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ECO – For Sustainable Design är ett magasin som fokuserar på en hållbar design av innemiljöer. Vår strävan är att belysa 
innemiljön ur såväl ett funktionellt som ett estetiskt perspektiv, genom en kontinuerlig dialog med dig som läsare. Tveka 
därför inte att ta kontakt med något av våra bolag via hemsidan www.ecophon.com!

Ecophons grupp koncept
utvecklare för utbildnings
lokaler är medlemmar av 
EDUnet och vi kan erbjuda 
dig ett omfattande utbud 
av kunskap och seminarier 
som du kan anmäla dig till 
genom att kontakta oss.

”Välkommen till ECO – for sustainable design. Tidningen som berättar 
om forskningen runt ljudets påverkan på människor och pedagogiskt 
förklarar betydelsen av att höra och höras i lärande miljöer. Här får du 
också aktuell information från internationella akustikseminarier och tips på 
hur du skapar en god ljudmiljö. Plus många lärorika exempel på lyckade 
rumsakustiska lösningar i skiftande undervisningsmiljöer runt om i Europa 
och ute i världen.”

Ecophon EDUnet är ett internationellt team specialister på lärande miljöer, beredda att stötta dig som 
planerar, bygger eller på andra sätt ansvarar för undervisningsmiljöer.

– Vi ger dig värdefulla råd om hur ni bäst planerar och förbättrar innemiljön i allmänhet och ljudmiljön i 
synnerhet, hälsar teamet.

Välkommen att höra av dig med frågor. Kontaktuppgifterna finns på ecophon.com – under fliken 
”Acoustics” hittar du din närmaste kontaktperson för lärande miljöer. Ecophon EDUnet erbjuder även en 
omfattande seminarieverksamhet som du kan anmäla dig till.

Vi är medlemmar i Ecophons EDUnet: (övre raden från vänster) Guus Klamerek, Nederländerna; 
Jonas Christensson, Sverige; MaiBritt Beldam, Danmark; Colin Campbell, globalt ansvarig;  
Shane Cryer, UK; (undre raden från vänster) Pauli Pallaskorpi, Finland; Jiri Strnad, Tjeckien;  
Mikolaj Jarosz, Polen; Holger Brokmann, Tyskland.
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SKOGEN, DET BÄSTA 
KLASSRUMMET

SKOGEN ÄR DEN BÄSTA LÄRAREN om man 
vill få en lektion i hur en god ljudmiljö skiljer 
sig från en mindre bra.

I skolan har klassrummen plana, hårda 
ytor som orsakar ljudreflexer. Dessa gör att 
eleverna ibland får svårt att uppfatta vad 
läraren säger. 

Utomhus, till exempel i skogen, omges 
man inte av väggar, tak och golv som ska-
par de störande reflexerna. Här fungerar 
hörseln bäst.

Under tusentals år har människan 
utvecklat hörseln i en utomhusmiljö fylld 
av naturliga ljud som porlande bäckar, 
vindsus, fågelkvitter och mänskliga röster.

Synen och hörseln viktigast
Av människans fem sinnen är synen och 
hörseln de två viktigaste vid undervisning. 

För att se tydligt vad läraren skriver, 
behövs en ren whiteboard, en bra penna 
och god belysning.

På samma sätt är det viktigt att läraren 
talar tydligt och tillräckligt högt för att elev-
erna ska uppfatta vad som sägs. Även de 
som sitter längst bak i klassrummet.

Men det är troligen vanligare att 
klassrummen utrustats med bra visuella 
hjälpmedel som whiteboards, än att de 
fått den akustikbehandling som krävs för 
att alla ska höra och höras.

En svensk forskare, Robert Ljung vid 
Högskolan i Gävle, visar i sin doktorsav-
handling att dålig ljudmiljö i klassrummen 
gör det svårare för eleverna att minnas vad 
de hört. Orsaken är att en del av arbets-
minnets resurser går åt till att lyssna. Detta 
försämrar elevernas förmåga att minnas.

Ta med några kollegor och gå ut i 
skogen och ”provprata” med varandra.

Gå sedan in i klassrummet, lyssna 
och fråga er själva: ”Hur utomhuslik är 
ljudmiljön? Hjälper eller stjälper klassrum-
met elevernas och lärarnas möjligheter att 
prestera på topp?”

Lämna klassrummet och 
gå ut i skogen. Där får 
du en lektion i hur en god 
ljudmiljö ska vara.

Foto: Torbjörn Wrange 

Foto: O
le Jais
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FÖRSTA SVANENMÄRKTA
FÖRSKOLAN SATSAR PÅ RO!
Viktigast är hur barn och personal mår. En genomtänkt visuell 
atmosfär, kloka val av ljus och färger och inte minst en riktigt 
bra ljudmiljö skapar ”ro” – ett motto och mål för förskolan 
Brobækken i danska Odense.

HÄR HAR MAN TÄNKT PÅ ALLT. Klimatsmart 
byggande, hög energieffektivitet och ett 
hållbart hus med lång livslängd. Hälsosam-
mast tänkbara byggmaterial med begrän-
sade emissioner till inneluften. Allt detta 
ryms inom kraven för att bygga en förskola 
utifrån det Nordiska Svanenmärket.

Lång väntelista
Högt i tak, öppna ytor och många barn 
signalerar oftast ”rött ljus” när det gäller ljud-
miljön. Men inte på förskolan Brobækken!

– Här har vi uppnått vårt gemensamma 
krav på ”ro” inte minst tack vare den goda 
rumsakustiken, säger en mycket nöjd Per 
Lykke, förskolechef på Brobækken. Försko-
lan är mycket populär bland personalen 
och det finns en lång väntelista för de som 
vill hit.

Han säger att ljudet aldrig ett varit ett 
problem på förskolan, som invigdes den 
2 maj 2011. Förutom den goda akustiken 
har man också lyckats att skapa visuell 
balans både i de enskilda rummen och i 
de allmänna utrymmena. Mottot “ro” (eller 
harmoni), har uppfyllts i alla avseenden!

Tröttheten som bortblåst
Lisbeth och Trine, som tillhör personalen på 
förskolan, säger att det finns ett speciellt ljus 
i lokalerna och tillsammans med inredning 
och akustiken gör det till en trevlig plats att 
vara på. De lider inte längre av huvudvärk 
eller trötthet, som de upplevt från tidigare 

Per Lykke, 
förskolechef på 
Brobækken.

– Vi har uppnått vårt gemensamma krav 
på ”ro” inte minst tack vare den goda 
rumsakustiken.

Foto: Teddy Strandqvist



E C O  –  F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N  E D U C A T I O N

5

Pedagogen Trine Tovborg , som skymtar till vänster i bilden, säger att den nya 
arbetsmiljön är mycket bättre än på andra arbetsplatser hon jobbat på. Den 
tidigare huvudvärken och tröttheten är som bortblåst. Här ligger ljudtrycksnivån 
på endast 5765 dB(A), trots att det ibland finns ungefär 10 barn som äter, pratar 
och leker samtidigt.

Även korridorerna har plats för livfulla 
aktiviteter, tack vare ljudmiljön. 

jobb, och att inomhusklimatet är bra på 
alla sätt!

Bullerfritt och visuellt attraktivt
När det är matdags för de minsta bar-
nen, alltså de som ”låter mest”, mäter vi 
ljudtrycksnivåerna till endast 57-65 dB(A), 

trots att det här finns ungefär 10 barn som 
pratar samtidigt. Inredning och de akustiska 
insatserna har lyckats skapa en barnmiljö 
som är både bullerfri och visuellt attraktiv 
och som gör att pedagogerna kan arbeta 
mer positivt med barnens språkutveckling 
och sociala färdigheter.

Även flexibiliteten har stått högt på 
önskelistan. Det går enkelt att dela av 
rum för olika önskemål och skapa ”rum i 
rummet” med hjälp av ljudabsorbenter på 
skjutdörrarna. 

Fotos: Teddy Strandqvist
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Visste du 
att...

...genom att 
sänka ljud
nivån sjunker 
hjärtfrekven
sen (en medi
cinskt erkänd 
stressfaktor) 
och röst
belastningen  
minskar?

Arkitekt: TKT Architects

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C

accepteras, PVC är förbjudet och träet ska 
komma från hållbart skogsbruk, och så 
vidare. Dessutom är fasaden byggd med 
återvunnet tegel, vilket har resulterat i att 
man har ”sparat in” 15 ton koldioxid.

Svanens haltgräns för kemiskt innehåll 
är 0,01 %, det vill säga lägre än de europe-
iska REACH-kraven på ”kandidatämnen”. 
Kortfattat handlar det om att 51 obliga-
toriska krav ska uppfyllas enligt Nordens 
officiella miljömärkning Svanen.

Målet: en giftfri innemiljö
Ingenstans inomhus kan vi undvika farliga 
kemikalier men i en Svanenmärkt förskola 
har man åtminstone minskat riskerna betyd-
ligt. Plus att förskolan är energieffektiv och 
mindre klimatpåverkande.

Barn är generellt känsligare för 
kemikalier än vuxna. De utsätts för högre 

En miljö för alla barn
Förskolan erbjuder plats för barn från alla 
sociala skikt, även barn med specifika 
behov eller som behöver hjälp med språket.

Uppfyller Svanenmärkta krav
Förskolan Brobækken är den första Sva-
nenmärkta förskolan i Danmark. För att bli 
Svanenmärkt måste en förskola uppfylla 
krav på byggprocess, material och ener-
gibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela 
tillverkningsprocessen. Inga nanopartiklar 

Svanen har funnits sedan 1989 
och är Nordens officiella miljö-
märkning. Man granskar varor och 
tjänsters miljöpåverkan under hela 
livscykeln från råvara till avfall samt 
ställer krav på funktion och kvalitet. 
www.svanen.se.

En genomtänkt färgsättning och bra ljus skapar harmoni bland barn och 
personal på förskolan Brobækken.

exponering per kilo kroppsvikt, de rör sig 
mycket på golvet där det finns damm och 
de stoppar ofta saker i munnen. 

Där det finns Svanenmärkta bygg-
produkter bör dessa väljas för att klara 
”poängkravet”. De ljudabsorberande 
materialen till innertak och väggar är därför 
Svanenmärkta.

Foto: Teddy Strandqvist

Foto: Teddy Strandqvist
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Halina WiencekKipka

Exempel på alltför höga ljudnivåer i polska skolor.

BULLER I SKOLAN både stör och riskerar 
att skada hörseln. Ett faktum som fler måste 
känna till: elever och deras föräldrar, lärare 
och övrig personal samt alla andra som på 
olika sätt har ansvar för skolmiljön.

Det slår en polsk forskningsrapport fast, 
där man undersökt hörseln hos eleverna i 
årskurserna ett till tre i grundskolan. Nästan 
var tredje elev (29 procent) hade lättare 
hörselproblem medan 1,5 procent var mer 
allvarligt hörselskadade.

Undersökningen gjordes vid sju grund-
skolor i Silesia-regionen i södra Polen under 
2012. Den var en följd av att man uppmätt 
oroväckande höga ljudnivåer vid skolorna 
i ett projekt kallat ”Friska barn – friska för-
äldrar – friska familjer”. Ett projekt som har 
drivits av Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna (WSSE – regional state 
health and safety inspectorate).

Hörseln i riskzonen
Vid ljudnivåer över 75 dB(A) riskerar bar-
nens hörsel att skadas. Ljudmätningarna 
vid skolorna visade på stundtals mycket 
högre nivåer än så, och kunde jämföras 
med bullret inne i en fabrik eller ute på en 
hårt trafikerad väg. I till exempel sporthallen 
uppmättes som mest 89 dB(A). Till exempel 
avger tung trafik cirka 90 dB(A). Mätningar 
utfördes även i korridorer och klassrum.

Problemen som de höga ljudnivåerna 
skapar är flera. Buller på raster i korridorer 
gör att eleverna inte återhämtar krafterna, 

FABRIKSBULLER I SKOLAN
POLSKA FORSKARE KRÄVER KRAFTTAG  

de får svårt att koncentrera sig i början av 
nästa lektion, samtidigt som irritationen 
stiger och tröttheten tilltar under dagen. 
Koncentrationen försämras också under 
bullrande lektioner där det även är svårt att 
höra och höras, och lärarna får anstränga 
rösten – ibland till bristningsgränsen.

Undersökningen av elevernas hörsel 
utfördes av Polskie Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej (PTOZ – Polish Association 
of Health Education) och Audio Service 
Siemens.

Att det bullrar plågsamt mycket på 
skolorna, förstår man av rektor Halina 
Wiencek-Kipka på Grundskola nr 31 i 
Katowice.

– En tyst skola? Ja, under loven, säger 
hon och skrattar och bekräftar att många 
elever är drabbade av hörselnedsättning.

– I varje klass har vi två till tre elever 
med misstänkta hörselnedsättningar. I de 
fallen föreslår vi föräldrarna att uppsöka en 
audiolog. Dessutom förekommer hörselpro-
blem likaså hos lärarna.

Om elevernas problem med hörseln 
var orsakad av bullret i skolorna, framgår 

Rum/yta Aktivitet Ljudnivå

Sporthall idrott 89 dB(A)

Korridor paus 85 dB(A)

Lektionssal lektion 86 dB(A)

inte av forskningsrapporten. Den pekar 
enbart på faktiska ljudnivåer, medicinskt 
fastställda hörselproblem och behovet av 
allmän kunskap om buller.

Foto: D
ziennik Zachodni
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ALLA FICK VARA MED FÖR ATT KUNNA 
UPPFYLLA KRAVEN PÅ EN BRA SKOLMILJÖ

Yrkesskolan i tyska Witzenhausen från 70talet skulle 
renoveras. En projektgrupp bildades med lärare, 
arkitekt, konsulter och byggnadsansvarig myndighet. 
Allt för att skapa en skola med en god lärande miljö 
och en bra arbetsmiljö för personalen.

När lärarna fick veta att skolan skulle 
renoveras besökte de andra skolor för 
att bilda sig en uppfattning om hur deras 
arbetsplats skulle skulle kunna utformas på 
bästa sätt. Sedan berättade de detta för 
arkitekten och byggnadsansvarig myndig-
het. Det bildades en projektgrupp med alla 
inblandade och det gjordes en beskrivning 
med önskemål innan arkitekten började rita 
skolan.

Krav på öppen planlösning
Lärarna ville ha en öppen planlösning där 
elever och lärare kunde röra sig fritt utan 
stängda dörrar. Detta ställde extra höga 

En gammal skola blir som ny.

Foto: H
ans-G

eorg Esch

Foto: H
ans-G

eorg Esch
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Arkitekt: plan B Architekturbüro

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Akusto™ Wall C

– Vi renoverade en traditionell skola 
med en korridor med klassrum 
på varje sida, berättar arkitekten 
JörgMichael Brückner från plan B 
Architekturbüro. Skolan är nu helt 
ombyggd med en öppen planlösning 
som kan användas på många 
olika sätt. Ytorna kan brukas i alla 
riktningar och möbleringen är flexibel 
och kan anpassas efter behov. Därför 
var det mycket viktigt att få en god 
rumsakustik överallt.

Se filmen om 
Witzenhausen på 
YouTube.

– Målet var att bygga en skola 
med mycket goda förutsättningar 
för elevernas utbildning och en 
god arbetsmiljö för lärarna, säger 
rektorn Bernd Funk. I ett tidigt 
skede sammanställde vi därför en 
projektgrupp med olika personer: 
lärare , arkitekt, externa konsulter och 
byggnadsansvarig myndighet. Vi är 
nöjda med resultatet, då det var så här 
vi hade tänkt oss från början.

Glasväggar bryter ljudvågorna mellan ytorna medan öppenheten består. Ett 
heltäckande akustiktak i kombination med väggabsorbenter räddar ljudmiljön.

Korridorerna är borta och alla utrymmen kan användas.

krav på ljudmiljön. All typ av undervisning 
måste fungera samtidigt som människor 
i andra delar av lokalen inte fick störas. 
Därför installerades heltäckande ljudab-
sorberande akustiktak för att talet ska 
höras tydligt där undervisning bedrivs och 
att minska ljudnivåerna. För att begränsa 
ljudutbredningen monterades väggabsor-

benter. Dessutom installerades glaspartier 
som avgränsar delar av lokalen och som 
därmed bryter ljudvågorna, men bibehåller 
öppenheten.

Visste du 
att...

…elevernas 
beteende 
blev mer 
positivt och 
att de lycka-
des starta 
lektionerna 
tidigare än 
före ombygg-
naden av 
lokalerna?

Foto: H
ans-G

eorg Esch

Foto: H
ans-G

eorg Esch
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POLSKA POLITIKER SATSAR PÅ LJUDMILJÖN 
– TROTS MINSKADE STATLIGA ANSLAG

Studiebesök i Skandinavien startpunkt för satsning 
på skolor i staden Police.

NEJ, DET VAR INTE de polska barnens tem-
perament som gjorde att det bullrade mer 
i deras skolor än i de tystare svenska sko-
lorna. Istället var det bristande rumsakustik 
i de polska skolorna som gjorde eleverna 
livliga och högljudda. Det fick delegatio-
nen med representanter för staden Police 
i nordvästra Polen klart för sig efter sina 
studiebesök i det nordliga grannlandet.

I takt med att budgeten tillåter det 
akustikbehandlas de kommunala skolorna 
i Police en efter en. Eldsjäl i projektet är 
Witold Stefański som i många år arbe-
tade som lärare innan han blev chef för 
Undervisnings- och kulturdepartementet 
vid stadshuset i Police. Under sin tid som 
lärare fick han lära sig den hårda vägen att 
bullret finns överallt i skolan, att det påver-
kar taluppfattbarheten, och att det orsakar 
röstproblem hos lärarna när de tvingas ta 
i för att höras.

Studiebesök inspirerade
Under studiebesöken i Sverige insåg 
Witold Stefański att där var skolorna tystare 
tack vare en interiördesign som skilde sig 
från den i Polen. Svenska barn har troligen 
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samma livfulla temperament som polska. 
Skillnaden är att man blir lugnare när ljud-
miljön är dämpad med hjälp av effektiv 
akustikbehandling. Man brukar säga att 
”buller föder buller”.

Väl hemma efter studiebesöken bör-
jade Stefański målmedvetet arbeta för att 
förbättra rumsakustiken i Polices kommunala 
skolor. Han bjöd in akustikexperter som 
samtalade med rektorer och lärare för 
att identifiera vilka lokaler som hade den 
besvärligaste ljudmiljön, och därefter tog 
man fram förslag på tekniska lösningar för 
att komma till rätta med bullerproblemen.

”Viktigast att vara 
uppmärksam”
Nästa steg innebar en betydligt tuffare 
uppgift: att övertyga kommunfullmäktige 
om att man måste börja satsa pengar i 
akustikbehandling. Viktigast av allt är att 
vara uppmärksam på problemet, menar 
Stefański som minns hur förvånade man 
blev när han första gången tog upp frågan 
om den dåliga rumsakustiken i skolorna för 
diskussion.

– De trodde att bra rumsakustik bara 
behövdes i konserthallar och på teatrar, 
konstaterar han, men efter den första 
akustikbehandlingen med bland annat 
akustiktak var alla tvivel som bortblåsta. 
Den stora entréhallen i Grundskola Nr 3 
genomgick en rent magisk omvandling 
efter att ha varit extremt bullrig. Efter den 
lyckade akustikbehandlingen behövdes 
inga fler argument för att få politikerna 
med sig.

Rektorerna har uppmuntrats att skicka 
in egna rumsakustiska ”att-göra-listor” till 
Undervisnings- och kulturdepartementet. 
Där har man nu en väntelista med lokaler 
där rumsakustiken behöver åtgärdas.

Ger inte upp – trots tuffare 
budgetar
Police är en stad med 35 000 invånare 
och har nio grundskolor för elever upp till 
12–13 år och sex gymnasier för elever 
mellan 13 och 16 år. Den demografiska 
trenden i staden är densamma som i övriga 
Polen – de senaste tio åren har antalet 
elever minskat med 32 procent. Eftersom 
antalet elever avgör storleken på det 
statliga bidraget som kommunerna får för 
att driva offentliga skolor, så har budgeten 
stadigt krympt i Police.

Men insikten om behovet av akustik-
behandling har fått politikerna att fortsätta 

Witold Stefański, chef för det 
lokala Undervisnings och 
kulturdepartementet.

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Master™ A

sätta av pengar i budgeten, trots att de 
ekonomiska ramarna blivit allt snävare.

De senaste tre åren har lokaler i fyra 
kommunala skolor akustikbehandlats. Det 
rör sig om bland annat en matsal, den tidi-
gare omnämnda entréhallen, en korridor 
som också tjänstgör som gymnastiksal, och 
en samlingssal. I somras akustikbehandla-
des sporthallen i Gymnasium Nr 2 där man 
tidigare mätt upp en efterklangstid på hela 
4,0 sekunder. På tur att få bättre ljudmiljö 
står närmast bland annat Grundskola Nr 8 
med en gigantisk mer än 100 meter lång 
korridor där ljudnivån i genomsnitt ligger 
över 85 decibel.  En annan skola är den 
tidigare omnämnda Grundskola Nr 3 där 
fyra klassrum ska åtgärdas för att få ned 
efterklangstiden från dagens närmare 2 
sekunder till en acceptabel nivå.

”Efter de framgångsrika akustiska 
åtgärderna krävdes inga fler argument för 
att få politikernas godkännande.”
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BANBRYTANDE STUDIE I KLASSRUM VISAR
BEHOVET AV EXTRA GOD RUMSAKUSTIK

En stor studie vid en grundskola i engelska Essex visade att 
måttliga investeringar i förbättrad rumsakustik resulterade i 
en bättre lärandemiljö. Både lärare och elever drog nytta av 
renoveringen som översteg minimikraven. 

– FÖRSTA GÅNGEN jag kom in i klassrummet 
efter förbättringen hade något förändrats. 
Allt kändes lugnare och jag sänkte automa-
tiskt rösten. Jag ville inte gå tillbaka till den 
gamla ljudmiljön.

Det säger Simon Smith, ansvarig för 
frågor runt den lärande miljön vid Sweyne 
Park School, om sitt första möte med ett 
akustikbehandlat klassrum.

Renoveringen av tre likadana klassrum, 
byggda på 1950-talet och använda av 
matematiksektionen, har haft stor inverkan 
på undervisningsmiljön vid skolan i Essex. 
Satsningen var en del av ett experimentellt 
blindtest som innefattade fler än 400 
barn, 13 lärare, ett antal supporterande 
medarbetare samt genomfördes under mer 
än 120 timmar.

Tre klassrum försågs med väggab-
sorbenter och akustiktak från Ecophon, 
speciellt anpassade för lektionssalar. 
Akustikbehandlingen av klassrummen 
uppfyllde olika officiella standards. Ett 
klassrum (Typ 1) följde basstandarden för 
brittiska högstadieskolor. Ett annat (Typ 
2) följde den strängare standarden för 
döva elever, medan ett tredje klassrum 

(Typ 3) renoverades på en ännu högre nivå 
rekommenderad av British Association of 
Teachers of the Deaf (BATOD). Ett fjärde 
klassrum, med samma utformning som de 
övriga tre, lämnades intakt utan åtgärd och 
fungerade som kontroll.

Mindre stress efter 
akustikbehandlingen
Ett av de viktigaste resultaten av studien var 
att lärarna upplevde de akustikbehandlade 
klassrummen som bättre och mindre stres-
sande miljöer. Eleverna lugnade ner sig, de 
uppförde sig bättre när de koncentrerade 
sig mer. Ett bevis på den välkända så kall-
lade ”bibliotekseffekten” – en väl dämpad 
ljudmiljö får oss att vara tystare. Med 
minskade bakgrundsljud sänkte lärarna 
sina röster och slapp den i bullriga miljöer 
vanliga ”röststressen”.

Tack vare en lugnare miljö blev det 
också lättare för lärarna att lokalisera röster 
i klassrummet.

– Som lärare kan jag höra vem som stör 
lektionen och ta itu med den eleven, ibland 
genom att bara höja ett ögonbryn. I ett icke 
akustikbehandlat klassrum måste jag höja 

Ju effektivare akustikbehandling, desto tystare och 
lugnare ljudmiljö. Skillnaden är slående speciellt mellan det 
obehandlade klassrummet och det som behandlats enligt 
den standard som gäller för undervisning av döva (Typ 3, 
BATOD).

Medelljudnivåer uppmätta under 120 timmars lektionstid

Lärarnas röster

Ljud från elever

Obehandlat klassrum Typ 1 Typ 2 Typ 3
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rösten och säga till hela klassen att lugna 
ner sig, konstaterar Simon Smith.

Toppklass fick toppbetyg
Studien visade också att såväl personal 
som elever föredrog klassrum akustikbe-
handlade enligt högre standards. I topp 
hamnade klassrum Typ 3. Jämfört med det 
rumsakustiskt obehandlade klassrummet 
minskade ljudnivåerna från eleverna med 
cirka 30 procent i klassrum Typ 3, och ljud-
nivåerna från lärarna med runt 14 procent.

Studien var alltså ett blindtest – ingen 
visste vilka klassrum som var akustikbehand-
lade. Därför blir det extra intressant att 
många lärare fällde positiva kommentarer 
om Typ 2 och 3-klassrummen. Man rappor-
terade om bättre uppförande i dessa klass-
rum, speciellt bland elever som utmärkt sig 
som stökiga.  En lärare menade att dessa 
elever till och med blev smått änglalika.

Sweyne Park School har stora resurser 
att ta hand om döva och hörselskadade 
elever. Som en del av studien fick både 
hörselskadade och normalhörande elever 
återge vad läraren sa i olika klassrum. 
Skillnaden mellan de båda gruppernas 
förmåga att återge rätt minskade avsevärt 
när rumsakustiken blev bättre. I vissa fall 
presterade man på samma nivå.

Simon Smith

Gå in på  på TouTube och upplev hur 
olika ljudet kan bete sig.

En grupp skoldesigners och utbildningsexperter lyssnar på Simon 
under ett studiebesök på skolan.

Måttliga investeringar
Att renovera ett klassrum på till exempel 
50 kvadratmeter till högre akustisk standard 
än vad minimikraven föreskriver, innebär 
en fullt rimlig investering räknat i faktiska 
kostnader.

När brittiska Ofsted* besökte skolan 
några år innan studien förklarade man att 
miljön var bra.

– Vi gjorde sedan de rumsakustiska 
förändringarna, och när Ofsted kom till-
baka sa man att vi var outstanding. Jag 
och mina kollegor är övertygade om att 
bra rumsakustik gör en fundamental skillnad 
för undervisning och lärande, säger Simon 
Smith. 

Som en följd av resultaten från studien 
kommer samtliga nya primary och secon-
dary schools, som Essex County Council 
ansvarar för, att byggas enligt Typ 2-stan-
darden som en ny miniminivå där hänsyn 
tas för att speciellt hantera efterklangstiden 
vid låga frekvenser. Typ 3-standarden kom-
mer att användas i nya klassrum anpassade 
för döva elever.

För mer information:
– Essex studie, fullständig rapport
– Essex studie, kort sammanfattning
www.acousticbulletin.com

Essex studien finns nu på OECD – ”Best practices for 
educational facilities investments”.
Ladda ner pdf från länken:
www.acousticbulletin.com/EN/2012/05/launch_of_
essex_study_final_re.html

“Till och med personer med hörsel
nedsättning kan sitta längst bak i klass
rummet och höra vad läraren säger.”

*The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills
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FÖRSKOLAN PÄRLAN I FÖRSLÖV 
VÄNDE OLJUDET TILL GOD PEDAGOGIK

Montessoriförskolan Pärlan i svenska Förslöv 
byggde bort sina ljudproblem genom att 
installera ljudabsorption som även används i 
undervisningen.

Ett heltäckande akustiktak i kombination med tryckta ”pedagogiska” 
ljudabsorbenter i takvinkeln gjorde susen.

Ett exempel på hur ljudmiljö och pedagogik kan gå hand i hand: 
Väggabsorbenter som lärohjälpmedel.

“Vi planerar också på att beställa 
´akustiska kartor´ över kontinenterna. 
Sådana akustiska hjälpmedel smälter 
naturligt in i vår undervisningsmiljö.”

Foto: O
le Jais

Foto: O
le Jais
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Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Master™ A
Ecophon Akusto™ Super G
Ecophon Solo™ Baffle

En aktuell svensk studie pekar på att ljudmiljön 
är det mest besvärande arbetsmiljöproblemet 
för förskollärare. Hörselproblem och 
tinnitus är till exempel mer frekvent bland 
förskolepersonal än hos svensken i gemen. 
Förskolebarn vistas i ljudvolymer som hämmar 
deras språkutveckling. Men med rätta åtgärder 
kan vi få bukt med den dåliga ljudmiljön.

– FÖRÄNDRINGEN ÄR TOTAL. Det sticker 
inte öronen längre och jag mår mycket 
bättre, säger Annika Malmander, pedagog 
på Montessoriförskolan Pärlan i Förslöv i 
södra Sverige. Annika lider av tinnitus och 
var mycket tveksam till att överhuvudtaget 
komma tillbaka till sitt arbete efter en 
sjukskrivning förra året. Större delen av 
förskolan Pärlan, som huserar i ett före detta 
bibliotek, utgörs av ett enda öppet utrymme 
på 250 kvadratmeter.

Alla påverkades negativt…
Redan från start, när förskolan flyttade in 
i lokalerna, sommaren 2010, stördes per-
sonalen av den bullriga ljudmiljön. Även 
barnen var negativt påverkade:

– Det blev väldigt lätt irritation mellan 
barnen som höll sig för öronen och skrek för 
att överösta oljudet, berättar Montessorilä-
raren Åsa Månsson. Värst var matstunderna 
där slamret med bestick och tallrikar hördes 
över hela den öppna ytan och barnen 
hade inte möjlighet att njuta av maten. 

…och efteråt mår alla bättre!
Förändringen kom under sommaren 2012 
när förskolan lät göra ljudmätningar i 
lokalen och sedan installera ett heltäck-
ande akustiktak och ljudabsorberande 
väggtavlor under vintern. När ljudvågorna 
slutade studsa runt över hela lokalen 

Barnens röster och ljud från deras akti-
viteter är den enskild mest besvärande 
arbetsmiljöfaktorn för förskolepersonal.  
Förekomsten av tinnitus är 15–20 procent 
mer vanlig hos högskolepersonal jämfört 
med svenskar i gemen. Det konstateras i 
en doktorsavhandling av Fredrik Sjödin på 
Umeå Universitet i norra Sverige, (Buller i 
förskolan – Hälsa och åtgärder, 2012).  

Sjödin har bland annat gjort mätningar 
av hur mycket av stresshormonet kortisol 
som utsöndras hos förskolepedagoger 
under arbetet.  Mätningarna och skatt-
ningar pekar bland annat på utpräglad 

började Annika Malmander och hennes 
kolleger må märkbart bättre. Och de 33 
förskolebarnen på Pärlan blev lugnare och 
ljudnivåerna sjönk. 

– Varken vi eller barnen är lika trötta 
och stressade längre. Det är färre konflikter 
och barnen behöver inte höja sina röster 
för att höras. Luncherna är inte längre ett 
stressmoment när barnen är lugna och har 
möjlighet att njuta av stunden, säger Åsa 
Månsson. 

Ljudnivåmätningar som gjordes före och 
efter de akustiska åtgärderna visar att ljud-
nivån från barnens röster sjönk med 8 dB.

Viktigt för lärande och 
språkutveckling
Dessutom pekar hon på att barnen numera 
kan koncentrera sig bättre utan att bli dist-
raherade: 

– De akustiska åtgärderna har inneburit 
en helt klart en förbättrad miljö som främjar 
lärandet, språkutvecklingen och möjlighet 
att utveckla verksamhetsmålen. För de barn 
som har koncentrationssvårigheter är en tys-
tare miljö extra viktigt säger Åsa Månsson. 

Det är som natt och dag jämfört med 
förut. Det sticker inte i öronen längre 
och jag mår mycket bättre, säger 
Annika Malmander, pedagog på 
Montessoriförskolan Pärlan.
Hon får medhåll av sin kollega Åsa 
Månsson: 
– Varken vi eller barnen är lika trötta 
och stressade längre.

Forskaren Fredrik Sjödin på svenska 
Umeå Universitet konstaterar 
att pedagoger lider av de höga 
ljudnivåerna i förskolan.

stress, och i flera fall utbrändhet. Sjödins 
studier, som gjordes på 17 förskolor i 
Umeå, pekar också på att ljudtrötthet 
efter arbetsdagens slut var vanligt, liksom 
försämrad sömnkvalitet.  

Antalet arbetsskadeanmälningar i för-
skolan har ökat de senaste åren. En studie 
med bland förskolebarn, som genomförts 
av Kerstin Persson Waye vid institutionen 
för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs 
universitet i Sverige, visar bland annat att 
förskolebarn vistas i ljudnivåer som är så 
höga det är skadligt för både barn och 
vuxna. 

Aktuell forskning: 

Ljudnivån i förskolor är för hög    

Foto: O
le Jais

Foto: Johan G
unse
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MODERN ARKITEKTUR
BILDAR SKOLA I HOLLAND
Alfa College Groningen är ett lysande exempel på modern 
holländsk skolarkitektur. En spektakulär form och fasad och en 
genomtänkt innemiljö blev resultatet. Ljudmiljö i kombination 
med termiska bjälklag var en utmaning.

En spektakulär och spännande exteriör, eller hur?

Foto: Ruud H
oornstra

Foto: Ruud Hoornstra 
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FRAMFÖR GYMNASIESKOLAN Alfa College 
Groningen ligger Euroborg Stadium där 
FC Groningen spelar sina matcher i den 
högsta holländska fotbollsligan. Stadion 
är ritad av den berömda arkitekten Wiel 
Arets, som också skapat detaljplanen för 
hela området, där skolan bildar ett nyck-
elelement.

Bästa kvalitet
AAS Architecten från Groningen har utfor-
mat en unik byggnad. Kraven på kvalitet 
var mycket höga. Fasaden är täckt med 
keramiska skivor som utvecklats och tillver-
kats i Japan. Det är det största projektet i 
världen där dessa skivor använts. Fönstren 
är utformade så att värmestrålningen från 
solen minimeras och förhindrar att inne-
miljön blir för varm samtidigt som man kan 
dra nytta av dagsljuset.

Rumsakustik för termiska 
bjälklag
Arkitekterna fokuserade på alla de viktiga 
innemiljöfaktorerna: klimat, akustik och 
belysning. TABS (termiska bjälklag) install-
erades för såväl kyla som värme i klass-
rummen. Därför var det en utmaning att 
utnyttja undertaket, som är den effektivaste 
ytan för ljudabsorption. Ett heltäckande 
ljudabsorberande akustiktak från vägg till 
vägg var uteslutet i klassrummen, då kyl/
värmestrålningen skulle förhindras att nå in.

Skolans arkitekt, Aron van Delft, som 
hade erfarenhet från tidigare liknande 
projekt, fick ett tips och en idé. Med hjälp 
av frihängande ljudabsorbenter i taket för-

Arkitekt: AAS Architecten

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Solo™
Ecophon Gedina™ A & E
Ecophon Hygiene™

hindras inte strålningen att nå rumsmiljön. 
Dessutom skapades ett intressant undertak 
i flera nivåer med ljudabsorberande ”flak” 
som glider över varandra.

I andra utrymmen, utan TABS, installe-
rades heltäckande akustiktak. Allt för bästa 
tänkbara ljudmiljö.

Mer om Alfa College Groningen
Skolan har flera inriktningar: Administration, 
juridik, finansiell och kommersiell utbildning, 
informations- och kommunikationsteknik 
(ICT), och ekonomi, men även kreativ 
utbildning såsom spelarkitektur och design, 
media och mode. Här finns plats för cirka 
1400 studenter och 150 anställda.

I de medvetet ”färglösa” ytorna är det tänkt att människorna själva ska sätta 
färg på miljön. Även lokala formgivare har skapat färg, form och belysning åt 
inredningen, där eleverna fått sina mötesplatser.

En suverän lösning för att rädda 
ljudmiljön och samtidigt tillåta det 
termiska bjälklaget att ”styra” 
temperaturen i klassrummen är 
frihängande ljudabsorbenter.

I utrymmen utan termiska bjälklag 
valdes ett heltäckande akustiktak.

”Akustiken är mycket bra, har jag hört från många”, säger 
Facility Manager Jaap Hoeksema (till vänster) som är 
mycket nöjd med sitt samarbete med AAS Architecten och 
arkitekten Aron van Delft.

Foto: Ruud H
oornstra

Foto: Ruud H
oornstra

Foto: Ruud Hoornstra

Foto: Ruud Hoornstra 
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STÖKIG SKOLA SATSADE
FRAMGÅNGSRIKT PÅ LJUDMILJÖN

När privata Kubikskolan i Helsingborg, Sverige, tog över 
kommunala Fredriksdalsskolan saknades inte utmaningarna. 
En av dem var den katastrofala ljudmiljön i NOsalarna  
i Fredriksdalsskolan.

– EN TAPPAD PENNA ekade över hela 
salen. Och om någon snackade med sin 
bänkkamrat så hördes det tydligt över hela 
salen. Även viskningar hördes. Det blev som 
en hemsk ljudsoppa, berättar NO-läraren 
Jesper Strand. 

Eftersom laborationer görs i grupp och 
kräver samarbete, stegrades ljudmiljön i 
takt med att alla försökte överrösta bullret. 
Dessutom hade eleverna svårt att koncen-
trera sig på sina uppgifter.

Jesper Strand förklarar att han var 
tvungen att ta i och spela arg, för att få 
ned ljudnivån.

– Det blir inget bra samspel mellan 
lärare och elev om jag måste skälla istället 
för att undervisa.

Tidigare har han haft problem med 
tinnitus orsakad av stress. Symptomen 
förvärrades i NO-salen.

Rektor Lars Dalesjö, som är en av 
ägarna till Kubikskolan, konstaterar att 
det var helt nödvändigt att göra något åt 
situationen.

– Vår pedagogik går ut på att skapa 
struktur och en lugn undervisningsmiljö och 
här hade vi minst sagt en stor utmaning. 

Man började med att åtgärda rums-
akustiken i den ena NO-salen. Arbetet 

gjordes under sommaren. När eleverna 
kom tillbaka från lovet möttes de av akus-
tiktak och väggabsorbenter som totalt för-
ändrade den tidigare så bullriga ljudmiljön.

”Knäpptyst”
– Det blev knäpptyst i salen. Eleverna 
kommer in tysta och sätter sig och väntar 
tills lektionen börjar, berättar Jesper Strand. 
Den ljuddämpande effekten gör eleverna 
lugna och mindre stojiga, och min tinnitus 
förvärras inte längre.

Jesper Strand berättar vidare att nu hör 
eleverna vad han säger utan att han behö-
ver höja rösten, och samtidigt har kvaliteten 
på deras laborationer blivit bättre.

Nöjda med den nya ljudmiljön gick 
man vidare och akustiksanerade även den 
andra NO-salen.

– Vi är en ordning-och-reda-skola, med 
lärarledda lektioner och läxor.  Vi försöker 
hjälpa barnen att lära sig. En fungerande 
ljudmiljö är basal för att lyckas, säger Lars 
Dalesjö.

I Fredriksdalsskolans klasser var ande-
len invandrarbarn stor. Kubikskolan arbetar 
målmedvetet med integration genom att 
ge barn från resurssvaga miljöer samma 
möjligheter som barn från miljöer som är 

Rektor Lars Dalesjö och lärarna Jesper Strand och Louise 
Vernet är nöjda med den nya ljudmiljön. 

”Tidigare var det kallt, hårt och skramligt. 
Jag undvek NOsalen så mycket jag kunde. 
Nu är det som att gå in i ett ombonat rum 
med stearinljus. Det känns nästan andäktigt. 
Det är mycket mer behagligt att undervisa 
och jag behöver inte anstränga mig för att 
barnen ska höra mig.”
 Läraren Louise

Foto: O
le Jais
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mer resursstarka. Enligt rektor Lars Dalesjö 
märks det positiva förändringar sedan man 
tog över Fredriksdalsskolan höstterminen 
2010.

– Eleverna som tidigare strulade är 
faktiskt på lektionerna. Men de har åratal 
av försummad skolgång att ta igen. För att 
barnen ska kunna koncentrera sig behövs 
även en god ljudmiljö.

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Master™ Rigid E
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C

Ovanför akustiktaket installerades Ecophon Master™ Extra Bass för att reducera lågfrekventa 
ljudreflexer. I bakgrunden Ecophon Akusto™ Wall C. Ljudet i laborationssalen upplevs detsamma som 
när du är ute i skogen, vilket positivt påverkar taluppfattbarheten då störande ”sena” ljudreflexerna 
reduceras.

Ett exempel på hur man skapar en optimal ljudmiljö: Ett heltäckande akustiktak kompletterat 
med tjockare ljudabsorbenter som absorberar det lågfrekventa ljudet, i kombination med 
väggabsorbenter.

”Lektionerna har blivit 
bättre i NOsalen. Det 
var jobbigt att sitta i ett 
eko tidigare. Nu hör jag 
bättre vad andra säger.  
Det känns som att vistas i 
en ny sal.”
 Mariamma, årskurs 8

Fakta Kubikskolan
Kubikskolan har i dag 380 elever i allt från förskolan till årskurs nio i grundskolan. Skolan har en 
matematisk, naturvetenskaplig profil. Elever som valt denna profil får fler undervisningstimmar i mate-
matik och naturvetenskapliga ämnen än i en vanlig klass. Hälften av eleverna har sökt sig till skolans 
speciella profil, andra hälften är elever från skolans upptagningsområde. Ungefär var tredje elev har 
hemspråksundervisning. Skolan grundades år 2000.

Foto: O
le Jais

Ecophon Master™ Rigid E

Ecophon Master™ Extra Bass Ecophon Akusto™ Wall C
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INNOVATIONSPRIS FÖR SKOLA 
MITT I EUROPAS STÖRSTA HAMN
Ett gymnasium i Rotterdam nominerades 
till det nederländska Scholenbouwprijs (ett 
skolbyggnadspris). Åtta skolor valdes ut bland 
över 200 och ”Shipping and Transport College” 
vann priset “Innovation Award”. Ännu ett bevis 
på att funktion och design går hand i hand. 
Rumsakustiken fick här högsta prioritet.

Under de kommande decennierna blir Port City Waalhaven i Rotterdam (Europas största hamn) scenen för en storskalig omvandling. I den 
södra delen av hamnområdet (nedre delen av bilden) finns kontorsbyggnader och längst till vänster syns Shipping and Transport College under 
uppbyggnad.

En öppen och transparent fasad välkomnar besökare till 
Shipping and Transport College (STC).

Foto: Ector H
oogstad Architecten

Foto: M
arcel van der Burg
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ROTTERDAMS HAMN, Europas största 
hamn, står under en storskalig omvandling. 
Hamnverksamheten kombineras med plats 
för kontor och utbildning. Modern arkitektur 
lyfter stora delar av området ”Rotterdam 
Waalhaven”. En lämpligare plats för ”Ship-
ping and Transport College (STC)” kan väl 
knappast finnas. Här utbildas studenter 
inom sjöfart, hamnverksamhet, logistik och 
transporter.

Djärv funktionell design
Skolbyggnaden, med sin djärva design, 
efterliknar stämningen ombord på ett fartyg 
och miljön i ett hamnområde.

Bottenvåningen speglar upplevelsen 
av verksamheten i hamnens lastkajer med 
containers och kranar. Och här finns även 

en restaurang och en idrottshall. I de övriga 
planen bedrivs den övriga utbildningen och 
på det översta planet har man en vidunder-
lig utsikt över hamnen i Rotterdam. Allt är 
genomtänkt med moderna, robusta och 
funktionella material som skapar en lättskött 
byggnad med möjligheter till förändringar.

Skolan nominerades till det nederländ-
ska Scholenbouwprijs (ett skolbyggnads-
pris) och vann priset i kategorin ”Innovation 
Award” bland över 200 anmälda skolor.

”Akustiken viktigare än 
utseendet”
Eftersom planlösningen är öppen ställdes 
höga krav på ljudmiljön och därmed lju-
dabsorptionen. Arkitekt Robert Alewijnse 
från DP6 menade att akustiktaket måste 

Arkitekt: DP6

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Super™ G Plus
Ecophon Focus™ Ds 
Ecophon Hygiene™ Protec

Byggnaden är flexibel med en layout som lätt kan anpassas för olika framtida 
användningsområden. Strukturen förblir synlig i hela byggnaden, med sina 
stålkonstruktioner, fackverk och stabiliserande inslag. Moderna, robusta och 
funktionella material skapar en lättskött byggnad.

– Jag föredrar faktiskt ett putsat, 
slätt tak, som inte drar till sig blickar, 
säger Robert Alewijnse från DP6. 
Akustiktaket vi valde ligger nära 
upplevelsen av ett sådant tak. Det 
har ett slätt utseende, där de fasade 
kanterna bildar ett mycket diskret 
spår mellan de stora takskivorna. 
Dessutom går det att snyggt integrera 
belysning i taket.

vara såväl funktionellt som estetiskt. Han 
ville ha ett så slätt tak som möjligt och fann 
en fullvärdig lösning.

Skolbyggnaden Shipping and Trans-
port College (STC) har en transparent, 
tydlig och öppen planlösning, anpassad 
för utbildningsverksamheten. Såväl akusti-
kern som arkitekten Robert Alewijnse var 
överens om att en öppen planlösning ställer 
höga krav på en genomtänkt rumsakustik 
och därmed ett effektivt ljudabsorberande 
akustiktak. 

– En god akustik är oerhört viktig för 
välbefinnandet, påpekar arkitekt Robert 
Alewijnse från DP6. Speciellt i undervis-
ningslokaler där många människor samlas, 
ska lära sig, måste lyssna och koncentrera 
sig.

Han menar att man kanske vänjer sig 
vid en ”ful” interiör efter ett tag, men att man 
alltid lider av en dålig ljudmiljö.

Foto: M
arcel van der Burg
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För 10 år sedan byggdes två klassrum om i toppskick i 
Rødkilde skola i Köpenhamn. Mycket blev bättre, men 
ljudmiljön var fortfarande en besvikelse.
 Ljudabsorbenter i tak och på vägg har nu kompletterats 
med ljudabsorberande skärmar som löst problemet. Ja allt 
går, men då krävs mer kostnadskrävande investeringar i 
efterhand.
 Bäst är att tänka rätt från början och ta hänsyn till 
ljudmiljön.

KONSTEN ATT FÖRÄNDRA  
UNDERVISNINGEN

Jan Vang Rasmussen, lärare och 
skyddsombud på Rødkilde skola.

Efter lärarnas önskemål är väggabsorbenterna i de två rummen färgglatt dekorerade för att 
skapa trivsel och glädje. Ytan på väggabsorbenter och de ljudabsorberande skärmväggarna 
är slitstak och kan även användas som anslagstavlor.

”Ljudabsorptionen är så 
effektiv att vi kan ha flera 
mindre grupper samtidigt 
i lokalen utan att 
eleverna stör varandra.”

Foto: Teddy Strandqvist
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– NÄR VI BYGGDE OM de nya salarna foku-
serades det mycket på ideala förhållanden 
för ändamålet; bildkonst, handarbete och 
slöjd, säger Jan Vang Rasmussen, lärare 
och skyddsombud på Rødkilde skola, 
belägen vid Bellahoj i Köpenhamn. Stora 
fönster som ger mycket ljus, och ett nytt 
effektivt ventilationssystem som var så bra 
att luften i rummen var renare än utomhus, 
blev resultatet. Men rumsakustiken hade vi 
inte diskuterat…

Halverad efterklangstid gjorde 
susen!
I de då nyrenoverade bägge lokalerna 
visade sig ljudet orsaka stora besvär. Prak-
tiska ämnen skapar buller och det veritabla 
bruset påverkade undervisningen negativt. 
Inte minst i den större lokalen som använ-
des för bildkonst. Skolan fick helt enkelt 
flytta utbildningen i hantverk och konst till 
andra lokaler.

– I stället beslutade vi oss för att 

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Rigid Dp  
Ecophon Extra Bass™

I taket installerades frihängande ljudabsorbenter, en smart lösning som 
förbättrar ljudmiljön avsevärt. De ljudabsorberande skärmväggarna gör lokalen 
flexibel och rummen kan delas upp efter behov.

I ett annat större klassrum i skolan valde man att installera ett heltäckande akustiktak tillsammans 
med väggabsorbenter för att optimera taltydligheten och sänka efterklangstiden till 0,4 sekunder.  
En nivå som gör att lokalen även är lämplig för hörselnedsatta elever.

använda de två rummen för specialunder-
visning och undervisning i andra språk, 
fortsätter Jan Vang Rasmussen. Med hjälp 
av en lokal konsult tog vi reda på vad som 
krävdes för att kunna använda lokalerna 
för undervisning. De akustiska mätningarna 
visade att de var undermåliga – en lång 
efterklangstid på över 0,8 sekunder!

I augusti 2012, när höstterminen 
började, satt ljudabsorbenterna på plats. 
Lokalerna är nu idealiska för undervisning 
och inlärning som kräver stor koncentra-
tion – specialundervisning och undervis-
ning av elever som inte har danska som 
huvudspråk.

– Det är inte så konstigt att alla nu 
är nöjda säger Jan Vang Rasmussen. 
Efterklangstiden har halverats och ligger 
nu på strax under 0,4 sekunder i båda 
rummen. Det är optimala förutsättningar 
för elever som talar ett annat modersmål 
och behöver lära sig danska och för elever 
som kämpar med inlärningssvårigheter. 
Kort efterklangstid är en av faktorerna för 
att mäta kvaliteten på ljudmiljön och som 
ofta anges i samband med ljudstandarder.

Konfliktdämpande och ökad 
trivsel
Jan Vang menar att detta inte bara direkt 
gynnar kommunikationen. Ljudabsorbenter 
verkar även konfliktdämpande. Buller kan 
annars skapa konflikter bland eleverna 
om de missuppfattar vad lärarna säger. 
Dessutom är väggabsorbenterna färgrikt 
dekorerade, vilket skapar en trivsel som 
minskar risken för att locka till graffiti och 
annan skadegörelse.

– I en sådan här miljö kan ingen vara 
arg, poängterar Jan Vang Rasmussen.

Rødkilde Skola har nu lärt sig. ”Akustik-
behandlingen” utvidgas successivt till hela 
skolan och kommer finnas med i framtida 
budgetplaner.

Foto: Teddy Strandqvist

Foto: Teddy Strandqvist
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Med relativt enkla ingrepp förbyttes det ”akustiskt 
hopplösa” rummet till en effektiv lektionssal i 
Abbotts College i Pretoria East, Sydafrika.

SMARTA LÖSNINGAR  
SOM GÖR UNDERVERK

ANCY ATTICULLA, en lärare som var ny 
på gymnasieskolan Abbotts College, 
upplevde salen hon undervisade i som 
mycket bullrig. Hon var angelägen om att 
ändra på detta, och när hon berättade 
för rektorn, Andries van Renssen, blev han 
genast entusiastisk. Han ville göra slag i 
saken och förbättra akustiken.

Klassrummet, som var ämnat för natur-
vetenskapliga ämnen, hade hårda ytor på 
väggar och i tak, som gjorde den till en 
mycket bullrig miljö och svår att bedriva 
undervisning i.

I slutet av 2012 och under fyra månader 
genomgick rummet en akustisk förvandling. 
Ett heltäckande akustiktak och väggabsor-
benter installerades. Och skillnaden blev 
som mellan natt och dag.

Efterklangstiden minskade till en 
tredjedel!
De akustiska mätningarna visade minsk-
ning av efterklangstiden från 1,34 till 0,40 
sekunder – en extrem förbättring till bästa 
tänkbara läromiljö! Det resulterade också i 
bättre taluppfattbarhet, lägre ljudnivåer och 
ett mer disciplinerat och lugnare beteende.

Lovord från alla
En enkät genomfördes både före och efter 
den rumsakustiska insatsen. Förändringen 
uppskattades av både elever och personal.

Rektorn, Andries van Renssen på 
Abbotts College, berättar: ”Ljudet och 
talet från eleverna lät tidigare ’ihåligt’. Det 
fanns ett tydligt eko, vilket resulterade i att 

eleverna inte kunna höra lärarna ordentligt, 
särskilt när de arbetade i grupper eller när 
det fanns andra ljud i klassrummet.”

”Förändringen är dramatisk” fortsätter 
Andries. ”Atmosfären i klassen är tystare - 
nästan mer ’akademisk’. Läraren kan höras 
tydligt. När eleverna har gruppdiskus-
sioner, skapas ingen bullrig klassatmosfär, 
utan de kan höra varandra i varje grupp.”

Han utvecklar vidare: ”Skoldisciplin 
handlar inte bara om en sträng lärare 
eller någon som kan hantera en bullrig 
klass. Eleverna, utan att egentligen veta 
om det, kan själva påverka ljudkvaliteten 
i klassrummet och därmed koncentrations-
förmågan och meningsfullheten av att delta 
i lektionen. Jag försöker alltid att hantera 
skolan på ett sådant sätt att det finns så lite 
störande oljud som möjligt.”

Samtal med bättre taltydlighet
Ancy Atticulla, läraren som påpekade bris-
terna i ljudmiljön, är förtjust: ”De akustiska 
insatserna i Science Lab (den naturveten-
skapliga lektionssalen) har förbättrat ljudet 
i rummet. Rummet ger nu god ’bärighet’ för 
talljudet från de studerande. Det finns inget 
mer eko och eleverna kan höra mig mycket 
bra utan att jag behöver skrika. Även en 
person som talar med dämpad röst kan 
höras väl. Eleverna har också fått en bra 
självdisciplin. De kan nu höra vad andra 
säger och tenderar därmed att uppföra sig 
bättre i en lugnare miljö.”

Fakta Abbotts College
Abbotts College erbjuder campus i 
syafrikanska Claremont och Century 
Gate i Kapstaden, Northcliff och 
Johannesburg South, och Pretoria 
East. Ett annat campus kommer 
snart att öppna i Centurion. Man 
anser att den slutliga fasen av skol-
gången är avgörande och att den 
kommer att forma och bestämma ett 
barns framtid. Abbotts College mål 
är att eleverna ska erbjudas bästa 
tänkbara möjligheter för att uppnå 
optimala resultat.

Bättre klassrumsakustik – före och 
efter med rektorn Andries van Renssen 
på YouTube.

I detta klassrum har taluppfattbarheten ökat från 43 % till 
85 %, alltså till en nivå som är fullt acceptabel.

Foto: Thys D
ullaart
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THE SOUND EDUCATION [1] seminarier har 
bildat skola för tillgängliga online-resurser 
inklusive: Filmade föredrag om fyra You-
Tube-visningar per aktivitet på olika språk, 
en nedladdningsbar forskningsstudie (se 
Essex Study på sidan 12 i tidningen) och 
en ”Study App” [2], gratis att laddas ner 
om aktiviteterna.

Dessutom visar de senaste TED Talks [3] 
att Julian Treasure har tagit rumskaustiken 
till en högre nivå och betonar betydelsen 
av Sound Education för att öka medveten-
heten om ljud och utbildningsmiljöer.

Sound Education-aktiviterna kopplar 
och betonar sambandet mellan ljud och 
undervisning i en lärande miljö. Allt detta 
integreras via plattformen “Sound Educa-
tion” som presenteras av Ecophon och som 
startade en uppmaning till handling inför 
framtiden och för optimala inlärningsmiljöer.

Deltagarna i Sound Education har nyck-
elpositioner kopplade till utbildningssam-

Titta på och använd dessa “unika”  
pedagogiska hjälpmedel!

manhang och bestod av representanter för 
lokala myndigheter, lärare, politiker, arkitek-
ter, akustiker, företagshälsovård, lärarnas 
fackförbund, akustiska organisationer etc.

Några av de ämnen som omfattades 
av aktiviteterna:

•  Röstaspekter
•  Buller och minne
•  Klassrumsakustik och dess betydelse
•  Arkitekternas uppfattning om ljud och 

design
•  Lärarnas och skolledarnas syn
•  Elevernas akustiska utmaningar

600 000 timmar i klassrummet
LÅT OSS SÄGA att ett klassrum rymmer 25 
elever och en lärare. Rummet kan användas 
sex timmar per dag, fem dagar per vecka 
under 40 veckor, det vill säga 1 200 tim-
mar per år. En skola kan renoveras eller 
byggas om efter 20 år och rummet har då 
brukats 24 000 timmar av i genomsnitt 25 
elever och en lärare. Sammanlagt blir det 
600 000 användartimmar eller mer under 
klassrummets ”livstid”.

Studier har visat gång på gång att i brist 
på god ljudabsorption försämras inlärning 
och risken för arbetsskador såsom stress, 
nedsatt hörsel och tinnitus ökar. Avgörande 
är mängden bra ljudabsorberande mate-
rial och dess placering*, som gör livet 
hälsosammare, trevligare och mer effektivt 
och minskar samhällets sociala kostnader, 
då fler elever uppfyller studiemålen och 
personalens sjukfrånvaro minskar.

* Se ett exempel på detta på sidan 19.

TED Talks med Julian Treasure:
“Varför arkitekter behöver designa 
med sina öron”.

Gratis Study App!

iTunes 
version

Foto: Shutterstock

Android 
version

Vi rekommenderar att ladda ner 
App:en via Wifi.
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FÖR ATT TA REDA PÅ DEN SAKEN gav 
Ecophon det finska Arbetshälsoinstitutet i 
uppdrag att mäta emissionerna. Resultatet 
är minst sagt lugnande.

Nu är det långt ifrån bara på kontor 
som väggabsorbenter ofta fungerar som 
anslagstavlor. Samma sak gäller vid 
exempelvis förskolor och skolor där 
barnens teckningar och annat ska fästas 
upp på väggen. Här, liksom i framförallt 
öppna kontorslandskap, används väggab-
sorbenter för att minska efterklangstiden 
och därigenom reducera ljudnivån och 
förbättra taluppfattbarheten. När man 
använder nålar på panelen släpper glas-
ullen i ljudabsorbentens kärna ifrån sig en 
liten mängd fibrer.

Upp till 0,2 emitterade fibrer per kva-
dratcentimeter under en tvåveckorsperiod 
är godkänt för att inomhusluften ska anses 
hålla god kvalitet. Det slår VTT Technical 
Research Center of Finland i sina riktlinjer 
för offentliga byggnader.

Anslagstavlorna på ett kontor hör till arbets
platsens viktigaste knutpunkter, och det råkar 
gå alldeles utmärkt att fästa papper direkt på 
väggabsorbenter. Men hur mycket fibrer släpper 
egentligen panelen ifrån sig (emitterar) på grund 
av nålarna som används? Är det miljösäkert att 
använda väggabsorbenter som anslagstavlor?

FINSKA ARBETSHÄLSOINSTITUTET OM VÄGGABSORBENTER: 

MILJÖSÄKRA ANSLAGSTAVLOR

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Akusto™ Wall C

Testade 12 000 nålstick 
Arbetshälsoinstitutet använde 25 nålar för 
att testa väggpanelen. Fibrer samlades upp 
med en speciell tape från en metallplatta 
som placerats under panelen. Prover togs 
efter att nålar satts i och tagits ur i 0, 400, 
2 800 och 12 000 gånger. 

Efter två veckor visade testet att Ecop-
hons väggabsorbent hade släppt ifrån sig 
0,14 fibrer per kvadratcentimeter. Ett resul-
tat som ligger betryggande långt under 
den övre gräns som VTT rekommenderar.

Baserat på det här resultatet drar 
Arbetshälsoinsitutet i Finland slutsatsen att 
Ecophons väggabsorbenter är säkra att 
använda som anslagstavlor. Ecophon Wall 
Panel™ C är även godkänd av det finska 
allergi- och astmaförbundet och sorterar 
under emissionsklass M1 för byggnads-
material i Finland, den strängaste klassen.

Arbetshälsoinstitutet konstaterade också 
att utseendet på panelerna inte försämra-
des på grund av det tuffa testet.

Testade och godkända väggabsorbenter som anslagstavlor.

Provning av väggabsorbenter vid det finska 
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors.
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Entrén till aulan i ett av Sydafrikas främsta universitet behövde 
en bättre rumsakustik. Lösningen blev ett pampigt symboliskt 
träd med blad i form av ljudabsorbenter.

ETT AKUSTISKT
KONSTVERK 
I SYDAFRIKA

Ett smart upphängningssystem gör mon-
teringen enkel. Skivorna kan förses med 
spotlights eller andra installationer. Det är 
bara fantasin som sätter gränser för vad 
som kan åstadkommas.

Effektiv ljudabsorption
Ljudabsorbenterna måste ha förmågan av 
att absorbera ljudet inom ett brett spektrum 
av frekvenser. Omkring 200 absorbenter 
kombinerades för att representera bladen 
på trädet.

På kvällen går det att projicera bilder 
på ljudabsorbenterna. Visst är det 
fräckt, eller hur?

Madi van Wyk, 
direktör på ARC 
Arkitekter.

Arkitekt: ARC Achitects

Akustiksystem från Ecophon:
Ecophon Solo™

Foto: ARC
 Architects

Foto: ARC
 Architects

“Ecophon Solo är den idealiska lösningen 
för prioriterade lokaler där det finns ett 
krav på lätta ´svävande´ enheter med 
akustiska egenskaper. Ett system som 
jag önskar att jag stött på tidigare i min 
karriär.”

AULAN ÄR DET KULTURELLA NAVET i 
campus på University of Pretoria, en av 
Sydafrikas främsta och största högre 
utbildningsanläggningar. Universitetet är 
stolt över att kunna uppnå landets bästa 
forskningsresultat och erbjuder mer än 
1 800 akademiska program.

I entrén till aulan sträcker sig det stilis-
tiska trädet högt upp mot taket. Stammen 
i form av en betongpelare med ”grenar” 
är dekorerad med frihängande ljudabsor-
benter, som kan väljas i olika kulörer. Ett bra 
exempel på hur estetik och rumsakustik kan 
gå hand i hand.

FINSKA ARBETSHÄLSOINSTITUTET OM VÄGGABSORBENTER: 

MILJÖSÄKRA ANSLAGSTAVLOR



Tidningen du har i handen fokuserar 
på en hållbar utformning av våra 
innemiljöer. Vår strävan är att 
belysa miljön ur såväl ett funktionellt 
som ett estetiskt perspektiv – 
med människa, effektivitet och 
välbefinnande i centrum.

Du kan själv prenumerera på ECO – For sustainable design utan kostnad genom att gå in på 
www.ecophon.com/eco och fylla i dina uppgifter och ange vilka konceptområden som du är 
intresserad av: kontorslokaler, utbildningslokaler, vårdlokaler eller industrilokaler med hygieniska 
krav. Du kan när som helst säga upp din prenumeration.

www.ecophon.com/eco

GÅ MED I ”EDUCATIONAL ENVIRONMENTS”* grupp på Linkedin och 
delta i eller följ debatten och diskussionen. Begär medlemskap direkt 
om du är medlem i Linkedin eller skapa ett konto när du går in på 
länken.

* en undergrupp till Acoustic Bulletin.

Glöm inte en gratis Study App!

iTunes version Android version Educational 
Environments 
LinkedIn

Foto: Teddy Strandqvist

Vi rekommenderar att ladda ner App:en  
via Wifi.

PRENUMERERA 

GRATIS!
En snabb sammanfattning om hur ljudmiljön  
påverkar lärare och studenter.

Bra klassrumsakustik – lärare:
• Minskar röstansträngningen som kan medföra halsont och att man 

tappar rösten etc
• Medför att läraren kan utöva olika undervisningsmetoder som t.ex. 

grupparbete
• Medför att lektionen kan börja i en positiv anda

Dålig klassrumsakustik – lärare:
• Ökar röstbelastningen och därmed risken för röstproblem
• Ökar pulsen – en medicinskt erkänd stressfaktor
• Ökar antalet avbrott i undervisningen p.g.a. att läraren måste upprepa 

vad som sagts

Bra klassrumsakustik – studenter:
• Förbättrar fokus, koncentration och minne 
• Ökar motivationen och elevernas engagemang
• Förbättrar beteendet i klassrummet

Dålig klassrumsakustik – studenter:
• Gör det svårare att höra vad som sägs 
• Gör att eleverna talar högre 
• Minskar koncentrationen


