
Åtta skäl till att
inlärning är svårt
i klassrummet
• Klassrummet uppfyller med största säkerhet inte akustikstandard
• Eleverna längst bak missar mer än du tror
• De yngsta eleverna är antagligen de mest missgynnade
• Klassrummet kan innebära större risk för elever med speciella behov
• Akustikbehandling hjälper inte mot avståndsproblemet
• Många lärare anstränger rösten för att höras - men det hjälper inte
• Möbleringen i klassrummet påverkar beteenden - men inte på det sätt man tror
• Teknologisk överbelastning är en realitet, och klassrummet gör inte saken bättre



Det största hindret för inlärning
kan vara själva klassrummet

ägnar 45-60 % av skoldagen till att lyssna2. 
Och, som vi ska se i denna artikel, så är den 
typiska klassrumsmiljön ogynnsam att lyss-
na i. Eftersom ljud är osynligt, gör lärare och 
administratörer ofta inte kopplingen mellan 
den mängd auditiv information eleven fak-
tiskt tar in och:

* Minskade prestationer
* Lässvårigheter
* Försenad talutveckling3

I denna guide får du lära dig känna igen 
inlärningshinder i klassrummet, i vanliga 
utlärningsstilar och kanske t.o.m. i elevens 
hjärna - och hur de ska undanröjas.

Även med bra lärare och väl fungerande 
administrativt stöd, finns det några hinder 
för inlärning som verkar omöjliga att få bukt 
med. De är så vanliga att de t.o.m. har blivit 
klichéer: elevernas uppmärksamhet mins-
kar, läraren behöver höja rösten, uppföran-
deproblem lurar längst bak i rummet.

Men när en elev i genomsnitt missar 25% 
av vad läraren säger,1 är dessa inte bara 
en utmaning för lärarkompetensen, de är 
alarmerande brister med verklig påverkan 
på resultatet. Det är inte alls så att elever 
av naturen är lata. Eller att lärare inte an-
stränger sig tillräckligt.

Problemen uppstår för att inlärning - även i 
vår multimediala tid - kräver att eleven
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1 Crandell, C., & Smaldino, J. (1994). “An Update of Classroom Acoustics for Children with Hearing Impairment.” The Volta 
Review, 96,291-306.
2 Rosenberg, G., Blake-Rahtner, P., Heavner, J., Allen, L., Redmond, B., & Phillips (1999). Improving classroom acoustics 
(ICA): A three-year FM sound-field classroom amplification study. Journal of Educational Audiology
3 Speech Language and Audiology Canada http://sac-oac.ca/sac-work/classroom-acoustics



Uppfyller klassrummen i er skola de akus-
tiska kriterierna? T.ex. i en utvärdering i 
Kanada fann man att mindre än 10 % av 
klassrummen för årskurs 1 hade ideala lyss-
ningsförållanden.4 Det är verkligen inte bra 
för elever.

Störljudsnivån är för hög

För att eleven ska kunna lyssna effektivt 
rekommenderas att nivån på störljud i klass-
rummet ska ligga under 30 till 35 decibel 
(dB). Men störljudsnivån i ett genomsnittligt 
klassrum ligger mellan 45 och 60 dB. Lägg 
till en lärare och 25 elever och störljudsnivån 
hoppar upp till mellan 55 och 75 dB!5

Bakgrundsbuller i klassrum har många orsa-
ker:

* värme-, ventilations- och luftkonditione-
ringssystem
* ljud från möbler och elevernas rörelser
* ljud från korridoren
* yttre ljudkällor såsom lekplatser, byggar-
betsplatser, motorvägar och flygplatser.

1
Klassrummet uppfyller
med största säkerhet
inte akustikstandard

Den starka ”lärarrösten” är för svag

Skillnaden mellan hörstyrkan i lärarens röst 
och bakgrundsbullret beskrivs som signal/
störförhållande (SNR). SNR är en kritisk 
komponent hos klassrummets akustik för 
att det påverkar elevens förmåga att förstå 
det den hör. Ett positivt SNR innebär att 
lärarens röst i genomsnitt är starkare än 
bakgrundsbullret och ett negativt att bak-
grundsbullret faktiskt är starkare.

För att eleverna ska höra tydligt behöver 
SNR ligga på + 15 dB, vilket betyder att 
lärarens röst bör vara minst 15 dB starkare 
än bakgrundsbullret. Tyvärr ligger SNR i de 
flesta klassrum på som bäst + 5 dB och som 
sämst på nedslående -20 dB, vilket betyder 
att eleverna får kämpa för att höra läraren. 
Man har visat att ju högre bakgrundsbuller 
det är i klassrummet desto sämre läsfär-
digheter uppvisas av eleverna som vistas i 
klassrummet.6

För lång efterklangstid

Lärarens röst kan reflekteras mot hårda ytor 
i klassrummet och det resulterar vanligen 
i att rösten blir otydlig och meningen går 
förlorad. Man mäter efterklangstiden som 
det tid det tar för en reflekterad signal att 
minska med 60 dB och i ett klassrum bör 
denna tid inte vara längre än 0,6 sekunder. 
Men efterklangstider på mer än en sekund 
är vanligt i många klassrum, vilket kan göra 
det svårt för eleverna att uppfatta vad lära-
ren säger.7

Åtta skäl till att inlärning är svårt i klassrummet www.gofrontrow.com3

Ju högre bullernivå desto 
sämre läsförmåga

4 Speech Language and Audiology Canada http://sac-oac.ca/sac-work/classroom-acoustics
5 DiSarno, N. J., Schowalter, M., and Grassa, P. (2002). Classroom amplification to enhance student performance.
6 Green, K., Pasternak, B., & Shore, B. (1982). Effects of aircraft noise on reading ability of school age children. Archives of 
Environmental Health, 37, 24–31.
7 Palmer C. Hearing and listening in a typical classroom, From Language, Speech & Hearing Services in Schools, July 1997
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2 Eleverna längst bak
missar mer än du tror

Visste du att de elever som sitter längst 
från läraren kan missa upp till 40 % av vad 
som sägs?8 Och det med helt normal hörsel. 
Det är inte konstigt att området längst bak 
i klassrummet är ökänt som plats för oupp-
märksamma och lågpresterande elever.

Elevens förmåga till inlärning är i mångt och 
mycket kopplad till hur långt från läraren 
eleven sitter. Man har visat att elever som 
sitter 2 meter från läraren uppfattar 89 % av 
vad läraren säger och om avståndet för-
dubblas går förståelsen ner till 55 %. Dubb-
la avståndet igen, till 7 meter, och eleven 
uppfattar endast 36 % rätt på ett taluppfatt-
ningstest.9

I ett modernt klassrum är det fysiskt omöj-
ligt för alla elever att sitta några få meter 
från läraren. Det betyder att elever som sit-
ter i mitten eller mot bakre änden av klass-
rummet blir missgynnade. Även när läraren 
rör sig runt i rummet kommer några elever 
alltid att sitta i den sämre positionen.

Elever som sitter långt 
från läraren kan missa 

upp till 40 % av vad
som sägs

8 Crandell, C., & Smaldino, J. (2000). Classroom acoustics for children with normal hearing and with hearing impairment
9 Crandell, C., & Bess, F. (1986). Speech recognition of children in a ‘typical’ classroom setting.
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3 De yngsta eleverna är
antagligen de mest missgynnade

Det påtagliga hindret i det fysiska klassrum-
met försvåras ytterligare av de unga elev-
ernas hjärnor. Faktum är att elever under 14 
år är sämre på att uppfatta språk än vuxna 
under samma lyssningsförhållande.

På webbsidan ´Speech Language and 
Audiology Canada’ förklarar man att ”små 
barn, vars auditiva hjärnfunktioner inte är 
fullt utvecklade, behöver bättre SNR för att 
förstå språk. De har inte språkfärdigheter 
och livserfarenhet nog för att kunna ’fylla i

luckorna’ när de inte hör ett ord, eller endast 
delar av det.”10 Dessa utvecklingsmässiga 
barriärer i unga elevers hjärnor påverkar 
taluppfattning, uppmärksamhet och presta-
tionen i klassrummet i stort.

90 % av elever
i årskurs 1 hör inte
allt läraren säger

10 Speech Language and Audiology Canada http://sac-oac.ca/sac-work/classroom-acoustics
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4 Klassrummet kan innebära större risk 
för elever med speciella behov

Klassrumsmiljön innebär svårigheter för alla 
elever, men för elever med särskilda behov  
kan detta vara särskilt utmanande.

Akustiska problem i skolan ökar inlärnings-
svårigheterna för elever som:

*inte får undervisningen på sitt modersmål
*har inlärningssvårigheter
*har en temporär eller permanent hörsel-
nedsättning11

Barn som t.ex. lär sig svenska som andra-
språk har svårare att höra orden korrekt när 
det finns ett bakgrundsbuller.12

Elever med inlärningssvårigheter har svårare 
att bortse från bakgrundsbuller och ägna

uppmärksamheten åt det läraren säger.13

Vi vet också att många elever - särskilt från 
riskgrupper - kan ha en lätt, fluktuerande 
hörselnedsättning. I en studie visade man 
att man en given dag kan finna att unge-
fär 43 % av eleverna skulle misslyckas i ett 
grundläggande hörseltest p.g.a mellanöre-
infektion.14 

I genomsnitt skulle 
ungefär 43 % av barn i 

grundskolan misslyckas 
med ett taltest p.g.a. 

mellanöreinfektion

11 Berg, F.S. 1993 Acoustics and Sounds Systems in Schools
12 (Crandell, C. (1994). Use of sound field amplification with ESL students. Presented at the American Academy of Audio-
logy annual meeting. Richmond ,VA. and Crandell, C. (1996). Effects of sound field FM amplification on the speech percep-
tion of ESL children. Educational Audiology Monograph
13 Children With Developmental Disabilities: The Effect of Sound Field Amplification on Word Identification
14 Flexer, C., Wray, D, Ireland,J (1989) “Preferential Seating is Not Enough: Issues in Classroom Management of Hearing 
Impaired Students” Language, Speech, and Hearing Sciences in Schools, 20 11-21.



Åtta skäl till att inlärning är svårt i klassrummet www.gofrontrow.com7

5 Akustikbehandling hjälper inte 
mot avståndsproblemet

Akustikbehandling är mycket bra, och om 
pengar finns ska det absolut installeras.

Absorbentplattor, dubbla fönsterglas och 
isolering kan bidra till minskning av stör-
ljuds- och efterklangsproblem i klassrum-
met. Tyvärr hjälper det dock inte mot en av 
de största utmaningarna för elevens förstå-
else: avståndet från läraren.

Även i ett akustikbehandlat rum kommer 
lärarens röst alltid att vara svagare för de 
elever som sitter längst bort, vilket kan re-

sultera i otillräckligt, eller t.o.m. negativt 
SNR som påverkar förståelse och inlärning.
Vi vet att elevernas taluppfattningsförmå-
ga försämras ju längre bort från läraren de 
sitter och minskar från 95 % till 60 % bara 7 
meter bort.15

Så om klassen inte är mycket liten, så att 
alla kan sitta nära läraren, så räcker det inte 
med akustikbehandling.

15 Palmer C. Hearing and listening in a typical classroom, From Language, Speech & Hearing Services in Schools, July 1997
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6 Många lärare anstränger rösten 
för att höras - men det hjälper inte

Fysiska klassrum skapar problem inte bara 
för eleverna utan även för läraren.

Lärare känner till att eleverna längst bak i 
klassen har svårare att höra än elever längre 
fram. Även om de vanligen inte använder 
ljudnivåmätare försöker de intuitivt att höja 
rösten över bakgrundsbullret.

Detta är dock dömt att misslyckas: lärare 
kan sällan upprätthålla ett nödvändigt SNR 
på +15 dB en hel dag.16 Men att försöka kos-
tar på. Att tala med ”lärarrösten” hela dagen 
resulterar i heshet, stämbandsinflammation 
och värre.

Lärare tar i genomsnitt en sjukdag per år re-
laterad till röstansträngning och lärare löper 
en 20 % större risk än andra yrkeskategorier 
att drabbas av permanent skada på talappa-
raten.17

Det finns andra och mer subtila konsekven-
ser av den traditionellt höga lärarrösten. En 
höjd röst ger mer eftertryck åt vokalljuden, 
vilket ger styrkan men endast c:a 30 % av 
betydelsen i talet.

Om man skriker aldrig så mycket kan det 
ändå inte överföra konsonantljuden som står 
för kritiska detaljer för att uppfatta mening-
en i talet. Tänk på ’bil’ jämfört med ’pil’.18

Och lika viktigt är att tänka på att en höjd 
röst kan ha en negativ effekt på det emotio-
nella klimatet i rummet, vilket kan göra det 
svårare att knyta an till vissa elever.

16 Crandell, C., & Smaldino, J. (1994). The importance of room acoustics. In R. Tyler & D. Schum (Eds.), Assistive listening 
devices for the hearing impaired (pp. 142–164). Baltimore, MD: Williams & Wilkins.
17 Smith E, Gray SD, Dove H, Kirchner L, Heras H. Frequency and effects of teachers’ voice problems. J Voice. 1997;11(1):81-
87. &. Titze IR, Lemke J, Montequin D. Populations in the U.S. workforce who rely on voice as a primary tool of trade. 
NCVS Status and Progress Report. 1996;Nov(10):127-132.
18 Crandell C. Speech recognition in noise by children with minimal degrees of sensorineural hearing loss. Ear Hear. 
1993;14:201-216.
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7 Möbleringen i klassrummet
påverkar beteenden - men inte
på det sätt man tror

Många lärare använder möblering av klass-
rummet som ett sätt att hantera lärositua-
tionen. Mycket energi kan ägnas åt att pla-
cera pratsamma eller bråkiga elever där de 
är lättast att kontrollera - och många lärare 
kanske placerar dessa elever långt fram och 
i mitten för att det där är lättare att hålla ett 
öga på dem.

Men längst fram och i mitten är det också 
lättast att höra i ett klassrum. Den akustis-
ka miljön kan dock ha lika mycket eller mer 
inverkan på elevens beteende än bara det 
faktum att läraren kan se ouppmärksamma 
eller stökiga elever.

Som vi sett i denna guide, är klassrum för

det mesta utmanande platser att förstå och 
fokusera i, där de platser som är längst från 
läraren är dramatiskt sämre för förståelsen. 
Elever i de bakre platserna och på sidorna 
- speciellt de som redan har andra problem 
med uppmärksamhet - kommer att tröttna 
på att försöka hänga med och uppfatta alla 
ord. De kommer att få svårigheter att hålla 
sig till uppgiften, och finner det svårt att 
upprätthålla disciplin och samarbete.19 20

Att flytta dessa elever framåt ger visserli-
gen uppsikt över dem, men det ger även en 
dramatiskt lägre ansträngning att höra och 
fokusera. Dessa elever blir lättare att han-
tera för att de själva hanterar situationen 
bättre.

19 Gawron VJ. Performance effects of noise intensity, psychological set, and task type and complexity. Human Factors. 
1982;24(2):225-243.
20 Cohen S, Evans GW, Krantz DS, Stokols DS. Physiological, motivational, and cognitive effects of aircraft noise on child-
ren — Moving from the laboratory to the field. Am Psychologist. 1980;35(3):231-243.
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8 Teknologisk överbelastning är en 
realitet, och klassrummet gör inte 
saken bättre

De verktyg i form av hård- och mjukvara en 
lärare vill, och förväntas, använda kan bli ett 
tveeggat svärd. De lösgör tid samtidigt som 
de tar upp tid. Och eftersom tekniken tillåter 
oss att göra så mycket mer, skapar den en 
miljö där det också blir ett tvång.

Även om teknikerna är organiserade och 
bidrar med god support är det oftast lära-
rens uppgift att få tekniken integrerad med 
verksamheten. Det är då lätt att bli överväl-
digad. Storbildsskärmar, projektorer, inter-
aktiva smartboards, dokumentkameror,

högtalare, lärardator, mobila enheter, me-
diaanslutningar, internetresurser och sam-
arbetsverktyg, presentationsprogram, ad-
ministrativa verktyg, antagligen en dammig 
teve och dvd-spelare, fjärrkontroller och 
kablar överallt - detta är en miljö som lärare 
för bara en generation sedan inte kunde ens 
drömma om.

När bara en enda försvunnen fjärrkontroll 
kan förstöra en hel lektion, är det viktigt att 
hålla saker och ting så enkelt det bara går 
och minimera antalet ”rörliga delar”.21 22

21 Moulton J, Too Sweet and Juicy: Can There Really Be Too Much of a Good Thing with Tech?, Edutopia http://www.edut-
opia.org/technology-over-load. 2007.
22 Tucker C, The Techy Teacher / Five Tips for Avoiding Technology Overload , The Working Lives of Educators . 2016. 73 
(8): 89-90. http://www.ascd.org/publications/ educational-leadership/may16/vol73/num08/Five-Tips-for-Avoiding-Technolo-
gy-Overload.aspx



Åtta skäl till att inlärning är svårt i klassrummet www.gofrontrow.com11

Vad kan då göras? Årtionden av forskning 
visar att de svåra problem som orsakas av 
dålig akustik i klassrum kan avhjälpas med 
lämplig ljudteknik.

Genom att effektivt närma lärarens röst till 
eleverna genom att använda teknik med 
mikrofon och högtalare minskas effekten av 
buller, avstånd och återklang, som annars 
påverkar inlärningen.

Dessa system visar utmärkt och varaktig 
förbättring i uppmärksamhet, förståelse, be-
teende, och studieresultat för alla elever.

Fördelarna med ljudutjämningssystem i 
klassrummet är märkbara:

*bättre taluppfattningsförmåga och språk-
förståelse
*bättre resultat på standardtester för tidig 
språkfärdighet i utvärdering av läskunnighet 
och -hastighet23

*ökad elevdelaktighet, bättre självförtroen-
de och resursutnyttjande24

Lärare som använder ljudsystem i klassrum-
met rapporterar också minskad sjukfrånvaro 
och en känsla av ökad energi.25

En del av dessa system kan även innehålla 
tidsbesparande verktyg - såsom en vägg-
panel för kontroll av all AV-utrustning i 
klassrummet, eller automatisk inspelning av 
föreläsning.

Ljudteknik i klassrum är ett enkelt men 
kraftfullt sätt att förvandla ett klassrum till 
en fokuserad, tydlig plats för lärande.

Om du vill ha en fri konsultation och testa 
ljudutjämningssystemet FrontRow Juno un-
der 30 dagar utan kostnad - ta kontakt idag 
med Alf Ingvarsson på mail@gofrontrow.se.

Ditt klassrum kan bli en 
bättre plats för lärande

23 Chelius, L. (2004). Trost Amplification Study. Canby, Oregon: Canby School District. Unpublished manuscript.
24 Rubin, R., Aquino-Russell, & Flagg-Williams (2007). Evaluating sound field amplification technology in New Brunswick 
Schools. Paper presented at the annual conference of the Canadian Association of Speech-Language Pathologists and 
Audiologists.
25 Rosenberg, G., Blake-Rahtner, P., Heavner, J., Allen, L., Redmond, B., & Phillips (1999). Improving classroom acoustics 
(ICA): A three-year FM soundfield classroom amplification study. Journal of Educational Audiology; 7(3). 8-28.
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Om FrontRow

FrontRow placerar alla elever i främsta raden. Företaget producerar teknologi 
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lärare att leverera en lärorik och inspirerande utbildning på ett effektivt sätt. På 
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jämningssystem och lektionsinspelning.
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