du svarade ja på fråga 15, vilka åtgärder har ni vidtagit? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

Tack för ditt svar!  Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta mig.  

 

Vanja Wiklund, 070-XXXXXXX, xxxxxxxx@student.hig 
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Bilaga 5. Sammanställning av enkäter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ålder på deltagare.        Figur 2. Deltagarnas utbildning. 

 

 

 

Tabell 1: Deltagarnas kön angivet i antal. 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

Figur 3. Antal procent som störs av   

av buller på förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Symptom som anses skapas av buller och påverkar deltagarna. 
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Figur 5. Deltagarna har angivit hur   Figur 6. Antal procent av de deltagande 

ofta de störs av symptomen som de  som fått utbildning gällande arbetsmiljö 

angav i figur 5.  och buller genom arbetet. Dessa hade 

samtliga fått sin utbildning genom en 

föreläsning på ett kvällsmöte av 

Arbetsmiljöutvecklingen i länet. 

 

 

Tabell 2. Personernas definiering av buller.            Tabell 3: Uppmärksammade bullerkällor

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Deltagarnas åsikter om vad som   

hindrar det bullerbekämpande arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 7. Pedagogernas eventuella hörselskador 
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Figur 8. Pedagogernas åsikter om ljudnivån på förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Deltagarnas åsikter om ljudnivån i en skala på ett till tio, 

där ett är lägst och tio högst. 

 

 

       Tabell 5. Bulleråtgärder som vidtagits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Pedagogernas initiativtagande till att 

Själva motverka buller. 
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Bilaga 6. Barnskrik och frökenprat 
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Höga ljudnivåer är ett problem på många förskolor, fler och fler pedagoger får problem med 

hörseln. Förutom de vuxna så drabbas också barnen av den höga bullernivån och detta leder 

till tillexempel koncentrationssvårigheter, röstproblem, stressymtom och hörselskador som till 

exempel tinnitus.     

 

Ofta har verksamheterna inte råd att lägga ner stora summor på dyra ombyggnationer, 

isoleringar av väggar, extra personal och liknande. Då kan detta häfte ses som ett komplement 

och ett billigare alternativ till bullerförebyggande arbete. I denna folder finns tips och idéer 

som kan sänka bullret genom ett kontinuerligt arbete. Här finns också förslag på 

avslappningsövningar, lyssningsövningar, barnyoga och massagesagor som ni kan göra 

tillsammans med barnen för att varva ner och få en lugnare stämning inomhus, då stress ofta 

är en bidragande faktor till en bullrig miljö.  

 

Barnskrik och frökenprat växte fram som en del av ett examensarbete under lärarutbildningen 

på Högskolan i Gävle, hösten 2009.   
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Förmågan att uppfatta ljud är en viktig del av livet. Utan hörseln kan vi inte kommunicera 

med varandra med hjälp av språket. Med hörseln kan vi höra varningsrop och andra signaler 

om faror, vi kan också orientera oss i omgivningen genom att höra var olika ljud kommer 

ifrån. Hörselupplevelser kan göra tillvaron trivsammare, men det finns också ljud som inte är 

önskvärda. Ljud som av olika skäl tröttar, irriterar och stör. Sådana oönskade ljud brukar 

kallas buller (Arbetslivsinstitutet, arbetsmiljöverket, Myndigheterna för Skolutveckling & 

Socialstyrelsen, 2006). Buller är något som är aktuellt på flera arbetsplatser, men som är lite 

speciellt på förskola och skola eftersom att vi inte kan dämpa bullret direkt vid källan. Det är 

inga maskiner vi arbetar med, som vi kan byta ut till tystare maskiner eller knäppa av. Vi kan 

därför inte förvänta oss att ljudnivån ska bli bättre av att vi har en ”bullervecka” för att sedan 

återgå till vardagen. Det behövs ett ständigt och återkommande arbete med ljudnivån. 

 

Att mäta ljud 

 
Ljudstyrkan mäts i decibel (dB). Den lägsta ljudstyrka som ett friskt mänskligt öra kan 

uppfatta är noll dB. En viskning ligger på ca tjugo dB och normal samtalston är ca sextio dB. 

Barn och pedagoger utsätts under en dag för bullerdoser på mellan sjuttio och nittio decibel. 

Så höga bullernivåer kan orsaka permanenta hörselskador (Arbetslivsinstitutet, mfl. 2006). 

 

Inom arbetslivet föreskrivs hörselskydd i ljudnivåer som överskrider åttiofem decibel i längre 

än fem och en halv timme per dag (Ellneby, 1999). Risken för temporär hörselnedsättning 

finns dock redan vid sjuttiofem dB och detta har medfört att den ekvivalenta ljudnivån inte får 

överskrida denna ljudstyrka under mer än åtta timmar per dag (Bergström, 2009). Att använda 

hörselskydd är inte det bästa alternativet på en förskola, eftersom att det inte bara är de vuxnas 

hälsa som påverkas, utan också barnens.   

Genomsnittliga ljudnivåer: 

          

 Hörselskadegräns: 

    
Under så här lång tid måste örat utsättas för  

en viss decibel för att det ska vara skadligt:  
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Den som utsätts för starkt buller under en kortare tid kan få tillfällig hörselnedsättning. 

Hörseln blir för det mesta som den ska igen om örat får vila en tid. Hos den som utsätts för 

starkt buller under en längre tid kan de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat skadas och det kan 

då bli en permanent hörselnedsättning, som inte kan botas. Ju starkare buller desto kortare tid 

behövs för att en hörselskada ska uppstå (Arbetslivsinstitutet, m.fl. 2006). Starkt buller kan 

orsaka hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet eller förvrängning av ljud. Buller kan 

förutom detta även vara tröttande, stressande och påverka prestationsförmågan. Dessutom kan 

bullret göra det svårt att samtala och öka risken för olyckor på grund av att man inte hör 

viktiga ljud. Det kan också ge röstproblem om man ofta behöver höja rösten (Bergström, 

2009).  

 

Om du upplever lockkänsla, nedsatt hörsel, susningar eller ringningar efter att du utsatt ditt 

öra för höga ljud så är detta ett tecken på att du måste börja skydda dina öron, eller arbeta för 

att sänka  ljudnivån. Hörseln återhämtar sig ofta efter dessa symptom men utsätts örat ofta för 

kraftigt buller så kan det innebära att man till slut inte kan återhämta sig utan att skadorna blir 

bestående (Arbetsmiljöverket, 2009). Enligt lärarförbundet så är var fjärde patient med svår 

tinnitus lärare och en undersökning vid Sahlgrenska sjukhuset år 2002 visar att hälften av 

barnen mellan nio och sexton år hade någon erfarenhet av tinnitus. En trolig orsak till detta 

ansåg man vara bullriga miljöer i förskolor och skolor (Ellneby, 2007). Detta är ett starkt 

argument till varför vi måste ta tag i problemet och börja arbeta med ljudmiljön regelbundet 

och återkommande för att förebygga och åtgärda de hälsoproblem den skapar.   

 

 

Vanliga hörselproblem orsakade av buller 

 
Hörselnedsättning - Vid buller kan de små nervcellerna, hårcellerna, i öronsnäckan skadas, 

vilket leder till att hörseln blir sämre. Hur allvarliga problemen med hörseln blir, beror på hur 

omfattande skadorna blivit. 

 

Tinnitus - En person med tinnitus har ett ständigt sus i örat, eller hör ljud som är brusande 

eller brummande. Det kan också vara ett pipande ljud med höga toner i örat. Tinnitus kan 

förekomma gemensamt med hörselnedsättning, men också utan att hörseln är nedsatt.  

 

Ljudöverkänslighet - För den som har svår ljudöverkänslighet kan även de mest oskyldiga 

vardagsljuden upplevas som brutala anfall. Vid ljudöverkänslighet blir man extra känslig för 

de olika ljud vi har omkring oss, allt från pappersprassel, slammer, barnskrik och trafik.  

Men överkänslighet för ljud är inte alltid ett kroniskt tillstånd, utan blir ofta bättre med tiden. 

Ibland av sig självt, ibland med hjälp av behandling. 

 

Förvrängning av ljud - En annan typ av skada är att ljuden förvrängs. Även när ljuden är 

tydligt hörbara hörs de med sämre kvalitet på grund av en skada i örat. En form av förvrängd 

hörselupplevelse är dubbelhörande. Den kan yttra sig som att en ren ton uppfattas som två 

toner i kombinationer som kan vara mycket disharmoniska eller att en och samma ton upplevs 

ha olika tonhöjd i vänster respektive höger öra.  

 
 

Symptombeskrivningarna hämtade från Öster (2008) samt HRF INFO (2009). 
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De flesta förskolor och skolor byggdes under en tidsperiod då barngrupperna var mindre än 

idag. Det fanns inte heller samma kunskap om hur viktigt det är med bra akustik i 

inomhusmiljön. Bra akustik i förskolan kännetecknas av korta efterklangstider, det vill säga 

den tid det tar för ljudnivån att falla sextio decibel (Ellneby, 1999). Genom att möblera med 

ljudabsorberande möbler, eller genom att sätta upp absorberande material så kan vi sänka 

ljudnivån betydligt. Något som många inte tänker på är att pedagogerna också kan förändra 

ljudnivån själva genom ett arbete tillsammans med barnen.  

 

Under kommande sidor så får du ta del av olika förslag som kan hjälpa dig och dina 

arbetskollegor vid ert bullerarbete. Ekonomin räcker ofta inte till dyra ombyggnationer på 

förskolorna och därför finns många tips på vad ni kan tänka på som inte kostar mer än lite 

tålamod. 
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Matsituationerna är tillfällen då ljudnivån ofta är som högst under dagen.  Här finns 

några tips att tänka på för att förhindra detta. 

 

 

 Ha frukost och mellanmål på flexibla tider. På så sätt slipper barnen avbryta sina 

aktiviteter, de slipper trängas vid tvättstället, och det slipper bli skramligt av bestick 

och stolar. Flexibel frukost och flexibelt mellanmål brukar fungera från 4 års ålder.  

 

 Ät lunch i åldersfördelade grupper som sitter med varsin personal i varsitt rum. 

Måltidsmiljön blir lugnare när inte ljud och samtal från ett bord intill distraherar.  

 

 Låt de yngre barnen äta före de andra och lägg dem sedan för att sova middag. På så 

vis somnar inga trötta barn i maten och ingen behöver gå ifrån för att lägga dem.  

 

 Ha en stunds tystnad innan ni börjar servera maten. Hyssja tillsammans och ta några 

djupa andetag för att komma ned i varv. Ni kan till exempel ta fram en varsin 

fantasiblomma och lukta på den med djupa andetag. 

 

 Varva ner före måltiden genom att ligga på mjuka madrasser och lyssna på lugn 

musik, eller genom att göra en massagesaga, en yogaövning eller liknande. 

 

 Duka fram besticken efter att maten har serverats för att undvika att barnen slår och 

spelar med dem när de väntar på sin tur. 

 

 Tänk på belysningen. Ha punktbelysning istället för det starka lysrörsljuset, och tänd 

ljus vid varje måltid! Detta påverkar ljudnivån genom att vi skapar en mysigare miljö 

som lugnar barnen. 

 

 Undvik onödiga uppbrott. Sitt kvar vid bordet efter lunchen och läs en bok för barnen 

som ska vara vakna. Istället för att duka av, lämna bordet, byta rum och försöka 

komma ned i varv igen i ett nytt rum.  

 

 Ta er tid att samtala och se varje barn. Undvik att prata och skvallra pedagoger 

emellan. 

 

 Stäng av telefoner under måltiderna. 

 Förse besticklådor med mjuk botten.  

 

Matsituationstipsen kommer från Ellneby (2007), Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) och Miljösamverkan Västra Götaland (2009). 
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Barnens lek kan bli högljudd och bullrig. Men självklart kan vi inte hindra barnen från 

att leka, däremot så kan vi göra det bästa av situationen. Här finns några saker som kan 

vara bra att tänka på. 

 

 

 Sprid lek och aktiviteter genom att använda alla rum, även de små. Det blir lugnare då 

när de olika aktiviteterna inte stör varandra. 

 

 Prioritera leksaker, är en spikbräda med hammare absolut nödvändig? Fundera på 

vilka leksaker som låter mycket och plocka bort de som låtar mer än nödvändigt.  

 

 Var utomhus så mycket som möjligt. Om ni har närhet till naturen och skogen, 

spendera gärna mycket tid där! I skogen hittar alla sina lekställen och det är lugnt även 

när det gåt livligt till. Men tänk på att barnen också måste få röra på sig även under 

dagar med dåligt väder. Ha en lekhall inomhus där barnen får springa och låta. 

 

 Leken måste få lämna spår, det vill säga att allt inte alltid måste städas upp.  En lek 

som lämnar spår fortsätter gärna nästa dag. 

 

 Stimulera barns lek och undvik avbrott i största möjliga mån.  

 

 När barnen leker med lego, duplo och klossar, låt dem hålla till på en stor mjuk matta. 

 

 Dela på barnen så att några är inne, medans resten är ute. Förslagsvis att de som sover 

middag är ute på förmiddagen och de som inte sover är ute på eftermiddagen. Dela på 

barngrupperna även utomhus, har förskolan flera gårdar? En baksida, en framsida? Se 

till så att alla gårdar används! 

 

 Ha lakan i knyte till lego för att slippa skrammel i backar. Knyt upp lakanet och lägg 

ut det på golvet/bordet när barnen använder det och knyt ihop det när de lekt klart.    

 

 Träna med barnen på att inte kasta ihop leksakerna när det är städdags, utan försök 

lägga i dem så tyst som möjligt. Kom ihåg att vi vuxna ska vara bra förebilder för 

barnen!  

 
Tipsen är hämtade från Ellneby (2007), Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) och Janols, (1986). 

 
 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 Bord och stolar ska vara stumma så att de fungerar som absorbenter, vilket betyder att 

de ska ta upp ljud istället för att sprida det. Använd filt och vaxduk på borden som 

dämpar slagljud.  

 

 Använd mattor på golven, speciellt där barnen leker med hårda föremål. 

 

 Skärma av rummen i mindre hörnor och vrår, så att leken kan delas upp. 

 

 Häng hopvikta handdukar på dörrarna eller använd annat som gör så att barnen inte 

kan smälla i dem.  

 

 Stäng dörrar till kök där diskmaskinen, kastruller och annat slamrar och låter illa. Lika 

så med tvättmaskinen.  

 

 Inred rummen med mycket tyg och ljudabsorberande material. Häng tyg i taket, på 

väggar, klä in skumgummiplattor med tyg och häng upp som fina tavlor. Allt i tyg är 

bra och ljudabsorberande. 

 

 Skapa en tankehörna, en plats utan lekmaterial där man kan få vara för sig själv.  

 

 Ha ett mysrum. Ett vackert rum med vackra saker att titta på. Madrasser, kuddar, 

täcken och klassisk musik som inbjuder till en lugn stund. 

 

 Hitta alternativ till skrik, till exempel när barnen sitter på toaletten och vill ha hjälp. 

Istället för ropa när de är färdiga kan de använda sig av till exempel en ringklocka, en 

bjällra osv. Lika när vi vuxna vill barnen något. Istället för att ropa ”samling!”, ”städa 

ihop!” så kan vi använda olika instrument eller liknande för detta. Kanske 

hemmagjorda marrackas eller trummor? 

 

 Ställ bullrande torkskåp och liknande där de inte stör. 

 
 

 
 

 

 
Tipsen är hämtade från Ellneby (2007), Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) och Janols (1986). 
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 Försök dämpa samtalstonen, stoppa skrik, uppmuntra barnen att räcka upp handen vid 

samlingar.  

 

 Gör barnen medvetna om att höga ljud är skadligt för örat - på både barn och vuxna. 

Prata gärna om hur örat ser ut, vad som händer, gör lyssningsövningar och sätt upp 

regler. 

 

 Lär barnen lyssna, vänta på sin tur och inte avbryta andra när man vill något. Men 

glöm inte bort det utlovade samtalet till barnet som väntar! 

 

 Var förebilder för barnen! Ju stressigare man har det, desto ljudkänsligare blir man 

och höjer lätt rösten själv när man är stressad. 

 

 Dela upp grupperna och ta gott om tid på er. Ta till exempel några barn i taget under 

av och påklädning. När barnen får ta den tid de behöver så sjunker stressnivån i 

gruppen.  

 

 Diskutera ljudklimatet på personalmöten, och planeringsdagar. Det är viktigt att denna 

fråga hålls aktuell, varje förändring som sker kan påverka ljudbilden på något sätt.  

 

 Sprid inte bara barnen mellan olika rum utan också de vuxna.  

 

 Se till att gå fram till barnet istället för att ropa på det om du vill det något, det gäller 

både inomhus och utomhus. Det är också viktigt att se den man talar med. Om vi ska 

kunna ändra barnens beteende så måste vi börja med oss själva!  

 

 Rensa bort onödiga ljud. Knäpp av radion eller datorn som ingen använder. 

 

 Prata om ljudmiljön på föräldramötet och gör dem uppmärksammade på ert arbete. 

Hur beter man sig när man hämtar och lämnar sina barn för att inte störa de andra? 

 

 Åtgärda vagnar som skramlar. 

 
 

Tipsen är hämtade från 

Ellneby (2007), Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006), Janols (1986) och Miljösamverkan Västra Götaland (2009) 
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De bästa hjälpmedlen är oftast inte kostnadsfria. Här är förslag på vad som kan göras 

om förskolan kan tänka sig att satsa en större summa på att göra inomhusmiljön 

bullerfri. 

 
 Utbilda personal i hörselfysiologi och bullerbekämpning. Utbildningar bör få hög 

prioritet då det är personalen som har det största inflytandet över hur ljudmiljön 

utvecklas.   

 

 Ljudisolering för att sänka efterklangstiden och ljudgenomgången mellan rummen. 

Till exempel genom att se till att det inte är springor mellan dörrarna.  

 

 När nya lokaler ska planeras eller gamla renoveras tänk på detaljer som påverkar 

ljudklimatet.  

 

 Köp ett bulleröra som visar med en ljusslinga när ljudnivån ökar. Samtal med barnen 

om örat och kanske lyssningsövningar och liknande kan göras för att få barnen att 

förstå att det är farligt för öronen när den röda lampan lyser. I flera fall har man hört 

talas om hur barnen tävlar om att skrika för att se vem som kan få den röda lampan att 

börjar lysa. Bullerörat får då motsatt effekt, men genom att göra barnen medvetna om 

vad det handlar om så kan den fungera på rätt sätt. 

 

 Måla väggarna med ljuddämpande färgmassa.  

 

 Köp tassar att sätta under stolar.  

 

 Lägg filt i leksakslådorna, inte bara på botten utan i hela lådan. 

 

 Tänk ljudmedvetet vid inköp av nya leksaker och material. Välj tillexempel 

bilar/cyklar med gummidäck istället för plastdäck.  

 

 Dela av rummen med skärmväggar. Det finns specialtillverkade skärmväggar med god 

absorption, gjorda just för att ta upp ljud. Skärmväggarna är bra för att de skapar 

mindre och lugnare utrymmen. 

 Montera in akustikskivor i taket eller på väggar. 

 

 Lägg in en ljuddämpande matta. Det finns mattor gjorda med flera skikt, vilket ger 

dämpar ljud och buller. Golvet har svikt och absorberar stötar. 

 

 Se till att förskolans fönster är ljudisolerande. 

 

 Sätt gummilister vid skåpdörrar och lådor för att förhindra smällande ljud då de stängs 

 

 
Hjälpmedelstipsen hämtade från Janols (1986), Ellneby (2007), Bullerbekämparen Svenska AB (2009) och Järven AB (2009). 
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Lyssningsövningar är bra för bullret genom att vi sätter oss ned och koncentrera oss på 

vad som låter istället för att skapa ljud själva. Ljudnivån sänks eftersom att barnen 

måste vara tysta för att höra.  

 

Vad faller?  
Samla ihop några föremål av olika tyngd och material. Kanske en penna, ett suddgummi, en 

nalle, en napp och så vidare. Låt barnen vända sig bort från dig och hålla för ögonen. Nu får 

de lyssna efter vad du släpper på golvet och gissa vad det var. 

 

Ljud från den egna kroppen 
Låt barnen blunda och gissa vilken kroppsdel du klappar på. Är det magen, benet, kinden? 

Turas om att blunda och klappa.  

 

Vem får gå från samlingen? 
Istället för att alla barn samtidigt rusar ut ur rummet efter samlingen och en bullrig och stökig 

miljö uppstår så kan pedagogen viska namnet på den vars tur det är. Barnet får därefter smyga 

ut ur rummet till matbordet, hallen eller vart gruppen än är på väg.  
 

Lekarna ovan är hämtade från: Ellneby (2007) 

 

Ljudmemory 
Samla små burkar. Till exempel svarta filmburkar, eller de gula behållarna i kinderäggen. Fyll 

burkarna med olika material, två och två så att de sedan kan paras ihop. Fyll på med 

tillexempel ris, grus, en större sten, bommull, okokta bönor och annat.  

Blanda alla burkar på att bord och spela memory med dem. Låt barnen ta upp två burkar i 

taget och lyssna om det är samma ljud. Är det samma så får barnen behålla dem, annars ska 

de läggas tillbaks.  

 

Humlan 
Sitt i ring med barnen. Låtsas att hör en humla, låt som en och fånga den i din hand! Låtsas att 

du har en liten osynlig humla mellan pekfingret och tummen, och låt den flyga runt i luften. 

Låt humlan hamna på axeln på barnet till vänster. Det barnet hjälper humlan att flyga vidare 

till nästa barn till vänster osv. Till slut har humlan flugit runt till alla i ringen och tillbaks till 

ledaren. Den här leken kan bli ett avbrott för att skapa lugn i gruppen. Barnen får träna på att 

få vänta på sin tur, att fokusera på någon annan och att sedan få skicka humlan vidare. 
 
Ljudmemoryt och leken humlan kommer från egna erfarenheter på förskolor. 

 

Vi lär oss att lyssna 
Börja med att låta barnen lyssna på tystnaden i ett rum, låt barnen berätta vad de hör. 

Diskutera med barnen hur de upplever tystnaden och försök hitta en tyst vrå på förskolan där 

de kan andas ut och ta igen sig om de behöver.  

Gå runt på avdelningen och lyssna på alla ljud som hörs när de inte pratar. Till exempel ljudet 

från klockan, vattenkranen eller sus från fläkten, försök göra barnen medvetna om att det är 

något som låter. Skriv upp de olika ljuden på ett papper. Lägg ut ett stort papper på golvet och 

låt barnen rita ”förskolans tysta ljud”. Diskutera vad ljuden berättar… 
 

”Vi lär oss lyssna” är hämtad från Janols (1985) 
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Forskning visar att beröring och massage motverkar stress genom att beröring sänker nivån av 

stresshormonet kortisol. Denna effekt beror på att ett annat hormon, oxytocin, utsöndras. 

Oxytocinhalten sjunker snabbt, men effekterna är långvariga och påverkar andra system i 

kroppen. Det sänker bland annat puls och blodtryck, förbättrar matsmältningen, ökar 

toleransen för smärta och stärker immunförsvaret (Ellneby, 2008). I detta stycke följer några 

förslag på massagesagor att göra tillsammans med barnen. Dessa görs bäst på madrasser eller 

liggunderlag som barnen kan vila på. Att tända ljus, dämpa belysningen och kanske sätta 

igång klassisk musik på svag volym kan också vara en fördel för ökad avslappning.  

 

Innan man börjar massera barnet så ska man alltid fråga om man får ge det massage, och 

respektera om barnet inte vill. Genom att visa barnet denna respekt så lär sig barnet att det 

bestämmer över sin egen kropp. 

 

 

 

 

Imse vimse spindel 

 
 

Imse Vimse spindel klättrar uppför trån’.  (fingrarna vandrar uppför ryggen) 

 

Ner faller regnet,    (fingrarna dras nerför ryggen som regn)  

 

spolar spindeln bort.    (fingrarna dras från sida till sida)  

 

Upp stiger solen,    (gör en stor cirkel över ryggen)  

 

torkar bort allt regn.    (handflatorna dras kors och tvärs över  

hela ryggen),  

 

Imse Vimse spindel klättrar upp igen   (fingrarna vandrar uppför ryggen) 

 

 
 

 
 

 

 
Massagesagan kommer från Marklund & Svärdsudd (2003). 
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Det var en gång ett sommarland 
 

 

Det var en gång ett sommarland  Gör stora strykningar   

där solen lyste varm och skön  över hela ryggen. 

och värmde alla blommorna och  

träden, djuren och människorna 

 

En dag täcktes himlen av många,  Tryck med hela handflatan  

stora, tjocka moln. Så stora var  och vandra över ryggen.  

molnen att solen inte syntes mer 

 

Det började blåsa. Först lite grann  Låt fingertopparna stryka fritt  

och sedan allt mer och mer.  som vinden över ryggen 

Det blåste upp till höststorm.  

Träden vajade och bladen virvlade i vinden.  

 

Det började regna. Regnet öste ner.  Trumma med fingertopparna  

Det blev blött med stora vattenpussar över ryggen. 

 överallt som barnen hoppade i. 

 

Sedan blev det kallare och vintern tog vid.   

Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor  Trumma lättare och saktare. 

föll sakta ner till marken. Allting blev   

vitt och vackert och alldeles tyst. 

 

Det enda man kunde se var en  Vandra med två fingrar upp  

Kissekatt som klättrade upp… på ena sidan av ryggen till axeln. 

och en till…   Upprepa på andra sidan. 

och en till som satte sig och  Klättra uppför ryggraden och nacken  

började kurra.  till huvudet. Cirkla med fingrarna  

i håret  
Där satt de tills vårsolen åter kikade fram  

och värmde upp jorden en gång till  Stora strykningar över hela ryggen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Massagesagan kommer från Jelvéus (1998). 
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Tre små drakar 

 

 
I en grotta långt, långt in i skogen, För handen runt i en spiral på ryggen. 

 

dit solens varma strålar aldrig når Dra med fingrarna från mitten och 

ut – som solstrålar 

 

i den mörka, mörka grottan bodde  Gör ”fåglar” med hela händerna 

det tre små drakar.  över ryggen, en hand i taget. 

 

 

När kvällen kom  Dra hela handen långsamt 

neråt flera gånger på ryggen. 

 

och himlen fylldes med stjärnor Dra fingertopparna från stängd 

hand – till öppen. 

 

tassar de små drakarna ut ur grottan. Gå med hela handflatan upp från 

Först kom storasyster drake. svanken på var sin sida om 

    ryggraden. 

 

När kusten är klar kommer  Gå med knutna händer upp från 

mellanbror drake ut ur grottan  svanken på var sin sida om 

försiktigt.   ryggraden. 

 

 

Och sist av de tre trippar lillebror  Gå med alla fingertopparna 

drake ut ur grottan.  ihop upp från svanken. 

 

 

De springer nyfiket omkring i  Hoppa med fingrarna 

skogen och luktar på alla träden  från sida till sida. 

och gräver i alla hålen. 

 

 

Men plötsligt kommer dimman  Smek mjukt över hela ryggen 

in över skogen.  med hela handflatan. 

Och regndropparna börjar falla  Dutta med fingrarna över ryggen 

över skogen och de tre små drakarna. 

 

 

En blixt lyser upp himlen och sen Gör en stor blixt med båda 

kom en till, och ytterligare en. handflatorna ner för hela ryggen 

 

 

De tre små drakarna blev väldigt Gå med hela handflatan upp från 

rädda och sprang snabbt tillbaka till  svanken på var sin sida om 

grottan. Först sprang storasyster drake. ryggraden. 
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Sen sprang mellanbror drake. Gå med knutna händer upp från 

svanken. 

 

Sist kom lillebror drake.  Gå med alla fingertopparna ihop 

upp från svanken. 
  

Tillslut var de alla tryggt tillbaka  För handen runt i en spiral på 

i grottan.    Ryggen. 

 

 

Snipp, snapp, snut, så var  Avsluta sagan med att lägg händerna 

sagan slut.  på mottagarens axlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Massagesagan hämtad från: Broqvist & Törnberg (2008). 
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Bollmassage 
 

 

 Låt barnen ligga på mage på en madrass, rör bollen i små cirkelformade rörelser. 

 

 Bollen rullas runt konturerna, så att den har kontakt med kroppen hela tiden. 

 

 Bollen rullas fram och tillbaka på den ena armen.  

 

 Rulla bollen via nacken och skuldrorna till den andra armen, där upprepar du samma 

procedur som på den förra.  

 

 Rulla bollen över hela ryggen. Utgå från ryggraden och massera uppåt och utåt.  

 

 Rulla sedan fram och tillbaks på det ena benet och sedan på det andra. 

 

 Bollen rullas över hela ryggen, nacken, skuldror och axlar. 

 

 Återigen rullar du bollen runt barnets konturer, och har kontakt med kroppen hela 

tiden.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Massagesagan hämtad från Lindberg & Teppola (2003). 
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Tänd ljus och spela klassisk musik för att få den rätta stämningen. Berätta för barnen 

med en lugn, mjuk röst vad de ska göra. Yogastunden avslutas med att du går runt och 

känner på varje barn, som en bekräftelse på att du har sett och uppfattat det.  

 

 

 

Yogaövning 
 

Sitt med rak rygg och benen korsade över varandra. 

 

Andas genom näsan. In genom höger näsborre (håll för fingret för vänster näsborre) och ut 

genom vänster (håll för höger). Upprepa två, tre gånger. Andas sedan åt andra hållet, in 

genom vänster och ut genom höger näsborre. 

 

Stå upp och håll ihop händerna över huvudet. Res dig mycket sakta upp på tå och ned igen. 

Upprepa två, tre gånger. 

 

Ligg på rygg med raka ben. Sträck benen sakta till nittio grader och sänk dem lika sakta igen. 

Upprepa två, tre gånger. 

 

Ligg på rygg. Cykla sakta med benen.  

 

Ligg på magen. Bli som en kobra genom att resa dig upp på armarna med händerna och 

armbågarna i golvet. Dra huvudet bakåt. Upprepa två, tre gånger.  

 

Ligg på mage och gör ormrörelse som ovan, nu med sträckta armar. Dra huvudet bakåt och 

sträck ut tungan. Upprepa två, tre gånger. 

 

Ligg på mage och vila genom att ha armarna i kors framför dig och ha huvudet på dem. Först 

med huvudet åt ena hållet, sedan åt andra. 

 

Bli som en båt. Ligg på mage. Böj upp benen och för armarna bakåt så du kan ta tag i benen 

med händerna. Gunga på magen som en båt fram och tillbaka. Gunga sedan åt sidorna.  

Avsluta med att ligga på rygg helt avslappnad, blunda, andas djupt. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Yogaövningen hämtad från Ellneby (2004). 
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Både barn och vuxna njuter av att drömma sig bort och fantisera om en plats som känns skön 

och avkopplande. Det har visat sig att detta har hälsosamma effekter eftersom att hjärnan då 

går ner på ett lugnare varvtal (Ellneby, 1999). Meditation kan vara ett alternativ till läsvila, 

eller som ett skönt avbrott för att komma ner i varv under dagen. För att skapa den rätta 

stämningen så kan man även här likson till massagen och yogan dämpa belysningen, tända 

ljus och prata med en mjuk, lugn och behaglig röst.  Efter meditationen kan du samtala med 

barnen om vart de reste i sin fantasi och hur de upplevde det. 

 

 

Mitt eget ställe 
 

Sätt dig eller lägg dig skönt. Blunda och bara lyssna. Knyt den ena handen och andas in djupt. 

Öppna handen och andas långsamt ut. 

 

Tänk dig att du är solen. Solen är så varm och god. Solstrålarna smeker över ditt ansikte. 

Ansiktet blir varmt, mjukt och skönt… och ögonen blundar. 
 

Solen värmer dina armar. Armarna blir varma och tunga. 

 

Solen värmer din mage så gott. 

 

Solen värmer dina ben. Benen blir varma och tunga. 

 

Känn hur hela du blir varm och tung. 

 

Du blir lika tung som en stor säck sand. 

 

Andas lätt och lugnt… blunda… var bara med dig själv. 

 

Tänk dig nu att du i fantasin drömmer dig bort till ett alldeles särskilt ställe. 

 

Det kan vara en riktig plats som du tycker om eller en fantasiplats.  

 

Det är ditt särskilda ställe. Kanske ditt ställe på landet eller på en badstrand. Kanske är du där 

med någon du tycker om. Det är du som bestämmer. 

 

Det är så vackert där, och så lugnt och fint.  

 

Det är det bästa stället som finns och det är ditt ställe. 

 

På ditt eget särskilda ställe är det vackert. Det är tyst. Det är så fint. 

 

Där kan du vara helt lugn och trygg. 

 

Du är lugn… varm och god…   
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Du har det bra.  

Du mår så bra. 

Stanna där en stund…  

 

(Paus trettio sekunder) 

 

Då kan du lyssna igen.  

 

Du kan drömma dig bort till ditt eget särskilda ställe när som helst när du vill ha lugn och ro. 

 

Nu kan du sträcka på dig som en katt. 

 

Öppna ögonen… 

 

Och ha en riktigt bra fortsättning på da’n.   

 
Meditationsövningen hämtad från Ellneby (1999). 

 

 

Lek med delfiner 

 
Hej, du är välkommen att följa med på en fantasiresa. Lägg dig bekvämt och blunda. I 

fantasin är allt möjligt. I fantasin kan du bestämma och då allt precis som du önskar. 

 

Nu ska du få göra en resa och hälsa på hos delfinerna och leka med dem. Delfiner är bra på att 

leka och de kan också köra dig en massa saker.  

 

Här kommer ett magiskt sagoskepp. Det är stort och vackert. Det är ett skepp som kan flyga. 

Du kliver ombord på skeppet. 

 

Nu lyfter det och flyger iväg till delfinerna. Snart är du framme. 

 

Skeppet landar i en vik där havet ligger alldeles spegelblankt. Här lyser solen från en klarblå 

himmel och det är varmt och skönt. 

 

En bit in i viken ser du en härlig strand med palmträd. Solen värmer och ger dig kraft. Det här 

är en trygg och bra plats att vara på. 

 

Du känner på vattnet. Det är varmt och skönt. Vattnet har en härlig turkos färg. Vattnet är 

alldeles klart så du ser ända ner till botten. 

 

Nu får du syn på delfiner som kommer simmande mot båten. Du hör hur dom ropar till dig: 

”Kom och lek med oss. Kom och lek med oss.” 

 

I fantasin kan du göra allt som du önskar och vill. Du kan prata med delfinerna, du kan simma 

och du kan till och med andas under vatten när du simmar med delfinerna.  

 

En delfin kommer för att hämta dig. Den presenterar sig och hälsar dig välkommen. Delfinen 

säger att den är din speciella delfinvän. Du berättar vad du heter. 
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Delfinen simmar upp intill skeppet så du kan sätta dig på ryggen. Då håller dig i fenan. Det 

känns spännande och kul.  

 

Delfinen tar dig med på en ridtur. Du hälsar på alla delfinerna som kommit för att leka med 

dig. Alla är så glada att möta dig. Du är efterlängtad och älskad. 

 

Delfinerna visar dig lekar som de brukar leka och du får lära dig nya saker. Du är deras 

hedersgäst och du får all uppmärksamhet och kärlek.  

 

Delfinerna älskar att leka och skratta. Ni har jätteroligt tillsammans. Du känner dig sedd och 

uppskattad. De tycker om dig precis som du är. Hela du fylls av kärlek och glädje. 

 

Ni skrattar och har roligt tillsammans. Nu kan du leka en stund med dina delfinvänner.  

 

(Paus 30 sekunder) 

 

Nu simmar delfinen tillbaka med dig till ditt magiska sagoskepp. Det är dags att åka hem 

igen. Ni säger ”hej då” och bestämmer att ni snart ska ses igen. 

 

Din delfinvänd säger att du alltid kan kalla på den om du vill ha hjälp. Den hör dig alltid. 

 

Alla delfiner vinkar med stjärtfenor när ditt skepp lyfter. 

Skeppet styr hemåt och du känner dig glad och uppfylld av lekstunden med delfinerna.  

 

Du vet att du kan träffa dem så ofta du vill. Din speciella delfinvän simmar alltid nära dig. 

 

Du landar hemma igen. Du är tillbaka igen. Sträck på dig och vakna i din egen takt. 
 

 

 
Meditationsövningen hämtad från Ellneby (1999). 
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De flesta vill nog ha en lugn och behaglig arbetsplats genom att sänkt ljudnivån på förskolan, 

men det är också viktigt att barnen får röra på sig och att de får låta. Ellneby (2007) menar att 

barn är högljudda av sig, det är normalt. Om man dämpar barnets lek så dämpar man också 

barnets känsloutveckling. ”Förkväver vi ljudet, förkväver vi också leken” menar hon. Även 

Arbetslivsinstitutet m.fl. (2006) intygar att det är viktigt att det finns ställen där man får låta, 

springa och höras, som tillexempel en lekhall.  

 

En plats där efterklangen (ekot) av barnens ljud dör snabbt är utomhus, där studsar inte ljudet 

mot väggar och tak (Arbetslivsinstitutet m.fl.2006). Att spendera mycket tid utomhus är det 

bästa för bullret. De som har närhet till skog och mark föreslås spendera mycket tid där. 

Skogen är inte bara bullerfri, den utvecklar motoriken, fantasin, barnen får friskluft och efter 

en förmiddag i skogen är de flesta trötta och kanske går det lättare att få ner ljudnivån 

inomhus? Så i ert bullerbekämpande arbete, glöm inte bort vad barnen behöver! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buller och hög ljudnivå är inget man kan bli kvitt under en dag eller en vecka, det behövs ett 

ständigt och återkommande arbete för att skapa en god ljudmiljö inomhus. Förskolans miljö är 

skiftande, nya barn, ny personal och nytt material tillkommer titt som tätt, därför fungerar det 

inte att åtgärda vissa bullerkällor och hoppas på att det skall hjälpa för all framtid. Genom ett 

gediget arbete som inkluderar hela personalgruppen samt barnen på förskolan så får ni det 

bästa resultatet. Samtala med barnen om vad ljud är, undersök hur alla saker på förskolan 

låter, känn efter om vissa ljud känns annorlunda i öronen jämfört andra ljud. Gör barnen 

medveten om att bullret inte är bra och få dem på er sida i förändringsarbetet.  

 

De vuxna är alltid förebilder för barnen, så tänk efter hur du själv beter dig och hur högt du 

pratar. Kanske kan ni komma överens i personalgruppen att ni skall påminna varandra när 

någon pratar högt, för vi pedagoger behöver också påminnas. Även föräldrarna kan göras 

medvetna om saken. Diskutera ert arbete på föräldramötet och uppmärksamma dem om hur ni 

skulle uppskatta att de uppför sig ljudmässigt när de hämtar och lämnar barnen. 

 

Bullerisolerande väggar, golv, plattor i tak och liknande kan vara dyra och inte alls något som 

er förskola har råd med. Men genom att ha läst detta häfte har ni tagit ett steg i rätt riktning. 

För ni kan trots allt göra det bästa av situationen. Börja nu planera verksamheten på ett mer 

bullerfritt sätt, tänk i nya banor, tänk på vilka material ni köper in. Leta fler övningar som 

liknar dem i detta häfte och håll utkik efter nya bullerdämpande tips. Lycka till! 
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