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Abstrakt 

Sounds of our lives 

 

Den här uppsatsen tar upp buller inom skolan med fokus på estetiskt inriktade ämnen som 

forskningsområde. Syftet med undersökningen är att försöka förstå ljudens konstruktion och 

påverkan samt om dessa utvecklar påfrestning eller stress hos bildläraren, inom klassrummets 

kontext. Förebyggande av buller är även av intresse då frågeställningen innehåller funderingar 

kring ledarskapet och vilka praktiska metoder som finns för att motverka störande ljudnivåer. 

En kvalitativ undersökning med fyra informanter, beskriver och analyserar deras 

förhållningsätt till bullret, där observation, ljudelicitering och notation använts som metod för 

att reda ut vilka ljud som eventuellt ansetts vara störande eller stressframkallande. 

Informanternas svar resulterade i en Visuell gestaltning under Konstfacks Vårutställning 

(2013), i form av en ljudinstallation. Under utställningen kunde besökaren själv lyssna till 

ljuden, där det fanns möjlighet att själv bedöma om dessa ljud upplevdes som påfrestande 

eller kanske rent av stressande. 

 

Keywords: noise, art teacher, classroom, prevention, stress, disturbing. 
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1. Inledning 

1:1 Introduktion 

Inom åtskilliga yrkesgrupper anses höga ljudnivåer i dag vara ett stort problem. Debatten i 

media diskuterar lärare i främst förskolan och grundskolan som de mest utsatta, där buller 

skapar trötthet, huvudvärk, tinnitus och i en del fall även långvarig stress. Diskussionerna 

kring lärarnas situation i skolan har gjort starkt intryck på mig. Man har specifikt pekat ut 

lärare inom praktiskt lagda inriktningar som musik, slöjd och estetiska ämnen bland de som är 

värst drabbade. Allt större grupper och nya arbetssätt har dessutom medfört ökad rörlighet och 

mer samtal under lektionstid.
1
Eftersom jag blir utexaminerad bildlärare efter denna termin vill 

jag i min undersökning lägga fokus på bildläraren i klassrummet; hur påverkas denne av 

oönskat ljud under arbetstid. I min kontakt med tidigare handledare inom skolan, har jag även 

märkt av ett tydligt intresse för min undersökning där strävan efter kunskap om buller varit 

påtaglig.  

 

1:2 Bakgrund                

Visste du att ungefär 478 000 svenskar i yrkesverksam ålder, 24 – 64 år, har nedsatt hörsel, 

alltså mer än hälften av landets ca 900 000 hörselskadade.
2
 

Skolmiljöer är ofta bullriga. Det är till nackdel både för inlärningen och för hälsan hos elever 

och lärare. Inom beteendevetenskapliga studier beskrivs faktorer av yttre stress med ett annat 

begrepp, stressorer. En läkare född i Wien, men huvudsakligen verksam i Kanada Hans Seyle 

(1930), menade att yttre stressfaktorer kan var något kroppen uppfattar som positivt men där 

långvarig stress, inre stress är negativt för den som utsätts för det under längre perioder, vilket 

kan leda till sömnsvårigheter, långtidssjukrivning, utbrändhet eller sjukdom.
3
  

                                                             
1 Lärarförbundet, Ljud och oljud, s.6 
2
 Lärarförbundet, Ljud och oljud – en skrift om hur du kan skona din hörsel, hämtad: 05-04-13, 

www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/.../pdf.pdf 
3 Seyle, Hans (1930/2012),Theorell, Töres (2012), Psykosocial miljö och stress, studentlitteratur Lund, s. 39 
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Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, dvs. ljud som människor känner sig störda av. Ljud och 

buller påverkar människan på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka det har och 

vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tiden och tid på dygnet. Det är även av 

betydelse i vilken situation vi utsätts för bullret.
4
  

Människan uppfattar ljud när tryckvariationer i luften får örats trumhinna att röra sig. 

Rörelserna i trumhinnan leds via mellanörats ben till vätskan i innerörats snäcka. Inuti 

snäckan finns nervceller som reagerar på tryckvariationerna och sänder elektriska signaler till 

hörselcentrum i hjärnan.5  

Att undersöka klassrummet och buller kan ge mig verktyg för hur jag personligen kan bemöta 

höga ljudnivåer när jag själv är verksam bildpedagog. Av den information jag hittar om 

ämnet, är buller ett uppenbart problem för lärare, där samtal kring detta tillsammans med 

andra lärare skulle kunna hjälpa mig att förstå bättre hur det blir hanterbart. Går det att 

förebygga eller påverka, finns det metoder för hur och vad man kan göra åt bullret och 

därmed hur det påverkar oss? Eftersom buller är ett så pass utbrett problem på skolan kommer 

jag främst att rikta in mig på lärare inom de estetiska ämnena eftersom, vilket jag tidigare 

nämnt, är inom de ämnena jag själv kommer att undervisa, även om det är vanligt 

förekommande på skolans alla institutioner. 

 

1:3 Tidigare forskning 

Peter Whärborg (1951), svensk läkare, forskare, redaktör för flera utgivna böcker i ämnet 

stress och professor i bla beteendemedicin, nämner att definitionen av stress är svår att 

beskriva. ”Stress är nämligen inget statiskt tillstånd som lätt kan påvisas med objektiva 

mätmetoder. Inte heller låter det sig fångas in genom den enskildes subjektiva uppfattning”.
6
 

Anledningen till detta är att stressen kan visa sig i så pass olika uttryck hos människor, ändå 

används termen flitigt i dagens moderna samhälle. Andra medicinska begrepp används i 

stället för att beskriva stressen som utbrändhet, depression och utmattning.
7
 

 

                                                             
4 Socialstyrelsen (2008) Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus, Edita Västra Aros, s.9 
5
 Socialstyrelsen, (2008). Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus, Stockholm: Socialstyrelsen, s.14 

6
 Währborg, Peter (2009) Stress och den nya ohälsan, Stockholm: Natur och kultur, s.43 

7 Ibid., s.49 
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I Baron och Bui´s undersökning, En studie om stress, menar dem att den fysiska miljön kan 

framkalla stress hos lärare genom höga ljud. Arbete i en bullrig miljö ökar stresshormonerna 

avsevärt, vilket kan leda till att vi mår dåligt och prestationen för vårt arbete minskar. Höga 

ljud kan trötta ut lärare där okoncentration leder till sämre undervisning och därmed även 

sämre inlärning hos eleverna.
8
  

 

Med fysikaliska stressorer avser man olika förhållanden i omgivningen som till exempel ljud 

eller ljus. Buller är ett exempel på fysikaliska stressorer och kan definieras som ett oönskat 

ljud. De vanligaste reaktionerna på buller är ”sammandragning av perifera blodkärl och 

förhöjt blodtryck”.
9
  

 

”Var fjärde patient med svår tinnitus är lärare”. 

Bullerskador drabbar främst lärare i praktiska ämnen. Musiklärare drabbas ofta av 

hörselskador och tinnitus. Ungefär hälften av lärarna i förskolan och grundskolan i en 

undersökt kommun hade dagligen svårigheter att koncentrera sig på arbetet på grund av buller 

och ungefär en tredjedel av dem kände sig så trötta efter arbetet att de inte orkade med några 

fritidsaktiviteter en till tre dagar per vecka.
10

 

 

I Brynte och Olssons text menar dem att musik och ljud är ett stimuli med en direkt inverkan 

som leder till direkt respons. De skriver att ljudet som yttre stimuli bidrar till en respons, som 

sker utanför individen. Weilbacher (2003) beskriver i Brynte och Olssons text, att det inte 

finns någon strävan att förstå hur en människa tar beslut, bara att hen reagerar.
11

  

 

 

                                                             
8 Baron, Johanna och Ly Bui, Thao (2008), En studie om stress – Lärarens och elevens möjligheter och hinder 

gällande stress i skolan, Växjö universitet, s.7-8 
9 Khilbom, Magnus, Lidholt, Birgitta och Niss, Gunilla (2009) Förskolan – Barns första skola!, Lund: 

Studentlitteratur, s.69 
10

 Lärarförbundet, Ljud och oljud-en skrift om hur du kan skona din hörsel, s.4 
11 Brynte, Natalia och Olsson, Matilda (2006), Se och hör! – symbolvärdet och meningen med kommunikation, 

Lund, universitet, s.10 



8 
 

1:4 Syfte 

I min studie vill jag undersöka hur yttre stressorer som buller påverkar bildläraren i 

klassrummet? Jag intresserar mig även för ljudets konstruktion, varför och när ett ljud kan 

upplevas som störande inom klassrummets kontext. Jag vill även undersöka hur läraren kan 

förebygga buller den utsätts för i klassrummet? 

1:5 Frågeställning 

1. Vilka sorts buller leder till påfrestning eller stressorer hos bildläraren i klassrummet 

och hur är dessa ljud konstruerade? 

2. Hur kan man som lärare förebygga buller i klassrummet?  

 

1:6 Empiri 

Undersökningens empiri består av data framtagen genom observationer och kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer. Valet föreföll naturligt då jag vill ta reda på vilka stressorer i 

form av buller det är som skapar påfrestning för bildläraren i klassrummet, hur är dessa ljud 

konstruerade? Jag vill beskriva min undersökning, uppdelad i två steg, där observationer, 

anteckningar, insamlat ljud och användning av en decibelmätare är innehållet i steg ett. 

Elicitering (av ljud i detta fall), notation och Semiotiskt lyssnande är metoder jag använder 

mig utav inför och under mötet med informanterna i steg två, intervjuerna.  

 

1:7 Urval och avgränsning 

Mitt slutgiltiga val av studiens undersökande område föll på yttre stressfaktorer, med 

anknytning till fysiska stressorer som buller. Hur påverkas bildlärare av ljudet i klassrummet? 

Med hänsyn till de artiklar, uppsatser, websidor och litteratur som fanns att tillgå om stressen 

i skolan, så tog jag beslutet att inrikta mig enbart mot buller och hur man som lärare 

förebygger dessa problem. Skälet till detta var att arbetet behövde avgränsas för att inte bli för 

brett där jag tidigare hade en önskan om att även innefatta valet av ledarskapsmodeller och 

dess inverkan på ljudnivåer i klassrummet, istället undersökte jag om ledarstilar kan 

förebygga bullret i en lärsituation. Undersökningen omfattar fyra stycken bildlärare med olika 

erfarenhet inom yrket men med lika förutsättningar då alla arbetar på samma skola och under 
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likvärdiga förhållanden. Att det blev fyra stycken informanter på samma arbetsplats, var mer 

en slump än ett medvetet val, då kontakten med tidigare handledare jag hade tänkt ha med i 

undersökningen, av olika anledningar inte kunde medverka. Jag ansåg även i efterhand att 

detta var bra, då platsen för min undersökning var en estetiskt inriktad skola, där tillgången av 

bildlärare var fler, än på mina tidigare praktikplatser. Jag har vistats på en grundskola under 

en tre veckors tid där ämnen som bild och form, dans, musik, teater samt de obligatoriska 

kärnämnena är skolans upplägg. Min undersökning pågick under våren 2013.  

  

1:8 Metod 

1:8:1 Metodval och tillvägagångssätt 

Jag anser att kvalitativa metoder är modellen för mitt ändamål då undersökningen är i behov 

av en mjukare förståelse, skillnaden är att skapa en god relation mellan mig och min 

informant genom att visa på deltagande inte enbart fysiskt utan även socialt. På detta sätt 

skapar vi tillsammans en god relation och förståelse för undersökningens syfte när väl säcken 

ska knytas ihop, under intervjutillfällena. En kvantitativ undersökning skapar sällan en stark 

relation mellan intervjuaren och informanten då den ofta utgörs av enkätundersökningar utan 

sociala utbyten. Social kunskap, mening, verklighet och sanning skapar en meningsfull 

relation och är högst relevant där jag genom att arbeta på fältet skapar en personlig 

överenskommelse med informanterna.
12

 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen från livsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv. Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt 

samtal, utnyttjar den som professionell intervju ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget 

slag.  

Tekniskt sätt är min intervjumodell halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal 

eller strängt strukturerat frågeformulär likt den kvantitativa undersökningsmodellen.
13

 Kvale 

menar; ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller 

spontana, livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida.
14

 

                                                             
12

 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund; studentlitteratur, s.17. 
13

 Ibid., s. 32 
14

 Ibid., s.121 
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Jag tog beslutet att använda mig av en estetiskt inriktad grundskola i min undersökning. Valet 

av skolans profil föreföll sig naturligt, då bildläraren i klassrummet var mitt 

undersökningsområde och om buller är vanligare bland lärare med inriktning på estetiska 

ämnen. Studien är genomförd enligt forskningsetiska principer, där huvudkraven innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla mina 

informanter, d.v.s. lärarna nämns inte vid namn och är på så sätt garanterad anonymitet i min 

undersökning.  

Mina besök på skolan har varit regelbundna och pågick under en tre veckors period, där jag 

lärt känna mina informanter och observerat för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonens vardag.
15

Dokumentationen under lektionstillfällena, jag deltog i, 

innehöll ljudinspelning, mätning av ljudet med hjälp av en decibelmätare samt anteckningar, 

en s.k. notationsmodell för att notera när ljudet översteg det normala för klassrumsmiljöer, 35 

(db). Notationsmodellen avslöjar även ljudens konstruktion och decibelnivå, något som hjälpt 

mig att förstå vilka ljud som faktiskt påverkar och varför dem gör det. Efter 

observationstillfällena gjordes en analys och kategorisering av insamlad ljuddata, för att 

senare kunna användas i kategoriserad form under intervjuerna att lyssna på med mina 

informanter. Jag förde informella intervjuer med fyra lärare där deras svar kunde ge mig 

klarheter i, om ljud och buller förekom under deras lektioner eller inte. I enlighet med 

intervjuguidens utformning sökte jag även svar på om informanterna ansåg att buller var ett 

problem på skolan och vilka åtgärder man som lärare kunde göra eller använda sig utav för att 

förebygga sådana problem. (Se bilaga nr 2, intervjuguiden) 

I texten nedanför beskriver jag mina metoder och begrepp kopplade till dessa och hur de kan 

användas praktiskt. 

 

1:8:2 Ljud – elicitering 

Elicitering är en undersökningsmetod som innefattar både bilder och ljud främst inom 

socialvetenskaplig forskning, där ljudet är relevant för min undersökning. Rose beskriver att 

målet med Elicitering är att förstärka och fördjupa dimensionerna i det aktuella ämnet mellan 

den som undersöker och dennes informanter, där bild eller ljudtolkningens genomförande har 

                                                             
15 Ibid., s.70 



11 
 

stor betydelse för vilka diskussioner och resultat som senare framkommer.
16

 Elicitering av 

bilder och ljud medför i vissa fall att deltagaren är delaktig i själva undersökningen. Exempel 

på detta beskrivs av Rose, när deltagaren interagerar med materialet genom att fota egna 

bilder, rita, måla eller aktivt bearbeta grafiska diagram.
17

 I min undersökning använde jag mig 

inte av ett sådant deltagagande, där jag ansåg att tiden för en sådan process inte fanns, men att 

deras erfarenheter av buller skulle skapa diskussion och berättelser mellan mig och 

informanten med hjälp av ljudmaterialet jag spelade in under observationstillfällena. Jag 

ansåg att detta skulle skänka mig tillräcklig information för mitt syfte och frågeställning. 

   

1:8:3 Observationer av ljud i klassrummet 

Observationer i form av ljudinspelningar, anteckningar och notationsmaterial var steg ett i 

min kvalitativa undersökning. Att observera innebär att delta men där ens roll kan ha olika 

förutsättningar, beroende på vilket val av observation man bestämmer sig för att använda. 

Gans talar om observationen uppdelad i tre modeller där den aktiva deltagaren (total 

participant) är observatören som känslomässigt och socialt involverad. Därefter återgår denne 

som forskare först efter genomförd observation. Den Modeste deltagaren (researcher 

participant) är observatören som delvis deltar socialt men lägger vikten mer vid forskningen 

än själva deltagandet och till sist den passiva deltagaren (total researcher) som aldrig deltar i 

det han observerar.
18

 Av dessa tre identifierade jag mig med den modeste deltagaren som 

delvis deltar men främst har sin fokus vid forskandet, en modell som är vanligare i just 

undersökandet av klassrum.
19

 

Anteckningarna, som är en del av studien, skänkte mig en tydligare bild av vad och när 

situationer skedde i klassrummet. Blickar, ljud, reaktioner, känslor skrevs ner för att under 

intervjutillfällena användas i en eventuell diskussion där en del av frågorna även är bearbetade 

för ljudupptagningarna och de svar jag får där (se bilaga, intervjuguide- frågor och ljud). 

Under inspelningstillfällena användes diktafon, extern ljudupptagning samt decibelmätare för 

att undersöka ljudets nivåer. Decibelmätaren talade om när ljudnivån var över det normala där 

85 (dB) anses påverka hörseln mycket negativt, vilket kan leda till skador på trumhinnan och 

                                                             
16

 Rose, Gillian (2007) Visual methodologies , London; Sage, s. 240 
17 Rose, Gillian (2012) Visual methodologies, 3rd edition, London; Sage, s. 311 
18

 Alexander, Robin R, Participant observation, Etnography and their use in educational evaluation: A review of 

selected works, www.jstor.org, hämtad: 2013-04-05 
19 Ibid., 
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bestående men, som exempelvis tinnitus.  Om ljudet nådde över det normala antecknades 

detta ner (Notationsmaterial för klassrumskarta) även om ljud strax under det normala även 

kan beskrivas som störningar. Socialstyrelsen rekommenderar att ljudnivån inte bör överstiga 

35 dB under lektionstid för att skapa en behaglig arbetsmiljö, där en rapport från 2005 

beskrev att nivån under det året låg mellan 50 – 70 dB på skalan i klassrummen efter en 

undersökning gjord på mer än hälften av skolorna i landet.
20

  

Under (3) veckor spelade jag in ljud på samtliga av mina informanters lektioner, där jag sedan 

analyserade och kategoriserade materialet inför det andra steget i min metod, intervjuerna. 

 

1:8:4 Notation och Spektrogram 

Notationens tillvägagångssätt är baserat på mina anteckningar under observationstillfällena. 

Notation innebär att notera eller spåra, i detta fall decibelnivåerna för att sedan studera var de 

har varit som starkast i t.ex. ett klassrum. För att synliggöra detta, kan olika mätinstrument 

också användas, där jag valde en decibelmätare som verktyg för att mäta toner/ljudnivåer. 

Även de inspelade ljudens spektrogram visade när ljuden har varit som starkast, något som 

synliggörs med hjälp av redigeringsprogrammet Audacity vilket jag använde mig utav, för att 

redigera ljudens längd. 

Ett spektrogram åskådliggör ett mönster av frekvenser och intensiteter som förändrar den 

akustiska signalen över tid. Frekvensen visas längs med den vertikala axeln medan 

tidsförloppet visas längs med den horisontella axeln. Intensiteten indikeras genom svärta, där 

mer svärta innebär högre intensitet. De vertikala linjerna i spektrogrammet redovisar 

trycksvängningarna i luften som uppstår till följd av vibrationerna från olika ljudarter.
21

  

Grafik, alfabet, kodningssystem är några alternativ som kan användas för att skapa en visuell 

uppfattning om var ljudnivåer varit som kraftigast, där jag valde att arbeta med kartdiagram 

över klassrummen jag gjorde mina observationer i. Diagrammets innehåll beskriver en grafisk 

bild var ljudnivåerna varit som lägst och starkast under en specifik tid, där jag i min 

undersökning även lagt till forumet för inspelningen, d.v.s. klassrum och i vilken ordning 

                                                             
20

 statens folkhälsoinstitut, uppslagsverk barn och unga – buller i skolmiljön, miljöhälsorapport (2005), hämtad: 

13-04-19, www.fhi.se  
21 Goldstein (2007), Sensation and Perception. Belmont: Thompson Wadsworth, s.28 
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(datum) de spelades in (se Bilagor, s.35). En mer detaljerad beskrivning av hur notationen 

som metod följdes upp, är vidare utvecklad i Tolkning och resultat avsnittet.  

 

Bild 1  

 

1:8:5 Halvstrukturerad Intervju 

En halvstrukturerad intervjuform beskriver vikten av att lyssna. Aktivt lyssnande – 

intervjuarens förmåga att lyssna aktivt till vad den intervjuade säger – kan vara viktigare än 

att specifikt behärska tekniken att fråga. Kvale nämner att det centrala är intervjuarens 

förmåga att lyssna till vad som är viktigt för intervjupersonen och på samma gång ha i minnet 

forskningsfrågorna.
22

 I stället för att göra intervjun till ett korsförhör genom att hela tiden fyra 

av frågor kan forskningsintervjun följa terapeutens exempel och utnyttja tystnaden för att 

driva intervjun vidare. En halvstrukturerad intervju innebär att hålla samtalet öppet likt det 

fenomenologiska idealet, att lyssna utan förutfattade meningar och tillåta den intervjuade att 

beskriva sina upplevelser utan avbrott för intervjuarens frågor.
23

Min intervjuguide är därför 

uppbyggd av en icke strukturerad modell, för att skapa en neutralt objektivt social verklighet 

av informatörens livsvärld.
24

  

 

                                                             
22

 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund; studentlitteratur, s.126 
23

 Ibid.,  
24 ibid., s.146 
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1:9 Teori och Tolkningsram 

1:9:1 Semiotik 

Semiotiken är ett begrepp som står för studiet av tecken och teckensystem.
25

Ett tecken kan 

sägas vara någonting som står för något annat – dvs. någonting som producerar mening, 

exempelvis bild, ljud eller text.
26

Asplund talar om iakttagelser genom hörseln och om man 

stryker dess begynnelsefas så kommer det heller ingen fortsättning. Han menar att processen 

är världstillvänd och beroende av konkreta sinnliga iakttagelser.
27

Konnotation innebär att 

associera, där konnotationen fångar upp de tecken till dem som använder eller tar del av det. I 

Brynte och Olssons text nämner Bjurström och Lilliestam att ljud inte föreställer något, men 

att det fortfarande har en innebörd och denna är mer öppen för tolkningar.
28

Inom semiotiken 

innebär denotation det tecknet pekar ut, där tecknet i min undersökning är ljudet. 

Denotationen ska peka ut tecknets betydelse eller uppenbara avbildning, där ljud inte kan 

framställa en klar bild av något, tydliga denotationer för ljud är alltså inte definitiva utan 

mentalt definierbara(se 3:1 Analys av intervjuerna, s.20).
29

Det finns ingen efterhärmning eller 

metafor som är sådan att frågan ”Hur låter den och den ljudsekvensen?” skulle kunna framstå 

som utömmande och slutgiltigt besvarad.
30

  

Index och kausalt lyssnande, vilka är varandras motsvarigheter, är begrepp jag använt mig 

utav inom tolkningsramen i resultatavsnittet (se Tolkning och resultat). Som jag nämnt 

tidigare i metodavsnittet, ansåg jag kausalt lyssnande vara användbart, för att ta reda på vilka 

inspelade ljud det var som stod sig i relation till stressbegreppen. Mina och informanternas 

erfarenheter och tolkningar av de inspelade ljuden, skänkte mig genom kausalt lyssnande, nya 

utvalda ljud som anknöt till min undersökning.  

Begreppet index tillhör en trikotomi (teckenbegreppssamling) myntad av Charles Sanders 

Pierce där de två andra begreppen ikon och symbol även ingår. Index är tecken av något annat, 

                                                             
25

 Lindgren, Simon (2009), Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Liber AB, Malmö, s.62 
26 ibid., s.63 
27 Asplund, Johan (2003), Hur låter åskan – förstudium till en vetenskapsteori, bokförlag: Korpen, Göteborg, 

s.37 
28 Brynte, Natalia och Olsson, Matilda (2006), Se och hör! – symbolvärdet och meningen med kommunikation, 

Lund, universitet, s. 37 
29

 ibid., 
30 Asplund, Johan (2003), s.40 
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eller snarare ett tecken i ett samband med någonting annat. Rök är t.ex. ett indexikalt tecken 

på eld, där rök förknippas med eld.
31

 

 

1:9:2 Semiotiskt lyssnande och kategorisering  

När perioden för inspelningen av ljudet var avklarad krävdes det reducering av data. Denna 

process gjordes med hjälp av semiotiken och kausalt lyssnande. Semiotik betyder läran om 

tecken och koder där begreppet tecken är väldigt brett. Dessa kan appliceras på bilder, text 

och ljud.
32

 Danesi menar att ett tecken kan vara vad som helst vilket hänvisar till något annat 

än sig självt.
33

  

Gärdenfors och Friberg har gemensamt format en modell baserad på de semiotiska 

principerna där analyser av ljud i datorspel var deras ändamål.
34

  

Modellen var utvecklad efter McCloud som ursprungligen tog fram den för att kategorisera 

visuella stilar i tecknade serier.
35

 Enligt Gärdenfors har ljud och musik stora likheter med det 

bildspråk vi använder oss av dagligen. Vi tänker inte på de gemensamma överenskommelser 

som gör att vi förstår hur piktogram, symboler, ikoner och index ska tolkas, där vi på samma 

sätt lyssnar och förstår mening i ljud och musik, även om ljudspråket inte lika utvecklat som 

bildspråket.
36

 Innehållet av Gärdenfors modell, för analysering av ljud och musik är uppdelad 

i tre kategorier; Kausalt-, Semantiskt- och reducerat lyssnande.  

Kausalt lyssnande motsvaras semiotiskt av index och beskrivs av Gärdenfors som när vi 

lyssnar efter ljudets källa – orsak och verkan. Vad är det som låter? Frågan kommer sig av att 

vi tolkar ljud utifrån våra tidigare erfarenheter. Semantiskt lyssnande innebär att vi söker efter 

mening i ljud, det talade språket är ett exempel, liksom Morsekoden. Gärdenfors menar att 

semantiskt lyssnande uppstår när vi ställer oss frågan; vad betyder det här ljudet? Reducerat 

                                                             
31

 Stam, Burgoyne, Flitterman-Lewis (1992/1995), s. 4 - 6. 
32 Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert Z Nordström, Örjan Roth-Lindberg (red.) (1985),  

Uppslagsbok i Bildanalys – Teorier. Metoder. Begrepp, Malmö: Gidlunds Bokförlag, s. 292 - 293. 
33 Danesi, Marcel (2004). Messages, Signs, and Meanings. A Basic Textbook in 

Semiotics and Communication Theory. Toronto: Canadian Scholars’ Press Inc, s.4 
34 Gärdenfors, Dan (2006). ‘Playing with auditory interfaces’, I: Mossberg, Frans (red.) Rapport nr. 3, Operativa 

ljud, Skrifter från Lyssnande Lund Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet, s.25-42 

35
 McCloud, Scott (1993) Serier - Den osynliga konsten, Stockholm: Epix Förlag AB, s. 5 

36 Gärdenfors, Dan., s.25 - 42 ‘ 
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ljud är när vi lyssnar efter ljudets kvalitéer, utan att fundera på ljudkällan. När vi bestämmer 

estetisk kvalitet på ljudet och musiken lyssnar vi reducerat.
37

  

 

1:9:3 Bakgrund och beskrivning av stressorer 

Någon enhetlig definition för stress finns inte, uttrycket uppfanns av den ungersk – 

kanadensiska läkaren Hans Seyle på 1930 – talet.
38

 Seyle beskrev kroppens ospecifika 

uppvarvning som svar på en påfrestning eller utmaning vilken som helst. Denna uppvarvning 

kan vara viktig för överlevnaden.
39

 Han menade att man får samma kroppsliga reaktioner 

oavsett vilka påfrestningar man blir utsatt för något som senare döptes till termen stressorer.
40

 

”En stressor är den situation som fungerar som stimuli till att det uppstår krav på en person, 

en grupp eller en organisation.
41

 Stressorer kan även kallas för stressituationer eller 

stresstimuli, vilka är händelser som leder till stressresponser. Almén menar att stressorer kan 

vara”… händelser utanför individen, i den yttre miljön (yttre stressorer), lika väl som 

händelser hos individen” (inre stressorer).
42

 Lerjestad menar att en stressor är någonting som 

gör en människa stressad, där det finns rädslor bakom en aktuell reaktion. Han menar att 

rädslan gör att en mängd stressorer skapas, vilket leder till att stressreaktioner startas med allt 

de för med sig. Om man blir av med en grundläggande rädsla kommer man inte vara stressad 

av 10 olika saker som stressade en tidigare.
43

 Vad som räknas som en stressor är omöjligt att 

svara på eftersom det är den enskilde individen på basis av tidigare erfarenheter som avgör 

om situationen är farlig, hotfull, lockande eller krävande Vad som triggar igång vår stress är 

med andra ord högst individuellt.
44

  

                                                             
37 Ibid.,  
38 Scenström, Ola (2010), Vad framkallar stress? hämtad: 13-04-19, 

www.mindfulnesscenter.se/blogg/vad-framkallar-stress  

39 Theorell, Töres (2012), Psykosocial miljö och stress, Lund Studentlitteratur AB, s.39 
40 Jonsson, P. (2005) Stress vid kriser – Grundläggande psykotraumatologi och praktisk krishantering. 

Stockholm: Nätnavet AB, s.14 
41 Jonsson, P. (2005) Stress vid kriser – Grundläggande psykotraumatologi och praktisk krishantering. 

Stockholm: Nätnavet AB, s.13 
42 Almén, N. (2007) Stress och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Lund: 

Studentlitteratur, s.29 
43

 Lerjestad, J. (2005) Stress = rädsla: En människa utan rädslor blir aldrig stressad. Stockholm: Ekerlids 

Förlag, s. 43 
44 Stressorer och stressresponser, hämtad: 13-04-27  

http://varvaner.wordpress.com/fysiologi/nervsystemet/stressorer-och-stressrespons/ ) 
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1:9:4 Inre och yttre stressorer 

För att förtydliga begreppet stressor ytterligare, anknyter jag till vad som tidigare beskrivits, 

som den inre och yttre stressen. En kombination av dessa skapar i de flesta fall stress hos 

individen, där din tolkning av omvärlden får dig att reagera, antingen i lägre eller högre 

omfattning. Tänk dig att du är utsatt för en mycket påfrestande miljö med intensivt ljus och 

kraftigt buller. Det är en yttre stressor. En vanlig inre stressor är att förknippa sin självkänsla 

med prestationer eller vad man gör för andra.
45

 En person kan exempelvis reagera olika på 

ljud och buller, eller att en nybörjare i skidbacken blir stressad av barnbacken medan en van 

åkare blir uttråkad.
46

 

 

1:9:5 Ljud och buller 

Fysiskt sätt är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Ur psykologisk synvinkel är ljud en 

sinnesupplevelse (perception). Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, d.v.s. ljud som 

människor känner sig störda av och helst vill slippa.
47

 Buller kan vara tröttande, stressande 

och påverka prestationsförmågan, men också ge reaktioner som ökad hjärtfrekvens, högt 

blodtryck och utsöndring av stresshormoner. Buller kan också göra det svårt att samtala och 

öka risken för olyckor på grund av att man inte hör viktiga ljud.
48

 Hur olika människor 

påverkas av buller och höga ljudnivåer skiljer sig från individ till individ. I allmänhet anses 

dock barn, hörselskadade och äldre vara de känsligaste grupperna i samhället med avseende 

på buller. Det kan här även vara på sin plats att påpeka att ett buller inte behöver vara skadligt 

för hörseln.
49

  

 

 

 

                                                             
45

 Ydrén, Johan, Stress, Psykoterapi och utbildning, www.johanydren.se 
46

 Ibid., 
47

 ibid., s.15 
48

 Arbetsmiljöverket, (2012) Bort med bullret – En bra ljudmiljö lönar sig, Danagård LITHO AB, Ödeshög, s.3 
49 Aggebrandt, Peter,(2008). Vad gör skolan åt bullerproblem? Inst. För Naturgeografi och Kvartärgeologi, 

Stockholms Universitet, s.3 
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1:9:6 Ljudmiljö och absorbenter 

Inlärningen i skolan sker i hög grad genom hörseln och hörselminnet. En god ljudmiljö är 

därför nödvändig för en effektiv undervisning och för att elever och lärare skall kunna trivas 

och arbeta koncentrerat under en längre tid.
50

  

Plötsliga ljud verkar distraherande och vänder uppmärksamheten från den pågående 

uppgiften, till ljudkällan. Mer eller mindre konstant buller med låg nivå samt lågfrekvent 

”dovt” buller kan ha sömngivande effekt. Dessa faktorer leder, tillsammans eller var för sig, 

till att koncentrationsförmågan minskar.
51

  

När vi talar om ljudmiljön i klassrum handlar det ofta om dels direktljud, ljud som går direkt 

mellan lärare och elever. Vi talar också om ljud som reflekteras på taket och väggarna. Vidare 

finns s.k. sena reflexer, efterklang som kan påverka taluppfattning negativt. Ett sätt att angripa 

problemet med efterklangsljud kan vara att använda ljudabsorbenter.
52

  

Med hjälp av ljudabsorbenter blir efterklangstiden kortare där ljudtrycksnivån på avstånd från 

källan sjunker. Även om den mätbara effekten av de ljudabsorberande åtgärderna inte är så 

stor, upplevs ljudklimatet ofta behagligare till följd av att efterklangstiden minskar. Det blir 

lättare att samtala och urskilja varifrån ljudet kommer, vilket bidrar till att öka trivseln och 

minska bullrets tröttande verkan i arbetet.
53

  

Ljudabsorptionsfaktorn för ett material, i ett givet montage och med en given tjocklek, 

definieras som förhållandet mellan den energi som absorberas av väggen eller passerar genom 

väggen och den infallande ljudenergin. Absorptionsfaktorns storlek varierar mellan 0 vid total 

reflektion och 1 vid total absorption. Absorptionsfaktorn är nära noll för hårda styva ytor, till 

exempel betong, kakel, putsad tegel eller lättbetong. Den är som högst för mycket porösa 

material såsom mineralull och vissa textilier.
54

  

 

 

                                                             
50 Boverket och Arbetarskyddsstyrelsen, (2005). Att se, höra och andas i skolan, Gummessons Tryckeri AB, 

Falköping, s.50 
51 Ibid., s.51 
52 Aggebrandt, Peter., s.10 
53 Johansson, Bengt (2002). Buller och bullerbekämpning, Arbetsmiljöverket 4:e uppl. Danagårds Grafiska AB, 

s.91 
54 Johansson, Bengt (2002). Buller och bullerbekämpning, Arbetsmiljöverket 4:e uppl. Danagårds Grafiska AB, 

s.80) 
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1:9:7 Ledarskap 

Klassrummet är elevernas och lärarnas arbetsplats. I sin studie av klassrummet som 

arbetsplats konstaterade den amerikanske pedagogen Philip Jackson (1968) att klassrummet är 

en ”crowded” (myllrande) arbetsplats. Det innebär att det är många som skall samsas om en 

liten yta. Det fysiska handlingsutrymmet i klassrummet är litet och det medför att aktiviteten 

på en arbetsplats (bänk) kan störa aktiviteten på en annan arbetsplats.
55

 

I Stensmos Ledarskap i klassrummet, beskriver Walter Doyle hur organisationen i ett 

klassrum kan vara och vad lärarens huvuduppgifter är:  

1. Att vägleda lärande och 

2. Att upprätthålla ordning. 

Den första uppgiften innefattar ämneskunskap och kunskap om den kognitiva läroprocessen. 

Den andra uppgiften innefattar kunskap om klassrummets socialpsykologi, den sociala 

läroprocessen och effekterna av olika ledarstilar.
56

  

Good och Brophy tar i arbetet Looking in Classrooms (2002) upp två aspekter på CM 

(Classroom management): att förebygga och att reagera. De menar att effektivt ledarskap i 

klassrummet främst består i att förebygga uppkomsten av problem snarare än att agera när 

problemen uppstått. Det förebyggande arbetet fokuseras på utveckling av regler och rutiner 

samt undervisningsmetoder som främjar elevernas självkontroll och inte beror av lärarens 

yttre kontroll.
57

  

 

2. BEARBETNING OCH ANALYS 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för processen av intervjuerna tillsammans 

med mina informanter och vilka moment dessa innehöll. Eftersom intervjuerna är anonyma 

kommer ingen av deltagarnas namn att nämnas, utan jag kommer benämna dem som 

informant A, B, C och D eftersom dem var fyra stycken till antal.  

                                                             
55

 Stensmo, Christer (2010) Ledarskap i klassrummet, Studentlitteratur AB, Lund, s.27 
56

 Ibid., s.16 
57 ibid., s.17 
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Innehållet i intervjuguiden var uppdelad i två block, innehållande åtta frågor och sex ljudfiler 

där resultatet av intervjuerna förhoppningsvis skänkte mig svar om frågeställning och syfte. 

Jag träffade varje informant en gång för intervju efter observationerna, som pågick i 3 veckor, 

där varje intervju var beräknad att pågå under ca 45 min.  

Med analysen vill jag visa på de mönster och eventuella meningsskiljaktigheter som framkom 

av intervjuerna och om detta överensstämmer med frågeställning och syftet.  

Under processen för transkribering av ljudmaterialet följde jag semiotikens tankegångar, där 

ljudet har en innebörd (konnoterar), men kan associeras fritt och därmed är svårdefinierbar, 

där denotationen av ett sådant ljud är individuellt hos människan (se 1:9:1 Semiotiken och 

läran om tecken).  

Jag valde att lyssna och anteckna ner varje intervju i den ordningsföljd jag även haft möte 

med mina informanter, A, B, C osv. Jag använde begreppen från tolkningsramen som stress, 

ljud/buller, förebyggande metoder (ledarstilar och absorbenter) som stöd för att fokusera på 

det som var av störst intresse för min undersökning. 

 

2:1 Analys av intervjuer 

Inom intervjuforskningen talar man om narrativ analys, att se intervjun som en form av 

berättelse med tonvikt på tidstruktur, sociala struktur och meningsstruktur.
58

 Intervjuforskaren 

kan vara uppmärksam på eventuella berättelser såväl under själva intervjuandet som på analys 

– och rapporteringsstadierna.
59

 I min studie vill jag dock tillägga att fokus ligger både på 

upplevelser hos olika individer, men även lärarens relation till ljudets stimuli och dess 

meningsskapande.  

2:1:1 INFORMANTA: Frågorna 

A har arbetat som bildlärare i sammanlagt 15 år. Hon ansåg att bilden är ett ämne där man ska 

kunna ”småprata lite under tiden eleven arbetar… det behöver inte vara strikt tyst på mina lektioner”. Hon 

beskrev dock ”repeterande ljud som kommer igen” som irriterande och när någon elev sitter och 

retar upp sina klasskamrater så det blir en irriterad stämning ”sådär onk onk”, något hon hade 

upplevt tidigare under morgonen. En sådan situation kan få med sig en hel grupp vilket skapar 

                                                             
58

 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund; studentlitteratur, s.181 
59 ibid., 
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ett avbrott i undervisningen och upplevs som ”ett störningsmoment”. Men småprat, ”brus är ganska 

trevligt… det är dem plötsliga ljuden som kan vara mycket störande”. Vi började tala om storleken på 

grupper och om det var stor skillnad på ljudnivå om man hade en större grupp än en mindre? 

A menade att ”är det 30 barn får man flyga runt… då handlar det inte bara om ljud men om så många 

behöver hjälp så blir man säkert känsligare för ljudet också och man är i större behov av att skapa ordning”. 

Ingen av informanterna har känt att de behövt ta ledigt eller sjukskriva sig på grund av ljud 

eller buller.  

Jag ställde frågan om man som ledare för en grupp kunde använda sig av olika metoder för att 

skapa en god atmosfär i klassrummet? A; ”när man som lärare höjer rösten, lägger man även ribban… 

men om man själv dämpar rösten märker jag att eleverna också gör det”. Ibland får man helt enkelt gå på 

”magkänsla, att nä nu funkar inte det här”. Vi kom båda fram till att skrika var det sämre 

alternativet, ”relationen lärare elev är viktigt det är ett jobb, där det gäller att inte ta saker för personligt… 

men att förtydliga att jag är läraren och du är eleven tror är nog bra ”. Jag frågade A; om det går att 

förebygga buller genom omstrukturering av klassrummet? A; ”i den lilla bildsalen, bad jag om 

ljudisolering i taket för ljudet studsade… sen har jag flyttat om bänkarna för att skapa lite mer avstånd mellan 

eleverna”.  

2:1:2 INFORMANT B: Frågorna 

B har arbetat som bild – och SO lärare i 11 år, både på grundskolan samt gymnasiet. 

Informant B upplever främst ”höga röster” som störande men att det också kan vara ”hög musik”. 

Hennes upplevelse av riktigt höga ljud, är att ”det gör ont, även om det inte påverkar en fysiskt, är det 

svårt att samtala… och svårt att koncentrera sig”. Under vår diskussion nämner B att hon har arbetat 

på en skola där det var så dålig akustik och hårda väggar att hon nu hade en hörselnedsättning. 

När vi kommer in på förebyggande ledarskap säger B att det ”kan vara att prata lågt, sätta på lugn 

musik eller hyssja… det sämsta är väl att gasta då man bidrar till att höja tempot”. B tror att man genom 

erfarenheter av åren som gått ”plockar från taktiker beroende på situation”, att vara auktoritär kan 

fungera för vissa men inget som tilltalar henne, ”att leda med små medel” är något som hon 

använder sig av vilket är ett sätt ”att hålla själv… hörselmässigt”. Jag frågade om det fanns någon 

typ av gemensam överenskommelse mellan lärare och eleverna? ”Ja, absolut! Det tar ju ett tag 

vinna varandras förtroende, för att sedan bygga på det och därmed sänka t.ex. ljudnivån”. B hejdar sig för 

ett ögonblick och säger; ”det ska ju förstås finnas en dialog, eftersom ämnet är uppbyggt så”. När vi 

vidare diskuterade arbetsmiljön och hur man kan förebygga buller genom omstrukturering av 

klassrummet, nämnde B; ”att hon smällt upp äggkartonger på väggarna och möblerat om”. Vidare 
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berättade hon; ”att det är viktigt med feedback för att kunna påverka miljön, men att det inte är så lätt att 

förändra saker ibland”.  

2:1:3 INFORMANTC: Frågorna 

C hade arbetat som bildlärare i 6 år. Innan arbetade han som SO lärare i 16 år men ville även 

arbeta med bild av personligt intresse. När vi talar om störande ljud i klassrummet svarar C; 

”det beror lite på var man var man är i lektionen”. C menar att när man har genomgång ska det vara 

tyst, för det krävs inte särskilt mycket ljud då för att det ska vara störande, rent av irriterande. 

Informant C berättar till skillnad från de tidigare informanterna att han höjde rösten istället för 

att sänka den, något han var medveten om var fel, ”när väl lektionen har kommit igång är jag mer 

tolerant”. C berättar; ”jag vill ha ett tydligt avslut på lektionen, de ska städa och sedan invänta på sin plats 

tills jag säger att de kan gå”. När jag frågar hur B upplever buller på arbetstid säger han att; ”är det 

rörigt men det ändå arbetas är det något positivt, men om jag känner av en oro, osäker på att dem inte jobbar 

blir jag irriterad”. Jag frågade om han märker av den skillnaden? ”Om jag upplever en oro så säger ja 

ifrån”. C ansåg att musik i kombination med hög ljudnivå i övrigt kunde vara stressande; 

”speciellt om jag tycker musiken eleverna lyssnar på är dålig, (skratt)”. Vi fortsätter diskutera ledarskap 

och B nämner; ”jag försöker att inte vara auktoritär och följer ingen specifik modell heller – de rutiner jag 

har är viktiga för mig. Tydlighet och planering är viktigt och det är därför genomgången är viktig – att vara 

medveten om vad jag gör”.  Vi fortsätter med frågan om det går att omstrukturera i klassrummet 

för att underlätta buller nivåer? B svarar att han inte ”gör si eller så” men att dem på hans förra 

arbetsplats ”satte upp specialabsorberande design i studiohallen för att göra det behagligare… det var både 

form och funktion i ett”. I bildämnet ansåg B det vara ”naturligt att sitta i grupp och att man har en 

arbetsyta – där man i andra ämnen som SO strukturerar om annorlunda”.  

2:1:4 INFORMANT D: Frågorna 

D har arbetat som bildlärare på skolan sen februari, en mycket kort period om man jämförde 

med de tidigare informanterna. D utexaminerades även från Konstfack under början på våren 

2013. D; ” när ljudnivån trappas upp och det blir skrikigare och skrikigare, där jag går in och ska försöka 

säga något – överrösta, då kan det bli värre om eleverna då ska överrösta mig igen”. D ansåg att musik 

under lektionstid var bra då ”folk satt tysta, men då krävs det att de kommer in i något arbete, som i trans, 

monotomt… men så skriks det ibland ändå”. Vi kommer hastigt in på ledarskap och planering 

”förberedelse är viktigt, men det måste vara konkret och tydligt och inte för mycket prat, något jag har märkt”. 

Att saker och lokaler fanns tillgängligt var också ämnen upplevelser av olika scenarion kunde 

vara när; ”vissa ljud i samband med en dålig attityd och när man upplevt höga ljud under en längre period… 
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hjälp mig… jag behöver hjälp… där man själv behövt höja rösten. Då blir jag trött i skallen och tänker att så 

här kan jag inte ha det”. När känner du att ljudnivån blir för hög då, var går din gräns? D; ”det 

finns ju olika nivåer i olika sammanhang, om de jobbar accepterar jag en helt annan ljudvolym, då handlar det 

mer om vad som sägs och på vilket sätt”. D ansåg att det var som mest störande när han själv inte 

fick någon respons. När han ville att eleverna skulle lyssna men behövde ”upprepa sig”, då blev 

han irriterad. På frågan om ledarskap nämner D att han kan ”ha en tendens att bli lite för mycket 

kompis med sina elever, vilket är en skit modell”. Vi resonerade kring att det kunde ha med att vara ny 

inom läraryrket ”jag har ju alltid varit elev och har ett sätt att röra mig i klassrummet, tror att jag 

fortfarande har lite elevaura runt mig, det är samma rum men man ska vara en annan person liksom”. 

Auktoritär anser D inte behöver vara ett dåligt ord, ”det behövs auktoriteter, för det behövs riktlinjer”. 

D; ”skulle jag få möjlighet att bo in mig i ett ställe, kan man ingjuta det i eleverna, men nu arbetar jag bara här 

en dag i veckan och har inte koll på allt jag behöver”. D menar att hans oro även är något eleverna 

känner av. Vidare frågade jag D om vilka anpassningar han gjort i klassrummet för att 

förebygga buller? D; ”situationsmässigt får man säga tyst typ hela tiden… praktiskt flyttar jag ibland om 

elever men det är inte alltid det blivit bättre, det är ju lite mer drag i bildämnet speciellt om man arbetar med 

skulptur, verktygen osv”.  

 

2:1:5 Block 2 i intervjun; Elicitering av ljud  

I det andra blocket, under intervjutillfällena lyssnade vi på de inspelade ljudfilerna som valdes 

ut till följd av observationerna och notationsmodellen i skolans klassrum. Notation innebär, 

likt semiotiken att tyda, spåra eller notera tecken, inom musiken och ljudet som exempelvis 

buller.  Metoden elicitering av ljud (se Metodavsnittet, s.9) skänkte mig, baserat på 

informanternas svar under det andra blocket, en djupare förståelse för vilka ljud som faktiskt 

uppfattades som påfrestande för dem under lektionstid. Detta visade sig vara högst subjektivt. 

En informant uttryckte att ett ljud kunde vara väldigt störande medan en annan ansåg att 

ljudet inte alls var det osv.  

Detta svarsmaterial användes också i en gestaltningsdel där syftet var att inför besökarna 

spelas upp som ljudinstallation på Konstfacks vårutställning under maj 2013. (läs mer, Visuell 

gestaltning, s.29) 

Ljudfilerna var uppdelade i sex stycken till antal, alla med olika namn och längd. Jag ville 

veta vad lärarna hörde, vad dem såg och hur ljudet fick dem att reagera?  Alla ljudfilerna vi 

lyssnade på under intervjuerna är inte redovisade i min uppsats, då några av de sex ljudspåren 
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inte bekräftades som störande av informanterna och där vissa ljud helt enkelt inte skapade 

diskussion, vilket märktes i ett tidigt skede. Vilka ljud som hade störst relevans för min 

undersökning finns även konstruerade som diagram enligt den notationsmodell jag använt 

mig av som metod(se Bilagor). 

 

2:1:6 Informant A 

Efter att det första ljudet spelats upp anknöt vi till den tidigare diskussionen om repetering 

och att ljudfilen var ett typ exempel på ett repeterande och störande ljud, ”retsticke fasoner” 

eftersom det var riktat till en annan person tyckte A. Det andra ljudet kopplade A till en 

”städsituation”, vilket hon antydde att där fanns det ”utrymme att tappa taget” för en stund. 

A tycker att man är mer tolerant i slutet på en lektion eftersom det är 5 – 10 min där 

städningen leder till ökad ljudvolym, vilket var helt naturligt. I ljudfil tre svarade A på ett 

liknande sätt, att hon upplevde ljudet som ett ”arbetsljud” vilket inte var störande för henne. 

Däremot var fil fyra enormt påfrestande; ”Nej, nu får ni ta´t lugnt” var hennes reaktion, det 

kändes som det var lite körigt där”. Ljudet var från en lektion med många elever där 

bullernivån hade varit konsekvent under längre perioder. När vi lyssnade på det femte ljudet 

märkte jag att reaktionen kom efter en stunds lyssnande, tills A sa; ”är det någon som äter, 

tar av plasten från en fralla eller något”? Ljudet framkallade ett prasslande ljud som A 

upplevde som störande; ”Det var ett så underligt ljud så det skulle jag reagera på”. Det sista 

ljudet vi lyssnade på upplevdes av A som musik från en ”elev med musik i hörlurana” eller 

”musik från en av replokalerna bredvid där man hade lektion. Båda ansågs vara störande men 

att den sistnämnda var ”ett ljud man inte kunde göra något åt”. Självklart var det ett störande 

ljud både för lärare och elever men skolan inte hade resurser för ordentliga replokaler. 

”Dunket stör vissa och andra störs av det mindre”.  

 

2:1:7 Informant B 

Det första ljudet upplever B som irriterande, någon som maler på så där är ju självfallet 

irriterande. Andra ljudet; Hur upplever du det? B; ”Enormt störande och farligt”. Hon la 

märke till att ljudet skedde i den lilla bildsalen, vilket hon ansåg var en otroligt irriterande 

plats att hålla lektion på, även om hon bara var där en gång i veckan. För att relatera till 

informant A, ansåg B att ”arbetsljud” inte var påfrestande, utan snarare skrik och plötsliga 
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ljud som upplevdes som mest störande. Därmed var spår fyra oerhört svårt att lyssna på, ” att 

arbeta i en helklass på 30 elever förstår jag inte… har prövat det och det går inte alls bra”. 

”När man arbetar på gymnasiet har du inte samma ordningsproblem som på grundskolan 

vilket är rätt skönt, lite lugnare kanske”. 

 

2:1:8 Informant C 

C reagerade på det första ljudet; ”det låter inte som arbetsro – verkar vara ganska oroligt”. Jag 

frågade om han tyckte det upplevdes som påfrestande? ”Ja, det skulle jag… att säga till och 

be dem fortsätta jobba”. Det andra ljudet upplever C inte som lika påfrestande ”jag tolererar 

mer när det städas”. Ett mekaniskt repeterande ljud upplever C nästa ljud och vara, ”även om 

det är svårt att definiera”, så var repetitionen av det stressande. Vi gick vidare i intervjun och 

lyssnade till det fjärde ljudet. C; ”Det här låter som Gröna lund och spöktåget (skratt), det 

där skulle jag bli väldigt påverkad av om jag fick lyssna till det”. Det femte ljudet upplevdes 

inte som lika störande ”det lät som någon som vecklade upp ett papper” men C skulle 

reagerat om det hade pågått under en längre tid. När vi lyssnade på det sista ljudet 

kommenterade han; ” Det där var jag inte så förtjust i, lät plåtigt och skiftade sekvenser. Inte 

min typ av musik”. Återigen anknöt vi till musik som var dålig eller bra, men att kvalitén på 

musiken också vägdes in om det var störande eller inte och detta var ”dålig kvalité”.  

 

2:1:9 Informant D 

Det första ljudet ” hör jag en diskussion, ah relationer skittröttsamt (suck), de borde prata om 

tapetklistret istället (skratt)”. D menar att det ”känns som något sorts mellanljud, ligger 

frekvent, på gränsen men ändå pratnivå”. Vi kom fram till att det inte var störande förutom 

någon som ”ropar på läraren eller vill ha uppmärksamhet från sina kompisar” och det störde 

honom. Det andra ljudet ansåg D inte vara störande utan beskrev det han hörde ”de måste 

buffa på varandra, komma i kontakt med varann”. Återigen kände D att det ”mest var 

attityder” av vana vet man att ”så är det, man köper det”.  När det fjärde ljudet spelades upp 

upplevdes samma reaktion som med dem tidigare informatörerna. D ansåg det vara ”extremt 

störigt” men att många elever skapar höga ljud beroende på när händelser sker i klassrummet.  
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3. TOLKNING OCH RESULTAT 

3:1 Tolkningsram av bearbetning och analysavsnittet 

I arbetet med bearbetningen har jag lagt märke till överensstämmande mönster i diskussioner 

och informanternas svar, där både likheter men även olikheter uppmärksammats. Jag är även 

intresserad av att kunna koppla svaren till mina valda teorier samt tidigare forskning och om 

det går att jämföra dessa med resultatet i undersökningen.  

Jag börjar med att dela upp intervjuguidens åtta frågor till tre kategorier, där jag namnger dem 

”Hur vi upplever konstruktionen av ljud och buller olika”, ”Förebyggande ledarskap” och 

”Hur rummet är organiserat”, i den ordningsföljden, utformad för min frågeställning och 

syftet.  

Jag kommer även att kort redogöra för notationens och eliciteringens tillvägagångssätt och 

resultatet som framkom av denna metod; vilka yttre stressorer i form av buller påfrestar 

bildläraren och hur är dem konstruerade, samt hur kan man förebygga, med vilka medel, för 

att undvika att utsättas för påfrestning och stress. Avsnittet innehåller slutligen en presentation 

av den gestaltande delen och resultatet av de ljud som ansågs vara mest påfrestande, efter 

samtalen med mina informanter. 

 

3:2 Hur vi upplever konstruktionen av ljud och buller  

De tre första frågorna i intervjuguiden, tar upp ljudet och bullrets beskrivning och påverkan, 

där dem utifrån tidigare erfarenheter beskrev hur de upplevt ljud och buller under lektionstid. 

Ljud är ett stimuli där informanterna beskrev konnotativa ljud som ”plötsliga skrik” och 

”repeterande ljud” som påfrestande, speciellt när dessa succesivt stagnerade och upplevdes som 

outhärdliga. Plötsliga skrik verkar distraherande och vänder uppmärksamheten från den 

pågående uppgiften, till ljudkällan. Mer eller mindre konstant buller med låg nivå samt 

lågfrekvent ”dovt” buller kan ha sömngivande effekt. Dessa faktorer leder, tillsammans eller 

var för sig, till att koncentrationsförmågan minskar.
60

  

Informant A upplevde kombinationen av en specifik situation, med ett samtidigt buller, som 

mycket irriterande då hon uppfattade detta vara riktat till en annan person. Här beskrivs index 

                                                             
60 Boverket och Arbetarskyddsstyrelsen, (2005), s.50 
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där läraren, genom att enbart lyssna till ljudet, upplever det vara riktat från en person till en 

annan utan att faktiskt ha varit med vid själva händelsen. Att lyssna kausalt, vilket är 

motsvarigheten till index, är generellt huvudtypen för hur alla människor lyssnar när vi 

relaterar till ett ljud man känner igen. Vad är det som låter? Gärdenfors beskriver att vi lyssnar 

efter ljudets källa, där människan tolkar ljudet utifrån ens tidigare erfarenheter.
61

 

Informant B ansåg att riktigt höga ljud; ”gjorde ont, även om det inte påverkade henne fysiskt, var det 

svårt att samtala och koncentrera sig”. Som svar på min frågeställning upplevdes den verbala 

konstruktionen av ljud som påfrestande av informanterna och inte i första hand de materiella, 

exempelvis ihop slag av bänkar.  

Här bör man nämna att även om ljud och buller i de flesta fall ansågs som påfrestande för 

informanterna, behövde det inte nödvändigtvis leda till stress. Min iakttagelse var ofta att 

kombinationen av flera yttre faktorer fick informanterna att känna sig otillräckliga, där ljudet i 

vissa fall kunde fungera som en utlösare, något som till viss del beskrivs av informant C och 

D. Några uttryckte också tidsaspekten som en naturlig del i huruvida buller uppfattades som 

stressande eller enbart påfrestande. Ingen av deltagarna hade behövt ta ledigt eller sjukskriva 

sig på grund av buller.  

Människan tolkar alltså ljud utifrån våra sinnen där ljud har större associationsmöjligheter än 

bilder, därför ljud möjligtvis är så svårt att definiera. Som jag nämnt tidigare är det högst 

subjektivt och omöjligt att bestämma vad som är oönskat ljud för enskilda personer. Ljudet 

skapar konnotationer, fångar upp tecken till dem som använder eller tar del av det, där 

Bjurström och Liljestam även anser i Brynte och Olssons text, att ljudet inte föreställer något 

även om det är mer öppet för tolkningar. Denotationens funktion ska peka ut tecknets 

betydelse eller uppenbara avbildning, där ljud inte kan framställa en klar bild av något.
62

  

Under analysen av det andra blocket blev detta faktum, även synbart för mig, då många av 

svaren jag fått var så olika.  

Den andra ljudfilen skapade delade uppfattningar bland informanterna; A ansåg att det var ”en 

städsituation” vilket hon inte upplevde som störande medan B upplevde ljudet som ”rent av 

farligt” där hon även uppfattat att situationen tagit sin plats i den lilla bildsalen, vilken hon 

slapp arbeta i. Informant D såg det komiska i det och tyckte sig höra diskussioner om 
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 Gärdenfors, Dan (2006), s.25-42 
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Brynte, Natalia och Olsson, Matilda (2006), s.37  
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relationer bland eleverna, men att repetitionen av någons namn var störigt.  Det tredje ljudet 

var ”svårt att definiera” men stressande för informant C, där A återigen sett ljudet som ett 

arbetsljud d.v.s. godtagbart. Det femte ljudet skapade till viss del också 

meningsskiljaktigheter, även om både A och C var överens om att det varit störande, hade de 

olika berättelser om ljudet de just hört. A såg någon framför sig prasslandes med plasten på en 

fralla, där tanken att denne sedan skulle smula ner i klassrummet var desto mer 

skräckinjagande. B såg något sorts papper framför sig och såg det som störande om det hade 

pågått under en längre tid.  

 

3:3 Förebyggande ledarskap/stilar 

I fråga 4-5 var alla eniga om att ljudnivåerna i klassrummet i de flesta fallen utgörs av hur 

högt läraren själv pratade, ”man lade sin egen ribba”, så att säga. Informant A och D beskrev att 

lärare och elev begreppet var viktigt, man är där för att utföra ett jobb, där relationen bör hålla 

sig inom den ramen, ”att va kompis är en skitmodell”, uttryckte sig den ena. Informant B 

förespråkar; ”att leda med små medel, för att hålla… hörselmässigt” som en modell för att hålla ner 

ljudnivåerna. Sammantaget tolkade jag diskussionerna som att det var viktigare att man 

förstod sina roller, där man tids nog skapade trygga relationer och rutiner. För detta krävdes 

ofta närvaro både fysiskt och mentalt. Den goda relationen mellan lärare och elev riktar sig 

mot den kognitiva läroprocessen, socialpsykologin och den sociala läroprocessen, vilket är 

effektivare att uppnå genom val av ledarstil och kunskap.
63

 Good och Brophy nämner att 

effektivt ledarskap i klassrummet främst består i att förebygga uppkomsten av problem 

snarare än att agera när problemen uppstår.
64

  

 

3:4 Hur rummet är organiserat 

I fråga 6 - 8, delar jag upp kategorin i två uttryck; Sociala och praktiska åtgärder. Med sociala 

åtgärder refererar jag dels till ledarskapet men också hur det går att underlätta buller genom 

att ”flytta elever” till andra platser i klassrummet. Informant D ansåg inte att det var en bra 

metod att flytta vänner från vänner men ibland nödvändigt, även om det i vissa avseenden var 

till föga hjälp. Praktiska åtgärder innebär att strukturera om, i detta syfte, ett klassrum. Det var 
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främst med Informant A som diskussionerna om absorbering och isolering tog sin spets fullt 

ut. Hon hade själv gjort vissa åtgärder, som isolering i taket, vilket hade underlättat 

ljudnivåerna en del. Det framkom även att bildämnet naturligt förutsatte att man satte upp 

teckningar på väggarna, vilket också fungerade isolerande. Växter i fönster var inte möjligt att 

ha, då man prioriterade utrymmena för barnens/ungdomarnas arbeten.  

Diskussionerna om buller lyfte även diskussioner kring hur vi upplever absorbenter och om 

dessa underlättar för alla som ska vistas i ett rum. Det är självfallet omöjligt att svara på, 

eftersom upplevelsen och tolkningen av ljud är så pass subjektivt.  

 

3:5 Resultatet av att notera 

Notation innebär att spåra, notera eller mäta i ett auditivt syfte, där min undersökning, velat ta 

reda på vilka ljud som framträder som påfrestande, vad som även kallas för buller med ett 

enhetligt uttryck. Mitt intresse har även legat i om buller, vilket anses vara en stressor, skapat 

stress hos bildläraren under lektionstid i klassrummet? Min metod innehöll observationer, 

mätningar och Elicitering av ljud, användbara enligt notationens riktlinjer (se 1:8 Metod, s.9). 

De inspelade ljuden under observationstillfällena reducerades, med hjälp av Gärdenfors 

semiotiska modell, genom att lyssna kausalt. Motsvarigheten för detta är index där man söker 

sambandet mellan ett tecken och något annat.
65

 De inspelade ljuden kategoriserades, för att 

sedan användas under intervjuerna med mina informanter. För att bekräfta ljudens existens, 

har jag med hjälp av ljudens spektrogram tagit fram diagram, som visar längden och 

mätningar som gjordes under observationerna. Visuellt visar diagrammen de oredigerade 

inspelningarna, där ljud klippts ut, för att anpassas till undersökningen. Diagrammen är döpta 

som ljudspår 1 – 6, i den ordning som informanterna även lyssnade till dem, där jag enbart 

visar de spår som varit relevanta för min undersökning. Diagrammen visar mätningar för hela 

lektioner och inte utklippta delar, som de ljud informanterna fick lyssna till under 

intervjuerna. 

Resultatet i diagrammen visade att ljudnivåerna under de aktuella lektionerna var över det 

normala för klassrum, dvs. över 35 (db), där genomsnittet hamnade runt 70 (db).  

(se Bilagor 2 och 3) 

                                                             
65 Stam, Burgoyne, Flitterman-Lewis (1992/1995), s. 4 - 6. 
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3:6 Visuell gestaltning  

Man kan säga att min visuella gestaltning är slutdestinationen på en resa som varit lång och 

brokig, men där äventyret kort och gott sammanförs av alla minnen och upplevelser genom 

något fysiskt som fler kan ta del av. Den som inte var med mig på min resa kunde se det 

slutliga resultatet i en utställning, en utställning där människor om än till viss del kunde 

uppleva det jag upplevt, med möjligheten att dra egna slutsatser utifrån något visuellt.  

Min gestaltning är en dokumentation av min undersökning och en sammanfattning av vad jag 

och mina informanter kom fram till i slutändan. I själva verket var det en resa vi gjorde 

tillsammans, där deras svar och våra diskussioner ledde fram till vad som sedan blev en 

gestaltning på Konstfacks Vårutställning. De ljudfilerna/ spåren som informanterna lyssnade 

till ansågs antingen vara påfrestande eller rent av stressande, vilka kategoriserades i efterhand 

efter undersökningens slut.  

Besökarna på utställningen fick ta del av dessa ljud och därmed skapa sina egna uppfattningar 

om hur de upplevde ljuden. Denotationen visar även ord skrivna på väggen vilka är 

sammanlänkade med min undersökning. Transkriberingen av intervjumaterialet skänkte mig 

dessa ord, ord som använts av informanterna och som kopplade väl samman med mitt syfte 

och frågeställning. Sammanfattningsvis skapade jag en sorts ljudinstallation av mitt material 

som resulterade i något väldigt konkret, något som förhoppningsvis var användbart för andra 

att ta del av.  

 

4. SLUTDISKUSSION 

Den här undersökningen har rätat ut många frågetecken jag hade innan jag påbörjade min 

resa. Många av mina antaganden stämde på sätt och vis, medan vissa visade sig vara precis 

tvärtom. Jag förmodade genom mina möten med informanterna, att dessa skulle bekräfta 

bullret på skolan som ett stort problem, där stressen var närmast påtaglig hos varje verksam 

individ. Men detta var inte fallet. Flera av informanterna kände sig helt naturligt trötta efter en 

arbetsdag på skolan, med mycket att göra och höga ljudnivåer, men inte stressade.  
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Vad som räknas som en stressor är omöjligt att svara på eftersom det är den enskilde 

individen på basis av tidigare erfarenheter som avgör om situationen är farlig, hotfull, 

lockande eller krävande. Vad som triggar igång vår stress är med andra ord högst 

individuellt.
66

  

Man bör förstås nämna att upplevelserna av buller, även där gav annorlunda svar, där 

erfarenhet visade sig vara fördelaktigt att inneha om man skulle arbeta som lärare. En av mina 

fyra informanter var väldigt oerfaren, något som uttrycktes i långa diskussioner under 

intervjutillfällena, i jämförelse med dem mer erfarna som svarade mer strukturerat. Ingen av 

informanterna ansåg att ljuden de fick lyssna till ledde till stress, men hade tidigare 

erfarenheter av att oljud varit stressande för dem på andra arbetsplatser. Att påfrestning och 

stress har två olika betydelser vet jag nu, där jag även har förstått innebörderna av dessa. 

Påfrestning framkallades av någon sorts störning, som alla deltagande generellt upplevde 

någon gång under dagen, beroende på vilken tid på dygnet det var. Under förmiddagarna var 

ljudnivån allmänt högre än efter lunch, där eleverna under sen eftermiddag enbart längtade 

bort från skolan. Stressen var desto mer odefinierbar, vilken kunde visa sig i olika former 

beroende på individen och dennes förutsättningar. 

Något som jag också har intresserat mig för mycket, är hur pass subjektiva uppfattningarna 

var av olika ljud. Att vi hör så olika är intressant och något jag skulle vilja fortsätta forska i 

framöver. Redan innan jag bestämde mig för att forska om buller och stress i klassrummet, 

var jag väldigt intresserad av ledarskap och hur vi som lärare kan använda oss av olika 

modeller för en mer gångbar undervisning. I den här uppsatsen snuddar jag vid ämnet, men 

där innehållet riktade sig mer mot stilar än bestämda modeller. En önskan att få forska vidare 

kring detta skulle vara utmanande och med all säkerhet, utvecklande. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Intervjuguide 

 

Introduktion  
I min undersökning vill jag ta reda på vilka yttre faktorer, eller stressorer som är ett vanligare 

uttryck inom stressforskningen, som orsakar den negativa stressen. För att komprimera och 

inrikta mig mot en faktor i den enorma bredd som finns att tillgå inom ämnet, har jag valt att 

forska kring buller och dess påverkan på läraren i klassrummet.  

 

 

Hej!  

Du är en av dem lärare som valt att delta i min undersökning om -buller och lärarstressen i 

klassrummet. Under de senaste veckorna har jag deltagit under era lektioner för att observera 

och dokumentera vilka ljud som möjligen kan påverka en lärare negativt. Inspelningarna har 

infunnit sig bland olika bildlärare (och två andra ämneslärare), i olika klassrum med färre eller 

ett högre antal elever, där max antal av elever varit 30 stycken.  

Inför intervjuerna har jag analyserat det inspelade ljudet och valt ut delar, korta ljudspår, av 

materialet för er att lyssna på. Under intervjutillfället kommer vi tillsammans diskutera vilka 

ljud som skapar stressorer (yttre stress – ljud i det här fallet), vad hörde ni, och hur får det er 

att reagera osv. Min vision är att ljudspåren framkallar ”bilder” av situationer som ni tidigare 

upplevt, där ”berättelsen” av en sådan situation kanske hade beskrivits annorlunda än om ni 

även haft tillgång till den rörliga bilden.  

Den 23/4- 13 kommer intervjutillfället att äga rum och jag vill att ni inför detta tillfälle lyssnar 

igenom dem bifogade ljudspåren och läser igenom samt funderar över de frågor som kommer 

att ställas. (Frågorna finns på s.2).  

Riktlinjer för intervjun:  

 

- Beräknad tid ca 45 min  

 

- Att deltagarna lyssnat och läst igenom innehållet av intervjun på förhand  

 

- Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas konfidentiellt  

 

Om ni har andra frågor eller vill ta del av det inspelade materialet är ni givetvis välkomna att 

höra av er.  

 

Tack på förhand!  

Fredrik Lindborg  

Mobil: -----------  
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Intervjuguide  

 

1) Vilka typer av ”störande” ljud förekommer vanligtvis i klassrummet under dina lektioner?  

 

2) Beskriv hur du upplever dessa ljud och hur sådana scenarion kan se ut?  

 

3) Har du någon gång blivit så pass störd av buller på arbetsplatsen, att du behövt ta ledigt 

eller sjukskriva dig på grund av detta?  

 

4) När anser du att ljudnivån är för hög (var går din gräns) och vilka åtgärder/taktik använder 

du dig av för att sänka den?  

 

5) Inom ramen för pedagogiskt ledarskap finns det olika teorier om hur man skapar en god 

atmosfär i klassrummet. Använder du dig av någon form av pedagogik/modell/form som du 

tycker fungerar bra?  

 

6) Går det att förebygga hög ljudnivå med hjälp av omstrukturering av klassrummet?  

 

7) Har du själv gjort anpassningar för att förbättra ljudnivån i klassrummet? Vilka?  

 

8) Hur gör Kulturama för att förebygga ljudnivåerna på skolan?  

 

Dessa frågor är riktade till ljudspåren ni lyssnar på. Jag vill veta på skalan 1-7 hur pass 

påfrestande du anser att ljudet du lyssnat på var.  

 

1. Vad är det du hör?  

 

2. Vad är det du ser?  

 

3. Hur reagerar du på ljudet, beskriv.  

 

(Ljudspåren finns i bifogad mapp, kolla din mail och bifogade filer). 
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Bilaga 2 

Observation; nr 1(13-03-18) Ljudspår 1 och 4. 

 

 

Bilaga 3 

Observation; nr 3 (13-03-20) Ljudspår 2. 
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