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Sammanfattning 
Klassrumsakustik behandlar rumsliga förutsättningar för ljudutbredning där god 
talhörbarhet är av vikt för elevers och lärares välbefinnande och möjligheter till goda 
lärmiljöer. Även kognitiva förmågor som minnesfunktioner påverkas av ljudmiljöer, där lägre 
bakgrundsljudnivåer och kortare efterklangstider förordas av forskning och 
byggnadstekniska standarder. Bakgrundsljudnivåer, efterklangstider T20 och reflexnivåer C50 
kan tillsammans ge en bild av en god ljudmiljö för lärande i klassrum. I denna undersökning 
har fem klassrums ljudmiljöer utvärderats och enkätundersökningar har använts för att 
undersöka elevers och lärares subjektiva upplevelser av dessa ljudmiljöer under aktuella 
lektionstillfällen. Det har inte kunnat dras några tydliga korrelationssamband mellan 
akustiska data och subjektiva upplevelser av ljudmiljön från denna undersökning. Dock har 
undersökningen erhållit akustiska mätvärden från de aktuella klassrummen och speciellt två 
av klassrummen har funnits undermåliga i jämförelse med riktvärden från standarder med 
avseende på efterklangstider. 

 

Nyckelord: Klassrum, gymnasieskola, akustik, efterklangstid, T20, C50. 
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Abstract 
Classroom acoustics deal with spatial prerequisites for sound propagation, where good speech 
audibility is important for the well-being of students and teachers and provide opportunities 
for good learning environments. Cognitive abilities as memory functions are also influenced 
by sound environments, where lower background noise levels and shorter reverberation times 
are advocated by research and acoustical performance criteria for classrooms. Background 
noise levels, reverberation time T20 and room response C50 can together provide a picture of a 
good sound environment for classroom learning. In this survey, five classroom sound 
environments have been evaluated and questionnaires have been used to investigate the 
subjective experiences of pupils and teachers in these sound environments during current 
investigated lessons. There has been no clear correlation between acoustic data and subjective 
experiences of the audio environment from this survey. However, the survey has obtained 
acoustic measurements from the current classrooms and especially two of the classrooms 
have been found to be substandard in comparison with the guideline values of reverberation 
time from standards. 

 
Keywords: classroom, upper secondary school, acoustics, reverberation time, T20, C50.  
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1 Introduktion 
 
Skolan är en viktig plats för barns och ungdomars utveckling, där deras förmågor utvecklas 
och de förbereds för arbetsliv och vidare studier. En grundförutsättning för att skapa goda 
miljöer som möjliggör ett effektivt lärande är den fysiska miljön skolelever befinner sig i. 
Denna miljö kan förstärka eller försvaga möjligheterna till lärande och även påverka vilka 
pedagogiska metoder som bäst främjar elevgruppens möjligheter till lärande. Upplevelsen av 
den fysiska miljön är en subjektiv upplevelse och kan skilja sig mellan elever efter deras 
kulturella bakgrund, individuella preferenser och förutsättningar. Dock finns det 
grundläggande antaganden om den fysiska miljön såsom ljudnivåer av oönskat ljud, s.k. 
buller, och hörbarhet av det talade ordet som förmedlas i rummet som tros påverka 
människor på ett generellt plan. Den fysiska miljön påverkar även socialisationsmönster och 
gruppaktiviteter hos elever, lärares arbetssituation och möjligheter för alla närvarande i ett 
rum att finna arbetsro och att skapa ett klimat som främjar lärande och undervisning.   

Den pedagogiska forskningen har under de senaste decennierna inriktats på den 
kommunikativa aspekten av undervisning och ett situerat lärande som samspelar med den 
kontextuella miljön och det sociala klimatet i klassrummet (Hubber, Tytler & Haslam, 2010;  
Sfard, 2007, Scott, Mortimer & Aguiar, 2006; Schoultz, Säljö & Wyndhamn, 2001). Till 
exempel har Scott m.fl. (2006) behandlat hur språket används som ett socialt verktyg och hur 
kommunikationsmönster i undervisningen påverkar lärandet. Även inom den pedagogiska 
och läroplansteoretiska forskningen i Sverige har utvecklingen gått mot ett stort fokus på 
språkets funktion som en social handling (Wahlström, 2016). Detta fokus på kommunikation 
har sin grund i det sociokulturella perspektivet på lärande och den språkliga processen i 
undervisning. Enligt Säljö (2000) är kommunikation och interaktion mellan människor det 
som skapar kunskap och färdigheter: ”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och 
individuellt sociokulturellt redskap. Det är därför det kan fungera som en länk mellan kultur, 
interaktion och individens tänkande.” (Säljö, 2000, s.87) Elevers förmåga att argumentera 
och handla i sociala kontexter är något som skolan har skyldighet till att utveckla hos eleverna 
och detta skall göras både skriftligt och muntligt. Den muntliga kommunikationen är således 
en viktig ingrediens i klassrummens aktivitet. ”Vår utveckling - emotionella, kognitiva, 
kommunikativa, sociala – sker inom ramen för de interaktiva förutsättningarna och 
utmaningar som omgivningen tillhandahåller.” (Säljö, 2000, s. 88) Dessa interaktiva 
förutsättningar innefattar den akustiska miljön i klassrummet, och är därför en meningsfull 
faktor för elevers lärande. Dessutom är kopplingen mellan kognition och kommunikation 
mycket tät sammanflätad enligt Sfard (2007). Genom att skapa akustiska miljöer där 
kommunikation främjas genom god talbegriplighet finns det anledning att tro att även 
kognitiva färdigheter påverkas i positiv bemärkelse. 

Undervisningen i den svenska skolan har gått från en katederundervisning, där läraren är den 
som talar från en fast position i främre delen av klassrummet liknande en föreläsning, till en 
mer inkluderande undervisning där elever ombeds att uttrycka sig, kommunicera med 
gruppen och samarbeta i mindre grupper (Sala & Rantala, 2016). Detta medför att den 
akustiska miljön har förändrats med fler personer som talar i olika delar av klassrummet och 
ibland med ett flertal samtal samtidigt i klassrummet. Således ställs högre krav på 
klassrummets akustiska egenskaper för att den talade kommunikationen ska kunna framföras 
utan alltför stor ansträngning för talaren och lyssnaren genom att talhörbarheten är god. 
Eftersom dagens klassrum på gymnasiet oftast rymmer runt 30 elever där talad 
kommunikation är det främsta verktyget för undervisning är rummets akustiska egenskaper 
att tillgodogöra denna kommunikation en viktig aspekt för skapandet av en god lärandemiljö. 
Ytterligare en aspekt av den fysiska miljön elever befinner sig i är i vilken grad olika elever blir 
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inkluderade i undervisningen. Enligt Salamancadeklarationen (1994) skall elever med olika 
behov i största möjliga mån inkluderas i den vanliga undervisningen. Elever med 
koncentrationssvårigheter eller hörselnedsättningar kan tänkas vara känsligare för den 
akustiska miljön i klassrum och bli exkluderade från undervisningen och den sociala aktivitet 
som förekommer i klassrummet. Begrepp som inkludering och exkludering syftar på 
maktperspektiv i de sociala konstruktionerna. Förutom rent organisatoriska följder av 
gruppsammansättningar innefattar inkluderingsperspektivet även individers möjligheter till 
delaktighet i klassrummets språkspel och uttryck i exempelvis tal. I detta avseende är 
personer med andra modersmål än det språk som används i undervisningen en grupp som 
kan vara känsligare för akustik och rådande ljudmiljö i klassrummet. Hur människor 
uppfattar och reagerar på ljud är subjektivt och individuella preferenser förekommer.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

En av de fysiska faktorerna som skapar ett klimat i ett rum är den auditativa miljön, det som 
hörs och låter. Ett rums akustiska egenskaper kan förstärka eller begränsa ljud från 
närliggande lokaler beroende på hur välisolerat rummet är och hur rummet har utformats 
med avseende på design och isolation av ventilation. Även ljudnivåer från angränsande 
utrymmen påverkar ljudmiljön i det avsedda rummet och trafikbuller är en sådan faktor som 
ofta tas upp som en riskfaktor för en god auditativ klassrumsmiljö. 

I ett klassrum är det talade ordet från personer den mest framträdande ljudkällan i rummet. 
Enligt uppgifter från Hörselskadades Riksförbund (HRF, 2016) består denna ljudkälla av ljud 
i olika frekvenser mellan 125 Hz–8 kHz, där vokaler och konsonanter skapar ett talat språk. 
Vokalerna som ligger omkring 500 Hz står för 90% av den totala ljudenergin medans 
konsonanterna, som ligger kring 2 kHz, bidrar med endast 10% av ljudenergin. Dock 
uppskattas det till att 90% av språkförståelsen härstammar från uppfattningen av 
konsonanterna i språket och endast 10% från vokalerna. Detta medför att en ljudmiljö som 
inte maskerar de frekvenser där konsonanter befinner sig, möjliggör en talbegriplighet i dessa 
frekvensområden vilket skapar en akustisk miljö som lämpar sig för talad kommunikation.  

Arbetet till denna rapport har fokuserat på vissa akustiska parametrar som finns angivna i 
byggnadstekniska standarder som ett mått på hur väl de undersökta rummen lämpar sig för 
undervisning. Dessa standarder är amerikansk nationell standard för akustiska 
prestandakriterier, designkrav och riktlinjer för skolor ANSI/ASA s12.60-2009, härefter 
förkortad ANSI, och svensk standard för byggakustik för bl.a. undervisningslokaler SS-
25268:2017+T1:2017, härefter förkortad SS. Vid mätningar som underlag till denna rapport 
har standarden SS-EN ISO 3382-2:2008, härefter förkortad ISO 3382, använts som riktlinje 
och referens. Dessutom har tidigare forskning (Campbell, Nilsson & Svensson, 2015; Harvie-
Clarke & Dobinson, 2013) visat på att vissa parametrar som framställs i standarder inte är 
representativa för att beskriva en god ljudmiljö för talad kommunikation i klassrum. Bland 
andra har Lennart Nilsson (personlig kommunikation, 5 februari 2018) förordat att 
parametern C50 (se Tabell 1 för närmare förklaring), som inte är angiven i svensk standard SS, 
är viktigare för taluppfattning än efterklangstiden (se Tabell 1 för närmare förklaring) som 
finns angiven i standarder. I Tabell 1 förklaras begrepp och termer som används i denna 
rapport.  
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Tabell 1: Begrepp och termer med beskrivning som förekommer i denna rapport. 
 

Term Beskrivning 
dB(A) Måttenhet för ljudstyrka, A-vägd, vilket innebär en 

korrigering av ljudstyrkan så att värdet bättre 
överensstämmer med mänskliga hörselns känslighet och 
frekvensberoende. 
 

LA Ljudnivå, A-vägd, ges i dB(A). (I denna rapport avses 
ljudtrycksnivåer: 𝐿 = 10 ∙ log	 *+,

*-./
, 	, där 𝑝 är ljudtryck, 𝑝+	är 

ljudtryckets effektivvärde och 𝑝123 = 2 ∙ 1056	 Pa, en 
referensstorhet.)  
 

Leq,t, A Ekvivalent A-vägd ljudnivå under tiden t. 
 

Efterklangstid Tiden det tar för ljudnivån i ett rum att sjunka 60 dB efter 
att ljudkällan tystnat. 

T20 Efterklangstid, utvärderat i intervallet -5 dB till -25 dB, 
vilket extrapoleras till ett värde för en minskning av 60 dB. 
 

T10 Efterklangstid, utvärderat i intervallet -5 dB till -15 dB, 
vilket extrapoleras till ett värde för en minskning av 60 dB. 
 

C50 C50 mäter kvoten mellan ljudenergin under de första 50 ms 
och ljudenergin från 50 ms till oändligheten:  

𝐶68 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 ∫ *,(>)@>AB	CD
B
∫ *,(>)@>E
AB	CD

 dB. Beskriver effekten av ett 

rums respons av givna ljud och balansen mellan tidiga och 
sena reflektioner av ljudet (Campbell, 2015). Kopplas ihop 
med termen klarhet i taluppfattning. Ges i enheten dB. 
 

Maskering Då ljud försämrar hörbarheten av andra ljud.  
 

SNR Avser signal till brus förhållande (från engelskans Signal-
to-Noise Ratio). Det vill säga kvoten mellan ljudstyrkan 
hos den avsedda ljudkällan och det maskerande 
bakgrundsljudet. Höga SNR nivåer medför att det är 
lättare att uppfatta ljudet som avses att höras. 
 

Diffust ljudfält Ett idealt diffust ljudfält är när alla punkter i rummet är 
ekvivalenta akustiskt sett och ljuds alla 
utbredningsriktningar är lika sannolika (Wallin et al, 
2014) 
 

Talklarhet Intrycket av ljudkvalitén hos tal där talljud uppfattas som 
klart. Är relaterat till sambandet mellan det direkta ljudet, 
tidiga och sena rumsreflektioner vilket ofta mäts med C50.  
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Talbegriplighet Beskriver hur väl tal uppfattas och beror på flera 
parametrar som ljudnivåer, SNR nivåer, efterklangstid och 
ljudkvalité. 
 

Oktavband Uppdelning av ljuds frekvenser i intervall där den övre 
gränsen av intervallet är dubbelt så stort som det lägre.   
 

Tersband Uppdelning av ljuds frekvenser i intervall där den övre 
gränsen av intervallet är tredjeroten av talet 2 
multiplicerat med det undre gränsvärdet. Oktavband delas 
in i tre tersband. 

 

Ljudsignaler som når en lyssnare i ett rum är en blandning av det direkta ljudet från källan 
och det reflekterade ljudet från rummets begränsningsytor som golv, väggar och tak. Det 
reflekterade ljudet når lyssnaren med en viss fördröjning och kan således grumla det direkta 
ljudet så att en maskering av informationsinnehållet uppstår. De tidiga reflektionerna som 
når lyssnaren, inom 50 ms efter det direkta ljudet, anses däremot öka uppfattningen av ljudet 
och beskrivs som klarhet i givet tal. Detta fenomen mäts med hjälp av parametern C50, som 
står för det engelska ordet clarity och 50 står för de första 50 ms. C50 är kvoten mellan ljudet 
de första 50 ms och den totala ljudnivån, teoretiskt sett när tiden går mot oändligheten.  

Standarden ANSI ger ett riktvärde för bakgrundsljudnivån på 35 dB(A) medan standarden SS 
skiljer på ljud från installationer, exempelvis ventileringssystem, och yttre ljudkällor, 
exempelvis trafik. SS ger riktvärden på 26 dB(A) för dygnsekvivalenta ljudnivåer både för 
fasta installationer och yttre ljudkällor och ett maximalt värde på 35 dB(A) för dessa 
ljudnivåer (SS). För efterklangstider ger ANSI riktvärden på 0,6 s i oktavbanden 500 Hz, 1 
kHz och 2 kHz. Det tilläggs i ANSI att klassrummen skall vara anpassningsbara för att kunna 
reducera efterklangstider till 0,3 s. Standarden SS ger riktvärden på 0,6±0,1 s för 
efterklangstider i oktavbanden 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz och 4 kHz och att dessa 
värden inte skall understiga riktvärdet. 

Denna rapport avser dels jämföra akustiska värden på undersökta klassrum med 
rekommenderade värden från standarder och dels presentera värden på C50 och jämföra med 
tidigare undersökningar med denna parameter. Då ljuduppfattning är subjektivt har en enkät 
till elever använts för att söka efter samband mellan klassrums akustiska egenskaper och 
elevernas uppfattning av ljudmiljön. Enkätens utformning har grundat sig i Persson Waye, 
Magnusson, Fredriksson och Croys (2015) studie där klassrumsakustik har utvärderats med 
hjälp av elevenkäter. Persson Waye m.fl. (2015) utförde lyssningstest under olika SNR 
förutsättningar men inga akustiska mätningar av klassrummen gjordes för att jämföra 
akustiska data och subjektiva utvärderingar av ljudmiljön. Detta är något som denna rapport 
har som undersökningssyfte och kan bidra med i förståelsen kring klassrumsakustik.  Under 
avsnittet om tidigare forskning presenteras studier som visar på att kognitiva förmågor 
påverkas av akustiska parametrar. Barn och ungdomars välbefinnande och även lärarens 
arbetssituation påverkas av den akustiska miljön. Ljudmiljöns betydelse för välbefinnande 
och möjligheter till en god miljö för lärande är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 
innefattar dels pedagogik, psykologi, medicin, byggnadsteknik och akustik.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Detta arbete avser att undersöka klassrums akustiska egenskaper och jämföra dessa resultat 
med byggnadstekniska standarder för undervisningslokaler. Härmed kan de undersökta 
lokalernas lämplighet för undervisning bedömas efter de riktlinjer som ges av standarder i 
nuläget. Dessutom ger undersökningen en möjlighet att undersöka utfallet av parametern C50 
som eventuell kandidat för beskrivning av lärandemiljöer ur akustisk synvinkel. Kopplingen 
mellan akustiska parametrar och elevers uppfattning av ljudmiljön undersöks för att utröna 
någon korrelation dem emellan. Intentionen är att lyfta fram tidigare forskning kring 
akustiska parametrars inverkan på kognition och taluppfattning vilket är speciellt viktigt för 
elever med hörselnedsättning, elever med koncentrationssvårigheter och elever med svenska 
som andraspråk. Målet är att skapa ett datamaterial som beskriver en del av den akustiska 
miljön i vissa av gymnasieskolan NTI’s klassrum. Detta kan ligga till grund för beslut gällande 
framtida akustiska interventioner som avser förbättra akustiken och lärandemiljön i dessa 
klassrum. Detta arbete präglas av fältstudie i klassrum vilket mäter faktiska och reella 
situationer för undervisning. Styrkan i dessa mätdata som presenteras är deras koppling till 
verkliga situationer vilket gör att de förmedlar en bild av hur situationen ser ut i de undersökta 
klassrummen. Således är syftet med denna undersökning att bidra till utvecklingen av skolans 
lärandemiljöer mot en effektivare och mer komfortabel undervisningsmiljö med större 
inkluderingsmöjligheter för olika elever. 

Frågeställningar som avses besvaras i denna rapport med den genomförda undersökningen 
är följande: 

-Till vilken grad håller de undersökta klassrummen måttet givet av svensk byggnadsstandard 
SS och amerikansk standard ANSI? 

-Vad blir effekten av att mäta bakgrundsljud i klassrum vid olika tidpunkter med avseende på 
omkringliggande aktiviteter? 

-Finns det en korrelation mellan klassrummets undersökta akustiska parametrar och elevers 
upplevelser av ljudmiljön i klassrummet och hur ser den i så fall ut?  

 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Interdisciplinära studier som inkorporerat akustik, hälsa och sociala beteenden har visat att 
akustik i klassrum har betydelse för stressymptom hos både lärare och elever och för 
egengenererade ljudnivåer i klassrummet (Tiesler, Machner & Brokmann, 2015). Tiesler m. 
fl. (2015) har jämfört olika klassrum som har klassificerats som dåliga och sedan efter 
akustiska interventioner klassificerats som bra eller väldigt bra ur akustisk synvinkel med 
avseende på efterklangstider och talbegriplighet. Författarna menar att begreppet buller dels 
är ett mått på ljudnivåer men även en mänsklig subjektiv förnimmelse och upplevelse. Dock 
menar de att trots att ljud kan ge olika emotionella reaktioner är de fysiologiska effekterna 
desamma såsom ökat blodtryck och ökat hjärtrytm beroende på styrkan hos ljudsignalerna 
(Tielser m.fl., 2015). Studien visar att lärares hjärtrytm ökade i högre grad med ökande 
ljudnivåer i klassrum som klassificerats som akustiskt dåliga jämfört med akustiskt sett 
väldigt bra klassrum. Andra samband som studien visar är effekterna av utmattning och 
relationen med subjektiv känslighet för ljud eller buller, där sambandet ökar med ökande 
värden på ljudnivåer. Dessutom mättes ljudnivåer i klassrum under fem på varandra 
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efterföljande lektioner på förmiddagen och undersökningen visade att i de akustiskt sämre 
klassrummen höjdes ljudnivåerna under dagen jämfört med de akustiskt bättre klassrummen 
där ljudnivåerna i princip var konstanta. Dessutom märktes en ökning i ”dysfunktionella 
aktiviteter” (egen översättning, Tiesler m.fl., 2015, s. 3111) under dagen i de akustiskt dåliga 
klassrummen jämfört med ingen ökning av dessa aktiviteter i de akustiskt väldigt bra 
klassrummen.  

Tiesler m. fl. (2015) analyserar även den pedagogiska processen och olika 
undervisningsmetoder. De skiljer på ”direkt undervisning” (egen översättning, Tiesler m.fl., 
2015, s. 3111), där läraren står framför klassen och talar till hela gruppen och 
”studentcentrerad undervisning” (egen översättning, Tiesler, 2015, s.3111) där eleverna 
arbetar i smågrupper. Deras undersökning visar att en ändring från ”direkt undervisning” till 
”studentcentrerad undervisning” ökar ljudnivåer under dåliga akustiska förhållanden medan 
motsatt resultat erhölls under väldigt bra akustiska förhållanden. Deras argument för detta 
resultat är att väldigt bra akustiska förhållanden med hög absorption i klassrummet 
förbättrade talbegripligheten och medförde att elever som samtalade med sina klasskamrater 
över korta sträckor inte behövde tala med så stark röstvolym för att höras. Ett annat argument 
är dessutom att lägre ljudnivåer medför lägre stress- och utmattningssymptom vilket i sin tur 
medför bättre arbetsförhållanden och högre koncentrationsmöjligheter. Ytterligare en 
förändring i den pedagogiska aspekten var en ökning av en typ av samtal kallad ”intensiv 
dialog mellan lärare och elever” (egen översättning, Tiesler m.fl., 2015, s. 3112) efter att 
klassrummen modifierades från akustiskt dåliga till akustiskt väldigt bra klassrum. Enligt 
lärare som deltog i studien var detta typiskt för mer intensiva undervisningsprocesser.  

 

Ur arbetsmiljösynpunkt visar forskning även på akustiska klassrumsmiljöers påverkan på 
lärare (Kristiansen, Persson, Lund, Shibuya & Nielsen, 2013). Enligt denna studie 
klassificerades klassrum med avseende på korta, mellan eller långa efterklangstider. 
Respektive värden för denna indelning var 0,41-0,47 s, 0,5-0,53 s och 0,59-0,73 s i 
frekvensintervallet 250 Hz–8 kHz och med de samlade medelvärdena för oktavbanden 500 
Hz, 1 kHz och 2 kHz till 0,44 s, 0,50 s och 0,69 s för de olika klassificeringarna av 
klassrummen (Kristiansen m.fl., 2013). Denna undersökning mätte lärarnas självupplevda 
ljudexponering, trötthetssymptom och tillfredställelse till arbetsplatsen. Studien visar en 
signifikant relation mellan efterklangstider och lärarnas tillfredställelse till arbetsplatsen, 
speciellt mellan långa efterklangstider och lärarnas intresse för att lämna yrket. Detta anser 
författarna bekräftar givna rekommendationer från amerikanska standarder på 
efterklangstider av 0,6 s i klassrum (Kristiansen m.fl., 2013). 

I en studie av Wålinder, Gunnarsson, Runeson och Smedje (2007) har ljudnivåer i klassrum 
under lektionstid undersökts och elevers upplevelser uppmätts medelst frågeformulär. Även 
fysiologiska värden som blodtryck, hjärtrytm och kortisolnivåer mättes hos eleverna som en 
indikation på stressrelaterade symptom. De ljudnivåer som uppmättes under 56 dagar 
varierade mellan 59 dB(A) och 87 dB(A), där merparten var mellan 60 dB(A) och 70 dB(A). 
Bakgrundsljudnivåer i de tomma klassrummen var 33 dB(A) och 37 db(A). I studien noterades 
ingen relation mellan blodtryck eller hjärtrytm och ökande ljudnivåer, i motsats till ovan 
nämnda studien av Tiesler m.fl. (2015). Mönster i kortisolvariationer som en stressmarkör 
visade däremot ett samband med ökande ljudnivåer i klassrummen. Dock är det möjligt att 
andra faktorer var orsaken till dessa stressymptom och även orsaken till de ökade 
ljudnivåerna. Frågeformuläret bestod av fem frågor där två frågor handlade om fysiska 
symptom som huvudvärk och trötthet.  En fråga var om det var svårt att höra vad läraren sade 
på grund av ljud i klassrummet, en annan om det blev störda i sitt arbete på grund av ljud i 
klassrummet och den sista om det var svårt att läsa när det var högljutt i klassrummet 



 15 

(Wålinder m.fl., 2007). De fem frågorna som ställdes till eleverna visade alla relation till 
uppmätta ljudnivåer där den frågan som visade störst korrelation var frågan huruvida 
eleverna hade svårt att höra läraren på grund av ljud i klassrummet. Författarna menar att 
denna fråga är lämplig för att undersöka om ljudnivåer är för höga i klassrum. 

 

Mätningar av självupplevd röstansträngning hos talare under olika förutsättningar har 
undersökts av Bottalico, Graetzer och Hunter (2016). Författarna menar att lärare tillhör en 
riskgrupp för att ådra sig röstskador på grund av röstansträngning i yrket och speciellt i 
undervisningsmiljöer där akustiken är dålig. I undersökningen har röstanvändning dels 
uppmätts som ljudnivåer hos talare i laborativa rumsmiljöer med olika efterklangstider och 
dels deras upplevelser av komfort och ansträngning av rösten. Bland andra har ett rum med 
efterklangstid T30 med värdet 0,78 s i frekvensområdet 500 Hz till 1 kHz använts. 
Undersökningsobjekten har ombetts att läsa en text med normal samtalsvolym och med en 
högre samtalsvolym än normalt. Undersökningen har även fokuserat på effekterna av 
reflekterande paneler för att mäta ljudnivå och upplevd röstansträngningen hos talarna. 
Forskarna har genererat bakgrundsbrus med sorl av tal i ljudnivån 62 dB som avsåg att 
imitera bakgrundsljud i ett klassrum. Ett resultat från denna undersökning är att upplevelsen 
av röstansträngning och efterklangstid var omvänt proportionellt, dvs längre efterklangstid 
gav lägre upplevd röstansträngning. Enligt författarna är efterklangstider i mellanregistret 
mellan 0,75 s och 0,85 s optimalt för talare i klassrum då detta erbjuder gott stöd för 
återgivning röstljud. (Vilket frekvensintervall Bottalico m.fl (2016) menar med 
mellanregistret är ej specificerat, men här antas det att författarna menar frekvensintervallet 
mellan 500 Hz-2 kHz då deras mätningar sträcker från 125 Hz till 8 kHz.) Detta resultat skiljer 
sig från annan forskning och riktvärden från standarder som här presenteras och detta 
diskuteras i en senare del av rapporten. Bottalico m.fl. (2016) anser att experiment i framtiden 
kan utföras i mer realistiska miljöer såsom klassrum, vilket är fallet med undersökningen till 
grund för denna rapport.  

Andra viktiga studier som gjorts har gått ut på att undersöka hur mycket testpersoner kommer 
ihåg av ett förmedlat budskap vid olika signal-brus-relationer, SNR, och olika 
efterklangstider. Detta är något som är mycket relevant vid undersökning av 
klassrumsakustik då elever förväntas aktivera högre kognitiva funktioner där både kort- och 
långtidsminnet är av betydelse för lärandet (March, Ljung, Nöstl, Threadgold & Campbell, 
2015). Det är inte enbart de rent perceptiva förmågorna, att höra, som är avgörande för en 
god akustik i lärandemiljöer. Även kognitiva funktioner, som minnesfunktioner, är viktiga att 
ta med i beaktande. Trots att personer inte presterar sämre i hörbarhetstest under vissa 
akustiska situationer presterar de sämre i test som utvärderar minnet i dessa situationer 
(March m.fl., 2015). March m.fl. (2015) använder sig av lyssningstest av ordlistor som 
testpersoner skall återge och kategorisera under olika lyssningsförhållanden med 
introducerat brus. Detta är en studie i laborativ miljö, vilket har fördelen att kunna kontrollera 
variablerna signal- och brusnivåer. Författarna menar även att deras resultat kan vara ännu 
tydligare ifall det störande bruset är av fluktuerande karaktär, än i en stadigt jämn 
återgivning, vilket kan vara mer relevant i verkliga situationer. March m.fl. (2015) drar 
slutsatserna att lägre SNR nivåer och därmed försämrade ljudförhållanden kräver högre 
minneskapacitet eftersom lyssnare fördelar sina kognitiva resurser för att tyda det förmedlade 
budskapet vilket medför försämringar i högre kognitiva funktioner som associationsförmåga 
och minnesfunktioner. Författarna menar att undersökningar och fastställande av normer av 
ljud i klassrum inte enbart bör fokusera på hörbarheten av ord och minnesåtergivning av ord, 
utan även beakta mentala funktioner där mening skall skapas och utarbetas från det lyssnade 
materialet (March m.fl., 2015). Deras forskning är ett exempel på vikten av kopplingen mellan 
akustiska miljöer, människors uppfattning och auditiva processer av ljud.  
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Efterklangstiders effekt på minnet hos människor har undersökts av Ljung, Sörqvist, 
Kjellberg och Green (2009) och Ljung och Kjellberg (2009). Genom två olika experiment har 
försökspersoner utsatts för lyssningstest och sedan har personernas förmåga att minnas det 
som presenterats evaluerats. I ett experiment återgavs försökspersonernas lyssningstest med 
bredbandigt brus som maskerare av det ljud som önskades förmedlas. Genom tidigare 
experiment (Kjellberg, Ljung & Hallman, 2007) hade tolkningen varit att mindre 
arbetsminneskapacitet lämnades över när lyssnaren var tvungen att återkalla det lyssnade 
materialet genom höga brusnivåer. Brusartade maskeringsljuds påverkan av närminnet och 
långtidsminnet hos testpersoner visade sig även infinna sig vid manipulering av 
efterklangstider hos inläst ljudmaterial. I det andra experimentet gavs testet i med två olika 
efterklangstider återskapade från två olika klassrum. Ett med kort efterklangstid med värden 
på 0,3 s i oktavbanden 125 Hz till 4 kHz och det andra klassrummet med mestadels väggar 
och tak i målad betong med efterklangstider mellan 1,84 s och 0,68 s i samma 
frekvensintervall. I båda experimenten erhölls försämrade resultat i testpersonernas 
återgivning av det lyssnade materialet vid sjunkande SNR nivåer och de längre 
efterklangstiderna. Under konstanta SNR nivåer ger en kortare efterklangstid ett klarare ljud 
som ökar talbegripligheten. Långa efterklangstider däremot ökar den kognitiva belastningen 
för fonologisk avkodning och mindre arbetsminne finns därefter tillgängligt för ytterligare 
kognitiva processer av den inhämtade auditiva informationen (Ljung & Kjellberg, 2009). I ett 
annat experiment modellerades 2 virtuella klassrum, ett med kort efterklangstid med ett 
medelvärde på 0,53 s i frekvensintervallet 250 Hz-4 kHz och ett med lång efterklangstid med 
värdet 1,17 s i samma frekvensintervall. Testpersonerna fick olika lyssningsuppgifter där deras 
minneskapacitet utvärderades under de olika efterklangstiderna. Dessutom ombads 
testpersonerna att rangordna sin ansträngningsgrad under de olika förutsättningarna. 
Resultatet av denna studie var att både upplevd ansträngning och inkorrekt återgivning av 
ord och meningar var högre för situationen med längre efterklangstid. Även färre givna ord 
mindes av testpersonerna i denna situation. En viktig aspekt av undersökningen var att 
testpersonerna inte gav en signifikant skillnad mellan hörbarheten i vad som sades under 
lyssningstesten vid de olika efterklangstiderna. Alltså försämrades förmågan att minnas vad 
som sades trots att personerna uppfattade vad som sades i lika hög grad i de båda 
situationerna. Författarna anser även att de värden som ges i standarder för rum avsedda för 
undervisning borde vara striktare med avseende på SNR nivåer, buller och efterklangstider 
då utformning av dessa riktlinjer traditionellt baserats på hörbarheten av tal och inte med 
beaktande av minnesfunktioner och minnesprestationer (Ljung m.fl., 2009). 

I ytterligare en studie av Ljung, Israelsson och Hygge (2013) har universitetsstudenter testats 
för olika SNR nivåers effekt på talförståelse och minnesfunktioner. Studien har på förhand 
testat personernas arbetsminneskapacitet och funnit att personer med både hög och låg 
arbetsminneskapacitet påverkas i talförståelse test under olika SNR nivåer där vitt 
bredbandigt brus använts som maskeringsbrus. Dock så påverkades inte minnesprestation 
för den grupp med hög arbetsminneskapacitet, utan bara den med låg arbetsminneskapacitet 
under olika SNR nivåer (Ljung m.fl., 2013). Detta är ytterligare ett argument för att den 
kognitiva belastningen ökar då lyssning av tal sker under svåra ljudförhållanden, och att 
personer med olika arbetsminneskapacitet påverkas i olika hög grad. Detta medför att en 
sämre akustik i klassrum får större konsekvenser för vissa elever, speciellt yngre barn, elever 
med hörselnedsättning och elever med diagnoser som ADHD/ADD (Ljung m.fl., 2013). 

 

I en studie av Hurtig, Keus van de Poll, Pekkola, Hygge, Ljung och Sörqvist (2016) har inlästa 
texter på två språk, svenska och engelska, spelats in och sedan manipulerats med mjukvara 
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för att återges med olika efterklangstider och med pålagt bredbandigt brus för att ge olika 
SNR nivåer. Testpersonerna var elever i 10 års ålder och syftet med undersökningen var att 
undersöka relationen mellan efterklangstid och SNR nivåer och vilka effekter som fås när det 
återgivna talade ljudmaterialet är på ett annat språk än modersmålet. Efterklangstiderna var 
0,3 s och 1,2 s, inga frekvenser angivna, och SNR nivåer på +3 dB och +12 dB. Barnen 
presterade bättre i lyssningstesterna vid höga SNR nivåer och när de utförde testerna på sitt 
modersmål. Studien visade även att den inbördes förbättringen mellan SNR nivåerna var 
högre när eleverna presenterades ljudmaterialet på engelska. Detta kan ses som en indikation 
på att eleverna påverkades mer av de akustiska egenskaperna hos ljudet när de presenterades 
på annat språk än deras modersmål. 

Forskning kring bakgrundsljudnivåer och efterklangstiders påverkan på testpersoners 
taluppfattning då det hörda materialet tillhörde eller inte tillhörde personernas modersmål 
har även undersökts av Peng och Wang (2015). Testpersonerna i undersökningen var 
universitetsstudenter och undersökningen utfördes i laboratoriemiljö med tre olika SNR 
nivåer och fem olika efterklangstider  mellan 0,4-1,2 s. Resultatet från denna undersökning 
var bland annat att grupper med lyssnare som hade ett annat modersmål än det talade språket  
presterade sämre på lyssningstest och studien ger riktlinjer där blandade grupper med 
lyssnare med det inhemska och andra olika modersmål bör lyssna i förhållanden där värden 
på efterklangstider ligger under 0,6 s. Detta kan jämföras med enbart lyssnare med det 
inhemska språket där inga skillnader i lyssningstesterna kunde urskiljas i efterklangstider 
upp till 1,2 s. Däremot visade lägre SNR nivåer på försämrade resultat för båda 
gruppsamansättningarna. Ytterligare en aspekt var skillnaden i prestationer hos 
testpersonerna då talaren hade samma modersmål som lyssnarna. Även där återfanns 
försämrade resultat då talare och lyssnare inte hade samma modersmål (Peng & Wang, 2015). 
Peng och Wang (2015) menar att gruppers språkliga färdigheter bör tas i beaktande när 
akustik i klassrum utformas. Beroende på om det talade språket är modersmålet för lyssnare 
eller talare så ställs olika krav på akustiken för att tillgodose god talförståelse, med högre krav 
om personerna tillhör en blandning av modersmål (Peng & Wang, 2015). Detta är ett exempel 
på argument som stödjer vikten av god akustik med avseende på efterklangstid och goda 
lyssningsförhållanden med avseende på SNR nivåer för personer med andra modersmål än 
det som praktiseras under given aktivitet. 

Typen av maskerande ljud är av betydelse då det ofta skiljs mellan ett maskerande ur 
energimässig synvinkel och ett maskerande ur informationsmässig synvinkel. En 
energimässig synvinkel innebär att det maskerande ljudet innehåller ett liknande 
frekvensspektrum som det ljudet som är avsett att uppfattas, exempelvis ett brus med 
liknande frekvensspektrum som en talad röst. Tal fungerar som en starkare maskerare då den 
är av en informationsmässig typ (Brungart, Simpson, Ericson & Scott, 2001). Talet innehåller 
information som en lyssnare aktivt måste bortse från, vilket är svårare än när det är ett brus. 
I flera tidigare nämnda studier har undersökningar genomförts i laborativa miljöer eller med 
modelleringar av ljud där brus har genererats för att erhålla en önskvärd SNR nivå, detta brus 
är av typen energimässig maskerare. Brungart m.fl. (2001) visar att maskerande effekter är 
ännu större när maskeringen består av tal. Trots att personer hör vad som sägs så krävs det 
större ansträngning vid mer komplexa auditativa situationer såsom närvaron av andra talare. 
I klassrumsmiljöer är ofta det störande bruset av en karaktär som till större utsträckning 
maskerar det förmedlaren vill skall uppfattas av lyssnaren. I en klassrumssituation är läraren 
förmedlaren och eleverna mottagarna men kan även fungera som maskerare av det 
förmedlade budskapet då de samtalar med varandra. Denna form av informationsmässig 
maskering visar att typen av ljud som maskerar påverkar det uppfattade budskapet. 
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Undersökning av akustik och ljudmiljöer har även utförts av Sala och Rantala (2016) där deras 
fokus har varit att undersöka ljud producerade i klassrummet, aktivitetsljud, och relatera till 
faktorer som externa bakgrundsljudnivåer, efterklangstider och rumsvolymer. Författarna 
menar att aktivitetsljud är starkt förknippade med vilken typ av undervisning som tillämpas 
och vilka pedagogiska metoder som används. Gruppaktiviteter, diskussioner i smågrupper 
och hantering av föremål och objekt ökar de egengenerade ljudnivåerna. Forskarna fann i 
denna studie endast ett signifikant samband mellan aktivitetsljud och bakgrundsljudnivåer. 
Dessutom visade deras resultat på dåligt lämpade akustiska miljöer för undervisning enligt 
finska standarder med avseende på efterklangstider, där det förordas värden på 0,5-0,6 s i 
oktavband mellan 250 Hz till 4 kHz. Författarna nämner att vid en evaluering av goda 
akustiska miljöer för klassrum kunde mätning av C50 vara av intresse (Sala & Rantala, 2016). 

I en studie av Campbell, Nilsson och Svensson (2015) jämförs 2 mindre grupprum avsedda 
för undervisning där de två rummen visar samma uppmätta värden på efterklangstid T20 men 
där den mänskliga upplevelsen av akustiken skiljer sig åt. Denna studie menar att endast ett 
värde på T20, som ofta framkommer i akustiska undersökningar och vägledande standarder 
för klassrum, inte är ett tillräckligt mått för att beskriva en ljudmiljö som lämpar sig för 
talkommunikation i lärandemiljöer och undervisningsaktiviteter (Campbell m.fl., 2015; 
Harvie-Clarke & Dobinson, 2013). De förordar en triangulering av data med parametrar som 
C50 och ljudnivåer tillsammans med T20 för att beskriva ett rums lämplighet för undervisning. 
I deras studie framkommer att i två rum med samma storlek och i princip samma 
efterklangstid skiljer sig värden på C50 markant från varandra beroende på placering och 
vilken typ av absorption som finns i rummet. Deras slutsats är att för att åstadkomma en 
optimal akustisk miljö är det viktigt att undersöka de tre parametrarna T20, C50 och ljudnivåer 
där författarna förordar en kort efterklangstid, hög talklarhet och låga ljudnivåer. Författarna 
i denna studie efterfrågar mer forskning kring detta område och enkätundersökningar för att 
utröna ifall olika akustiska egenskaper hos rum skapar förändringar i mänskliga 
beteendemönster (Campbell m.fl., 2015).  

Enbart efterklangstider kan vara ett otillräckligt mått för att beskriva akustiska förhållanden 
i ickediffusa ljudmiljöer. Klassrum har ofta majoriteten av absorptionen koncentrerad på en 
yta, nämligen taket i form av absorptionsplattor. Detta medför ett ickelinjärt avtagande i tid 
hos ljud vilket medför att ett rums ljudrespons inte beskrivs på ett korrekt sätt genom 
efterklangstid (Harvie-Clarke & Dobinson, 2013). Författarna menar att syftet med att mäta 
ett rums ljudrespons ofta är att beskriva talbegriplighet och ljudvolym i rummet. Då 
talbegriplighet är en funktion av både bakgrundsljud och rumrespons menar de att dessa 
ingående delar bör beskrivas separat (Harvie-Clarke & Dobinson, 2013). Eftersom 
efterklangstiden T20 mäter avtagandet av ljud i tid mellan 5 och 25 dB under den initiala 
ljudnivån kan T20 inte beskriva den viktigaste delen av ljudsignalen som relateras till 
talbegriplighet, eftersom den avtagande ljudsignalen från 0 till -5 dB inte beaktas (Harvie-
Clark & Dobinson, 2013). Dessutom visar denna studie på att den rumsliga variationen på 
värden av C50 är större med avseende på avstånd från ljudkällan än efterklangstidsmätningar. 

 

Sammantaget har den tidigare forskningen som ligger till grund för denna rapport behandlat 
det fysiska välbefinnandet hos personer i akustiska miljöer, akustikens påverkan på hörbarhet 
och kognitiva förmågor som minneskapacitet. Dessutom har parametern C50 presenterats 
som en kandidat till beskrivningen av en lämplig akustisk miljö för klassrum. Även 
pedagogiska förutsättningar har kopplats samman med ljudmiljöer och klassrumsakustik. 
Forskning som visar på hur personers närvaro påverkar akustiska mätningar och resultat 
(Kuttruff, 1973; Choi, 2016) är av relevans vid undersökningar av klassrum. Eftersom 
klassrum ofta rymmer runt 30 elever, ibland med ytterkläder, på relativt liten yta kan det 
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absorberande materialet i denna situation vara av betydelse för effekten på efterklangstider 
och reflexnivåer som C50. Även vilken typ av stolar och vilka material som ingår i rummens 
möblemang påverkar den absorberande effekten. I denna rapport behandlas inte absorption 
i klassrummen och därför utvecklas inte dessa aspekter vidare trots att detta är en avgörande 
faktor för rumsakustik.  

 

 

2 Metod 
Undersökningen bestod i en kombination av metoder. Dels mätningar av rumsakustiska 
parametrar som efterklangstid T20, reflexnivåer C50 och mätningar av ljudnivåer utan 
omkringliggande aktivitet LBG1 och ljudnivåer med omkringliggande aktivitet LBG2, dels 
mätning av elevernas uppfattning av ljudmiljön i dessa rum under lektionsaktiviteter genom 
enkätundersökningar. 

Eftersom ljud är något som upplevs är det av intresse att mäta hur detta upplevs av 
människor. Genom att mäta olika egenskaper av ljud, såsom energimängd i form av tryck eller 
frekvensinnehåll kan ljud beskrivas och även rums återgivande egenskaper av ljud 
klassificeras. Dock är det en viktig aspekt hur människor uppfattar ljudet och många olika 
faktorer kan påverka detta, inte minst sociala faktorer som gruppsammansättning och 
situationella kontexter. Metoden med enkätundersökningar har haft syftet att undersöka 
elevernas upplevelse av ljudmiljön. Enkätundersökningen syftar även till att möjliggöra en 
jämförelse mellan eventuella skillnader i akustiska parametrar i olika klassrum och ifall det 
speglar sig i elevernas upplevelse av ljudmiljön i dessa klassrum. Det vill säga ifall en 
korrelation mellan akustiska parametrar och elevernas och lärarens upplevelser kan skönjas. 
Denna metodkombination kallad metodtriangulering mellan metoder (Denscombe, 2014) 
avser producera komplementerande data för att ge en mer fullständig bild av akustiken i 
klassrummen.  

En annan form av metodkombination kallad metodtriangulering inom metoder (Denscombe, 
2014) har använts då insamling av data från efterklangstider har skett med två liknande 
metoder, dels med en metod där ett ljudfält skapas med en konstant ljudkälla som sedan 
abrupt stängs av och tiden för ljudet att avta mäts och analyseras. Denna metod kallas här för 
avbruten brusmetod (eng. interrupted noise method) och värden på efterklangstider med 
denna metod benämns här T20,(abm). Den andra metoden som använts är att skapa en sinuston 
som ökar i frekvens, ett så kallat frekvenssvep (eng. chirp), där registreringen av rummets 
respons av ljudet mäts och analyseras och producerar värden på efterklangstider och 
reflexnivåer. Denna metod kallas här för frekvenssvepmetoden och värden på efterklangstider 
med denna metod kallas för T20,(fs). Dessa liknande metoder har syftet att dels ge träffsäkra 
värden (Denscombe, 2014) på efterklangstider men även att eventuellt kunna utröna 
skillnader mellan de båda metodernas resultat.  

Bakgrundsljudnivån har uppmätts under två olika förutsättningar. Mätningar har gjorts med 
ordinarie skolverksamhet och aktivitet kring de undersökta klassrummen och vid tidpunkter 
där ordinarie skolverksamhet och aktivitet var på ett minimum, nämligen under sportlovet. 
Anledningen till detta var att standarden ANSI inte specificerar närmare denna omständighet 
förutom att lokalen skall vara tom på personer förutom en eller två personer som utför 
mätningarna. Det fanns anledning att tro att nämnda omständigheter kan vara av betydelse 
för mätresultatet beroende på klassrummens ljudisolationsförmåga. 
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Vid undersökarens närvaro under lektioner har denne presenterat sig och undersökningens 
syfte. Elevernas anonymitet i undersökningen har klargjorts och det meddelades att inga 
ljudinspelningar skulle genomföras utan endast siffervärden på ljudnivåer skulle registreras 
och att enkäten som eleverna ombads svara på var frivillig och anonym. 

 

 

2.1 Urval av klassrum 
 

För att undersöka rumsakustiken i NTI skolans klassrum gjordes akustiska mätningar i fem 
klassrum. Vid en klassificering med avseende på ljudkvalité enligt svensk standard skall det 
genomföras mätningar i ett representativt urval av utrymmen så att minst 5% av utrymmena 
provas, dock skall minst 3 utrymmen provas (SS). Då skolan har sina lokaler uppdelade i två 
olika byggnader valdes 3 klassrum i den ena byggnaden och två klassrum i den andra 
byggnaden. Genom att mäta 5 klassrum där två av dessa låg i en separat byggnad ansågs detta 
ge en representativ bild av skolans klassrum och ett större urval förkastades då tidsåtgången 
för en sådan undersökningen var utanför tidsramen för detta arbete. Dessutom gjordes 
bedömningen att snarlika klassrum förmodligen skulle ge snarlika resultat.  

Ytterligare val av klassrum var schematekniska då dessa skulle vara lediga under en tid då 
övriga salar var upptagna, detta för att kunna mäta ljudnivåer i avsett klassrum då det föregick 
omkringliggande aktivitet. Dessutom valdes skolklasser där en klass hade lektion i två av de 
undersökta klassrummen, för enkätundersökningar och mätningar av ljudnivåer i 
klassrummet under lektionstid. Genom att erhålla samma elever och samma lärare i två olika 
klassrum skulle en jämförelse av data från ljudmätningar under lektionstid och enkäter från 
dessa vara tillförlitligare och mindre påverkade av skillnader i gruppsammansättningen av 
klasserna. För möjliggörandet av jämförelse mellan de olika klassernas påverkan av mätdata 
mättes en utav salarna, A4, vid två tillfällen då två olika klasser hade lektion. Dessutom 
utfördes samma mätningar och enkätundersökning två gånger i samma klassrum, A5, med 
samma klass vid olika tillfällen för en indikation av enkätundersökningens reliabilitet. 

 

 

2.2 Akustiska mätningar 
 

Undersökningen av akustiken på gymnasieskolan NTI har bestått i mätningar i fem klassrum, 
A4, A5, A6, Postel och Curie. De för undersökningen avsedda parametrarna var 
ljudtrycksnivåer, efterklangstid och reflexnivåer.  

De tre förstnämnda rummen ligger i en byggnad där klassrummen ligger vägg i vägg med 
varandra och där fönster vetter mot korridor utan angränsning till gatumiljö.  Rummen Postel 
och Curie ligger i en annan byggnad där angränsande lokaler består av grupprum eller förråd 
och där fönster vetter mot gatumiljö och korridor. Salarna Postel och Curie hade stolar med 
vadderade sittdynor och ryggstöd medans A4, A5 och A6 enbart hade stolar med trämaterial. 
Volymen av klassrummen ges i Tabell 2. (Bilder på de undersökta klassrummen ges i Bilaga 
A; Bild 1 – Bild 10.) 
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Tabell 2: Volymer I de undersökta klassrummen A4, A5, A6, Postel och Curie. 
 

Klassrum A4 A5 A6 Postel Curie 
Volym 160 m3 210 m3 172 m3 123 m3 167 m3 

 

De värden som uppmätts är bakgrundsljudnivå LA,BG1, utan elever i klassrummet och skolan 
tom på personal i övrigt, bakgrundsljudnivå LA,BG2, utan elever men med vanlig skolaktivitet i 
övriga omkringliggande lokaler, T20, efterklangstid och C50, reflexnivåer i rummen. T20 
uppmättes med två olika metoder, dels avbruten brusmetod, abm, och 
frekvenssvepsmetoden, fs.  

Tabell 3: Uppmätta akustiska parametrar och förutsättningar. 

Parameter Förutsättningar 
LA,BG1 Bakgrundsljudnivå. Utan elever i klassrummet och skolan tom på 

personal i övrigt. Värdet uppmättes i dB(A). 

LA,BG2 Bakgrundsljudnivå. Utan elever men med vanlig skolaktivitet i övriga 
omkringliggande lokaler. Värdet uppmättes i dB(A). 

C50 Reflexnivå. Utan elever i klassrummet och utanför ordinarie 
lektionstid i skolan i övrigt. Värdet uppmättes i dB. 

T20,abm Efterklangstid med avbruten brusmetod abm. Utan elever i 
klassrummet och utanför ordinarie lektionstid i skolan i övrigt. 
Värdet uppmättes i sekunder. 

T20,fs Efterklangstid med frekvenssvepsmetoden fs. Utan elever i 
klassrummet och utanför ordinarie lektionstid i skolan i övrigt. 
Värdet uppmättes i sekunder. 

SNR Signal till brusförhållande. Med elever i klassrummet under 
ordinarie undervisning. Värdet uppmättes i dB(A). 

 

 

LA,BG1 och LA,BG2: 

Utrustning: B&K Impulse Precision Sound Level Meter type 2209 med B&K 1/2" mikrofon 
typ 4165, (här kallad B&K 2209), analog ljudnivåmätare. Sound Level Analyzer Lite version 
3.0 (här kallad SLAL), digital ljudnivåmätare som mobilapplikation för mobiltelefoner. (Bild  
på utrustning B&K 2209 ges i Bilaga A; Bild 13.)  

Mätningar utfördes vid fyra positioner i klassrummet: 1. vänster fram, 2. höger fram, 3. 
vänster bak och 4. höger bak. Fem mätningar utfördes vid varje position. (Totalt 20 mätningar 
för varje klassrum.) Endast 1 person var närvarande i rummet vid mätningarna.  

Vid mätningar av LA,BG1 användes B&K 2209 för registrering av ljudnivåer. Vid mätning av 
LA,BG2 användes både B&K 2209 och SLAL då ljudnivåer vid dessa mätningar varierade på 
grund av tillfälliga och korta ljudimpulser från omkringliggande lokaler och SLAL har en 
funktion där ett medelvärde av ljudnivåer under en mättid på 20 sekunder presenteras. Detta 
medförde en avläsning av ljudnivåer som var enklare att tolka än en avläsning från en analog 
mätare som fluktuerade kraftigt vid förändringar i ljudnivåer.  
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Kalibrering av SLAL: Mobilapplikationen kallad SLAL kalibreraredes efter mätningarna vid 
olika ljudnivåer. Genom att generera ett vitt brus från utrustningen använd vid T20, abm (se 
nedan) avlästes ljudnivån med B&K 2209 och sedan avlästes ljudnivån som SLAL registrerade 
och på så sätt faställdes att SLAL gav mätvärden med liknande precision som B&K 2209. 

 

T20, (abm): 

Utrustning:  

PC dator med mjukvaran SpectraPlus 5.0.a. ½” Mikrofon BSWA MP201 med förförstärkare 
MA201. B&K effektförstärkare typ 2716. MWL rundstrålande ljudkälla (högtalare med 
dodekaedrisk form). MWL_Uno, ljudkort. B&K Impulse Precision Sound Level Meter type 
2209 med B&K 1/2" mikrofon typ 4165. Ljudnivåkalibrator B&K typ 4231. (Bild på 
utrustningsuppställning ges i Bilaga A; Bild 11.)  

Mätningar utfördes enligt angivelser från ANSI för avbruten brusmetod där ljudkällan bestod 
av ett 10 s rosa brus som avbröts och ett värde på T20 mättes. Ljudkällan placerades vid två 
olika positioner och mikrofonen placerades vid 3 olika positioner för varje position av 
ljudkällan. Det utfördes fem mätningar vid varje kombination av ljudkälla och 
mikrofonplacering i salarna A4, A5 och A6. Således utfördes 30 mätningar av T20 i dessa 
klassrum enligt rekommendation från standarden ANSI. I salarna Curie och Postel utfördes 
endast 2 mätningar för varje position, med samma mikrofon och källkombinationer som de 
tidigare klassrummen. Detta enligt standarden ISO 3382, för ingenjörsmässig grad av 
precision. Detta avvikande i insamlingsmetod av data berodde på tidsallokering av mätningar 
och tillgång till de undersökta klassrummen. I klassrummen Curie och Postel utfördes således 
12 mätningar av varje klassrum. Ytterligare en avvikning från datainsamlingsmetoden skedde 
i klassrummet Curie där T10 mättes istället för T20. Detta val gjordes på grund av SNR nivåer 
som inte låg på kraven på 35 dB av ISO 3328 för mätning av T20. Då SNR nivåerna i Curie var 
lägre mättes T10 istället, vilket mäter under en kortare tidsrymd och är lämpligt för mindre 
SNR nivåer. 

Mikrofon placerades vid en höjd av 1,2 m från golvet och minst 1 m från väggar eller fasta 
objekt och minst 0,5 m från rörliga objekt som stolar eller bord. Högtalaren placerades på en 
hög stol eller ett bord på en ungefärlig höjd av 1 m från golvet.   

Mätningar registrerades i tersband från 50 Hz till 5 kHZ. 

 

C50 och T20, fs: 

Utrustning: PC dator med mjukvaran RoomCapture. PreSonus Audiobox 22 VSL, 
mikrofonförstärkare. B&K type 4006, mikrofon. Electrovoice zxa1, högtalare. (Bild på 
utrustningsuppställning ges i Bilaga A; Bild 12.)  

Mätningar utfördes genom att generera en sinuston med ökande frekvens, ett så kallat 
frekvenssvep, och genom mjukvaran och dess inbyggda algoritmer få en frekvensanalys av 
responsen från rummet. Mjukvaran RoomCapture gav sedan bl.a. värden på T20 och 
reflexnivån C50. Fördelen med denna metod mot avbruten brusmetod är att det erhålls en 
högre SNR nivå. Längden på frekvenssvepet var 0.4 s och det valdes att göra 8 sådana signaler 
efter varandra för att få ett medelvärde av erhållna data. Detta medför att SNR ökar med 9dB 
enligt RoomCaptures egen manual. Mätdata erhölls vid ett tillfälle för varje mikrofonposition. 
Tre mikrofonpositioner för varje källposition och två källpositioner. Således erhölls data från 
6 mätningar för varje klassrum. 
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Mätningarna registrerades i tersband från 50 Hz till 8 kHz. 

 

 

SNR: 

Det utfördes även mätningar avsedda att mäta signal till brus relationen, här kallad SNR. I 
detta fall var det av intresse att mäta hur stark lärarens röst var i jämförelse med övrigt 
omkringliggande ljud under lektioner. Detta ämnades göras genom att mäta ljudnivå då 
läraren talade vilket skulle ge ett värde på signalen, det som eleverna skulle höra. Genom att 
mäta ljudnivån då lärare inte talade erhölls ett värde som antogs vara liknande det 
underliggande ljud som när läraren talade och därigenom antogs detta värde som brus i SNR. 
Dessa mätningar utfördes vid sju tillfällen i fem klassrum. 

 

 

2.3 Metod för enkätundersökning 
 

I slutet av de vardera sju lektionerna då SNR mättes uppmanades eleverna av läraren att svara 
på en elevenkät som distribuerades digitalt via en länk i skolans lärplattform Schoolsoft. 
Dessutom ombads läraren svara på en lärarenkät med annorlunda formulerade frågor. Både 
elevenkäten och lärarenkäten var identisk vid de sju tillfällen som de distribuerades.  

För att öka svarsfrekvensen hos elevenkäterna presenterades undersökningen med 
utgångspunkt efter riktlinjer av Denscombe (2014). Detta bestod i att tala om för eleverna att 
deras deltagande gjorde skillnad, att undersökningen hade möjligheter att beskriva ljudmiljön 
i dessa klassrum och elevernas svar på enkäterna utgjorde en viktig del i undersökningen. I 
förlängningen kunde eventuellt undersökningens resultat leda till förbättringar av 
klassrummens akustik om ledningen för skolan ansåg att detta var önskvärt. Då 
undersökningen har ett ”gott syfte och genomförs under överinseende av trovärdig 
organisation” (Denscombe, 2014, s.51) presenterades undersökningen som ett examensarbete 
från en student på KTH som avsåg att belysa den akustiska miljön i dessa klassrum, vilket 
avsåg att ge undersökningen legitimitet.  

Elevenkäten bestod av 11 kryssfrågor. Sju av dessa var liknande frågor som använts av Persson 
Waye m.fl. (2015) men med en betydande omformulering. För att frågorna skulle uppfattas 
så neutralt som möjligt har frågorna har byggts upp av ords motpoler (Ejlartsson, 2014). 
Därav har frågorna byggts upp med motpolsord som lätt eller svårt eller tyst eller högljutt (se 
frågorna i elevenkäten, Bilaga B) Detta för att respondenterna inte skall tendera att instämma 
i den skrivna frågan. Positivt eller negativt laddade ord har således presenterats med sina 
motpoler där svaren har kunnat anges på en femgradig skala med motpolsorden som gränser 
eller där motpolsorden varit svarsalternativ. Fem av dessa besvarades genom att kryssa för en 
ruta på en femgradig skala. Tre av dessa var relaterade till hörbarhet och taluppfattning och 
två var relaterade till mentala aktiviteter som upplevelser av möjlighet till koncentration och 
läsning.  

Elevenkäten uppskattades till att ta ungefär fem minuter att besvara och sammantaget var 
denna enkät utformad för att vara enkel och minimera arbetsbördan för eleverna så att en hög 
svarsfrekvens uppnåddes, speciellt som eleverna ämnades svara på enkäten minst två gånger 
vid olika tillfällen. (Elevenkäten återges i Bilaga C.) 
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Lärarenkäten bestod av sju frågor. Den första frågan bestod av att läraren skulle uppskatta 
hur representativ den aktuella lektionen var för majoriteten av lektioner i denna sal. 
Lektionen kunde eventuellt avvika kraftigt i form av att ljudnivån var ovanligt låg eller 
ovanligt hög. Undersökningen i sig hade potentialen att påverka ljudnivåer i klassrummet då 
undersökaren befann sig i rummet som utomstående aktör med handhållen mätutrustning 
vilket kunde påverka elevernas och lärarens agerande. Denna fråga syftade till att synliggöra 
validiteten för erhållna data ifrån denna lektion. De följande sex frågorna avsåg att mäta 
lärarens upplevelse av ljudmiljön, dels ur ett akustiskt perspektiv och dels ur ett 
undervisningsperspektiv. Tre av frågorna handlade om lärarens uppfattning av hörbarhet och 
komfort vid användning av den egna rösten. Detta syftade till att associera till parametern C50 
som ett mått på klarhet och hörbarhet av det återgivna talet från rummet. Även en fråga om 
lärarens uppfattning kring ifall lektionen var högljudd eller tyst ställdes för en eventuell 
klassificering av lektioner. Två frågor handlade om lärarens interaktion med eleverna, hur lätt 
eller svårt det var att engagera eleverna i en dialog med läraren och om läraren var tvungen 
att be eleverna sänka ljudvolymen ofta under lektionen. Svarsalternativen graderades på en 
femgradig skala efter samma riktlinjer som elevenkätens utformning. (Lärarenkäten återges 
i Bilaga D.) 

 

 

2.4 Etiska överväganden 
 

De etiska överväganden som gjordes var konsekvenserna för eleverna att medverka i 
enkätundersökningen. Det viktigaste var klargörandet till eleverna av deras anonymiteten och 
frivilligheten att medverka. Även tidsåtgången hos enkätundersökningen övervägdes då 
denna aktivitet skulle göra anspråk på tid som var avsedd för undervisning. I samråd med 
läraren ansågs det av undersökaren att enkätundersökningen inte skulle vara till skada för 
eleverna eller orsaka dem alltför stora besvär, varken fysiskt, psykiskt eller 
undervisningsmässigt. 

 

 

2.5 Databearbetning och analys 
 

T20 med avbruten brusmetod, T20, abm: 

I insamlade data från efterklangstid, T20,abm med avbruten brusmetod behövdes det förkastas 
data då vissa värden var felaktiga. Till exempel kunde värden på T20,abm för enstaka 
frekvenstersband visa efterklangstider på 15 sekunder, vilket är uppenbart felaktigt. Även 
värdet noll erhölls för vissa frekvenser vid vissa mätningar. Dessa extrema värden förkastades 
direkt vid första anblick. Vid bearbetning av data utfördes en medelvärdesberäkning för varje 
tersband över de 30 mätvärden som inhämtats. Värden som låg tre standardavvikelser från 
medelvärdet förkastades och ett nytt medelvärde och standardavvikelse beräknades. På så 
sätt förkastades felaktiga data som uppstått genom insamlingsmetoden. Mellan 19-40 
mätvärden av 540 erhållna mätvärden för ett klassrum förkastades med denna metod, i 
spannet av tersbandfrekvenser mellan 100 Hz och 5 kHz. 

När data som avvek mer än tre standardavvikelser förkastats beräknades ett medelvärde för 
varje oktavband och standardavvikelsen beräknades för varje sådant värde vilket enligt ISO-
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3382 ger ett mått på mätningens precision och den rumsliga variationen av efterklangstiderna 
då mätningarna utförts i olika mikrofon och högtalarpositioner (ISO 3382). 

 

T20 med frekvenssvep, T20, fs och C50: 

Från erhållna värden från mätningarna av T20 och C50 med frekvenssvepsmetoden skapades 
medelvärden och standardavvikelser. Standardavvikelser av värdena på T20 skiljer sig 
markant mot metoden med avbrutet brus. Detta beror på att frekvenssvepsmetoden är en 
deterministisk metod där standardavvikelsen egentligen bara ger ett mått på den rumsliga 
variationen med de olika mikrofon och högtalarkonfigurationerna och inte ger ett mått på 
mätningarnas precision.  

 

Enkäter: 

Från de registrerade svaren hos elevenkäterna beräknades medelvärden hos frågorna 2-6  vid 
respektive svarstillfälle. Detta dividerades med antal elever som svarade för att erhålla en 
medelpoäng per elev för det aktuella lektionstillfället i respektive klassrum.   

 

 

3 Resultat 
Här presentas resultaten från mätningarna och enkäterna. Det presenteras mätdata från 
akustiska mätningar både i tabellform och genom grafer för tydligare åskådning. (För mer 
detaljerade data hänvisas till Bilaga E; Bild 14 – Bild 25.) Data från mätningarna avsedda för 
SNR nivåer har utelämnats och anledningen till detta förklaras under diskussionsavsnittet. 
Avslutningsvis presenteras beräknade värden på resultatet från enkätundersökningarna. (För 
mer detaljerade data i elevenkätsvaren för fråga 7-10 hänvisas till Bilaga F; Bild 26.) 

 

3.1 Resultat från akustiska mätningar 
 

Mätvärden för bakgrundsljudnivåer LA,BG1 och LA,BG2 återges i Tabell 4 där registrering av 
värden utförts med de två olika mätutrustningarna B&K2209 och SLAL. 

Tabell 4: Bakgrundsljudnivåer LA,BG1 och LA,BG2 med utrustning B&K2209 och SLAL. 
 

Sal 
LA,BG1 (B&K2209) 

Medelvärden (dB(A)) 

LA,BG2 (B&K2209) 

Medelvärden (dB(A)) 

LA,BG2 (SLAL) 

Medelvärden (dB(A)) 

A4 29±1 34±2 31,5±0,8 

A5 30±1 34±1 34,4±1,2 

A6 36±2 38±2 38,0±1,0 

Postel 33±1 31±1 32,9±1,9 
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Curie 34±1 36±1 35,6±1,0 

 

I Tabell 5 visas resultaten från de akustiska mätningarna för respektive sal för parametern  T20, 
med de båda metoderna abm och fs, och parametern C50.  

Tabell 5: Mätresultat för T20, (abm), T20, (fs) och C50 för respektive sal. 

   
T20, (abm) 

          
oktavband 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

sal (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

A4 0,80 ± 0,29 0,97 ± 0,31 0,60 ± 0,16 0,55 ± 0,10 0,57 ± 0,13 0,55 ± 0,18 

A5 0,87 ± 0,51 0,78 ± 0,31 0,49 ± 0,09 0,44 ± 0,08 0,49 ± 0,05 0,49 ± 0,12 

A6 0,97 ± 0,38 0,77 ± 0,19 0,51 ± 0,17 0,57 ± 0,14 0,63 ± 0,10 0,56 ± 0,21 

Postel 0,90 ± 0,34 0,89 ± 0,33 0,42 ± 0,08 0,45 ± 0,07 0,48 ± 0,06 0,45 ± 0,08 

Curie 1,10 ± 0,57 0,96 ± 0,34 0,77 ± 0,23 0,70 ± 0,19 0,62 ± 0,16 0,50 ± 0,14 

       
       

   
T20,(fs) 

          
oktavband 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

sal (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

A4 0,73 ± 0,06 0,73 ± 0,05 0,65 ± 0,04 0,59 ± 0,03 0,66 ± 0,02 0,60 ± 0,04 

A5 0,76 ± 0,10 0,65 ± 0,04 0,57 ± 0,03 0,53 ± 0,01 0,56 ± 0,02 0,53 ± 0,03 

A6 0,80 ± 0,06 0,68 ± 0,06 0,56 ± 0,03 0,67 ± 0,09 0,86 ± 0,03 0,76 ± 0,05 

Postel 0,85 ± 0,08 0,65 ± 0,10 0,48 ± 0,04 0,50 ± 0,04 0,59 ± 0,03 0,59 ± 0,02 

Curie 1,08 ± 0,07 0,98 ± 0,07 0,83 ± 0,14 0,74 ± 0,02 0,73 ± 0,02 0,62 ± 0,05 

       
       

   
C50 

          
oktavband 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

sal (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 

A4 1,5 ± 1,7 1,4 ± 1,4 3,2 ± 1,0 4,6 ± 1,4 5,6 ± 1,3 6,8 ± 2,1 

A5 4,0 ± 2,0 4,4 ± 2,2 4,6 ± 1,5 6,0 ± 2,0 6,5 ± 2,2 7,5 ± 2,0 

A6 2,2 ± 1,9 3,1 ± 1,7 4,7 ± 1,3 5,7 ± 1,3 3,9 ± 1,3 5,0 ± 1,4 

Postel 1,5 ± 2,3 3,2 ± 1,6 6,2 ± 1,1 6,8 ± 1,4 6,2 ± 1,9 7,8 ± 1,6 
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Curie 0,5 ± 1,7 1,5 ± 1,7 2,7 ± 1,5 3,3, ± 1,6 4,2 ± 1,7 5,8 ± 1,7 

 

I graferna Figur 1 till Figur 15 presenteras erhållna mätvärden grafiskt för parametern  T20, 
med de båda metoderna abm och fs, och parametern C50. Felstaplarna i graferna för T20, abm 
är standardavvikelsen i mätvärdena som härur från den stokastiska metoden abm och den 
rumsliga variationen. Felstaplarna i T20, fs och C50 avser standardavvikelsen i mätvärdena och 
härrör från den deterministiska metoden fs och avser endast den rumsliga variationen. En 
utförligare förklaring kring implikationerna av dessa olika metoder på mätosäkerheter ges i 
diskussionsavsnittet. 

 

 

Figur 1: Graf över T20, abm i sal A4.                                               Figur 2: Graf över T20, fs i sal A4.  

 

Figur 3: Graf över C50 i sal A4. 
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Figur 4: Graf över T20, abm i sal A5.                                         Figur 5: Graf över T20, fs i sal A5. 
 

 

Figur 6: Graf över C50 i sal A5. 

 
Figur 7: Graf över T20, abm i sal A6.                                       Figur 8: Graf över T20, abm i sal A6. 
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Figur 9: Graf över C50 i sal A6. 

 

Figur 10: Graf över T20, abm i sal Postel.                             Figur 11: Graf över T20, fs i sal Postel. 
 

 
Figur 12: Graf över C50 i sal Postel. 
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Figur 13: Graf över T10, abm i sal Curie.                                    Figur 14: Graf över T20, fs i sal Curie. 

 
Figur 15: Graf över C50 i sal Curie. 
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I Figur 16 till Figur 18 presenteras en sammanställning av de akustiska mätningarna utan 
felstaplar för de olika klassrummen i ett gemensam graf för de respektive parametrarna 
T20(abm), T20(fs) och C50. 

 
Figur 16: Grafer över T20, abm i klassrummen A4, A5, A6, Postel och Curie. Heldragen linje avser 
referensvärde från rekommendationer ur standarder ANSI och SS.  
 
 
 

 

Figur 17: Grafer över T20, fs i klassrummen A4, A5, A6, Postel och Curie. Heldragen linje avser 
referensvärde från rekommendationer ur standarder ANSI och SS.  
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Figur 18: Grafer över c50 i klassrummen A4, A5, A6, Postel och Curie. 
 
För parametern C50 presenteras även i Tabell 6 och Figur 19 ett sammanlagt medelvärde för 
hela frekvensintervallet 125Hz-4kHz med ett maximalt och ett minimalt värde baserat på 
osäkerheten för mätvärdena för de ingående oktavbanden. 

 
Tabell 6: Medelvärde för C50 för hela  
frekvensintervallet 125Hz-4kHz. 

 

 
Figur 19: Stapeldiagram för medelvärden  

för hela frekvensintervallet 125Hz-4kHz  
för de olika klassrummen. 
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A6 4,1 5,6 2,6 

Postel 5,3 6,9 3,6 

Curie 3,0 4,6 1,4 
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3.2 Resultat från enkätundersökningen 
 

I Tabell 7 visas en sammanställning av elevenkätsvaren. De tre elevgrupperna som svarat på 
enkäten är klasserna här kallade K1, K2 och K3. Var och en av dessa klasser har genom 
enkätundersökningen använts som utvärderare av ljudmiljön i två klassrum. K3 har dessutom 
utvärderat ljudmiljön i samma klassrum vid två olika tillfällen som en kontroll av 
enkätundersökningens reliabilitet och precision, vilket i tabellen nedan kallas A5 (kontroll). I 
elevenkäten är frågorna 2-4 kopplade till elevernas uppfattning av hörbarhet och 
taluppfattning i klassrummet medan frågorna 5-6 är kopplade till elevernas upplevelser av 
koncentrationsmöjligheter i klassrummets ljudmiljö under aktuell lektion. Elevenkätsvaren 
är rangordnade mellan 1-5, där ett lågt värde tyder på goda akustiska förutsättningar för 
lärande och positiva upplevelser av ljudmiljön. Ett högt värde tyder på försvårande 
förutsättningar för lärande och sämre upplevelser av ljudmiljön i klassrummet. Lärarenkäten 
följer samma utformning och fråga 2-5 är kopplade till lärarens upplevelser av ljudmiljön, 
röstansträngning och komfort vid tal under aktuell lektion. Fråga 6-7 är kopplat till sociala 
och kommunikativa beteenden. (Se Bilaga B för att se frågorna i sin helhet.) 

Tabell 7: Medelpoäng per elev av elevenkätsvaren från klasserna K1, K2 och K3. 
  

Elevenkät 
       

 
K1   K2     K3   

 
Curie* A6 Postel A4 A4 A5 A5 (kontroll) 

Fråga 2-4 
(medelpoäng per 
elev) 

2,02 1,82 2,13 1,91 1,55 1,71 1,45 

Fråga 5-6 
(medelpoäng per 
elev) 

2,43 2,44 2,59 2,78 1,98 2,54 1,91 

*Detta lektionstillfälle var av laborativ karaktär till skillnad från övriga lektionstillfällen som 
bestod av lärarledda genomgångar och eget individuellt arbete av eleverna. 

 
Tabell 8: Medelpoäng för frågor besvarade av läraren. 
 

Lärarenkät 
       

        
 

Curie A6 Postel A4 A4 A5 A5 (kontroll) 
Fråga 2-5 
(medelpoäng) 

2,75* 2 1,25 1,5 1 1,25 2,25 

Fråga 6-7 
(medelpoäng) 

4 2,5 1,5 1,5 1,5 3 2,5 

*Detta lektionstillfälle var av laborativ karaktär till skillnad från övriga lektionstillfällen som 
bestod av lärarledda genomgångar och eget individuellt arbete av eleverna. 

 

Andra resultat från elevenkätsvaren är att på frågan om ljudmiljön är ”tyst”, ”högljudd” eller 
”varken eller” (fråga 7 i elevenkäten, se Bilaga B) svarar i genomsnitt 20,4 % av alla elever i 
alla de undersökta klassrummen att ljudmiljön var tyst, 21,9 % att ljudmiljön var högljudd 
och 57,7 % svarar att ljudmiljön var varken tyst eller högljudd.  
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På frågan om störande ljud kom inifrån klassrummet eller utifrån (fråga 8 i elevenkäten, se 
Bilaga B) svarar i genomsnitt 77,0 % av alla elever att störande ljud kom inifrån klassrummet 
och 23,0 % av eleverna att störande ljud kom utifrån klassrummet. Ett svarstillfälle som 
särskiljer sig på denna fråga är klass K1 i sal A6 där 35,3 % av klassens elever tycker att 
störande ljud kommer inifrån och 64,7 % tycker att störande ljud kommer utifrån 
klassrummet.    

Frågan som behandlar elevernas modersmål (fråga 9 i elevenkäten se Bilaga B) ger en klar 
majoritet på 89,4 % för svenska som modersmål för alla eleverna och 94,6 % av alla elever 
svarar att de inte har någon hörselnedsättning (fråga 10 i elevenkäten, se Bilaga B). (För en 
sammanställning av andelen svarsutfall på frågor 7-10 i elevenkäten se Bilaga F.) 

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 SNR mätningarna 
 

De utförda ljudnivåmätningarna som var avsedda att mäta SNR nivåer resulterade inte i 
användbara data. Avsikten var att mäta ljudnivåer vid fyra olika positioner i klassrummet då 
läraren talade och då läraren inte talade. Detta skulle ge ljudnivåer på signalen, lärarens röst, 
som skulle höras av eleverna efter att bakgrundsljudet subtraherats. Bakgrundsljudnivån 
mättes då läraren inte talade för att ge ett värde på det som kallas för brus i SNR definitionen. 
Detta brus är således ljudnivån av bakgrundsljudet genererat av eleverna och 
klassrumsaktiviteten i övrigt under lektionen. Förfarandet ansågs på förhand som en 
godtagbar metod för att utvärdera SNR nivåer. Vid utförandet av mätningar upptäcktes det 
att bakgrundsljudnivån genererad av elever höjdes markant då läraren inte talade. Samtal 
mellan elever och övrig ljudgenererande aktivitet ökade och var inte densamma som när 
läraren talade. Detta medförde att bakgrundsljudnivån, bruset i SNR definitionen, inte var 
representativt för beräkning av SNR nivåer. Till exempel uppmättes ljudnivåer då läraren 
talade, signalstyrkan, till 56,3 dB(A) och då läraren inte talade till, brusnivån, till 53,5 dB(A). 
Detta skulle medföra att ljudnivån på lärarens röst och bakgrundsljudnivån var ungefär 
densamma, det vill säga en SNR nivå på 0 dB. Ett sådant resultat återspeglade inte den 
verkliga situationen i de observerade klassrummen och därför har dessa resultat uteslutits 
från denna rapport. Ett problem med utförda mätningar var att utrustningen SLAL användes 
vilket gav en ekvivalent ljudnivå utvärderad under 20 s. Detta är en relativt lång tid där läraren 
inte talar vilket gav utrymme för ljudgenererande aktiviteter att förändras i klassrummet. En 
bättre metod hade varit att utvärdera ljudnivåer under 1s i pauser i lärarens tal, vilket hade 
gett ett mer representativt värde på brusljudnivån under tiden signalen var aktiv. 

 

 

4.2 Enkätens utformning och tolkning 
 

Svaren från elevenkäterna ger en bild av att eleverna tycker det är god talhörbarhet i 
klassrummen och att majoriteten av eleverna inte finner det svårt att läsa eller koncentrera 
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sig på grund av ljud i klassrummen. Alla klasser ger bättre värden på ljudperception som 
talhörbarhet än möjligheter till kognitiva processer som koncentration och läsning i alla de 
undersökta klassrummen. Dock så ligger alla medelvärden på den delen av den femgradiga 
skalan som förknippas med positiva effekter och upplevelser av ljudmiljön.  

Ett resultat ur lärarenkäten som särskiljer sig är utvärderingen från sal Curie. Denna lektion 
beskriver läraren som icke representativ för majoriteten av undervisningslektionerna i denna 
sal, varpå resultatet från detta undervisningstillfälle kan betraktas som ett specialfall. Här 
värderar läraren ljudmiljön som högljudd vilket även medför att läraren ber eleverna att sänka 
ljudvolymen väldigt ofta. Anledningen till detta kan vara att lektionen var av laborativ 
karaktär där eleverna skulle mäta volymer av olika objekt i klassrummet med linjal. Eleverna 
samarbetade och pratade med varandra och utförde uppgifter gemensamt med andra elever. 
Detta skapade en hög ljudnivå (64,5 dB) vilket läraren poängterade för eleverna och bad dem 
sänka sina röstvolymer. Anmärkningsvärt är att elevernas värdering av detta 
undervisningstillfälle med avseende frågorna 5-6, förutsättningar för kognitiva processer, inte 
skiljer sig från undervisning vid ett annat tillfälle i sal A6. Detta ger en indikation på att 
lärarens uppfattning och elevernas uppfattning om ljudmiljön och dess effekter kan skilja sig 
avsevärt. En vidare följd av denna iakttagelse är att utvärdering av ljudmiljöer i klassrum är 
starkt förknippade med vilken sorts aktivitet som utförs. Exempelvis laborativa skolaktiviteter 
kan ge utslag på subjektiva uppfattningar kring ljudmiljöer vilket i sin tur försvårar en 
undersökning kring samband mellan subjektiva uppfattningar och akustiska parametrar. 
Detta är en följd av fältstudier i reella miljöer där många komponenter och faktorer påverkar 
mätresultat. Ett annat exempel på en sådan faktor kan vara vid vilken tidpunkt på dagen som 
enkätensvaren utförs, där utvärderarnas emotionella eller fysiska välbefinnande varierar 
under dagen och med det även ljudkänsligheten (Tiesler m.fl., 2015). Ett annat eventuellt 
problem med elevenkäten är att då de flesta av svaren ligger kring 1-2 på en femgradig skala 
så är slutsatser eller indikationer härledda ur jämförelser mellan svar från olika klassrum 
hänvisade till vikten av att svara 1 eller 2 på skalan. En positiv upplevelse av en aspekt på 
ljudmiljön kan exempelvis av en person graderas godtyckligt som en 1:a eller 2:a. Därav skulle 
en enkät som enbart skiljer negativa från positiva värden vara till större hjälp vid en 
jämförelse mellan olika klassrum. I fråga 7 i elevenkäten ges svarsalternativen ”tyst”, 
”högljudd” eller ”varken eller” (på fråga 7 i elevenkäten, se Bilaga B) angående ljudmiljön 
under aktuell lektion. En stor majoritet av svaren (57,7 %) faller inom kategorin ”varken eller”, 
vilket inte ger något användbart material då det kan vara så att testpersonernas värdering 
ligger mellan dessa värdeord eller att orden ”tyst” och ”högljudd” inte beskriver ljudmiljön 
såsom testpersonerna skulle beskriva den. Sammantaget är enkäternas frågors utformning 
viktigt och i detta fall hade en testomgång av enkätens utfall kunnat användas i mån av tid för 
att analysera spridningen av svaren och eventuellt omformulera frågorna. 

Majoriteten (77,0 %) av elevenkätsvaren medger att störande ljud i klassrummet härstammar 
från ljudkällor inifrån klassrummet i motsats till ljudkällor utifrån. En möjlighet är att 
klassrummens ljudisolering från övriga utrymmen var så pass god att detta avspeglades i 
enkätsvaren till förmån för störande ljudkällor inifrån klassrummet. Från elevenkäterna 
märktes en avvikelse för klass K1 i sal A6 gällande störande ljud ifall de upplevdes komma 
inifrån eller utifrån klassrummet. En tolkning är att ljudisoleringen från yttre ljudkällor är 
sämre i denna sal än övriga undersökta klassrum. Detta överensstämmer med mätvärdena för 
bakgrundsljudnivåer, LBG1 och LBG2 som visar de högsta värdena av de undersökta 
klassrummen i just sal A6. Ytterligare analys av uppmätta ljudnivåer under lektionstid hade 
kunnat användas som ett eventuellt styrkande av korrelationsambandet mellan aktivitetsljud 
och bakgrundsljudnivåer som presenterats av Sala och Rantala (2016). Dock kan det vara så 
att vid denna enkätundersöknings specifika svarstillfälle förekom mer störande yttre ljud än 
vid övriga tillfällen. Då ljudisolering av klassrummen inte är undersökt i denna studie, frånsett 
skillnader mellan LBG1 och LBG2, är det inte möjligt att dra vidare slutsatser än att typen av 
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aktivitet som pågår i klassrummet är av stor vikt eftersom majoriteten av eleverna anser att 
störande ljud härstammar inifrån klassrummet.  

 

Syftet med elevenkäterna har varit att inhämta ett subjektivt datamaterial från de undersökta 
klassrummen för att på så vis jämföra den sammanvägda uppfattningen av ljudmiljön i de 
olika klassrummen. Med enkäternas precision menas reliabiliteten hos enkäten, det vill säga 
att svaren inte skiljer sig nämnvärt åt vid en upprepning av enkätundersökningen under 
likadana förhållanden. Genom att be elevklass K3 svara på samma enkät två gånger i samma 
klassrum A5 och utvärdera ljudmiljön under två lektioner i samma ämne med liknande 
pedagogisk utformning och aktivitet, vid två olika tidpunkter, avsågs det att ge en indikation 
på enkätens reliabilitet. Det skiljde två dagar mellan dessa enkätundersökningar, en precis 
före lunchrast och den andra efter lektionen efter lunchrast. Det noterades ett klart mer 
positivt utfall kring ljudmiljön vid den andra enkätundersökningen och skillnaden mellan 
dessa två utfall ger ett mått på enkätens precision i det svarsområdet som utgör elevernas 
graderingar. Det skall noteras att denna metod är mycket grov och endast ger en bild av 
precisionen mellan värdena 1,45–1,71 i enkätens medelpoäng. Eftersom detta ligger i den 
lägsta delen av graderingsskalan ges ett relativt litet mått på osäkerheten i enkätsvaren. Även 
med denna relativt lilla osäkerhet så faller samtliga jämförbara medelpoäng av klassrummen 
inom ramen för denna osäkerhet. Det vill säga att exempelvis en jämförelse mellan K2’s 
utvärderingar av klassrummen Postel och A4 ger en skillnad som är mindre än osäkerheten i 
enkätens beräknade precision. Detta innebär att resultaten från enkäten inte är tillförlitliga 
och effekter av tidpunkter på dygnet och andra förbisedda faktorer är av betydelse för 
elevenkäternas resultat. Med andra ord kan just det specifika undervisningstillfället innehålla 
faktorer som inte omnämnts i denna rapport och vara av betydelse för utvärderingar av 
subjektiva uppfattningar av ljudmiljöer.  

 

 

4.3 Diskussion kring resultatet av de akustiska mätningarna 
 

Graferna visar på sambandet mellan efterklangstid T20 och reflexnivåer C50, där långa 
efterklangstider som väntat ger upphov till låga värden på C50, då båda parametrarna mäter 
ljudets fortplantning i tidsdomänen.  

I stort följer graferna varandra för de båda metoderna med avbrutet brus, abm, och 
frekvenssvep, fs, för T20-värden förutom en diskrepans i sal A4 i oktavbandet 250 Hz. Detta 
kan bero på att metoden abm skapar ett ljudfält under en längre tid där resonanser kan uppstå 
i utrymmen som byråer eller skåp, vilket i sin tur ger utslag på mätningar på efterklangstiden. 
Överlag ger metoden abm något lägre värden på T20 än metoden fs, men med klart större 
osäkerhet i mätningarna. Skillnaden i osäkerhet beror på de olika metoderna där abm är en 
stokastisk metod och fs är en deterministisk metod. Osäkerheten i den deterministiska 
metoden beror enbart på rumsliga variationer speglade av de olika mikrofon och 
källpositionerna medan abm-metoden beror både på den rumsliga variationen och det 
slumpmässigt genererade brusljudet vid varje mätning där de lägre frekvenserna har större 
osäkerhet. 
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4.4 Jämförelser med standarder 
 

I standarden ANSI ges ett riktvärde på 35±2 dB(A) för bakgrundsljudnivåer från yttre 
ljudkällor för undervisningslokaler. Alla uppmätta värdena för både LBG1 och LBG2 i de 
undersökta klassrummen ligger under ANSIs riktvärde. Mätningar av bakgrundsljudnivåer 
från yttre källor har genomförts under två olika förutsättningar, med och utan ordinarie 
omkringliggande skolaktivitet, LBG1 och LBG2. Anledningen till detta är att det ej tydligt 
framgår i standarden ANSI under vilka omständigheter riktvärdena gäller. Genom att 
undersöka ifall det fanns skillnader i resultatet av LBG1 och LBG2 avsågs det att synliggöra 
effekterna av ANSIs otydlighet och att ett förtydligande hos ANSI är ett legitimt önskemål. 
Denna undersökning visar på marginella skillnader hos LBG1 och LBG2, där LBG2 endast ökar 
med 1-2 dB runt ljudnivån 30-35 dB(A). Detta skulle kunna ses som ett tecken på god 
ljudisolering av klassrummen från yttre ljudkällor men för att dra denna slutsats behövs det 
en akustisk undersökning anpassad för detta ändamål.  

I standarden SS ges riktvärden för olika ljudklasser, från A som är den bästa ljudklassen till 
D som är den sämsta ljudklassen. I denna rapport används mätvärden för ljudklass A då 
denna ljudklass är lämplig för undervisningslokaler på gymnasial nivå där talkommunikation 
är av central betydelse, vilket de undersökta klassrummen är. Riktvärden från SS skiljer 
mellan bakgrundsljud som härstammar från installationer, i denna jämförelse är ljud från 
ventilationssystem relevant, och ljud från trafik och andra yttre källor. Riktvärden för ljud  
från installationer är 26 dB(A) för ”ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivåer” (SS, s.7). Från 
yttre källor ges värdet 26 dB(A) men även ett maxvärde på 35 dB(A) ”för trafikbuller 
dygnsekvivalent eller maximal ljudtrycksnivå och för andra yttre ljudkällor än trafik de 
tidsperioder ljudkällorna är i regelmässig drift, samtidigt som den studerade verksamheten 
pågår.” (SS, s.7) Undersökningen till grund för denna rapport har inte utfört mätningar under 
längre tidsperioder än 20 s för varje enskild mätning. Då undersökningen av 
bakgrundsljudnivåer inte har skiljt på ljud från installationer eller yttre ljudkällor kan teorin 
från sammanslagning av okorrelerade ljudkällor användas (Wallin, Carlsson, Åbom, Bodén & 
Glav, 2014) och detta ger ett ungefärligt sammanslaget värde på 29 dB(A) och ett ungefärligt 
värde på sammanslagna maximala ljudnivån på 35,5 dB(A). Vid jämförelse med mätvärdena 
LBG1 från de undersökta klassrummen konstateras att klassrummen A6, Postel och Curie inte 
klarar kraven för ekvivalenta ljudnivåer (under de tider som mätningarna genomfördes) men 
alla klassrum klarar kraven för de maximala ljudnivåerna för den beräknade sammanslagna 
ljudnivån från installationer och yttre källor. Om däremot mätvärden LBG2 jämförs med 
riktvärden klarar inga klassrum kravet på ekvivalenta ljudnivåer men endast klassrummet A6 
har högre värden på bakgrundsljudnivåer för beräknade maximala ljudnivåer. Sammantaget 
visar detta på att undersökningar av bakgrundsljudnivåer påverkas av vilken tidpunkt 
mätningarna sker och graden av omkringliggande skolaktiviteter.  

 

Rekommenderade värden för efterklangstider givna i ANSI och SS är 0,6 s där uppmätta 
värden som avviker mindre än 0,1 s är godtagbara. En skillnad från ANSI och SS är att ANSI 
enbart ger riktvärden för oktavbanden 500 Hz, 1 kHz och 2 kHz, medans SS ger riktvärden 
för oktavbanden 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz och 4 kHz för ljudklass A, den ljudklass 
som har högst krav och är bäst lämpad för undervisningsmiljöer.  

Genom att enbart titta på det aritmetiska medelvärdet, och bortse från de rumsliga 
variationerna och därmed standardavvikelsen från mätningarna, ger en jämförelse med 
riktvärden från ANSI att två klassrum har högre värden på efterklangstider med 
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frekvenssvepsmetoden, T20,fs. A6 i oktavbandet 2 kHz och Curie i oktavbanden 500 Hz, 1 kHz 
och 2 kHz. Med avbruten brusmetod ger T20,abm endast Curie högre värden än rekommenderat 
av ANSI i oktavbanden 500 Hz och 1 kHz. I jämförelse med standarden SS som ger riktvärden 
i alla undersökta oktavband har alla klassrummen för höga värden av T20,fs i oktavbandet 125 
Hz. Sal A4 och Curie ger för höga värden i oktavbandet 250 Hz, Curie även i oktavbandet 500 
Hz, 1 kHz och 2 kHz. Sal A6 ger för höga värden i oktavbanden 2 kHz och 4 kHz. Med värden 
från avbruten brusmetod fås värden på T20,abm som är högre än rekommenderade av SS i alla 
klassrum i oktavbanden 125 Hz och 250 Hz. Curie har även högre värden i oktavbandet 500 
Hz. 

Om man däremot tar i beaktande de rumsliga variationerna som osäkerhet i mätningarna ger 
endast T20,fs avvikande värden högre än rekommenderade av standarderna ANSI och SS. 
Dessa är salarna A6, Postel och Curie i oktavbanden 125 Hz, Curie i oktavbanden 250 Hz, 1 
kHz, A6 och Curie i oktavbanden 2 kHz och A6 i oktavbandet 4 kHz. Sammanfattningsvis är 
det salarna A6 och Curie som avviker mest i undersökningen och som har längre 
efterklangstider än rekommenderat för undervisningslokaler enligt standard ANSI och SS. 

Det skall poängteras att det inte råder allmän konsensus i frågan kring efterklangstider. Detta 
synliggörs då ANSI rekommenderar att klassrummens utformnings skall vara sådan att det 
finns tillgängliga ytor som ska kunna behandlas, med akustiska absorbenter eller liknande, 
för att sänka efterklangstider till 0,3 s. I standarden SS däremot förordas att efterklangstider 
inte skall understiga 0,6 s för att möjliggöra gott stöd för talåtergivning. Ytterligare exempel 
på detta är Bottalico m.fl. (2016) som förordar efterklangstider mellan 0,75–0,85 s för talare 
i klassrum, vilket står i motsats till andra nämnda studier och riktvärden. 

 

Vad gäller parametern C50 är den (ännu) inte angiven som riktvärde i varken ANSI eller SS. 
Därav finns det inga referensvärden för en jämförelse med erhållna värden och dessa källor. 
Däremot kan erhållna värden från denna undersökning fungera som jämförbara data för 
andra liknande undersökningar. I studien av Harvie-Clarke och Dobinson (2013) presenteras 
värden på C50 mellan 7,3-7,6 dB för ett klassrum och mellan 6,8-6,9 dB för ett annat. Båda 
dessa klassrum liknar de undersökta klassrummen i denna rapport till storlek och mängd av 
absorberande material. Alla erhållna sammanlagda medelvärdena i frekvensintervallet 125-4 
kHz  för C50 i denna rapport ligger under Harvie-Clarke och Dobinsons (2013) data och om 
osäkerheten i form av standardavvikelser från denna rapport tas i beaktande för  de 
sammanlagda medelvärdena ligger salarna A4, A6 och Curie klart under Harvie-Clarke och 
Dobinsons (2013) värden. Enligt L. Nilsson (personlig kommunikation, 5 februari 2018) är en 
lämplig nivå på C50 7 dB för klassrum. Detta riktvärde har dock ingen förankring i övrig 
litteratur som tagits i beaktande för denna rapport.  

 

 

4.5 Relation mellan data från akustiska mätningar och 
enkäter 

 

Från de presenterade resultaten är det inte möjligt att på ett tydligt sätt rangordna 
klassrummen i bra eller dåliga ur ett akustiskt perspektiv. Det går att urskilja att sal Curie har 
längre efterklangstider i de lägre frekvensområdena vilket kan medföra försämrad 
taluppfattning och sämre förutsättningar för lärande (March m.fl.,2015; Ljung m.fl.,2009; 
Ljung & Kjellberg, 2009; Tiesler m.fl. 2015). Även sal A6 avviker från resterande klassrum 
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enligt Figur 17 och Figur 18 där det finns en höjning av T20,fs och sänkning av C50 runt 
frekvensen 2 kHz. Detta kan innebära en försämring i talhörbarhet och taluppfattning då 
konsonanters frekvens ligger i detta frekvensområde (HRF, 2016). Med anledning av 
avvikelserna i värden från sal A6 och Curie är det av intresse att jämföra enkätsvaren från 
dessa salar med resterande klassrum för att se om avvikelserna i de uppmätta akustiska 
parametrarna återfås i enkätsvaren. Denna undersöknings utformning möjliggör denna 
jämförelse endast till viss del. Elevklassen K1 har utvärderat ljudmiljön i både Curie och A6, 
men inte resterande klassrum. Således är en jämförelse mellan A6 och Curie till resterande 
klassrum under påverkan av de olika elevklassernas individsammansättning. Svaren i 
enkätundersökningen till eleverna visar på en mer positiv ljudmiljö i A6 än Curie med 
avseende på frågor som rör taluppfattning. Detta kan tolkas som att efterklangstider och 
reflexnivåer under 2 kHz speglas av elevenkätens svar. Dock är elevenkätens precision inte 
tillräckligt god för att dra slutsatser av denna typ. Ett exempel på tvetydigheten mellan 
kopplingen mellan akustiska mätvärden och elevenkäten är att A4 ger sämre värden på T20 
och C50 vilket indikerar en sämre akustik och ljudmiljö medan elevenkätsvaren ger motsatt 
resultat. 

Ytterligare en aspekt av olika klassers subjektiva bedömning är att klasserna K2 och K3 båda 
har utvärderat salen A4. Här återfås den näst största skillnaden mellan medelpoängen hos 
elevenkäterna i båda kategorierna av frågor, trots att samma klassrum utvärderats. Detta 
medför att en jämförelse mellan alla klassrum och respektive elevenkät inte är tillförlitlig. 
Skillnaden kan bero på den unika elevsammansättningen i de respektive klasserna. Därav går 
det inte att använda olika klasser som utvärderare till olika klassrum för att sedan dra 
slutsatser ur de jämförda resultaten. Detta visar att skillnaderna i individernas subjektiva 
ljudupplevelse kan vara betydande och måste tas i beaktande vid liknande undersökningar.  

En förbättring av denna undersöknings möjligheter att finna ett eventuellt 
korrelationssamband mellan akustiska mätdata och elevers subjektiva uppfattning av 
ljudmiljön hade kunnat bestått av två delar, en förstudie av klassrummens akustik och en 
bättre utformad enkät. Genom en förstudie av olika klassrums akustik hade en identifiering 
och ett urval av klassrum kunnat göras så att klassrum med tydliga skillnader av de 
undersökta akustiska parametrarna ingick i studien. Detta hade skapat en förutsättning för 
troliga avvikelser i elevers uppfattning av ljudmiljön i de olika klassrummen. Även 
elevenkäten hade kunnat förbättras genom en testomgång för att se hur elever svarar på 
enkäten. Detta förfarande hade kunnat medföra en omformulering av frågorna inför 
undersökningen för att få en jämnare spridning av enkätsvaren över graderingsintervallet, 
vilket hade underlättat en tolkning av akustikens betydelse för uppfattningen av ljudmiljön.  

 

 

4.6 Ljudmiljöns betydelse för pedagogik 
 

Olika pedagogiska metoders inverkan på ljudmiljön är viktigt att beakta och ha i åtanke vid 
utformning av undervisning. Ett sociokulturellt perspektiv fokuserar på kommunikationen 
mellan individer och den sociala kontext som råder. I den kulturella och sociala kontexten är 
ljudmiljön en produkt av kommunikationsmönster och sociala interaktioner. Ljudmiljön är 
kopplat till fysiskt välbefinnande (Kristansen m.fl.,2013; Wålinder m.fl., 2007) och 
möjligheter till inlärning (March m.fl.,2015; Ljung m.fl.,2009; Ljung & Kjellberg, 2009; 
Tiesler m.fl. 2015) varav låga ljudnivåer, korta efterklangstider och höga värden på C50 i 
frekvensintervall där det talade språket befinner sig i är att eftersträva (ANSI, SS). 
Pedagogiska metoder kan ha inverkan på ljudnivåer i klassrummet (Sala & Rantala, 2016) 
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vilket är kopplat till det fysiska välbefinnandet i form av att inte vistas i miljöer där höga 
ljudnivåer bidrar till trötthet och koncentrationssvårigheter (Tiesler m.fl., 2015). Ljudnivåer 
är även kopplat till SNR nivåer för språkligt förmedlade budskap där höga SNR nivåer, det 
vill säga stora skillnader mellan signalstyrkan och bakgrundsbrus, är att föredra för 
taluppfattning och kognitiva effekter som minneslagring (Kjellberg m.fl., 2008; Ljung m.fl., 
2009; Ljung & Kjellberg, 2009). Genom att förbättra akustiska miljöer i form av lägre 
bakgrundsljudnivåer, förkortning av efterklangstider och högre värden på C50 möjliggörs 
bättre lärandemiljöer (Campbell m.fl., 2015). Detta kan även medföra större frihet i val av 
olika pedagogiska metoder som eventuellt skapar högre ljudnivåer i klassrummet då en bra 
akustik dämpar höga ljudnivåer och förtydligar tal. Därav är ljudmiljöer och akustik en viktig 
grund för pedagogisk aktivitet i klassrum ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

 

4.7 Vidare forskning 
 

Den relativt tätbefolkade ytan i ett klassrum kan ge upphov till skillnader i akustik jämfört 
med då lokalerna är tomma på elever. Den mänskliga närvaron i form av kroppar, kläder och 
speciellt ytterkläder på vintern, har en absorberande effekt och påverkar efterklangstider 
(Kuttruff, 2016; Choi, 2016) och därmed även C50. Fortsatta undersökningar i 
klassrumsmiljöer även då eleverna är närvarande skulle ge en mer rättvis bild av de reella 
miljöer eleverna befinner sig i och riktvärden för optimal akustik för lärandemiljöer skulle 
kunna utformas därefter.  

En fortsatt forskning kring parametern C50 och dess inverkan på taluppfattning och speciellt 
hur denna parameter påverkar kognitiv belastning och minnesprestanda hos elever, skulle 
fördjupa kunskapen kring betydelsen av C50 i klassrumsmiljöer, i likhet med tidigare 
forskning kring efterklangstider som presenterats i denna rapport. Dessutom skulle en 
utveckling av verktyg för utvärderingar kring subjektiva upplevelser av ljudmiljöer speciellt 
för klassrumsmiljöer möjliggöra en mer enhetlig och precis jämförelse inom studier och 
mellan olika undersökningar.  

Vidare forskning kring hur klassrumsakustik påverkar socialisationsmönster och beteenden 
vilket kan bidra till fortsatt utveckling av skolors lärandemiljö är eftersträvansvärt. Även 
utvärderingar av lärandet hos elever i olika akustiska miljöer för att påvisa effekterna av 
akustik på människors förmåga till lärande är av relevans för validiteten av utformningen av 
klassrumsakustik.   
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5 Slutsats 
Att lyssna på tal är givetvis med meningen att förstå vad som sägs och kunna använda den 
förmedlade informationen. Att skapa goda lyssningsmiljöer kräver mer än bara att skapa en 
god hörbarhet för vad som sägs. Ljudnivåer, efterklangstider och ett rums reflexnivåer i form 
av C50 kan tillsammans ge en bild av en god lyssningsmiljö vilket torde vara egenskaper av en 
god fysisk lärandemiljö. 

Den första av frågeställningarna som avsågs att besvaras av denna undersökning var: 

-Till vilken grad håller de undersökta klassrummen måttet givet av svensk byggnadsstandard 
SS och amerikansk standard ANSI? 

Vid jämförelse mellan erhållna värden i denna undersökning och rekommenderade värden 
från standarder ANSI och SS framkommer att speciellt två av de undersökta klassrummen 
inte håller måttet enligt nämnda standarder. Dessa klassrum är A6 och Curie. Värden på 
efterklangstider i flertalet oktavband är högre än riktvärden från standarder (ANSI, SS) och 
en akustisk intervention för att sänka dessa värden rekommenderas.  

Den andra frågeställningar var: 

-Vad blir effekten av att mäta bakgrundsljud i klassrum vid olika tidpunkter med avseende på 
omkringliggande aktiviteter? 

Resultat från denna undersökning visar att tidpunkt och graden av omkringliggande 
aktiviteter runt det undersökta rummet har betydelse för erhållna värden från mätningar av 
bakgrundsljud. Effekten av att utföra mätningar i klassrum då ordinarie skolaktiviteter pågick 
i omkringliggande klassrum, jämfört med att utföra mätningar då det inte pågick ordinarie 
skolaktivitet, var att ett större antal av de undersökta klassrummen hade högre värden på 
bakgrundsljud än givna rekommendationer från standarder. 

Den tredje och sista frågeställningen var: 

-Finns det en korrelation mellan klassrummets undersökta akustiska parametrar och elevers 
upplevelser av ljudmiljön i klassrummet och hur ser den i så fall ut? 

Sammantaget är elevenkäternas brist på reliabilitet i förhållande till spridningen av 
enkätsvaren en försvårande omständighet för att undersöka korrelationer mellan registrerade 
akustiska parametrar och subjektiva upplevelser. Dessutom var spridningen på akustiska 
mätvärden i undersökningen inte så stor att en tydlig rangordning kring klassrummens 
akustiska prestanda var möjlig. Därav kan inga tydliga korrelationssamband härledas mellan 
akustiska parametrar som T20 och C50 och elevers uppfattning av ljudmiljön utifrån denna 
undersökning. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga A, bilder på klassrum och utrustning 

 

Bild 1: Bild på sal A4, främre del.                                  Bild 2: Bild på sal A4, bakre del. 

 

 

Bild 3: Bild på sal A5, främre del.                                   Bild 4: Bild på sal A5, bakre del. 
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Bild 5: Bild på sal A6, främre del.                                   Bild 6: Bild på sal A6, bakre del. 

 

Bild 7: Bild på sal Postel, främre del.                           Bild 8: Bild på sal Postel, bakre del. 

 

 

Bild 9: Bild på sal Curie, främre del.                          Bild 10: Bild på Sal Curie, bakre del. 
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Bild 11: Bild på mätutrustning för T20,abm.                   Bild 12: Bild på mätutrustning för T20,fs och C50. 

 

Bild 13: Bild på mätutrustning (B&K 2209) för LBG1 och LBG2.  

  Upphovsperson av bild: Shoppi, 

 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. 
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7.2 Bilaga B, enkätfrågor 
 

Frågorna som ingick i elevenkäten var följande: 

1. 
Vart någonstans satt du i klassrummet under lektionen? (Tänk dig att 
klassrummet är uppdelat i fyra rutor.) 

2. Jag fann det lätt eller svårt att uppfatta det andra elever sade. 
3. Jag fann det lätt eller svårt att uppfatta det läraren sade. 
4. Jag fann det lätt eller svårt att få min röst hörd i klassrummet. 

5. 
Jag fann det lätt eller svårt att koncentrera mig under lektionen pga 
ljud i klassrummet. 

6. Jag fann det lätt eller svårt att läsa pga av ljud i klassrummet. 
7. Jag tycker ljudmiljön i klassrummet var tyst eller högljudd.  

8. 
Ljud som störde mig mest kom från klassrummet eller utifrån 
klassrummet. 

9. Är svenska ditt modersmål? 
10. Har du någon hörselnedsättning? 
11. Använder du hörapparat? 

 

 

Frågorna som ingick i lärarenkäten var följande: 

1. 
Var ljudmiljön under aktuell lektion representativ för majoriteten av dina 
undervisningslektioner i detta klassrum?  

2. 
Hur komfortabelt var det att tala i detta klassrum under föregående 
lektion?  

3. Hur väl uppfattade du din röst i detta klassrum under föregående lektion?  

4. 
Ljudmiljön i detta klassrum var högljudd eller tyst under föregående 
lektion.  

5. Hur ansträngd är din röst efter lektionen i denna sal?  

6. 
Hur enkelt eller svårt var det att engagera eleverna i dialog med dig som 
lärare i detta klassrum under föregående lektion?  

7. 
Hur ofta var du tvungen att be eleverna sänka ljudvolymen i detta 
klassrum under föregående lektion?  
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7.3 Bilaga C, elevenkät 
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7.4 Bilaga D, lärarenkät 
 

 

 

 

  



 52 
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7.5 Bilaga E, data från akustiska mätningar 
 

 

Tabell 9: Mätdata för T20, abm i sal A4. Färgade siffror avser värden som förkastats vid 
databearbetningen (se kapitel 2.5) och ej använts vid slutgiltiga medelvärdesberäkningar. 
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Tabell 10: Mätdata för T20, abm i sal A5. Färgade siffror avser värden som förkastats vid 
databearbetningen (se kapitel 2.5) och ej använts vid slutgiltiga medelvärdesberäkningar.  
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Tabell 11: Mätdata för T20, abm i sal A6. Färgade siffror avser värden som förkastats vid 
databearbetningen (se kapitel 2.5) och ej använts vid slutgiltiga medelvärdesberäkningar.  
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Tabell 12: Mätdata för T20, abm i sal Postel. Färgade siffror avser värden som förkastats vid 
databearbetningen (se kapitel 2.5) och ej använts vid slutgiltiga medelvärdesberäkningar. 
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Tabell 13: Mätdata för T20, abm i sal Curie.  
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Tabell 14: Mätdata för C50 och T20,fs i sal Postel. 
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Tabell 15: Mätdata för C50 och T20,fs i sal Curie. 
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Tabell 16: Mätdata för C50 och T20,fs i sal A6. 
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Tabell 17: Mätdata för C50 och T20,fs i sal A4. 
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Tabell 18: Mätdata för C50 och T20,fs i sal A5. 
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Tabell 19: Mätdata för LBG1 i salarna A4,A5,A6,Postel och Curie med utrustning B&K2209. Värden på 
höjd, längd, längd1, längd2, bredd, bredd1 och bredd2 ges i meter. Volym ges i m3. Övriga värden ges i 
dB(A). 
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Tabell 20: Mätdata med kommentarer för LBG2, för salarna A4,A5,A6,Postel och Curie med utrustning 
B&K2209 och SLAL (telefon). Alla värden ges i dB(A). 
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7.6 Bilaga F, data från elevenkäter 
 

 

Tabell 21: Resultat av elevenkätsvaren för fråga 7, 8, 9 och 10. 
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