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Støttet av:

1. Bakgrunnen for prosjektet
Barnehage og skole kan være en svært utfordrende arena med tanke på lydmiljø. Samtidig er et godt
lydmiljø en grunnleggende forutsetning for at barnehager og skoler skal fungere som en god
læringsarena og en god arbeidsplass. Daglig eksponering av støy og bråk kan oppleves belastende for
både barn og voksne. Selv om utfordringer med lydmiljø har fått større oppmerksomhet den senere tid,
er det fortsatt en vei å gå for å kommunisere kunnskap om forbedrende tiltak.
Prosjektet «God lyd i barnehagen» kom som følge av et tidligere prosjekt «Godt lydmiljø. Hvordan skape
universelt utformede barnehager og skoler», der Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med
Utdanningsdirektoratet og ledende eksperter i Norge og Sverige utarbeidet en anbefaling for et fysisk
godt miljø for hørsel og tale i skolen. Denne anbefalingen kategoriserte relevante faktorer som igjen er
systematisk delt inn i tre anvendelseskategorier: Bygning, Rom og God praksis, som blant annet
inneholder bruk av rom, kommunikasjonsstrategier og bevisstgjøring (www.godlydiskolen.no).

2. Målsetting
Prosjektets hovedmålsetting:
Å utarbeide en uttømmende referanseliste med utgangspunkt i oversikten:
GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler (Vedlegg)
Effektmål:
Å tilby et verktøy som kan brukes i arbeidet for å skape et godt lydmiljø i barnehage og skole.
Måloppnåelse:
I prosjektets startfase ble det tidlig klart at å utarbeide og ikke minst vedlikeholde et fyllestgjørende
referanseverktøy basert på den detaljerte oversikten GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt
utformede barnehager og skoler, var et altfor ambisiøst foretagende, som også ville kreve et
kontinuerlig vedlikehold av lenker og oppdatert referansemateriell.
Prosjektet konsentrerte seg derfor, i samråd med prosjekteier, om spredning av den grunnleggende
kunnskapen som var framkommet i oversikten, som selvstendig aktivitet.
Deretter ble aktiviteten faset sammen med et svært beslektet prosjekt «God lyd i barnehagen» der
etablering av egen nettside https://www.hlf.no/godlydibarnehagen med ressursbank og rådgivning er
sentralt

3. Organisering og gjennomføring
Prosjektgjennomføringen var tildelt audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som i
sluttfasen ble fusjonert med NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet).
Det var gjort forhåndsavtale med følgende bidragsytere i prosjektet:
•
•
•
•
•
•
•

Trondheim kommune – Universell Utforming (Rådgiver Solveig Dale)
Statped Sørøst (Audiopedagog Bjørn Jonassen)
Statped Midt-Norge (Avdelingsleder Bjørn Bakken)
Statped Midt-Norge (Audiopedagog Gunn Elisabeth Stensønes)
NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal (Monica Myklebust)
NAV hjelpemiddelsentral Vestfold (Sigrid Myhre)
Spesialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro (Håkan Bergkvist)

Etter det innledende prosjektarbeidet viste det seg vanskelig å følge prosjektets intensjon, der
medarbeiderne m.a. var tiltenkt rollen å kvalitetssikre ressursene hver på sine områder. Det ble da
ansatt en egen prosjektmedarbeider som videreførte planen om kunnskapsspredning og praktisk
eksempelarbeid i en utvalgt prosjektbarnehage i samarbeid med prosjektleder.

Det ble bl.a. etablert kontakt med en frilansjournalist som skrev artikkelbidrag til skolebladet:
UTDANNING. Under EFAS (European Federation of Audiology Societies) internasjonale kongress i
Istanbul i juni 2015, ble oversikten Factors for good acoustic environment in schools and day-care
centers presentert i foredragsform og “handout”.
En mer fullstendig liste over aktiviteter I prosjektet:
jan.15 UTDANNING nr.1-2015: God læring krever gode lydforhold
feb.15 Punkter om tilrettelegging for et godt lydmiljø, Bygning, Rom og God praksis,
er implementert i nettsiden https://www.hlf.no/godtlydmiljo slik at
brukerne av denne enkelt kan finne fram til tiltak for bedre lydmiljø.
mai.15 European Federation of Audiology Societies 12. kongress i Istanbul: Arne Vik How to create universally designed kindergartens and schools - factors for
good acoustic environments
jul.15 Innledende samordning m HLF prosjekt «God lyd i barnehagen»
aug.15 Arbeidsmøte og integrering endelig integrering med
www.hlf.no/godlydibarnehagen
sep.15 Nettsiden God lyd i barnehagen er snart ferdig som et grovprodukt, men vil i
løpet av de neste månedene ferdigstilles.
okt.15 Knyttet kontakter i ulike forum som for eksempel barnehagenes ulike
forbund (både private og kommunale), bedriftshelsetjenester, Fagforbundet,
Utdanningsforbundet, kommunen o.l.
okt.15 Prosjektbarnehage: Lundåsen barnehage, der akustiske forhold er utdelt og
prosjektmedarbeider har holdt et innlegg om hørsel, lyd, støy, konsekvenser
for barn og voksne og tiltak som kan gjøres.
nov.15 Prosjektbarnehagen jobber med ulike støydempende tiltak og vi ønsker å
lage en artikkel om den jobben de gjør.
nov.15 Profilering på http://www.universell-utforming.miljo.no
nov.15 Innlegg om God lyd i barnehagen og viktigheten av godt lydmiljø på kurs for
barnehageansatte v/Fagforbundet.
des.16 Audiografen 4-2016: God lyd i barnehagen
vår.17 Foredrag HLF Tromsø om god lyd i barnehagen

4. Resultater og resultatvurdering
Måloppnåelse
Se under pkt. 2
Andre resultater
Gjennom spredning i UTDANNING (opplag 2015: 178 000) har området fått stor generell
oppmerksomhet. Gjennom fagbladene DIN HØRSEL (opplag 2015: 59 000) og Audiografen (opplag 2015:
425) har temaet godt lydmiljø i barnehage og skole blitt gjort kjent for personer som er spesielt
engasjert i tilrettelegging for hørselshemmede og universell utforming av lydmiljø.
Siden Norge er et foregangsland på området universell utforming, fant vi ut at det var viktig å
presentere resultatene på en internasjonal fagkongress. Materiellet som ble presentert er dermed
tilgjengeliggjort på engelsk og kan således nå et internasjonalt publikum.
Ved besøk til barnehager fikk vi se nærmer på behov for kunnskap om lydmiljøet. Dette hjalp oss til å
finne fokusområde, hva som er viktig for ansatte i en barnehage å vite, og hva som er foretrukket
informasjonskanal for å finne den informasjonen de søker.

Samarbeidet med prosjektet «God lyd i barnehagen» sikrer en videreføring der allmenheten har én
adresse å forholde seg til, der synergieffekten av akustisk og pedagogisk kompetanse realiseres.
Videre planer
For audiografutdanningen ved NTNU vil prosjektet være avsluttet og aktivitetene vil ikke bli videreført.
Integreringen med «God lyd i barnehagen» vil imidlertid sikre at prosjektideen videreføres i et fagmiljø
som er spesielt opptatt av den opprinnelige intensjonen med god lyd i alle
undervisningssammenhenger.
NTNU vil bygge videre på kunnskapen og erfaringene i prosjektet i nye aktiviteter innen utdanning,
forskning og innovasjon.

Vedlegg:
▲ GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
▲ God læring krever gode lydforhold - UTDANNING 2-2015
▲ Factors for good acoustic environment in schools and day-care centers

GODT LYDMILJØ!
Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
Lydmiljøet har blitt påvirket av nye undervisningsmetoder og kulturforandringer i barnehage, skole og
skolefritidsordning de siste tiårene. Noe som derimot ikke har blitt endret er at talen fortsatt er den
viktigste informasjonsbæreren i læringsprosessen. Det er derfor viktig å skape et lydmiljø som støtter
talen og minimerer forstyrrende lyd. Dårlig lydmiljø gjør at vi sløser bort våre mentale ressurser på å
anstrenge oss for å oppfatte og lytte på den som snakker, i stedet for å forstå og ta til oss budskapet.
Forskning viser at skoleelever husker ca. 20 prosent mindre i miljøer der lydmiljøet forstyrrer
innlæringen. Et godt lydmiljø er nødvendig for en effektiv læring, og for at barn/elever og personale
skal kunne trives og arbeide konsentrert over lengre tid.

LOVGRUNNLAG
I Norge har vi flere lover som understøtter at lydmiljøet i barnehage, skole og skolefritidsordning skal
være godt. Tre viktige lover her er Plan og Bygningsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og
opplæringslova.
Norsk standard for lydforhold i bygninger (NS8175) kan brukes til å dokumentere at lydkravene i teknisk
forskrift til plan og bygningsloven er oppfylt.
Da diskriminerings- og tilgjengelighetsloven kom i 2008 ble NS8175 revidert parallelt med veiledningen
til teknisk forskrift. Grenseverdier som tidligere gjaldt for personer med nedsatt syn og hørsel ble endret
for skoler og barnehager for å imøtekomme krav om tilgjengelighet for alle. I 2012 ble NS8175 revidert
med hensyn til Universell Utforming.
Opplæringslova sier at «alle elevar i grunnskoler og vidaregåande skoler har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Det fysiske skolemiljøet omfatter blant annet
akustikk/godt lydmiljø.


BYGNING
(Om prosjektet er nybygg eller rehabilitering vil avgjøre prioriteringsrekkefølgen)
o Planløsning
 Unngå åpne landskap
 Rom må gi plass til individuell og felles aktivitet
 Spesialrom med støyende aktivitet bør ikke ligge vegg i vegg med stille rom
 Unngå gjennomgangstrafikk i undervisningsrom
 Utforme korridorer som ikke oppfordrer til løping
o Romakustikk
 Grenseverdier for etterklang og taleoverføring (STI)
 Grenseverdier for bakgrunnsstøy fra faste installasjoner
 Reflekterende himling fremme i klasserommet
Ved nybygg/større renoveringsprosjekter:
Følg kravene i gjeldende teknisk forskrift og grenseverdiene i Norsk Standard.
Før overtakelse; sørg for å få dokumentasjon på at kravene er oppfylt.
o Dører/vinduer
 Unngå visuell støy – medfører økt elevaktivitet og dermed mer støy (f.eks. flere
dører, store/lave vindu ut i skolegård eller lignende)
 Ikke vindu mot ganger/tilstøtende rom
o Trinnlydsdempende gulvoverflate
 Akustikkbelegg
 Teppefliser
o Lys (som kan varieres)
 Blending
 Mulighet for demping ifht. Prosjektorvisning ol.Ulike soner i rommet



ROM
o

o

o



Fast
 Lydoverføringsutstyr
 Fjerne/bytt ut til støysvakt utstyr (data, prosjektorer, skrivere etc.)
 Harmoniske farger og rolige mønster på innredningsdetaljer
 Ikke mal over akustiske absorbenter (spesialbeis finnes)
 Fleksible, takhøye skillevegger (lydisolerte) evt. med vindu m/avskjerming
Flyttbart
 Ved innkjøp av møbler: Tenk på støygenerering, pedagogisk tilrettelegging og
ergonomi
 Hyller med permer/bøker som står «glissent» - diffusjon/absorbent
 Møbelknotter/dempelister
 Myke overflater (f.eks. filt under voksduk)
 Del av større rom med støydempende halvvegger/tekstiler
 Gummimatte på lekerom
 Myke møbler/tekstiler
 Hoppe-/lekerom dempes ekstra (myke puter/madrasser etc.)
 Møbler kan benyttes til oppdeling av rom
Læremidler
 Velg stille leker ved innkjøp
 Kle lekekasser ol. med filt /tallerkenunderlag
 Bruk gjennomsiktige lekekasser for å slippe å lete
 Ha mindre og flere lekekasser
 Struktur og orden (f.eks.samme farge på permer ol.)

GOD PRAKSIS
o Bruk av rom
 Hovedklasserom
 Fleksibel gruppe-/klassestørrelse
 Utnytt/etablere smårom/stasjoner for å få mindre grupper/skeivdeling
 Ikke ha stille rom vegg i vegg med aktivitetsrom
o Lydmiljø/Støy
 Lufte i pauser og ikke i timene (støy utenfra)
 Sende barn til pause i grupper
 Lesing etter matpause – beholde roen
o Kommunikasjonsstrategier
 Snakk direkte mot barna/elevene og ikke mot tavle
 Plassering av barna/elevene
 Lærers plassering i rommet
 Gå bort til barna for å gi beskjeder – ikke rop!
 Visuell og skriftlig støtte
o Bevisstgjøring
 Sett av tid på dag (eller et rom) til stillhet
 Ha jevnlige møter med støydemping som tema
 Lydnivåmåler
 Hørselvern v/behov (f.eks. sløyd/musikk/maskiner)

How to create universally designed kindergartens and schools
In recent decades, new and advanced teaching methods and cultural
changes has influenced the sound environment in the kindergartens,
schools and after-school programs. The mode of speech still remains, as the
most important information carrier in the learning process. Hence, there is
a need to create a soundscape that favors speech and minimizes the
unwanted disturbing sounds. An unfavorable soundscape drains the mental
resources in an increased effort to perceive what the speaker says, instead
of understanding and perceiving the message. Research shows that pupils
recall about 20 percent less in environments where the soundscape is
impairing the learning process. A favorable soundscape is thus required for
effective learning where in, children/pupils and staff can thrive and have a
focused work for a long time.
LEGAL BASIS
In Norway, we have several laws supporting favorable soundscape in
kindergartens, schools and after-school programs. The three important
laws in this respect are the Planning and Building Act, the
Discrimination and Accessibility Act and the Education Act.
The Norwegian Standard for Building Acoustics (NS8175) can be used to
document that the sound requirements in the technical regulations of the
Plan and Building Act have been met.
The NS8175 act was revised in line with the technical regulations after the
Discrimination and Accessibility Act was passed in 2008. Changes were made
to the previously existing acceptable limits for reduced vision and hearing in
order to accommodate requirements for accessibility for all. In 2012, the NS8175
act was revised in relation to universal design.
The education act underlines that “all pupils in elementary and secondary
schools are entitled to suitable physical and psychosocial environment favoring
health, well-being and learning”.
The physical school environment includes among others, acoustics and good
soundscape

CONSTRUCTION
Planning
Avoid open landscape
- Rooms must have space for individual and group activities
- Special rooms with noisy activities should not be adjacent to quiet rooms.
- Avoid unwanted movement of people in classrooms.
- Design corridors that do not encourage running.
Room acoustics
- Acceptable limits for reverberations and voice transmission (STI)
- Acceptable limits for background noise from fixed installations.
- Reflective ceiling in front of the classroom.
New constructions/major renovation projects:
Follow the requirements of the current technical regulations and limits of the
Norwegian Standard.
Before takeover: Check compliance with requirements and procure-documentation
Doors/Windows
- Avoid visual distraction – leads to increased pupil activity that results in distraction
(e.g. several doors, large/low windows facing the schoolyard ++)
- No windows facing corridors/adjacent rooms.
Acoustic floor surface
- Acoustics coating
- Carpet tiles
Light (adjustable)
- Obscure
- Possibilities for light intensity adjustment during use of projector or alike.
- Different zones in the room
The order of priority will be different in construction vs. renovation projects

ROOMS
Fixed equipment
- Sound transmission equipment
- Remove/replace with quiet equipment (computers, projectors, printers, etc.)
- Harmonious colors and clear patterns on the interior fittings.
- Do not paint acoustic absorbents (special paints are available
- Flexible, ceiling height partitions (sound proof), possibly with window with a screen.

Removable equipment
- On purchase of furniture: Consider noise generation, pedagogical adaptation and
ergonomics.
- Shelves with binders/books that are sparsely filled up – diffusion/absorption
- Furniture knobs/shock absorbing materials
- Soft surfaces (e.g. felt under oilcloth)
- Parts of larger rooms with noise absorbing partitions/textiles
- Rubber mats in playrooms
- Soft furniture/textiles
- Rooms for play and jumping -/should have extra cushioning
(soft cushions/mattresses, etc.)
- Use of furniture to group-divide the room
Teaching devices
- Opt for quiet toys during purchase
- Line toy boxes with felt/placemats
- Use transparent toy boxes to avoid searching
- Use smaller and more toy boxes
- Provide structure and order (e.g. binders with similar or same color.)

GOOD PRACTICE
Use of rooms
- Main classroom
- Flexible group and class sizes
- Make use of rooms/stations to facilitate smaller groups
- No quiet rooms adjacent to activity rooms
Soundscape/noise
- Fresh air during breaks and not during classes (external noise)
- Send children for breaks in groups
- Reading after food break – maintain calm
Communication strategies
- Talk facing the children/pupils and not towards the blackboard
- Location of children/pupils
- Location of teacher in the room
- Approach the children to give messages – do not shout!
- Visual and written mode
Awareness
- Reserve time of day (or a room) for silence
- Set aside regular meetings with sound reduction as a subject
- Sound level meter
- Hearing protection as required. (E.g. during classes including wood work, machines
and music)

