
PEDK01: Kandidatuppsats, 15 hp
Seminariedatum: 2015-06-02

Risken med att  ropa högst
och få hjälp först

En diskursanalys av 
bullerbekämpning i förskolan

Filip Forsström

Handledare
Elisabeth Porath Sjöö



Lunds universitet
Sociologiska institutionen
Avdelningen för pedagogik

Abstract
Arbetets art: Kandidatuppsats i pedagogik

Sidantal: 24

Titel: Risken med att ropa högst och få hjälp först

Författare: Filip Forsström

Handledare: Elisabeth Porath Sjöö 

Datum: 15-06-02

Sammanfattning: Buller  i  förskolan  undersöks  utifrån  syftet att  genom  en
diskursanalys urskilja hur bullerbekämpning i en skrift om
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de  språkliga  och  materiella  strategier  som  används  i
förskolan för att styra barns aktiviteter i en riktning mot de
rätta ljuden. Med detta som grund diskuteras en Pedagogisk
bullerbekämpning vilket  kan vara  grunden för  att  minska
buller  utifrån  en  pedagogisk  infallsvinkel.  Frågan  för
fortsatt forskning är ifall  en pedagogisk bullerbekämpning
är förenlig med förskolans mål och om den kan inkludera
barns inflytande och deras rätt att ljuda.

Nyckelord: pedagogisk bullerbekämpning, förskola, diskursanalys, 
iscensätta, styrning, ting



Innehåll
Förord.............................................................................................4
Inledning........................................................................................5

Tidigare forskning.....................................................................................6
En avgränsning angående vilka och vems ljud.........................................6
Problemformulering, syfte och tre frågor.................................................7
Navigering.................................................................................................7

Metod.............................................................................................8
Språk och Ting...........................................................................................8
Att analysera diskurser..............................................................................9
Urval........................................................................................................10
Etiska ställningstaganden.......................................................................10

Analytiska verktyg.......................................................................11
Iscensätta.................................................................................................11
Styrning...................................................................................................12

Resultat.........................................................................................13
1. Viljan att bekämpa..............................................................................13
2. Särskilda barnet..................................................................................15
3. Bullerbekämpande mekanismer..........................................................16

Transformera..........................................................................................................16
Placera....................................................................................................................17
Väcka......................................................................................................................17
Alarmera.................................................................................................................17

Tre frågor................................................................................................18
Pedagogisk bullerbekämpning................................................................18

Diskussion....................................................................................20
Buller och barn........................................................................................20
Buller i forskning.....................................................................................20

Referenser....................................................................................22



Förord

Till Minna som gjorde det förra möjligt.



Inledning

Den 13 januari 2015 (Fjellman & Kilefors) gick det att läsa: “Efter klagomålen – nu
tystnar  barnskratten”  i  Sydsvenskan.  I  en  av  Malmös  parker  fanns  det  en  stor
hoppkudde  som varit  välbesökt  av  både  barn  och  vuxna.  Men  efter  klagomål  från
boende i närheten togs den bort. I artikeln går det att läsa om att hoppkudden blev en
plats för barn och ungdomar att  samlas på men att ljuden som kom från samlingen,
hoppandet och leken inte var välkomnad av grannarna. En politiker ställer sig frågande
inför  hur  barnskratt  kan  bli  ett  problem  och  parkchefen  hoppas  på  att  den  nya
lekanläggningen inte blir lika rolig. Att barns skratt, lek och kanske ett och annat skrik
kan bli jobbigt är inte helt förvånande att föreställa sig. Särskilt inte om det kommer
från  samma  plats,  tid  och  kanske  människor,  när  sömnen  behöver  infinna  sig  i  ett
sovrum nära en park. Efter ett tag kanske det inte längre är skratten som stör, det kan
vara några föräldrar till de skrattande barnen som pratar för högt när de sitter på en bänk
intill hoppkudden. Varför barnen väljer att skrika och föräldrarna prata med varandra
vid hoppkudden kan ha flera olika orsaker, något som grannen genom ett flertal dialoger
med barnen och föräldrarna kanske kan ta reda på. Ändock tidskrävande och inte en helt
enkel uppgift när så många är inblandade. Men att det sker utanför fönstret och sätts
igång  av  en  hoppkudde är  tydligt,  konkret  och  angripbart.  Varför  inte  bara  ta  bort
hoppkudden? Barnen kommer ändå att leka, skratta och skrika på annat håll, om inte
lika så högljutt dock. Jag förstår den trötta grannen som vill sova, jag har själv varit där.
Jag förstår även barnen som skriker, för ibland vill jag bara skrika allt vad jag kan. Att
ta bort en hoppkudde eller att förflytta barns lek till en annan plats blir ett led i att möta
ljudliga problem.

Men det finns platser för barn som inte går att flytta. En av dem är förskolan där barn
placeras, inte främst i syfte att göra sina ljud där och ingen annanstans, men det blir en
plats där de kan göra sina ljud. Men de ljud som finns i förskolan har uppmätts vara för
höga för  barns  välmående  (Socialstyrelsen  2005:214)  och en studie  gjord i  svenska
förskolor  visar  även den på höga ljudmätningar  som utgörs främst  av barnens egna
aktiviteter (Sjödin 2012:1). Det är ljud som hamnar i konflikt med personalens hälsa
(ibid:57). Det oönskade ljudet som skadar barn och personal är buller och som en aktion
mot detta bekämpas det buller som riskerar att skada människorna. Det finns en risk för
de  som  vistas  i  förskolan  att  skadas  av  bullret  och  sprunget  ur  en  sådan  risk  har
förändringsarbeten utformas (t.ex. Länsstyrelsen i Skåne län 2005). De riktar in sig på
att förändra förskolans pedagogiska verksamhet som ett medel för att minska bullret.
Utifrån att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att uttrycka
sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket
2010:12) är frågan om bullerbekämpning och verksamhetens mål alltid är förenliga ifall
det är barns aktiviteter som utgör bullret. För vems ljud blir oönskat och vilka strategier
används för att bekämpa dem?
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Tidigare forskning

Den forskning som har bedrivits  kring buller i förskolan har haft  sin utgångspunkt i
buller  som  en  problematik  för  människors  hälsa  och  är  relativt  ensidig.  I  svenska
förskolor har det dels gjorts ljudmätningar av lokalernas akustik för att användas som
underlag för hur den ska förändras (Larsson 2011) och ljudmiljön har kartlagts med
ljudmätningar, enkäter med personal och föräldrar samt intervjuer med barn (Persson
Waye, Agge, Lindström & Hult 2011). En studie har gjorts i syfte att skapa en metod
för att mäta barns emotionella och kroppsliga reaktioner av buller (Persson Waye, van
Kamp & Dellve 2013). Ensidigheten handlar om att bullret anses uppstå av förskolans
verksamhet  och  inte  utifrån  forskningen  själv  samt  att  det  språk  och  material  som
används inte diskuteras utifrån att ha en påverkan för forskningen. Metodologin som
används  kritiseras  sällan  och  då  främst  för  att  urvalet  behöver  bli  större  för  att
säkerställa  metoden  som  fullt  gångbar.  En  annan  infallsvinkel  som  gjorts  utanför
förskolan av Christian Bröer (2008) som undersökt buller från flygplatser.  Han visar
genom en diskursanalytisk metod på hur politiken och informationen kring flygplanens
ljud skapar  bullerirritationen.  Det  är  en  forskning som står  i  kontrast  med  de ovan
nämnda,  som har  en  normativ,  kvantitativa  och dels  positivistisk  utgångspunkt.  Det
Bröer gör är att lyfta språkets roll i hur ljud blir till buller och visar att bullerirritationen
har  förändrats  genom  tiden  utifrån  hur  buller  framställs  på  flygplatser  genom
information och politik. En sådan kritisk och språkligt inriktad forskning saknas i den
kring förskola.

En avgränsning angående vilka och vems ljud

Även om det finns en avsaknad av en språkligt inriktad forskning på buller så handlar
det inte om att en sådan forskning kan ge ett  bättre svar eller  att en endimensionell
inriktning kan bidra till en lösning. Det handlar om att mångfalden av perspektiv och
inriktningar  kan  ge  en  bättre  helhetsbild  av  problemet.  Men  här  vill  jag  göra  en
distinktion  mellan  vad  ännu  ett  perspektiv  kan  vara  till  hjälp  med  och  den  första
avgränsningen som måste  göras.  Det finns ljud som kan skada oss.  Ljud som är så
starka att våra trumhinnor spricker och de som medverkar till olika former av stress och
ohälsa. Om ljuden skadar är det enkelt att räkna dem som oönskade och strategier för att
motverka dem blir självklara. Jag kommer att beröra de ohälsosamma ljuden men mitt
fokus vilar på de språkliga och pedagogiska aspekterna av ljud och då särskilt när de
blir  till  buller  och  hur  de  relaterar  till  synen  på  barn  i  förskolan.  Den  andra
avgränsningen som görs är den att uppsatsen inte utgår från vad barn tycker och tänker
om buller. Jag kommer inte att beröra deras upplevelse av buller och diskuterar detta
mer utförligt i slutet av uppsatsen.
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Problemformulering, syfte och tre frågor

Oönskade ljud benämns  som buller  och anses  vara en hälsorisk för  människor.  När
barns röster och aktiviteter i förskolan utgör bullret har det skapats strategier som ska
bekämpa bullret. Om barns ljud blir källan till det oönskade och bekämpas, vad har det
då för konsekvenser i förskolan och vilka språkliga och materiella strategier utformas
för att styra barn med hjälp av ljud i riktning mot bullerbekämpning?

Syftet med uppsatsen är att genom en diskursanalys urskilja hur bullerbekämpning i en
skrift om förskolan förändrar och styr barns aktiviteter och vilka antaganden om barn
och buller som det grundar sig på.

1. Vad är motivet för bekämpningen?

2. Vilka motsatser mellan barn och vuxna ordnas för bekämpningen?

3. Hur går bekämpningen tillväga?

Navigering

Vid läsning av denna texten  är  de tre  siffrorna bredvid  frågorna hjälpsamma då de
återkommer i resultatet. Tanken är inte att urskilja de tre frågorna hierarkiskt som olika
viktiga eller att de måste förstås i en viss ordning, även om den valda ordningen har
hjälpt mig att komma fram till en del av argumenten. De urskiljs med siffror för att
navigeringen av uppsatsen ska påskyndas. I  metod kommer jag att gå igenom hur jag
först möttes av buller och vad jag hittade i litteraturen kring det. Därefter går jag igenom
ett  övergripande förfarande kring hur språket används och konstrueras med hjälp av
språket själv och ting. Diskurs och ett diskursanalytiskt förfarande presenteras och valet
av text att analyseras beskrivs och förklaras kortfattat. Jag avslutar med att diskutera de
etiska ställningstaganden som uppstod i arbetet. I nästa del presenterar jag den teori som
ligger  till  grund  för  de  analytiska  verktygen  som  används  i  resultatet.  I  resultatet
används  det  empiriska  materialet  med  hjälp  av  den  övergripande  metoden  och  de
analytiska verktygen för att besvara de tre frågor som står efter syftet. De blir uppdelade
i  de  tre  kategorierna:  Viljan  att  bekämpa,  Särskilda  barnet och  Bullerbekämpande
mekanismer och en förklaring till hur kategorierna framkom presenteras samtidigt som
frågorna besvaras och fördjupas. Resultatet sammanfattas sedan och den  pedagogiska
bullerbekämpningen presenteras. I uppsatsens sista del förs en diskussion om resultatet i
relation till metodkritik och tankar inför framtida forskning.
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Metod

I denna delen vill jag presentera ett övergripande förhållnings- och tillvägagångssätt för
hur uppsatsen är uppbyggd och genomförd samt hur jag kom in på området. Tanken om
att undersöka buller har kommit från ett intresse för ljud och en undran om vilka ljud
som finns i förskolan förutom den verbala kommunikationen och det som kallas musik.
När jag upptäckte bullret i samband med förskolans arbetsmiljöfrågor fick jag en bild av
processer som försökte utesluta de ljud som definierats som buller. Det argumenterades
om  hälsorisker  för  personal  och  barn  där  goda  exempel  varvat  med  oroväckande
ljudmätningar lyftes för att sätta riktning mot en förskola så fri från buller som möjligt.
Men vilka ljud är buller, vem tillhör dem och med vilka medel utesluts och definieras de
på? Jag vill skapa ingångar för en sådan problematik med två inriktningar: det språkliga
med dess relation till tingen och hur de tillsammans med strategier styr barns aktiviteter.
För att göra detta behövs en grund för hur språk konstruerar sin omgivning, hur detta
språk förhåller sig till ting och vad en strategi för att styra språk och ting är för något.

Språk och Ting

Språket har hamnat i  fokus genom den språkliga vändningen som syftar på språkets
oförmåga att vara objektiv. När ett språk väljs ut har redan ett annat valts bort, alltså
finns det en värdering i varje språklig handling. Denna handling konstruerar i sin tur vad
som  är  möjligt  att  säga  och  inte  säga.  Foucault  uttrycker  det  som  en
utestängningsprocedur: “Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad
som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.”
(1993:7).  Att  stänga ute  något  ska inte misstas  med något  enbart  negativt  då det  är
hjälpsamt att inte få eller kunna säga allting hela tiden. (En hjälp jag kan känna inför att
undgå  att  behöva  skriva  om  allting  som  någonsin  kan  skrivas.)  Men  detta  gör
procedurerna svårare att värdera och är det som är styrkan i att undersöka språket med
ett  sådant  tillvägagångssätt.  Det  är  något  annat  som hamnar  i  fokus.  Inte  vad  som
egentligen menas, vad som är viktigast eller essensen i det som sägs - utan varför och
hur något går att säga samt med vad något sägs och något annat inte får eller kan sägas.
Det är det som utformar och avgränsar diskursen. En definition av diskurs är att det
innebär ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Börjesson & Palmblad 2007:13).
En viktig ingång för vad en diskurs kan vara är avgränsningen för vad som utesluts. På
så vis finns diskursen “...lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras
av  åtbörder,  attityder,  sätt  att  vara,  beteendemönster  och  rumsliga  dispositioner”
(Foucault 2008:181 min kursivering). Här vill jag betona att en rumslig disposition kan
utgöra diskursen, eller med  vad diskursen konstrueras och avgränsas. Som jag nämnt
innan är språket  en del av konstruktionen och genom den språkliga  vändningen har
språkets oförmåga att vara objektiv blivit en viktigare spelregel för utformningen av den
samhällsvetenskapliga  forskningen.  Eller  den  är  i  alla  fall  en  problematik  de  flesta
behöver vara beredda på att förhålla sig till. Men kritik vänds mot att språket fått en för
stor roll på bekostnad av tingen (se Barad 2012:77). För att sätta det i perspektiv kan du
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fundera på hur du läser detta. Sitter du vid en skärm kopplad till en surrande dator eller
håller  du  i  ett  prassligt  papper?  Ett  vanligt  ställningstagande  är  att  tingen  och  det
omkring  språket  får  sin  betydelse  genom  diskurser  (Winther  Jørgensen  &  Phillips
2000:15). Finns då inte datorn och pappret bortom människans språk? Eftersom datorn
är till hjälp för att presentera en text för oss som finns på datorn är det i relation till
språket som den får sin betydelse. Men för att det ska hända måste datorns materia även
existera.  Tingen och språket  behöver varandra och är aktiva meningsskapare av den
verklighet människor lever i. På så vis är språkets roll för tingens betydelse realismens
motsats. Datorn kan vara elektronikskrot eller räddningen för en uppsatsskrivare utifrån
att materia kan bli skrot eller rädda en student. Börjesson (2003:54-55) lyfter ett vanligt
argument mot konstruktionistens perspektiv med realisten som frågor om inte bordet
framför de båda existerar överhuvudtaget. Och om inte bordet finns så kanske våld även
är  en  påhittad  konstruktion.  Det  Börjesson menar  är  att  ett  sådant  ultimatum är  en
retorisk absolutism som eventuellt kan stoppa det som ligger bortom det som redan är
bestämt, låt säga språkets roll att definiera mäns våld mot kvinnor och möjligheten att
framställa det annorlunda i hopp om en lösning. Realism och konstruktionism är trots
allt två (olika) ställningstaganden och den vetenskapliga genren ställer upp på ansvaret
att föra diskussionen vidare. Det Barad (2012:81) har gjort är att utforma en agentiell
realism  som  förenar  de  båda  utifrån  den  ovannämnda  kritik  mot  den  språkliga
vändningen. Jag väljer själv en konstruktionistisk ingång för diskursers roll för språk
och ting där merparten hamnar på språkets roll. Men vill lyfta realismens och materians
roll för att föra den språkliga konstruktionen vidare.

Att analysera diskurser

Börjesson och Palmblad (2007:18) beskriver en något annorlunda design när diskurser
analyseras  jämfört  med  hur  en  traditionell  forskningsdesign  byggs  upp.  De
analysverktyg som används är utformade efter en teoretisk driven mall (utifrån det jag
skrivit om i Språk och Ting) vilken är till för att skapa en intressant och fruktbar analys.
Det uppstår en konflikt mellan att utforma analysverktyg utifrån det som på förhand
redan är upptäckt före själva analysen börjat. Så som att jag uppmärksammat att vissa
ljud utesluts till buller därför skapas analytiska verktyg för att urskilja uteslutningen.
Men här handlar infallsvinkeln om att analysen aldrig är slutförd (ibid:18). Redan från
början har jag som forskare uppfattat och förstått något med hjälp av språket, den om
uteslutande  ljud.  Mina  egna  och  andras  kategorier  (buller)  och  erfarenheter
(bekämpning) har samverkat i en förståelse och infallsvinkel på problemområdet. På så
vis blir diskursanalysen ett argument för att användandet av den som infallsvinkel bidrar
till något nytt samt öppnar upp för andra möjligheter och frågeställningar.
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Urval

‘Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan’ är en skrift som är skriven i en
journalistisk  anda  och  är  framtagen  av  Arbetslivsinstitutet,  Arbetsmiljöverket,
Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen. Den beskriver vad ljud och buller
är  samt  ger  tips  och idéer  på  hur  buller  kan  bekämpas  i  förskolan.  Som mitt  enda
material för att analysera valde jag den då jag i ett tidigt skede av arbetet med uppsatsen
hittade skriften när jag ville veta mer om buller i förskolan. Efter att ha lagt den åt sidan
och varit i kontakt med en förskoleförvaltning i en större stad som berättade att några
förskolor använt sig av skriften i deras arbete med buller fick jag svar på om det är en
aktuell text. Den typen av insamling eller snarare upptäckt kan liknas med ett naturligt
förekommande  material.  Det  är  ett  spontant  uppkommet  material  som  genom
upptäckten kan ge en bild av hur en person (intresserad av buller) utanför forskningen
kan komma i kontakt med det jämfört med att forskaren producerar sitt eget material
(Börjesson & Palmblad 2007:17). Utifrån den journalistiska genren den är skriven i och
med ett flertal antal personer (inga barn) som får komma till tals är min förhoppning att
valet upplevs aktuellt och kan spegla hur det fungerar ute i förskolorna.

Etiska ställningstaganden

En ursäkt med en etisk karaktär handlar om vad metoden och analysen av det empiriska
materialet kan ha för konsekvenser. I denna uppsatsens fall, med en kritisk ansats mot
hur bullret i förskolan har blivit beforskad och bekämpad, förstår jag att genom att säga
att  buller  är  en  konstruktion  och  bullerbekämpningen  får  konsekvenser  för  barns
inflytande, utrymme och handlingsmöjligheter, kan passivisera den konflikt som består
av  att  människors  hälsa  och  hörsel  faktiskt  kommer  till  skada  av  bullret.  Min
förhoppning är att denna text kan läsas som konstruktionen av bullret där människors
hälsa läggs undan för en stund. Det ska ses som en prövning i den anda som Börjesson
(2003) menar att diskurser kan framställas i en retorisk ansats. Han menar att ”Diskurser
organiseras  på olika  retoriska  vis  [… och]  får  vidare  sin  mening  först  i  kontexten”
(ibid:93). Den omkringliggande kontexten är avgörande för vad en text, ett argument
eller en diskurs vill göra och kan ha för konsekvenser. Det jag vill poängtera är att en
uppsats  inom  institutionen  för  universitetsstudier  med  inriktning  pedagogik  har  en
ansats för att medverka i förändring, vilken kan vara god eller ond. Men hur en uppsats
struktureras  och  de  tanketraditioner  som ligger  till  grund  för  dess  transparens  och
öppenhet för kritik är förhoppningsvis tillräcklig för att innehållet ska kunna avfärdas i
andra  kontexter.  På så vis  vill  jag  med  denna uppsatsen  säga något  annat som jag
stundvis själv finner provocerande uttryckt men är öppen för att avfärda.
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Analytiska verktyg

I  förra  delen  har  jag  lagt  grunden  för  ett  övergripande  förhållnings-  och
tillvägagångssätt kring språk, ting, diskurs och analysen av diskurser. Här kommer jag
att  skapa  analytiska  verktyg  och  en  modell  för  hur  jag  tänker  med  mitt  empiriska
material.

Iscensätta

Annemarie  Mol  (2012)  har  byggt  upp en  teori  om ontologisk  politik  utifrån  aktör-
nätverksteorin. Det hon vill närma och förena är hur ting i interaktion med språkliga
processer  formeras  tillsammans.  Det  finns  en  sammankoppling  mellan  tingen,  eller
möjlighetsbetingelserna som hon använder, och de praktiker och processer som sker i
relationen  mellan  dem.  På  så  vis  går  hon  emot  tanken  om  att  endast  språket  ger
möjlighetsbetingelserna  sin  betydelse  och  menar  att  “verkligheten  inte  föregår  de
vardagliga  praktiker  som vi  interagerar  med  den i,  utan  snarare  formas  inom dessa
praktiker.” (ibid:181). På så vis går det att iscensätta buller med språkliga processer och
ting  som t.ex.  ett  samtal  som blir  uppmätt  av en  ljudmätare.  Samtalet  kan  då med
mätaren hamna inom värden som språkliga praktiker bestämt vara högljudda och på så
vis en potentiell risk. Utan ljudmätaren blir det andra praktiker som avgör vad som är
högljutt. Det är i interaktionen mellan tingen och praktikerna som en formningsprocess
av bullret sker. Det går att urskilja en iscensättning av buller i Fredrik Sjödins (2012)
avhandling som i svenska förskolor undersökt personalens hälsa i relation till  buller.
Han använder en definition av buller som oönskade ljud vilka har en negativ påverkan
på människors hälsa och välmående (ibid:2). Med ljudmätare som mäter ljudtryck samt
frågeformulär och intervjuer använder han sedan de siffror som mätaren genererar och
svaren i frågeformulären och intervjuerna vilket blir  ett iscensättande av buller. I den
scenen framgår det vara barnens röster och aktiviteter som är orsaken till buller. Det
visade sig då vara enklare att förändra förskolans akustik än pedagogik för att minska
bullret (ibid:VI). 

Med  andra  sätt  att  iscensätta  förskolans  buller  på,  så  som  en  diskursanalys  eller
skapandet  av en metod för  att  mäta  barns emotionella  och kroppsliga reaktioner  på
buller (se Persson Waye, van Kamp & Dellve 2013) så går det att urskilja olika sätt att
välja  hur  bullret  iscensätts.  Mol  (2012:190)  menar  att  den  ontologiska  politiken
formeras genom multiplicitet och därför att ”verkligheter kan kollidera vid vissa punkter
och  olika  iscensättanden  av  objekt  kan  samarbeta och  också  bero  på varandra
annorstädes.” (ibid:190). Det innebär att valet som iscensättandet av buller skapar ger
upphov till andra sceners utformning. En studie som den av Sjödin bygger på att förena
en  förklaring  av  hälsorisken  av  buller  med  både  ljudmätandeaspekter  och  det  som
människorna i bullret tycker och tänker genom enkäter och intervjuer. Valet kan ha varit
att  ljudmätning  och  att  fråga  människor  har  sina  för-  och  nackdelar.  På  annat  håll
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utformas en metod för att fånga barnens upplevelse för att det anses vara obeforskat
(Persson Waye, van Kamp & Dellve 2013:1). Och på ett tredje håll blir iscensättandet
av buller genom kvantitativa aspekter  med ljudmätare  och enkäter  en ingång för en
fråga  om vad  den  typen  av  forskning  som vill  förändra  en  bullrig  förskola  får  för
konsekvenser  för  det  pedagogiska  arbetet  i  förskolan.  Det  är  en  multiplicitet  av
iscensättanden som samarbetar och beror på varandra på andra ställen än där de direkt
genomfördes.

Styrning

Utbildning är en process för att påverka och förändra människor (Axelsson, Balldin &
Qvarsebo 2014:13). Att påverka och förändra någon i en riktning görs genom styrning,
vilken kräver ett tillvägagångssätt eller tekniker. Axelsson och Qvarsebo (2014:42-43)
använder sig av styrningsteknologier för att analysera hur diskurser formar människor.
Teknologier står för dem som ett begrepp som visar på hur styrningen fungerar rent
praktiskt. Det blir som att visualisera sig en mekanism för rörelser i riktning mot något,
så som ett visst beteende. En sådan mekanism är hur diskurser försätter människor i
olika subjektpositioner vilket innebär de regler subjektet måste förhålla sig till i varje
position, eller språklig handling (Bergström & Boréus 2012:359). Det kan vara barnet
som blir till genom att differentieras från vuxna och förskolebarnet som förhåller sig till
barnpositionen och den som skapas genom förskolan. Michael Gallagher (2011) lyfter
den  övervakande  och  disciplinära  användningen  av  ljud  i  engelsk  grundskola.  Han
menar att maktdimensionen i skolans ljud har fått liten uppmärksamhet och beskriver
hur eleverna ensamma eller tillsammans, med och utan deras lärare, använder sig av
ljud för övervakning och disciplinära åtgärder eller för att motarbeta dem. För att skapa
tystnad i klassrummet startar läraren (eller eleverna själva) med hjälp av eleverna en
nedräkning som sedan utlöser, om det lyckas, en tystnad. Att eleverna själva deltar eller
startar nedräkningen är enligt Gallagher ett medel för att eleverna själva ska kontrollera
sig (ibid:56-57). Det är en viktig punkt i styrningen. Den sker främst som en vilja hos
subjektet. En effektiv styrning är den som genom mekanismer, som att prata om och
påpeka  någons  hälsa,  frivilligt  placerar  subjektets  vilja  i  riktning  mot  styrningen.
Eftersom bullrets skadliga effekter presenterades så tydligt för mig, där tydligheten står
som mekanism och effekten  är  det  som placeras,  så  väljer  jag frivilligt  att  undvika
buller.
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Resultat

Här kommer jag med hjälp av mitt  material,  förhållningssätt  och analytiska verktyg
besvara de tre forskningsfrågor som presenterades efter syftet. Den första frågan handlar
om att söka efter varför det är viktigt att bullerbekämpa. Vilken utgångspunkt finns, hur
är argumenten strukturerade och var ligger tyngden i dem. På så vis blir det en jakt efter
Viljan att bekämpa. Om det går att hitta en vilja besvaras den andra frågan genom att
urskilja den vuxna barnsynens antaganden om vad det Särskilda barnet är och inte är,
ska bli och inte får bli, samt yttranden som begränsar en annan syn. Den tredje frågan är
att lyfta ut vad som görs rent praktiskt och vilka  bullerbekämpande mekanismer som
används för att minska bullret. Tanken är att lyfta ut hur bekämpningen går till. Genom
att uppmärksamma strategier för bekämpning är min förhoppning att det går att urskilja
vilka konsekvenser de kan få för det pedagogiska arbetet, vad som går förlorat och hur
de  möjliggör  nya  antaganden om varför  bullerbekämpning har  en  pedagogisk nytta.
Sökandet mot frågorna är separerade men går på sina ställen in i varandra och varje
fråga kan tillsammans skapa något mer än separationen tillåter.

Materialet  för  analysen  bygger  helt  på  skriften  Bullret  bort! som  är  skriven  av
Arbetslivsinstitutet,  Arbetsmiljöverket,  Myndigheten  för  skolutveckling  och
Socialstyrelsen. Den har syftet att: ”berätta  om en del av de erfarenheter och exempel
som  finns  på  vad  man  kan  göra  med  hjälp  av  fantasi,  idéer  och  engagemang.”
(Socialstyrelsen  2010:5).  Den  är  utformad  med  flera  bilder  på  barn  och  personal  i
förskolan och är skriven i en journalistisk genre. Den första delen är en presentation om
vad ljud och buller är i relation till förskolan. Därefter handlar det om hur personalen
ute i fyra förskolor har angripit buller och efter det får olika aktörer som har ansvar för
bullret  i  förskolan  komma  till  tals  och  skriften  avslutas  med  en  genomgång  av
lagstiftning kring bullret i förskolan. Den är utformad som ett hjälpmedel för de som vill
ändra på ljudmiljön i förskolan och är skriven i en positiv anda som vill lyfta idéerna
och engagemanget bakom bullerbekämpning. På så vis är den en praktisk hänvisning
som lyfter de positiva förändringar som har gjorts. 

1. Viljan att bekämpa

Varför ska buller bekämpas? Skriften lyfter ett antal motiv för bekämpningen och alla
motiv blir sammanlagt ett iscensättande av Viljan som står för det ansvar som alla har
för bekämpandet  av buller och drivkraften att genomföra det.  Skriften utger sig inte
själv för att vara bullerbekämpande utan använder ord som ‘minska’ och ‘dämpa’. Men
det sätt som viljan anstränger sig för att göra bullret angeläget för alla i förskolan går att
jämföra med en kämparanda kring ljud som ska bekämpas. Det går att urskilja att bullret
är problematiskt, negativt och något som alla är ansvariga för:
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Höga ljudnivåer på förskolor är  ett problem både för barn och vuxna. Bullret  beror i stor
utsträckning på barnens  och de vuxnas egna aktiviteter.  Utöver  lokaler  med bra akustiska
egenskaper behövs därför också arbetssätt och strategier som syftar till att minska uppkomsten
av buller i verksamheten. (Socialstyrelsen 2010:5)

Det  är  uppkomsten  av  buller  som  ska  minskas  och  det  är  barn  och  vuxnas  egna
aktiviteter som är den främsta källan till bullret. Det gemensamma bullret ska minskas
genom lokalens utformning samt strategier. Det är strategierna som är det övergripande
temat för skriften och det presenteras flera som kommer från och aktivt används av
personal i förskolor för att minska bullret. Genom att framställa höga ljudnivåer som en
del av problemet, där buller står som det övergripande problemet, blir en hög ljudnivå
synonymt  med  buller.  En  anledning  till  att  minska  bullret  är  för  de  negativa
konsekvenser de kan få för människor:

Buller  kan  ge  hörselskador,  störa,  maskera  (försämra  möjligheterna  till)  både  samtal  och
viktiga  signaler,  orsaka  kroppsliga  reaktioner  och  ge  sömnstörningar.  Buller  kan  också
påverka koncentrationsförmågan så att en arbetsuppgift  blir svårare att genomföra och kan
därmed också försämra arbetsprestationen. (Socialstyrelsen 2010:7)

Listan på konsekvenser av buller görs längre i skriften men de är sammanlagt negativa.
Det  går  att  urskilja  en  kroppslig  påverkan,  så  som  hörselskador,  en  försämrad
kommunikation där något viktigt kan förloras samt ett hinder för prestationer. Därav blir
bullerbekämpningen ett  faktum för att  skydda den gemensamma hälsan,  upprätthålla
kommunikationen  och  möjliggöra  prestationer.  Allas  hälsa,  kommunikation  och
prestationer, barn så som vuxen, är i risk att drabbas genom det gemensamma bullret
som de skapar. Inför det gemensamma bullret är alla kollektivt utsatta och utsättande.
Skriften stärker sin tes om den kollektiva utsattheten genom att nämna en undersökning
som har gjorts på buller: “Från undersökningar av buller på svenska förskolor har man
dragit  slutsatsen att  bullernivåerna  i  vissa fall  är  så höga att  de skulle  kunna skada
hörseln.” (Socialstyrelsen 2010:7). Det är otydligt om detta är refererat till  forskning
som har gjorts och ens var det kommer från. För någon som är bevandrad med barn som
kompetenta och möjliga medforskare kan bullerstudierna nästan läsas som utförda  av
barn: “Flera studier har gjorts av barn som vistas på skolor och förskolor som är utsatta
för trafikbuller.” (Socialstyrelsen 2010:9). Men det är nog snarare så att det är forskning
likt den gjord av t.ex. Persson Waye, Agge, Lindström och Hult (2011) samt Sjödin
(2012) som har kommit fram till bullrets risk för både barn och personal i förskolan som
de  syftar  på.  Att  utelämna  referensen  kan  förstås  som  ett  sätt  att  behålla  den
journalistiska andan men ge en vetenskaplig tyngd till varför bullret måste bekämpas.
En metod som Börjesson (2003:94) benämner som fakta visar. Det är snarare studierna
och undersökningarna som för fram bullrets risker än de som genomfört och kommit
fram till det. Alltså passiviseras människorna bakom forskningen och resultaten agerar
av  sig själva.  Det  blir  tydligare  när  barns  röster  behandlas:  “Numera är  också hesa
barnröster ganska vanligt, troligen som en följd av att barnen måste anstränga rösten för
att höras.“ (Socialstyrelsen 2010:9 min kursivering). Anledningen till ansträngningens
påverkan av barnröster är inte utskriven eller när det inte var så och när det började. Det
går som bäst att härleda en sådan förändring till när skriften är skriven. Passiviseringen
av det forskningen kommer fram till är en stärkande retorik för den kollektiva utsatthet
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av buller men barn skiljs ut som utsatta av ännu ett buller som gör deras röster hesa. Hur
skiljer sig det buller barn är utsatta för och det som barn och vuxna är utsatta för? Det är
en  motsats  som  ställs  upp  genom  skillnaden  mellan  barns  påverkan  av  buller  och
vuxnas.

2. Särskilda barnet

Genomgående för skriften är att inga barn har blivit tillfrågade. Det är en text av vuxna
för vuxna omgiven av bilder på barn och med en angelägenhet att förändra förskolan. I
samverkan med Viljan att bekämpa framställs ännu ett motiv som bullret blir angeläget
att  bekämpas för. Utifrån avsaknaden från barns egna röster i skriften iscensätts den
vuxne som bäst lämpad att föra barns talan. Det ger upphov till en konstruktion av ett
barn och min fråga har varit hur detta barn särskiljer sig från vuxna. Skillnaden ligger i
att barn betraktas annorlunda i relation till bullrets risker:

Barn  betraktas  som  en  särskild  riskgrupp,  bl.a.  genom  sitt  beteende  och  sina  bristande
skyddsinsikter. Om barnens öron är känsligare än vuxnas vet vi inte, men barn har en kortare
hörselgång. Det gör att den ljudförstärkning som sker i hörselgången blir annorlunda hos barn.
(Socialstyrelsen 2010:9)

Det finns en syn på barn som icke tillräckliga, de som hamnar i en riskgrupp genom en
(vuxen)  betraktelse.  Det  är  kombinationen  av  ett  barn  med  fel  beteende,  bristande
insikter och en kortare hörselgång som den särskilda (icke-vuxna) gruppen konstrueras.
På så vis är det motsatsen, det vuxna, som får stå för ett fysiskt och beteendemässigt
bättre skydd mot buller och det andra står som det Särskilda barnet. Hur de egentligen
ska vara framställs genom en förebild:

Nu talar de vuxna ännu mer än tidigare både med barnen och varandra om vikten av att tala i
stället  för  att  skrika  och  ropa  och  om  att  det  är  viktigt  att  se  på  den  man  talar  med.
(Socialstyrelsen 2010:33)

Genom en verbal kommunikation finns en förhoppning om att kunskapen om att skydda
sig och att bullerbekämpa ska sprida sig. Den är inte enbart riktad mot barn då vuxna
även talar med varandra. På så vis blir det allas förebild som står för det som är längst
från  skriket  och  ropet.  Ögonkontakten  vid  samtal  blir  det  särskilda  barnets
kommunikations  motpol.  Och  varför  detta  har  blivit  aktuellt  kan  komma  från  en
förändrad kommunikation: 

Ljudnivån är högre överallt i dag, jämfört med för bara ett tiotal år sedan, säger de samfällt. På
många sätt  kommunicerar barnen sämre numera.  De låter mer,  talar mindre med varandra
”öga  mot  öga”  och  skriker  för  att  bli  uppmärksammade.  (Socialstyrelsen  2010:33-34 min
kursivering)
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Varför barn upplevs kommunicera sämre kan bero på kulturella skiftningar, förändrad
barnsyn eller organisatorisk förändring. Men att det framgår när buller diskuteras kan
vara att bullerbekämpning i förskolan utifrån personalen inte endast uppmärksammar de
högljudda ljuden utan identifierar beteenden som inte är av den rätta kommunikationen,
den som talar och har ögonkontakt för att få uppmärksamhet, jämfört med att bara ‘låta’
och  skrika  för  uppmärksamheten.  Barns  skrik  hamnade  högst  upp  på  listan  för
personalens värsta ljud i Sjödins (2012) studie. Det återkommer här som en felaktig
kommunikation som kan justeras genom förebilden om den goda kommunikationen. Att
barn särskiljs från vuxna blir genom det ansvar vuxna får för barn en styrning för att
genomföra det som det särskilda barnet  inte kan eller  har ansvar för. På så vis  kan
vuxnas goda vilja, för att bekämpa buller och på så vis främja barns hälsa, bli en positiv
lösning på det problematiska bullret.

3. Bullerbekämpande mekanismer

Vid bullerbekämpning används mekanismer för att skapa en ljudmiljö fri från buller.
Hur en bullerfri ljudmiljö i förskolan skapas är en kombination av att iscensätta Viljan
att bekämpa med mekanismer för att styra det Särskilda barnet mot bullerfria aktiviteter
och handlingar. Jag har hittat fyra mekanismer för styrning.

Transformera

Ljud kan  användas  som styrning  för  att  skapa  en  kontrollerad  ljudmiljö  (Gallagher
2011:56).  På en förskola har de placerat en ringklocka på toaletten för att barnen ska
ringa i den istället för att skrika att hen vill ha hjälp:

Vi kom på att det måste finnas alternativ till skrik när barnen som går själva på toaletten vill
ha hjälp när de är ”färdiga”. De ska inte behöva sitta och ropa ”färdig” tills någon hör och en
vuxen kommer. Det blir många onödiga skrik på en dag. Därför har en av småbarnstoaletterna
fått  en  ringklocka  som  barnen  snabbt  lärt  sig  använda  för  att  signalera  hjälpbehovet.
(Socialstyrelsen 2010:34)

Hjälpbehovet som uttrycks med ett skrik byts ut till  en ringklocka. Det behöver inte
längre vara ett ord som “färdig” vilket sätter igång en pedagog att komma och hjälpa.
När barnets skrik för att tillkalla hjälp från en vuxen istället sker genom en ringklocka
har det skett en transformering. Anledningen till ljudet från första början, ett barn som
behöver hjälp, är fortfarande kvar men har omvandlats till en ringklocka (som är vald av
någon annan än  barnet).  På  så  vis  kan  barnets  behov kvarstå  men  hur  det  uttrycks
kontrolleras av personalen. Fokus hamnar på att byta ut ljudet och det görs genom att
transformera kommunikationen, barnskriket, till en ringklockas ringande.
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Placera

Ljud kommer att uppstå som en del av barns aktiviteter och de kan förflyttas genom
rum: “Viktigt är också att vi skapade lekhallen där man får springa och låta. Det dämpar
ljudnivån i de andra rummen.” (Socialstyrelsen 2010:28). Eftersom det är viktigt med
en lekhall för barns spring och de tillhörande ljuden tranformeras inte ljudet från barns
aktiviteter till ett annat ljud utan placeras i ett annat rum. På så vis kvarstår ljudet men
finns på en annan plats.

Väcka

På en förskola används värmeljus för att skapa lugn och tystnad:

Vare  sig det  är  vintermörkt  eller  sommarljust  utomhus vilar  hallen på Myrstacken  i  stilla
halvdunkel upplyst av fyra värmeljus som flämtar stilla högt uppe på en vägg. I det dämpade
ljuset dämpas också rösterna hos både barn och vuxna. De levande ljusen som ljudsänkare är
en  liten  men  viktig  detalj  i  Myrstackens  bullermedvetna  vardagsrutiner.  (Socialstyrelsen
2010:17)

Ljusen är inte bara till för lugnet och myset vid de mörkare årstiderna. Här används de
återkommande året runt som “ljudsänkare”. Som det första barn och vuxna möts av när
de äntrar hallen signaleras tanken om värmeljusens dämpande effekt och en tystnad kan
väckas fram ur signalen. Att väcka en dämpande effekt med ljus bygger på en kulturell
och kollektiv anda om att ljuset signalerar lugn och går att samlas kring.

Alarmera

På en förskola har de tagit hjälp av bulleröron som är ett par lampor kopplade till en
mikrofon som omvandlar ljudet till en visuell respons med lamporna som lyser i olika
färger vid olika ljudnivåer. Den används vid:

...den tysta städningen som slog igenom när Myrstacken hade ett av kommunens ”bulleröron”
till låns ett par veckor i höstas. Då blev det väldigt tydligt för barnen att man kan städa utan att
det gör ont i öronen. För örat visade snabbt hur stor bullerskillnaden blir om man lägger ner
leksaker och lego i sina lådor i stället för att slänga ner dem. Med ett sittunderlag i lådans
botten blir effekten ännu större. Dessutom kan man passa på att träna barnen att sortera stora
och små bitar. (Socialstyrelsen 2010:20)

När legot och leksakerna samlas ihop och slängs, kastas eller läggs på plats så uppstår
ett  ljud. Vid ett  högt ljud lyser  bullerörat  upp vilket skapar en visuellt  alarmerande
effekt. Det är ljudgränser som uppnås och som kortvarigt ger en visuell respons på hur
hög ljudnivån var. Här kopplas känslan av att det gör ont i öronen ihop med responsen
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från lamporna och alarmerar om att det måste bli tystare för att det ska sluta göra ont.
Efter det alarmerande inslaget har personalen passat på att träna barnen i att sortera,
vilket kan förstås som en del i ett pedagogisk mål.

När barns ljud har uppfattats  som ett  buller  och förvandlats  till  en aktivitet  med ett
bullerfritt ljud kan det även uppstå något pedagogiskt önskvärt. Bullerörat alarmerade
barnen om att deras ljud var för höga och de började städa tystare. Detta gav personalen
en ingång för att få barnen att sortera leksakerna i kategorier av små och stora. Från att
ha varit ett skadligt ljud av den ofrånkomliga städningen gav den alarmerande signalen
en möjlighet för en styrd pedagogisk situation där barnen kan lära sig att sortera i stort
och  smått,  vilket  kan  förstås  som  ett  av  förskolans  pedagogiska  mål.  Ljudet  kan
användas som en mekanism för att styra sig själv (Gallagher 2011:57). 

Tre frågor

Det motiv som ställs upp för att bekämpa buller är de risker en exponering kan medföra.
Det handlar om att buller enbart är negativt och för allas bästa borde bekämpas. Det står
för viljan att bekämpa och bygger sin retorik på de negativt klingande konsekvenserna
och att fakta, studier och undersökningar likväl kommit fram till detta. Det är nu upp till
kamp och viljan ska implementeras i förskolans verksamhet. För där i befinner sig det
särskilda barnet. Det spröda och utsatta barnet som i sig själv behöver skyddas och tas
hand om av vuxna. Den vuxne som förebild för barnet ska ta ansvar för att alla omkring
ska anta bullerbekämpningen och förmedla viljan. Ur den vuxna förebildens syn på det
särskilda barnet  görs  mekanismer för att  bullerbekämpa.  De transformerar,  placerar,
väcker  och  alarmerar  ljud  för  att  ändra  ljuden  med  hjälp  av  barns  aktiviteter  och
handlingar.  Därmed  blir  det  ljud  som  viljan  bekänner  vid  buller,  som  den  vuxna
förebilden hör i det särskilda barnet och som mekanismerna bekämpar, kontrollerade
och förenliga med förskolans verksamhet och pedagogiska mål. Det som skapas är den
pedagogiska bullerbekämpningen.

Pedagogisk bullerbekämpning

Återkommande  för  att  transformera,  placera,  väcka  och  alarmera  ljud  är  att  de  är
reaktioner på barns aktiviteter som utlöses genom att förändra miljön barnen befinner
sig i och använder sig av. Det är inte bullerbekämpningens mål att stoppa alla barns
ljudliga aktiviteter för att få en bullerfri förskola utan det är att förändra det sätt som
barn kommunicerar och använder miljön på, därav en styrning mot ett visst beteende.
Övergripande  för  den  pedagogiska  bullerbekämpningen  är  att  ljuden  inte  helt
försvinner. Ropet blir till en ringklocka, springet placeras i lekhallen, lugnet väcks med
ljuset och gränser alarmeras. Eftersom ljud är behövliga och önskvärda är det ljudets
föränderliga och kontrollerbara karaktär som den pedagogiska bullerbekämpningen vill
komma åt. Detta skiljer sig från en akustisk bullerbekämpning, likt den utförd av Sjödin
(2012),  som  kan  dämpa  alla  typer  av  ljud  i  en  ljudmiljö  med  hjälp  av  t.ex.
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ljudabsorbenter.  På  så  vis  kan  en  pedagogisk  bullerbekämpning  minska  buller  och
samtidigt kontrollera det pedagogiska. För det övergripande sammanhanget i förskolan,
där barns aktiviteter förekommer, är att aktiviteterna är pedagogiskt önskvärda, vilket
resulterar  i  att  aktiviteternas  tillhörande  ljud  omvandlas  för  att  behålla  aktivitetens
pedagogiska karaktär men undgå risken att ljuden blir till buller. Att kunna urskilja det
pedagogiska från första början blir i så fall avgörande för vad den förvandlas till och om
den pedagogiska aspekten följer med i förvandlingen.

19



Diskussion

Jag vill här kort diskutera delar av uppsatsens tillkortakommanden och tankar om vidare
forskning.

Buller och barn

Att medvetandegöra vad språket om buller har för betydelse var ett tidigt ledmotiv i hur
denna uppsats kom till liv. Den ensidiga forskning som bedrivs om buller i förskolan
och som sedan blir en del av hur förskola och utbildning i stort struktureras var svår att
begripa  med  tanke  på  hur  centralt  språket  har  blivit  för  att  förstå  mänskliga  och
pedagogiska processer. Det kändes som om en bit fattades eller att jag aldrig hittade
den. Förhoppningsvis finns det en startpunkt i en förändring, en ingång som så många
andras processer och ingångar har möjliggjort mig att ta.  Uppsatsen utelämnar barns
egna röster om de buller som iscensätts och den pedagogik som omger deras förskola.
Det var en avgränsning som gjordes tidigt i arbetet. Dilemmat var hur jag, om jag ville
lyfta barns röster, kunde vara säker på att de ville delta. I en intervjuform kan frågan
ställas rakt ut och det behöver inte vara svårare än att det går att lämna rummet. Men
utifrån en observation,  som jag tänker  kan fånga barns rörelser och på så vis  deras
”röst”, är det svårt att avgöra när barnen ställer upp på forskningen eller när jag som
forskare  sätter  dem i  en  position  där  de  inte  kan  säga  nej.  Barnen  får  inte  lämna
förskolan, personalen har ett ansvar för att hålla dem kvar, och genom ett samtycke från
barnens föräldrar kändes det fortfarande inte som jag rent etiskt kunde närma mig deras
godkännande.  Detta  argument  går  i  andan  ”det  är  svårt  med  barn”,  om det  gäller
intervjuer så som observationer går det att ständigt fråga sig om barnen är med på vad
som händer och om det vill  delta.  Jag tänker att  en sådan tanke lätt  kan hämma att
möjliggöra forskning som tar tillvara på barns röster som kan visa på att  det i allra
högsta grad går att bedriva en sådan forskning. En ingång för en sådan forskning är den
gjord av Persson Waye, van Kamp & Dellve (2013). De har försökt utforma en metod
för att kunna mäta barns emotionella och kroppsliga reaktioner där utgångspunkten är
att skapa förståelse för hur buller påverkar barns hälsa. Det blir en ingång för att faktiskt
uppmärksamma barn och kunna användas för att utforma ljudmiljöer baserat på barns
preferenser. Problemet med att utforma en sådan metod är att den är tänkt att gälla för
alla barn. Det kvantitativa fångar svårt skillnader och den mångfald som kan finnas.

Buller i forskning

En  utav  uppsatsens  stora  utmaningar  har  varit  hur  jag  upplevt  språket  vara  så  tätt
utformat  efter  människokroppens upplevelse av världen.  Vi har vår  perception,  våra
sinnen, som en möjlig knutpunkt till världen omkring oss. Språket har blivit en spegling
av detta. Jag och andra belyser problem, försöker synliggöra maktförhållanden och jag
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ser numera frågan i nytt sken. Att använda språket för något (skriva en uppsats) är valet
att begränsa sig, annars blir ändå ingenting sagt. Utmaningen har varit att språket försatt
mig i en otillräcklig position för att uttrycka mig om ljud. När det hörliggörs, lystras och
får öronen att spetsas så vet jag knappt vad det betyder. Förhoppningsvis syns eller hörs
ambivalensen i denna text och pockar på förändring.

Att  införliva  tingen  i  diskurser  och  att  iscensätta  buller  har  varit  inspirerat  av  en
posthumanistisk tradition där en tidig tanke var att begreppen från en sådan tradition
kunde vara till hjälp för att urskilja ljudets agens och på så vis språkligt kunna utforma
begrepp som är ljud- och hörselinkluderande. Som jag tidigare har nämnt så var synens
norm i hur verkligheten representeras och konstrueras ett problem i utformningen av
uppsatsen. Det blev delvist löst genom att undvika ord, byta ut dem och att bygga upp
en struktur som fokuserar på mekanismer för rörelser, så som placering, och centrera
mekanismen  på  hur  de  blir  mottagna  av  människor  (de  blir  alarmerade,  väcks  och
transformeras). Ett undvikande och utbyte är bara en lösning och kanske inte den bästa.
Men i och med den pedagogiska bullerbekämpningen så skapas ingångar för att urskilja
andra  delar  av  bullerbekämpning  än  visuellt  presenterade  mätningar  från  t.ex.
ljudmätare. Ett problem att ställa sig är vad ljudmätaren gör och görs till i forskning om
buller  då det  kan ligga en konflikt  mellan den tyngd en ljudmätare kan ha och den
verksamhet som blir mätt och på så vis bedömd av mätaren. Då ljudmätaren är ett av de
verktyg som kan hjälpa oss att förstå och lösa problemet med buller borde denna tyngd,
eller makt, lyftas i relation till den forskning som bedrivs där den får konsekvenser för
hur vi organiserar vår omgivning.
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