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Bakgrunn

Lydforsterkning (lydfeltanlegg) i klasserom - historie:
• Lydforsterkningsanlegg i klasserom har vært i bruk i USA siden 

1980-årene (Crandell et al. 1994)
• En av de første og mest siterte artiklene på dette området “Why not  

amplification in every classroom” ble trykket i The Hearing Journal i 
1981 (Sarff et al.)

• Utstrakt bruk i USA, Australia og Storbrittania ++
• Ennå ikke tatt i bruk i Norge i en universell uformingssammenheng 

- bare spesialinstallasjoner for hørselshemmede, 
oftest i forbindelse med annen type utstyr 
(FM, Teleslynge, IR-system og elevmikrofoner)

Utstyr
• Distribuert (fordelt) lyd vha. flere nærfelthøyttalere (typisk ≥ 4)
• Lærermikrofon(er) med FM- eller IRoverføring
• Begrenset frekvensbåndbredde for å framheve tale
• Mulighet for tilkobling til eksterne lyd- og signalkilder
• Mikrofoner med engangsbatteri eller oppladbare enheter 

Bruk
• Enkelt å bruke (bare en AV/PÅ knapp) – lite brysomt
• Ingen spesielle forutsetninger nødvendig – alltid på
• Ren taleoverføring – ingen ”høyttalerlyd” eller piping

Gevinster

Nyttig for alle, spesielt utsatte elevgrupper:
• Ikke norsk som morsmål, ukjente dialekter, lav språklig redundans
• Hørselstap
• (Sentrale) Auditive Prosesseringsvansker (APD)
• Generelle konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

Dokumenterte effekter (ICA – Improving Classroom Acoustics,
Rosenberg (1999)) – lignende funn fra andre studier 

(Crandell et al. 2005, Massie & Dillon 2006)
• Bedre taleforståelse
• Bedret oppmerksomhet i læringssituasjonen
• Flere plasseringsmuligheter for elever med hørselstap
• Bedre tilrettelagt læresituasjon for utsatte elevgrupper (ovenfor)
• Økt læringsutbytte
• Redusert belastning for lærerstemmen
• Redusert bruk av spesialundervisning

Prosjekt
• HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) – Program for 

Audiografutdanning lanserer lydutjevningsanlegg (Palmer 1997) 
i klasserom, som et verktøy for Universell utforming – bedre 
lyttesituasjon for alle

• Sammenfatning og spredning av kunnskap om emnet
• Utvikling av et evalueringsverktøy for å måle den opplevde 

effekten av lydutjevningsanlegg

Modelleringsverktøy
• Regneark : Modell_for_klasseromsakustikk.xls utviklet fra

Modelling the Effects of Room Acoustics on Speech Reception 
and Perception (Boothroyd 2005)

• Modelling Classroom Acoustics, interaktivt PC basert 
modelleringsverktøy (Boothroyd 2006)

HiST
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Vår visjon: 
I løpet av få år skal lydutjevningsanlegg være like vanlig i 
klasserom som elektroakustisk forsterkning er i dagens kirker
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