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Abstract 
 
There is not much research done on how traffic noise on schoolyards affect children and 
teachers although noise pollution from traffic often are high and affect both groups in several 
ways. It is a well-established fact that a positive sound environment affects health and learning 
as well as the working capacity by reducing stress levels. The purpose of this study is to examine 
whether sound pollution is prevalent in elementary schools in Umeå, if the personnel have 
knowledge pertaining to the effects of sound pollution, and whether the examined schools have 
specific routines and self-monitoring mechanism for dealing with sound pollution. The study 
also aims to inquire whether the schools take any preventive measures with regards to 
minimizing sound pollution and if they have assigned responsibility for these matters to 
anyone in the organization. Two methods were used in the study, a questionnaire for teachers 
and interviews with the principals. The questions were formed in such a way so as to shed light 
on the above mentioned purposes of this study. The answers to the questionnaire illustrate if 
and how the teachers perceive and deal with sound pollution on the schoolyard. The interview 
questions aimed to assess the perception of the principals regarding the sound pollution in 
their respective schools, the level of knowledge the school management had with regards to 
sound pollution as well as the routines used for ameliorating and preventing sound pollution 
on the school yard. The study was performed in four elementary schools in the municipality of 
Umeå and the questionnaire had 32 respondents. One major reason for using a questionnaire 
was to maximize the amount of respondents in a time efficient manner. The study intends to 
shed light on a problem (i.e. sound pollution) that schools usually tend to disregard but 
nevertheless a problem that, possibly, could lead to dire consequences if not taken into 
account. The results of the study show that 10 of the 32 teachers perceive traffic noise as a 
problem that affects both children and educational activities negatively on their schoolyard. 
The results of the study indicate that teachers perceive sound pollution to be a problem on their 
schoolyard. However, they seem to lack adequate knowledge regarding the health outcome of 
such noise pollutants. In conclusion, it is evident that teachers need more support information, 
resources and education in order to enable them to achieve a positive sound environment on 
their workplace - both for themselves and the children. The results show that there still remains 
a lot to improve in schools with regards to noise pollution. In many cases, even those 
responsible at the schools lacked the knowledge necessary to understand the health problems 
with noise pollution. 
 
Key words: traffic noise, children and noise, sound environment, transportation noise, 
annoyance and noise. 
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1 Inledning 
 
 
Förskolor med ungefär en halv miljon anställda och barn är Sveriges största arbetsplats. Här 
utsätts många dagligen för höga ljudnivåer. Stress, trötthet samt problem med rösten är de 
mest kända negativa effekter som kan förekomma från höga bullernivåer (Nielsen och Persson 
Waye 2010). 
 
Bullernivåerna i skolmiljö kan påverka både personal och elever. Källor till buller kan vara 
både inom- och utomhus. Det finns många faktorer som orsakar höga ljudnivåer utomhus t.ex. 
elever som leker på skolgården, eller trafikbuller från omgivningen. Den dimensionerande 
bullerkällan är oftast vägtrafik. Även barn som är på skolgården och leker kan orsaka höga 
ljudnivåer, som stör elever som sitter inne i klassrummet (Socialstyrelsen 2010). 
 
Det har inte studerats lika noggrant bullereffekter på barn som på vuxna i förskolemiljö. Men 
enligt undersökningar som gjorts på lite äldre barn, så har det visat att var fjärde störs av buller, 
mer än en gång i veckan i skolområden (Wastensson et al 2006). 
 
Kommunikationen ur olika avseende blir negativt påverkad av höga bullernivåer. Där bland 
annat barn med annat modersmål än svenska och hörselnedsättning har svårare med 
talförståelse, inlärningsförmågan och röstbesvär (Stansfeld et al. 2005). Röstorganen hos barn 
är inte fullt utvecklade, vilket gör att de kan få röstbesvär (McAllister et al 2008). 
 
Förskolebarn brukar tillbringa mycket tid under dagen på skolgården. Barn har svårigheter 
med att formulera sina behov därför har de svårt med att påverka sin situation. Barn förstår 
sig inte på buller, som en miljöfaktor, och dess risk för hälsan, och därmed måste åtgärder tas 
och utföras på samhällsnivå. Barn är känsliga och prioriteringen måste läggas på dem 
(Miljöhälsorapport, 2009). En bidragande faktor är att tillräcklig kunskap om bullrets farliga 
inverkan många gånger saknas hos personal eller de ansvariga. Det orsakar även en dålig miljö 
för både barn, och personal (McAllister et al. 2009). 
 
Det märktes i en informationsskrift från Arbetarskyddsstyrelsen att många 
undervisningslokaler hade dålig ljudmiljö redan 1996. Flera undervisningslokaler byggdes 
under den tiden då kunskapen kring ljudabsorbenter var bristfällig. Dessutom så undveks 
kostbara insatser (Arbetsskyddsstyrelsen 1996). I Miljöhälsorapporten 2005 
uppmärksammades att ljudmiljön i skolor, förskolor och barnomsorg fortsätter vara ett stort 
problem (Socialstyrelsen 2005). 
 

1.1 Definition av buller 
Allt störande ljud kan omfattas som buller. Det finns egentligen ingen fysisk skillnad mellan 
ljud och buller. Vad som tolkas som buller är individuellt, och kan även bero vilken tid det är 
på dygnet. En person med viss hörselnedsättning kan lättare bli påverkad av starkt buller än 
en frisk person. En lastbil som går dagligen förbi vårt hus kanske inte är störande. Men samma 
lastbil är mer störande på natten. Hur störande ljudet är beror exempelvis på ljudets amplitud, 
och typ av ljud. Därmed är vår påverkan av buller beroende på vår attityd till ljudet, tid på 
dygnet och vilka aktiviteter vi utför (Naturvårdsverket, 2015). Buller är inte alltid höga 
ljudnivåer, utan kan vara ljudet från till exempel ventilationen som är svårt att åtgärda (Janols 
et al. 1986). 
 
När man gör en undersökning som handlar om ljudmiljöer måste man beakta att ordet buller. 
Som kan tolkas på olika sätt av respondenterna, och att bulleromfattningen är individuellt 
samt beror på personens ljudtolerans (Baird et al. 1997). 
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1.2 Olika bullertyper 
Enligt Brüel och Kjær (2000) kan buller delas in i tre olika former: omgivningsbuller, specifikt 
buller, och bakgrundsbuller. Omgivningsbuller kallas det totala bullret från alla bullerkällor 
sammantaget. Exempel är trafikbuller, och fågelkvitter. Specifikt buller kallas det buller som 
särskilt ska utredas, och är då den aktuella källan för bullret. Bakgrundsbuller är 
omgivningsbullret exklusive det specifika bullret. Om den aktuella källan för buller utesluts, 
ska då endast bakgrundsbullret finnas kvar. 
 
1.3 Buller och hälsoeffekter 
Tidigare undersökning och studier har visat att buller har psykisk, och fysiologisk påverkan på 
barn och vuxna. Psykologiska effekter är vår ljudupplevelse, dvs, personliga upplevelser. Deras 
psykologiska kan senare leda till förändringar i vårt beteende och att vår inlärningsförmåga 
kan minska. Vilket i sin tur kan skapa fysiologiska reaktioner som ökade hjärtpalpationer. 
Buller ger oftast inte alla dessa effekter, normalt uppkommer bara någon. Alltså att vi kan bli 
påverkade av buller undermedvetet (Kjellberg 1990). 
 
Flera studier har bevisat att buller försämrar inlärning. Eftersom höga ljudnivåer påverkar 
koncentrationsförmågan negativt och uppfattning av tal, försämras således även 
inlärningsförmågan. Minnesförmåga och problemlösningsförmåga är andra negativa effekter 
av buller. Ett känt exempel är talmaskering då höga ljudnivåer tvingar oss att höja rösten för 
att höra varandra. Talmaskering förekommer oftast vid bullernivåer runt 60 dBA. Äldre 
personer, barn under 15 år samt personer med hörselnedsättning är extra känsliga för 
talmaskering. Förutom barn brukar också anställda och pedagoger vistas på skolgårdar därför 
krävs goda ljudnivåer som ger möjlighet till konversation och lek (Stansfeld et al 2005). 
 
Umeå kommun har tagit fram ett bullerbegränsande åtgärdsprogram. Programmet syfte är att 
förbättra ljudmiljö och minska bullrets hälsorelaterade problem på människor i kommunen 
(2013-2018). Programmet innehåller åtgärder och långsiktiga mål för att förbättra ljudnivån i 
kommunen, bullerskyddsåtgärder ska minimera främst buller mot bostadsmiljöer, förskolor 
och grundskolor och rekreationsmiljöer. Bullerdämpande åtgärder såsom vallar, skärmar samt 
trafikreglerande åtgärder och ombyggnation som kan minimera bullernivåer inomhus. 
 

1.4 Riktvärden 
I riksdagens infrastrukturproposition (1996/97:53) anger att riktvärden 55dBA ekvivalent 
ljudnivå inte bör överskrida vid fasad på bostäder och vid uteplatser. Enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO 2000) ljudnivåerna på lekplatser i förskolor och skolor bör 
inte överstiga 55dBA ekvivalent ljudnivå. 
 
I ett rättsfall som gällde buller för Östra skolan i Motala kommun slogs det fast att 
vägtrafikbuller på skolgården inte får överstiga 55dBA ekvivalent ljudnivå. Det är emellertid 
svårt att, utifrån domen, fastställa om hela skolgårdsutrymmet måste befinna sig inom 
riktvärdet eller om det endast gäller särskilt avgränsade lekplatser (MÖD 2000:32). 
 
I ”Byggnader SS025268 – ljudklassning av utrymmen” fastställs det att minst halva skolgården 
måste klara av 55 dBA i ekvivalent ljudnivå. Detta är även det ljudkrav för skolor, och förskolor 
som Göteborg Stad har stipulerat (SS 025268 2001). 
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1.5 Bullerkartor 
Umeå kommuns bullerkarta är en grund för att bedöma bullernivåerna. Kommunens 
bullerkartläggning visar flera skikt med de bedömda ljudnivåerna från omgivningen år 2012 
(figur 1). Bullerkartan visar ljudnivåerna från väg samt spårtrafik. Ljudnivåerna från trafiken 
på kartan beror på olika faktorer såsom hastighet, trafikflöde och andel tunga fordon. Alla 
statliga och kommunala åtgärder som bullerdämpande vallar och skärmar ingår i beräkningar, 
men enskilda åtgärder från privatpersoner eller fastigheter har inte tagits med i beräkningarna. 
 

  
Figur 1. Ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafiken i Umeå kommun. Umeå kommun kartläggning 2012. 

 
 

2 Syfte 
 
 
Syfte med studien är att undersöka om det finns befintliga bullerproblem i förskolor i Umeå, 
hur stor kunskap personalen och ansvariga har om buller, om skolor har rutiner samt 
fungerande egenkontroll för höga ljud- och bullernivåer. 
Arbetet ska också svara på frågan om skolorna har arbetat för att förebygga med höga 
ljudnivåer, samt vem som är ansvarig. 
 
Frågeställningar: 

 Upplevs det trafikbuller på skolgårdar i dagsläge?  

 Har personalen tillräckligt kunskap om buller och eventuella hälsorisker för att ge 
information om hälsorisker till sina elever?  

 Vilka åtgärder har förskolor tagit för att lösa eventuella problem? Har de en fungerande 
egenkontroll? 
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2.1 Avgränsning  
Studien ska redovisa hur trafikbuller upplevs på skolgårdar. Buller inomhus tas inte med 
undersökningen. 
 
 

3 Material och metod 
 
 
3.1 Enkätundersökning  
En enkätundersökning genomfördes på fyra förskolor för att undersöka personalens 
bullerupplevelse från trafiken på skolgårdarna (bilaga 2). Enkätfrågor delades ut bland fyra 
förskolor i Umeå kommun under hösten 2015. 50 enkäter delades ut bland personalen, men 
bara 32 enkäter besvarades, vilket motsvarar 64 % av alla deltagare på förskolor. Vidare 
lämnades en kort frågeenkät ut till förskolechefer. Frågeenkäten innehöll frågor kring 
befintligt bullerproblem på skolgården, samt vilken kunskap och rutiner det finns hos 
skolledningen. Den innehöll även förebyggande arbete för att minimera bullernivåer (bilaga 
3). Förskolechefer fick svara på egen enkät skriftligt. 
 
3.2 Litteratursökning 
Litteraturstudien för projektarbeten gjordes med vetenskapliga artiklar samt rapporter från 
Arbetsmiljöverket i första hand. Web of science och PubMed var de källorna till artiklar samt 
rapporter från Arbetsmiljöverket söktes på Google. 
Sökord som används var children an noise, sound environment, transportation noise, 
annoyance and noise. 
 
3.3 Genomförande 
Det formulerades och skickades ut ett informationsbrev (bilaga 1,) och samtidigt ansöktes det 
om tillstånd för undersökningens via telefonen till total sju förskolechefer. Fyra förskolor 
tackade ja till enkätundersökningen. Sedan bestämdes tid för att överlämna enkäter på 
förskolor. Detta eftersom det kan föreligga tillfällen då genomförandet av en sådan 
undersökning kan anses vara olämpligt. Och att det kändes mest passande i enlighet med de 
etiska aspekterna om informationskrav. 
 
Förskolor besöktes under september månad. Enkätfrågor valdes utifrån syftet där 
undersökningen skulle kartlägga om det fanns problem med trafikbuller på skolgårdar, samt 
hur lärare upplever bullerstörningar samt deras kunskapsnivå angående bullerproblem. Vid 
utformning av enkäten undveks långa, och komplicerade frågor för att gör det så enkelt som 
möjligt för deltagarna. Det finns även en risk att respondenten inte svara på frågan, om en 
fråga t.ex. känns svår (Bryman 2011). 
 
Muntlig information gavs på plats för att förtydliga syftet med undersökningen. Varför den är 
relevant, viktig, och hur hänsyn tas till de olika etiska aspekterna vid forskningen. De etiska 
aspekter som togs upp var att deltagarna inte kan identifieras. Att deltagandet är frivilligt, och 
hur materialet kommer att användas. Bryman anser att ett tydligt informationsbrev, och en 
välformad enkät minskar risken för bortfall. Dock poängterar han att forskningen inte är 
överens om att ett personligt brev ökar svarsfrekvensen (Bryman 2011). 
 
Genom att respondenterna svarat på enkäten antogs det att de har samtyckt på användningen 
utav materialet - vilket de var muntligt upplysta om. Därtill bestämdes det att ej skicka ut några 
påminnelser till dem som inte svarat på enkäten. Inga medel har använts för att öka 
respondenternas deltagande i undersökningen. Målet var att utforma studien till att vara så 
frivillig som möjligt. 
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3.4 Val av skolor 
Enligt åtgärdsprogrammet mot buller 2013-2018, finns det totalt 15 skolor och där riktvärdet 
55 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids på delar av skolgården (Umeå kommun, 2015). Fyra av 
dessa förskolor valdes slumpmässig ut för denna studie (figur 2). Det går en trafikerad väg i 
närheten av alla valda skolor vilket enligt bullerkartan påverkar den ljudnivåerna i skolgården. 
Bilderna visar den ekvivalenta ljudnivåer vid de valda förskolorna. 
 

   
 Förskolan 1 Förskolan 2 
 

   
Förskolan 3  Förskolan 4 
 
 
Figur 2: Bilderna visar valda förskolor med ekvivalenta bullernivåer från vägtrafiken. Bilderna visar också att 
bullernivåer är höga på delar av skolgården   
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4 Resultat 
 
 
Här redovisas resultaten från enkätundersökningen av de fyra utvalda förskolorna. 32 av 50 
har svarat på enkätundersökningen. Av dessa var 30 kvinnor, och två män. Resultaten har 
sammanställt i stapeldiagram för att presentera resultaten på ett enkel och tydlig sätt. Enkäter 
lämnades ut till lärare och övrig personal, som arbetar på de aktuella förskolorna. 
 

4.1 Hörs trafikljud på gården? 

Figur 3: Trafikbuller hörs på skolgården enligt deltagarna. 

 
Deltagarna fick svara på frågan: Hörs trafikbuller på skolgården? Enligt enkäten tyckte 14 av 
de tillfrågade respondenterna att trafikbuller hörs tydligt. 18 av de tillfrågade respondenterna 
uppfattade trafikbuller som bakgrundsljud (figur 3). 
 

4.2 Har du fått någon utbildning gällande buller? 

Figur 4: Respondenternas utbildning kring buller  
 

28 av de 32 tillfrågade har inte fått någon utbildning kring buller. Det är bara fyra deltagare 
som har någon kort utbildning kring buller och ljudnivåer (figur 4). 
 

”Jag hade varit på några föreläsningar angående ljudmiljö” 
”lite kort om ljudmiljö under en universitet kurs” 
”Skyddsombud utbildning” 
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4.3 Anser du att trafikbuller påverkar barn på skolgården? 

Figur 5: Bullerpåverkan på barn, enligt deltagarna 
 

10 av de tillfrågade anser att buller påverkar barn negativt. De anser att barnen blir o 
koncentrerade, trötta och stressade. 15 respondenter upplever inte att barnen blir påverkade 
av bullernivåer, och 5 anser att de inte vet om buller påverkar barn (figur 5). 

 
”Barnen blir mer okoncentrerad och svårt att stanna kvar i en aktivitet” 
”De blir överaktiva och omedveten stressad ” 
”Barnen blir griniga och klagar över huvudverk” 

 
4.4 Buller påverkan på den pedagogiska verksamheten 

 
Figur 6: Bullerpåverkan på den pedagogiska verksamheten 
 
10 av 32 de tillfrågade anser att bullernivån påverkar den pedagogiska verksamheten. 15 tycker 
att buller inte har någon påverkan på den på den pedagogiska verksamheten 3 anser att 
ljudnivån inte påverkan alls detta område. 4 av respondenter vet inte hur bullernivån påverkar 
den pedagogiska verksamheten (figur 6). 
 

”Barnen får ingen ro, de blir trötta i huvudet och svårt att koncentrera sig”  
”Det är svårt att föra samtal med barn i större grupp och svårt för barn att fokusera 
när större fordon passerar förbi” 
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4.5 Eventuella skillnader mellan skolor 
Tabell 2.  

 Förskolor 
Bullerskydd mot 

trafikbuller 
Personalens  

åtgärdsförslag 

Förskola 1 Saknas  
"Bullerplank mot den trafikerade vägen skulle 
säkert minska bullernivåer" 

Förskola 2 Bullerplank "Sänka hastigheten eller farthinder" 

Förskola 3 Bullerplank Inget förslag 

Förskola 4 Saknas  
”Sätta upp plank mot den mest trafikerade 
vägen”  

 

Två av fyra förskolor har bullerplank. Övriga saknar bullerskydd mot den trafikerade vägen. 
Vilket i sin tur påverkade personalens åtgärdsförslag mot trafikbuller (Tabell 2). 
 
4.6 Resultat av enkäten riktad till skolchefer 
Särskilda enkäter delades ut bland förskolechefer som var miljöansvariga på skolor. Innan jag 
börjar med diskussionen kan det vara rimlig att redogöra vad de har svarat på för av enkäter. 
Detta för att kunna ge läsaren möjlighet att ha sin egen uppfattning om skolor, och vad skolor 
har gjort för att ha bättre ljudmiljö på sina gårdar. 
 
Förskolan 1 (figur 2): Det är förskolechefen som är bulleransvarig på skolan. Hen anser att 
bullerproblem inte är prioriterat arbete för skolan eftersom skolan har en stor gård och de har 
möjlighet att använda delar av gården som har lägre ljudnivå. Skolan saknade bullerplanken 
vi den trafikerade vägen. Skolan anser att de har höga trafikbullernivåer på morgonen mellan 
klockan 7:00 till 8:30 och vid klockan 16:00. 
 
Hen påstår att det finns kunskaper hos ledningen om de hälsorelaterade problem som kan 
uppkomma med buller. Förskolechefen påpekar att skolan inte äger fastigheten och förskolan 
ekonomiska möjligheter eller tillstånd att sätta upp bullerplank. Vidare anser den ansvarige 
att den yta på gården som är närmast till den mest trafikerade vägen inte används av många 
barn eller långa stunder under dagen. 
 
Förskolan 2 (figur 2): Förskolechefen tar hand om bullerfrågor. Hen påstår att det inte finns 
problem med trafikbuller på skolan. Skolan har bullerplank vid den trafikerade gatan. 
Förskolechefen anser att det finns kunskap hos ledningen om de hälsorelaterade problem som 
kan uppkomma med buller. 
 
Förskolan 3 (figur 2): Förskolechefen tar hand om bullerfrågor. Trafikbuller är inte ett aktuellt 
problem för skolan. Förskolan har inte prioriterat arbete för att åtgärda problemet eftersom 
den trafikerade gatan inte går förbi gården där barnen brukar leka. Enligt förskolechefen finns 
det kunskap hos ledningen om de hälsorelaterade problem som kan uppkomma med buller. 
Vidare anser förskolechefen att skolan har utökat växtligheten mot vägarna för att dämpa 
bullret. 
 
Förskolan 4 (figur 2): Förskolechef tar hand om bullerfrågor. Trafikbuller är inte ett aktuellt 
problem för skolan och det är inte prioriterad att åtgärda problemet. Skolan har bullerplank 
mot den trafikerade gatan. Vidare anser förskolechefen att skolan inte har egenkontroll för just 
buller på förskolan, och kunskap kring bullernivåer är bristfällig. Skolan har ett gammalt 
bullerplank vid den trafikerade vägen. 
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5 Diskussion 
 
 
5.1 Trafikbuller på skolgården 
Ett av vårt stora miljöproblem är buller, och skolan är ett ställe som blir hårt påverkat. Detta 
har bevisats i många undersökningar. Det finns både externa, och interna källor till buller i 
skolan. Samtidigt påverkar bullerstörningar barn som är en stor riskgrupp i skolan. Orsaken 
till buller är ofta oväsen från barnen själva, eller buller från omgivningen. Det finns buller i alla 
skolor i mer eller mindre skala. Buller i skolan påverkar mer de som har hörselbesvär eller 
liknande diagnoser. Skolan ska ha möjlighet att erbjuda både pedagoger, och barn en 
tillfredställande arbetsplats med mindre buller. Detta kräver att skolan måste arbeta 
regelbundet med bullerfrågor. 
 
Enkät inriktad till personalen 
Resultaten visar att majoriteten av personalen som deltog i undersökningen anser att det finns 
trafikbuller i mer eller mindre skala på skolgården (figur 3). Vidare visar undersökningen att 
ungefär en tredjedel av personalen ser höga ljudnivåer som ett problem. Jag tycker att det är 
normalt att personalen hör höga ljudnivåer på skolgården, då det stämmer överens med 
bullerkartorna. Personalen anser att det hörs trafikbuller på skolgården men det är bara en 
tredje del som upplever buller som ett problem. Detta beror på att ljudupplevelsen är 
individuell, vissa är mer känsliga än andra. 
 
Ungefär 35 % av pedagogerna i enkätundersökningen anser att trafikbuller påverkar barnen 
(figur 5). Den pedagogiska verksamheten drabbas genom att barn inte är lika fokuserade vid 
aktiviteter och blir stressade vilket gör att de inte vill delta. Respondenterna anser även att 
buller har en påverkan på barn med att göra dem mindre lugna, mer aktiva och oroliga. Därtill, 
menar pedagogerna att barnen, i vissa fall, även visar typiska symptom som trötthet och 
huvudvärk. Flera teorier visar att buller orsakar stress, och koncentrationssvårigheter (Ellenby 
1999). Det är svårt att bedöma om trafikbuller ger alla dessa effekter i en den här studien utan 
att göra mer omfattande undersökningar. Jag tycker att undersökta skolor har bullerproblem 
i sina gårdar, men barnens reaktion och beteende kan bero på olika faktorer i skolmiljön. 
 
Tio av de deltagarna anser att trafikbuller påverkar den pedagogiska verksamheten (figur 6). 
Resten av pedagogerna anser att trafikbuller inte påverkar den pedagogiska verksamheten 
eller så har de ingen aning om hur arbetet påverkas. Detta är aningen förvirrande eftersom 
majoriteten av deltagarna uttrycker att det finns problem med trafikbuller på skolgården men 
de kan inte vidare specificera vad dessa problem består av. Kanske har de missförstått frågan. 
 
De som deltar i bullerundersökning ska vara medveten att buller kan ha olika tolkningar. 
Allmänheten tolkar buller som bara ett högt ljud vilket inte alltid stämmer. Ljudmätningar är 
en metod för att visa hur mycket ljudnivån kan tolkas som buller och olika ljudnivåer påverkar 
respondenterna olika. Med andra ord är ljudkänslighet väldigt individuellt (Baird et al. 1997). 
Dvs att för att kunna lösa ett problem på effektivt sätt kräves det tillräckligt kunskap kring 
undersöknings området. 
 
Enkät inriktad till skolchefer 
I förskola 1 (figur 2) påstod förskolechefen att trafikbuller inte är aktuellt problem på skolan 
just nu:” nej, vi ser inte trafikbuller på gården som ett problem”. Förskolechefen anser att 
skolgården är ganska stor och skolan har möjligheter att använda vissa delar av gården som är 
tystare. Att begränsa barn på en liten yta på grund av buller är dock inte en långsiktig lösning. 
Skolgården är väldigt viktig för barn att leka och få frisk luft, men att begränsa barnen på delar 
av gården är varken en långsiktig lösning eller acceptabelt. Skolan har rutiner för att förebygga 
ohälsa kopplad till buller. Jag tycker att skolan inte tar problemet på allvar och arbetar inte 
aktivt med att åtgärda bullerproblemet. 
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I förskola 2 (figur 2) ansåg förskolechefen att trafikbuller inte är ett aktuellt problem för 
skolan. Skolan har bullerplank mot den trafikerade gatan men det hördes fortfarande buller 
från trafiken, jag märkte att bullerplank var låga och hindrade inte buller som det ska. Skolan 
har rutiner för att förebygga bullerproblemet. Förskolechefen påstod att bullermätningar 
gjordes för 3 år sedan men hon var inte helt säker på det. Jag tycker att skolan inte tar 
bullerfrågor på allvar och arbetar inte aktivt med problemet. 
 
I förskolan 3 (figur 2) ansåg förskolechefen att trafikbuller inte är aktuellt problem för skolan: 
”det känns inte så aktuellt, vi har en ganska skyddad gård”. Jag håller med förskolechefen 
eftersom gården ligger ganska långt ifrån den tungt trafikerade gatan men gården saknades 
något bullerplank eller bullerskydd. Det finns rutiner i samband med skyddsrond. Skolan 
tycker att de har tillräckligt tyst på gården därför arbetar de inte aktivt med trafikbuller. 
 
I förskolan 4 (figur 2) påstod förskolechefen att trafikbuller inte är ett aktuellt problem för 
skolan. ”skolan har bullerplank mot trafikerade gatan och problemet känns inte aktuellt just 
nu”. Min uppfattning var att skolan väntar till något händer för att utföra åtgärder. 
Dokumenterade rutiner saknades på skolan för att minska bullernivåer. Ljudmätningar sker 
inte kontinuerlig på skolan. 
 
Ingen av skolorna jobbar aktivt med bullernivåer på sina gårdar. Jag tycker att skolor har andra 
viktigare problem, som ska prioriteras. 
 
5.2 Kunskap och ansvar 
Skolledningen på alla skolor anser att de har med kunskap om buller och dess negativa 
påverkan på barn. Men det är otydligt hur stor den kunskapen är. Skolledningen ska ha 
tillräcklig kunskap, och ha kännedom om negativa effekter och olägenheter som kan uppstå. 
Det är svårt att förebygga olägenheter, när man inte har kunskap om dessa. 
 
Arbetsgivaren är skyldig att utbilda och informera sin personal om bullernivåerna överstiger 
riktvärdena, och det finns risker med bullerexponering. Arbetsgivaren ska vara medveten och 
känna till riskerna som kan förekomma vid en bullerexponering. Arbetsgivaren ska ha rutiner 
för att reducera bullerexponering. Personalen ska vara medvetna om de förebyggande åtgärder 
deras arbetsgivare har tagit eller kommer att göra för att minska bullerexponeringen 
(Arbetsmiljöverket 2005). 
 
Enkät inriktad till personalen 
Enkäten visar att majoriteten av pedagoger inte har någon utbildning kring bullerfrågor eller 
endast läst en kort kurs (figur 4). Fyra av 32 respondenter har någon utbildning om ljudnivåer 
och arbetsmiljö. Exempel på dessa utbildningar är skyddsombud, eller genom en kort 
studiedag. Att lärarutbildningen inte lägger så mycket tid på arbetsmiljö och ljudnivåer på 
utbildningen är förvånande. Majoriteten av respondenter anser att trafikbuller hörs tydligt 
eller är närvarande som ett bakgrundsljud på skolgården men de har inte jobbat aktivt med 
problemet. Enkätstudien visade inte orsaken till detta, det kan dock vara så att respondenterna 
inte tar problemet på allvar. Att deltagarna inte hade kunskap om buller är oacceptabelt. 
 
Anta t.ex. att lärarna hade kunskap kring buller, och arbetsmiljölagen. Då hade de kanske 
jobbat mer aktivt med arbetsmiljö, och bullerfrågor. Undersökningen visade att deltagarna 
saknade denna kunskap. Det är därför skolor måste börja ta bullerproblemet på allvar. 
Dessutom att ge lärarna möjlighet att utbilda sig när det gäller arbetsmiljö, bullerfrågor och 
gällande lagar. 
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Enkät inriktad till skolchefer 
I förskola 1 anser förskolechefen som ansvarig för bullerfrågor att det finns kunskaper hos 
ledningen om hälsorelaterade problem som kan uppkomma med buller. Skolchefen anser att 
ledningen är medveten om att buller kan ha negativa effekter som till exempel stress och 
koncentrationssvårigheter. Det är inte tillfredsställande att ledningen har kunskap om buller 
och dess negativa effekter utan att använda denna kunskap för att förebygga problemet. 
Förskolechefen bör arbeta aktiv för att förebygga problemet. 
 
I förskola 2 är det skolchefen som ansvarar för bullerfrågor. Hen meddelade att förskolan hade 
varit med i ett projekt som handlade om buller och dess hälsorelaterade problem. 
Skolledningen fick mycket information om vilka negativa effekter som kan uppkomma med 
buller. Jag tycker att man inte kan få tillräcklig kunskap genom att bara delta i ett enskilt 
projekt. Skolan måste försöka uppdatera sig regelbundet genom att delta i olika kurser kring 
arbetsmiljö. 
 
I förskola 3 är det förskolechefen som ansvarar för bullerfrågor. Hen anser att det finns 
kunskap hos ledningen kring buller och dess hälsorelaterade problem. Det är svårt att bedöma 
hur stor kunskapen är bland personalen med tanke på att svaren var väldigt bristfällig enligt 
enkätundersökning. 
 
I förskola 4 är det förskolechefen som ansvarar för bullerfrågor. Skolchefen ansåg att 
skolledningen inte har kunskap om buller och de hälsorelaterade problem som kan uppkomma 
med buller. Detta är väldigt oacceptabelt. Det är inte rimligt att en skolchef, som är 
huvudansvarig, är medveten om att skolledningen inte ens har grundläggande kunskaper i 
frågan. Trots denna medvetenhet om avsaknaden av kunskaper menar skolchefen att 
trafikbuller inte är ett aktuellt problem, vilket förvånade mig väldigt mycket. 
 
Skolchefen har det övergripande ansvaret för hur verksamheten fungerar. Eftersom förskolor 
ofta är ganska stora och det inte är rimligt att skolchefen ska ha fullständig tillsyn är det 
naturligt att delegera ansvarsområden till personalen och medarbetarna. Då gäller det att 
respektive ansvarig har tillräckliga kunskaper och kompetens kring buller och dess 
hälsorelaterade problem för att klara av sina tilldelade ansvarsområden. 
 
På alla förskolor var det förskolechefen som var huvudansvarig för verksamheten och i 
bullerfrågor. Ingen annan personal var involverad i frågan om bullerproblem i förskolorna. 
Förskolechefer var nämligen ofta inte närvarande och satt många gånger på möte. Då kan det 
vara en bra idé att involvera andra inom personalen i dessa frågor genom delegering. 
 
5.3 Förebyggande arbete 
För att bedriva skolverksamheten krävs egenkontroll. Det ställdes en fråga till förskolechefer 
om det finns rutiner och egenkontroll på förskolorna. Intervjufrågor som gjordes med 
förskolechefer på förskolor uppvisade att förskolor inte har något förebyggande arbete. Även 
egenkontroller saknades på en av förskolorna. 
 
I förskola 1 anser förskolechefen att skolan har egenkontroll och rutiner för att förebygga 
ohälsa kopplat till buller. Vidare anser förskolechefen att eftersom skolan inte äger fastigheten 
bör fastighetsägaren ansvara för bullerhämmande byggnationer såsom bullerplank. Därtill 
menade förskolechefen att skolan inte har ekonomiska möjligheter för sådana åtgärder. Skolan 
använder inte den yta på gården som är närmas till mest trafikerade gatan under långa stunder. 
Jag tycker att begränsa barnen till att röra sig på en särskild yta där bullerstörningar är mindre 
inte är en långsiktig lösning. Skolan måste vidta rimliga åtgärder för att minska bullernivåerna 
på hela skolgården för att ge barnen en större möjlighet att utnyttja hela skolgården och inte 
begränsa barnen i en liten yta. 
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I förskola 2 påstår förskolechefen att det finns egenkontroll och dokumenterade rutiner för att 
minska hälsorelaterade bullerproblem. Förskolechefen anser vidare att fastighetsägaren mäter 
buller med jämna mellanrum. Hen skriver att bullermätningar gjordes för tre år sedan men 
hon var inte säker på detta. Skolan har ett nytt bullerplank som förhindrar buller från trafiken 
och omgivningen. Bullernivåerna har förändrats mycket med tanke på att antal fordon har 
ökad mycket under tre senaste åren. Jag tycker att skolan ska ta problemet på allvar genom att 
mäta bullernivåerna regelbundet. 
 
I förskola 3 förskolechefen anser att det finns egenkontroll och dokumenterade rutiner i 
samband med skyddsrond. Skolan har utökat växtligheten mot vägarna. Dock är detta en 
otillräcklig lösning då växtlighet inte fungerar skärmande för oljud och buller från trafiken. 
 
I förskolan 4 anser förskolechefen att det finns egenkontrollprogram och rutiner i andra 
ämnesområden såsom städ men inte särskilt för buller. Därmed har man inte heller 
förebyggande arbete vad gäller bullerreducering. 
 
5.4 Eventuella skillnader mellan förskolor 
Resultaten visar att det finns skillnader mellan skolor när det gäller förslag till åtgärd mot höga 
bullernivåer från trafiken. 2 av 4 förskolor har bullerplank, medan de övriga skolorna saknar 
bullerskydd mot trafikbuller. Personalen på skolor med bullerplank anser att trafikhastigheten 
på vägar ansluten till skolgården ska minskas genom att sätta farthinder eller liknande. 
Personalen på övriga förskolor tycker att bullerplank är ett effektivt alternativ (tabell 1). Tabell 
1 visar inte en märkbar skillnad mellan förskolor. Det kräver en noggrannare undersökning för 
att kunna jämföra förskolor på olika sätt. Det finns ingen stor skillnad mellan skolor när det 
gäller kunskap kring höga bullernivåer hos personalen. Jag tycker att brist på kunskap kring 
arbetsmiljö hos personalen är anledningen till att de pekar på olika åtgärdsförslag. Om 
personalen hade utbildning kring arbetsmiljö, de skulle säkert peka på rimliga åtgärder utan 
att bara chansa. 
 

5.5 Åtgärder mot buller 
Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön är främst arbetsgivarens ansvarsområde och det 
är deras uppgift att implementera åtgärder i förebyggandesyfte så att minsta påverkan sker på 
arbetstagarens hälsa. I lagens mening räknas även elever, från och med förskoleklass, som 
arbetstagare. Enligt arbetsmiljölagen ska planering och utformning av arbetslokaler vara på 
sådan sätt att man utsätts för så lite buller som möjligt. Därmed räcker det inte med att man 
har en fastställd handlingsplan för arbetsmiljöarbete utan man bör kunna visa vilka praktiska 
åtgärder som tagits och tas (Arbetsmiljöverket 2009). 

 
5.6 Förslag till åtgärder 
Man bör undersöka olika rimliga åtgärder som kan vidtas för att uppnå den godtagbara nivån 
av buller för skolgårdar. Man kan vidta åtgärder såsom att sätta upp skärmar eller vallar som 
minskar trafikbullernivåerna. Man kan även se till att vid utomhusvistelse hålla sig till dem 
delarna av skolgården där oljud penetrerar som minst. 
 
Det finns ett antal rymliga åtgärder som kan sänka ljudnivåerna från fordonstrafiken. 

 Trafikhastigheten ska minskas vid förskolor vilket har positiv påverkan på 
ljudnivåerna. Vid låg hastighet är motorljuden som dominerar men vid högre hastighet 
skapas ljud framför allt av kontakt mellan däck och asfalt. 

 Förbjud eller reducering tungtrafiken vid skolor under dagen. 
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5.7 Val av metoder 
Enkätundersökningen var den metoden som används i denna studie. Det finns risk att 
svarsfrekvensen blir låg vid enkätundersökningen. Anledningen till den låga svarsfrekvensen 
tros vara att förskolor var väldigt upptagna med nya barn, och deras inskolning. 
Enkätundersökningen är en begränsad metod på sätt den inte går att ha lika djupa frågor som 
intervjuundersökning. Enkätundersökning ger stort möjlighet att fråga ett större antal 
personer jämför med intervjuer (Ejlertsson et al. 1996). 
 
Enkäten utformades med slutna frågor med flera svarsalternativ på varje fråga för att lärarna 
skulle finna något som passade dem och på så sätt undvika att någon av lärarna inte skulle 
svara på grund av avsaknaden utav ett svarsalternativ som kändes riktigt för just dem. 
Samtidigt lämnades separata enkäter med tydliga frågor till förskolechefer på respektive 
förskolor. 
 
När den här studien genomfördes så var det i början av terminen för personalen och det var 
ganska stressig tid. De hade många nya inskolningar och många nya barn att lära känna, vilket 
gjorde att de inte hade tid att ställa upp för en intervju, det enklaste för de var att ställa upp för 
att svara genom enkäter. Dessutom har man kunnat öka antalet svarande, vilket möjliggjorde 
att ta en statistisk analys. Att enkäter delades ut på plats kan ses som positiv där hade man 
möjlighet att förklara för personalen att det inte tar tid att svara på enkäten, vilket kunde man 
öka antalet svarande. Om det fanns tid och resurs då hade man kunnat välja intervju framför 
enkäter för att göra djupare undersökningar och välja ytterligare skolor för undersökning och 
jämförelse. 
 
Vissa av frågorna var helt onödiga t.ex. könsfördelning, och ålder. Det hade varit bra att ställa 
öppna frågor även val av ord kunde leda till bättre svars alternativ, till exempel i stället ordet 
hörs i frågan hörs ni trafikbuller på skolgården kunde man använda ordet upplever. En väldigt 
viktig fråga som kunde ha funnits i enkätundersökning är ifall om skolan hade lika stort 
problem med buller inomhus som utomhus, hur skolan skulle prioritera problemet. På det 
sättet skulle man hitta varför skolan arbetar inte aktivt med att åtgärda bullerproblemet på 
skolgården. 
 
En annan intressant fråga som saknas i enkätstudien är vilken uppfattning personalen har 
angående ordet buller. Detta skulle få fram en klarare bild av deras kunskap på området. En 
annan fråga som kunde ha funnit med i enkätstudien är hur skolan prioriterar ljudmiljön 
inom- och utomhus. Man skulle ha fått ett bättre resultat, om det hade funnits en fråga för att 
utvärdera deltagarnas kunskap och uppfattning kring bullernivåer. Det var svårt att utföra en 
jämförelse mellan förskolor, eftersom svarsfrekvensen för vissa frågor inte var 
tillfredsställande. 
 
Det lämnades enkäter till förskolechefer, och i många fall medförde det korta svar på frågorna. 
Det kunde ha varit ett bättre resultat om intervjudelen hade genomförts via telefon, eller på 
plats med de berörda personerna. Detta skulle ha lett till att eventuella otydligheter kunde ha 
förklarats direkt på plats  
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6 Slutsatser 
 
 
Idag är det vedertaget att buller är ett problem i för- och grundskolan som både direkt och 
indirekt kan bidra till fysisk och psykisk ohälsa hos dem som utsätts för det elever, personal 
och närliggande bostäder. Arbetet för att begränsa bullret har dock inte kommit lika långt, och 
det är ett problemområde där fler åtgärder behövs. Det behövs också ett större ansvar vid 
planeringsstadiet, så att man vid tidigt skede kan minimera bullerproblematiken. Jag tror mer 
skulle kunna göras om man i mindre utsträckning behövde ta hänsyn till kostnader. 
 
 

7 Förslag till fortsatta studier 
 
 

 En djupare undersökning av hur Umeå kommun jobbar med investering av 
bullerskyddsåtgärd vid skolor. 

 Fördjupad undersökning genom att undersöka fler för- och grundskolor som har höga 
bullernivåer på sina gårdar. 

 En djupare undersökning om förskolor har en fungerande egenkontroll när det gäller 
bullerproblem. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej, 

Jag heter Bahram Bashiri och studerar Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå 
universitet, nu det är dags att utföra mitt examensarbete, studien ska fokusera på problem 
kring trafikbuller på skolgårdar. Jag fick förslaget till detta arbete från Umeå kommun. 

Studien skall genomföras på fyra grund- och förskolor, studien bygger på en 
enkätundersökning bland personalen samt en separat enkät till de som är ansvariga för 
bullerkontroller. 

Med detta hoppas jag att jag har väckt ert intresse och får chans att komma och presentera mig 
närmare samt dela ut en enkät till personalen så fort som möjligt. Jag kommer att ta vidare 
kontakt för att klara ut detaljerna kring ett besök. 

 

Med vänliga hälsningar  
Bahram Bashiri 
0700730090 
 
Min handledare på Umeå universitet: 
Fredrik Lundmark 
fredrik.lundmark@umu.se 
 
Min handledare på Umeå kommun: 
Annika Söderlund 
Chef Miljöplanering  
090-16 16 87 
annika.soderlun@umea.se 

  



 
 

Bilaga 2 
 
 
Enkät om trafikbuller i skolgården 
 
Namn på förskola eller grundskola: 
 
1. Kön? 

 Man 

 Kvinna 
 

2. Ålder? 

 - 29 år 

 30 – 39 år 

 40 – 49 år 

 50 – 59 år 

 60 – år 
 

3. Utbildning? 

 Förskollärare 

 Lärare  

 Annat 
 
4. Hörs trafikljud på gården?  

 Ja, tydligt  

 Ja, men endast som ett bakgrundsljud. 

 Nej, inte alls 
 
5. Har du fått någon utbildning gällande buller? 

 Ja  

 Nej  
 

6. Om jakande svar på fråga 5 , vilken typ av utbildning gick du? I så fall hur länge
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

 
7. Tycker du att den pedagogiska verksamheten påverkas av ljudnivåerna? 

 Ja 

 Nej 

 Inte alls 

 Vet ej 
 
8. Om svaret är JA på fråga 7, hur tror du att pedagogiska verksamheten påverkas 
av buller? Ge gärna exempel.............................................................................  
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
 ......................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................  
9. Anser du att barnen påverkas av höga buller från trafiken på skolgården? 

 Ja 



 
 

 Nej  

 Inte alls  

 Vet ej 
 
10. Om svaret är JA på fråga 9, hur tror du att barnen påverkas av buller? 
Ge gärna exempel. ................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 ..............................................................................................................  
 
 
11. Vilka praktiska åtgärder tror du att ska kunna förbättra ljudnivåer på 

uteplatsen? Ge gärna exempel ...................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

 
  



 
 

Bilaga 3 
 
 

Intervjufrågor  

 
Namn på förskola eller grundskola .  ................................. Ansvar: .  

 
Buller: Är trafikbuller ett aktuellt problem för er?  ............................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................  
Kunskap och ansvar: Finns det kunskaper hos ledningen om de hälsorelaterade problem 
som kan uppkomma med buller?  ............................................................................................ 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................  
Finns egenkontroll? ..................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................  
Vem har ansvar: .......................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................  
Förebyggande arbete: söker ni aktivt förbättra ljudmiljön i ert arbete? Vilka praktiska 
åtgärder har ni gjort för att minska trafikbuller på gården? 
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