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SAMMANFATTNING 
 
Det började med att jag reagerade över att ljudnivån var så stark på vissa av 
dansklasserna på den skola där jag själv tränade. Det fick mig att vilja undersöka hur 
höga ljudnivåerna faktiskt var för att se om någon risk för hörselskada kunde föreligga. 
 
I litteraturen läste jag om örat, hörseln, hörselskador och hur man mäter och upplever 
ljudstyrka. Från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsens författningar fick jag reda på 
vilka lagar och regler som gäller kring ljudnivå. 
 
Jag besökte nio streetdansklasser för barn och ungdomar och spelade in dem på minidisc. 
Sedan förde jag över den informationen till ljuddataprogram för att få reda på högsta 
ljudnivån och medelljudnivån under klassen.  
 
Resultaten visar på stora hörselskaderisker i samband med frivillig dansundervisning och 
också överträdelser av Socialstyrelsens allmänna råd vad gäller höga medelljudnivåer. 
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INLEDNING  
Vår ljudmiljö blir allt bullrigare och mer ansträngande för oss människor att leva i. Vår 
hörsel får sällan vila. Buller är den miljöstörning som berör flest antal människor i 
Sverige, det är ett stort folkhälsoproblem. Hörselskadorna ökar och går allt längre ner i 
åldrarna. Förr talades det mycket om bullerskador man kunde få i arbetslivet, men nu är 
det framförallt det s k fritidsbullret som skadar oss. Höga ljudnivåer har 
uppmärksammats i sammanhang när det gäller musik, på krogen, på gym, på biografer 
och teatrar osv...Mig veterligen har inte detta tagits upp som ett problem i 
dansundervisning förut. 
 
 Som både rytmik- och danslärare rör jag mig i både dans- och musikmiljöer och tycker 
mig märka att kunskapen om hörselskador är större i musikvärlden. Ämnet musik-hörsel 
har behandlats i uppsatser som tex Maria Carlmans ”Sänka musiken? Det här är en 
bar!!”(2003) Där konstateras att ljudnivån pga inspelad musik är mycket hög och att risk 
för hörselskador föreligger.  
 
1999 lanserades av Hörselskadades Riksförbund som ett ”Tinnitusår” och efter det vet 
de flesta människor vad tinnitus är för någonting. Ammots (Artister och musiker mot 
tinnitus) satsning på information har gjort många människor uppmärksamma på risken 
att få hörselskador i samband med musik. 
 
Henningson och Åhlén tar upp intressanta aspekter såsom puls, takt och dynamik i sin 
uppsats “Musikens betydelse för dansträningen” (1998) men aldrig själva ljudstyrkan. 
Jag tror dock att många danslärare ofta höjer musiken när de vill få upp energinivån i 
salen. Det säger mig mina egna erfarenheter av dansträning. 
 
Eftersom jag har dansat i många år på hobbyklasser på olika dansskolor har jag egna 
upplevelser av de ljudnivåer som danselever kan utsättas för. Själv undviker jag vissa 
jazzdansklasser när jag är trött i öronen och skulle säkert gå på mer streetdansklasser om 
inte ljudnivån var så hög. 
 
Att det verkligen förhåller sig så att streetdanslärarna spelar mycket högre än lärarna i 
modern och nutida dans indikerade min förundersökning inför denna uppsats och jag har 
därför avgränsat mätningarna till att gälla just de dansstilarna (Karlsson 2007). Mina 
mätningar från fyra lektioner visade att ljudnivån var betydligt högre i streetdans-
undervisning än modern och nutida dans. Det visar att just ljudbelastningen i streetdance 
är ett angeläget område att studera. Det förvånar mig att ljudnivån kan vara så hög fastän 
det ofta är barn som utsätts för den på danskurser. De har ju känsligare hörsel. Därför 
skulle jag med den här uppsatsen vilja undersöka hur höga nivåerna verkligen är i 
streetdansundervisning för barn och ungdomar och ställa dem i relation till de 
gränsvärden som finns. Jag vill lyfta fram musik-hörsel-problematiken även i 
dansvärlden. 



 
 

6 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka ljudnivåer som deltagare 
i kurser i streetdance utsätts för. Syftet är också att utifrån resultaten diskutera 
eventuella skaderisker. Studien är avgränsad till kurser för barn och ungdomar. Utifrån 
detta ställer jag dessa frågor som jag hoppas att min undersökning kan ge större insikter 
kring: 

FRÅGESTÄLLNING 
 
”Vilka ljudnivåer utsätts egentligen elever för i kurser i streetdance, och hur uppfattar de 
ljudbelastningen? 
 
 
 

BAKGRUND 
I detta avsnitt inleder jag med en kort beskrivning av hur örat och hörseln fungerar. 
Beskrivningen tjänar som inledning till en genomgång av regler och rekommendationer 
som är uppsatta av myndigheter. Jag tar också upp hörselskador och förklarar hur 
decibelskalan fungerar. Sist kommer en enkel beskrivning av streetdance. 

OM ÖRAT OCH HÖRSELN 
Ljud består fysikaliskt av tryckförändringar i luften. Det är ständiga små över- och 
undertryck av luftmolekyler som trycks ihop och sprids isär som gör att vi kan höra. 
Ljudet fortplantas och omvandlas i vårt öra till nervimpulser som skickas till 
hörselcentra i hjärnan som gör att vi förnimmer ljudet. Örat är indelat i ytterörat, 
mellanörat och innerörat. 
 
Ytterörat är det vi kan se och vanligtvis kallar örat, men det är också hörselgången till 
trumhinnan. Hörselgångens konstruktion gör så att hörseln är som mest känslig vid 
frekvensområdet kring 4 kHz (Sundberg s 48). Musikaliskt uttryckt är det vid h4 , alltså 
pianots allra högsta toner. Den fungerar nämligen som en resonator och det kan skilja 10 
dB på ljudstyrkan vid ytterörat och vid trumhinnan vid frekvenserna 2-5kHz (Anniko s 
22), men de individuella variationerna är stora beroende på hörselgångens utformning. 
Trumhinnan vibrerar mekaniskt i takt med ljudtrycksvariationerna och ljudet förs vidare 
till mellanörat. 
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Mellanörat består av hammaren, städet och stigbygeln som når innerörat, dvs snäckan,  
via ovala fönstret. Överföringen av ljudet till ovala fönstret är inte mekaniskt direkt utan 
den sker med hjälp av förstärkande effekter. De kan åstadkomma upp till 90 gånger 
större effekt av ljudsignalen (Sundberg s 49). Mellanörat leder ljudet bäst i det 
frekvensområde där vårt tal ligger, ungefär vid 100-8000Hz (Karlsson 2001 s 35). I 
mellanörat finns också en extremt liten men mycket viktig tvärstrimmig muskel som 
heter stapedius. Den utgår ifrån mellanörats benvägg och fäster på stigbygeln (Anniko s 
16). Dess uppgift är att skydda oss från skadligt höga ljud. Det är olika för olika 
människor men den brukar aktiveras vid 85 dB och hindrar framförallt lågfrekventa ljud 
att nå innerörat. Stapedius är mycket uthållig och kan vara spänd länge om det behövs. 
Den tar några millisekunder på sig att kontrahera, så den hinner inte skydda mot 
plötsliga ljud (Karlsson 1995 s 15).  
 
I innerörat omvandlas de mekaniska vibrationerna till nervimpulser. I snäckan finns 
hårceller som representerar varsin frekvens. I nedre delen av snäckan befinner sig de 
mycket känsliga hårcellerna för de högre frekvenserna. I övre delen befinner sig 
hårcellerna för de låga frekvenserna. 
 
Människan hör alltså olika starkt på olika frekvenser beroende på örats konstruktion. De 
ljudtrycksförändringar i luften som ger upphov till ljud är inte mekaniskt direkt 
överförbara till den ljudenergi som örat belastas med och det ljud vi upplever oss höra.  

HÖRSELSKADOR 
Om man utsätts för för höga ljudnivåer kan man bli hörselskadad. En hörselnedsättning 
innebär ofta att hårcellerna i snäckan klumpar ihop sig eller försvinner helt. En skada kan 
alltså drabba en del av hörselområdet selektivt, men fungera bra i andra delar av 
hörselområdet (Karlsson 2001 s 40). Ljudöverkänslighet och tinnitus är andra vanliga 
symptom på hörselskada. Exponeringstiden, dvs den tid man vistas i hög ljudnivå har 
stor betydelse för risken att få en hörselskada. Men det kan också räcka med ett starkt 
ljud en enstaka gång som tex ett slag på en cymbal för att man ska vara skadad för livet. 
Överrepresenterade grupper är musiker och lärare (Anniko s 75). 
 
Ljudöverkänslighet eller hyperakusis brukar beskrivas som en överkänslighet för ljud 
som inte besvärar friska individer eller som inte brukade besvära personen innan hon/han 
fick sin hörselskada. Det kan handla om sådana vanliga ljud som applåder eller 
tidningsprassel. 
 
Tinnitus innebär en upplevelse av ljud som inte orsakas av yttre ljudstimulering. Ljudet 
kan låta mycket varierande, som ett brus, en ton, prasslande osv. C:a 15% av den vuxna 
befolkningen har tinnitus (Att leva med tinnitus s 4). Förekomsten av hörselnedsättning 
är vanlig hos de som har tinnitus (Andersson s 27). 
 
Ljudöverkänslighet och tinnitus förekommer ofta tillsammans hos samma person, men 
de kan också uppträda oberoende av varandra. De är båda subjektiva fenomen som inte 
kan mätas eller upptäckas av en utomstående. En annan likhet är att det finns olika 
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grader av hur mycket man lider av sin hörselskada. Vissa märker nästan inget alls och 
andra får svårt att leva sitt dagliga liv eller gå till jobbet 
(Andersson;Axelsson,Schenkmanis).  

BULLER 
Buller brukar kort och gott definieras som icke önskvärt ljud. Men även musik som är 
önskvärd kan klassificeras som buller om man är utsatt för för höga och skadliga 
ljudnivåer. Buller kan förutom hörselskada ge försämrad prestationsförmåga, inlärning, 
sömn samt hos vuxna är det också påvisat med ökad risk för blodtryckssjukdomar 
(www.socialstyrelsen.se). En hörselskada orsakad av buller kallas en bullerskada. 

OM DECIBELSKALAN  
Ljudtryck brukar mätas i enheten Pascal (Pa). Vår hörsel registrerar ljud redan vid 
0.00002 Pa. Vid 20 Pa uppstår smärtförnimmelser. Hörseln har bla beroende på dess 
inbyggda förstärkande effekter som jag skrev om i avsnittet om örat och hörseln (se s 6) 
alltså ett ofantligt stort känslighetsområde från tal från 1 upp till 1 miljon. Det skulle 
vara opraktiskt att tala om dessa tal för vi skulle bli tvungna att hålla reda på så många 
decimaler. I stället använder vi oss av decibelskalan för att kunna tala om ljudnivå. 
 
Decibelskalan är logaritmiskt uppbyggd och den beskriver alltså förhållanden mellan 
ljudtrycksnivåer. Decibelmåttet är endast jämförande och inte en linjär enhet som vi 
oftast är vana vid att tänka oss talförhållanden. Det logaritmiska decibelmåttet ger värden 
som stämmer bättre överrens med vår hörselupplevelse än vad ljudtrycksmåtten gör. 
Detta försöker figur 2 illustrera. I den övre tallinjen är skalan linjär och visar ljudstyrkan 
i Pa och i den undre visas ljudtrycken logaritmiskt i decibel (dB). Vi ser att olika 
fenomen som vi upplever som olika ljudstarka får en större spridning längs den 
logaritmiska skalan, vilket bättre beskriver vår upplevelse av ljuden och gör det lättare 
för oss när vi ska tala om ljudnivå. Däremot kan själva decibelmåttet vara svårt att 
greppa eftersom den inte är en rätlinjig enhet. 

 
Fig 2 . Bild efter Sundberg s 31.  
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A-VÄGD LJUDTRYCKSNIVÅ 
A-vägd ljudtrycksnivå är en specifik beskrivning av vilken decibelenhet som används. 
Det skrivs dBA. Som jag skrev i avsnittet om örat och hörseln förstärker ytterörat vissa 
frekvenser med upp till 10 dB (se s 6). Mellanörats konstruktion inverkar också så att vi 
hör olika starkt på olika frekvenser. Detta ställer till problem när man ska mäta 
ljudstyrka. En mätapparat mäter ju endast de tryckförändringar som ljudet består av i 
luften. En sådan kan alltså aldrig helt exakt återge den ljudstyrka vi faktiskt hör. För att 
motverka detta har man byggt in en funktion i mätapparaten som väger de uppmätta 
värdena enligt en kurva som bestäms av det sättet vi hör på. Den kurvan har tagits fram 
med vetskap om att vi uppfattar ljudet olika starkt på olika frekvenser. 
 
Det stora A:et markerar alltså att mätaren omvandlar den uppmätta ljudstyrkan till ett 
värde som försöker visa hörselns upplevda ljudstyrka. dBA var från början tänkt att 
användas för lägre ljudstyrkenivåer för att motsvara vår hörselförnimmelse så bra som 
möjligt. Praxis har trots det blivit att använda dBA för hela ljudstyrkeområdet. 
 
B- C- och D-vägd decibel (dBB, dBC, dBD) finns för högre ljudnivåer. dBC används 
ibland för högre ljudstyrkenivåer (Stockfelt s 75). Där inget annat anges avses dBA i 
denna uppsats. 

JÄMFÖRANDE HÖRSELBELASTNING VID OLIKA DECIBEL 
En ökning av ljudstyrkan med 10 dB ger en energiökning 10 gånger. Det upplever vi som 
att ljudet blev dubbelt så starkt (Karlsson 1995 s 22). Mängden energi ökar alltså 10 
gånger fast decibeltalet endast ökar med 10 enheter. Detta på grund av att decibelskalan 
är logaritmiskt uppbyggd. 
 
Energimängden är den energi som örat belastas med. Det finns en mycket stor individuell 
variation i hur mycket ljud man klarar av på en dag, men det tycks inte spela någon roll 
för örat om vi belastas med starka ljud en kort stund eller med svagare ljud en lång stund. 
Det är så att säga den totala mängden energi som är viktig och avgörande för hur mycket 
ljud vi klarar av att exponeras för. (Om inte ljudet är oerhört starkt, för då kan örat 
skadas av endast ett mycket kortvarigt ljud). Så om ljudenergin har ökat 10 gånger, 
upplever vi ljudstyrkan som en fördubbling. Likadant om vi skulle sänka volymen till 
vad vi upplevde var hälften så starkt, så skulle den energibelastning örat utsätts för 
minska tio gånger. Detta inträffar oberoende av var på decibelskalan vi befinner oss. Det 
är alltså lika stor skillnad mellan 50 och 60 dB som mellan 80 och 90 dB. 
 
Denna grundregel, att ljudenergin ökar 10 gånger för 10 dB, ger en annan användbar 
minnesregel som kan kallas halvtidsregeln. Den säger att en ökning med 3 dB motsvarar 
fördubblad energi (Sundberg s 33). Alltså: Om man vistas i en miljö med ljudmedelvärdet  
85 dB i åtta timmar motsvarar det samma energi och hörselbelastning som om man vistas 
i en miljö med medelvärdet 88 (85+3) dB i fyra timmar. Vistelsetiden måste halveras för 
vart tredje skalsteg på decibelskalan för att energimängden ska vara konstant. Fortsätter 
vi uppåt längs decibelskalan ger halvtidsregeln att vi kan utsättas för 91 dB i två timmar 
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och bli utsatta för samma hörselbelastning som för 88 dB i fyra timmar eller 85 dB i åtta 
timmar.  
94 dB skulle man kunna vistas i under endast en timme och då utsättas för samma 
belastning som om man under åtta timmar vistades i en miljö med ljudstyrkan 85 dB. 
 
Ljudnivån 130 dB under en sekund motsvarar samma energimängd som 85 dB under  
8 timmar. Dessa korta men kraftiga impulsljud kan därför vara mycket skadliga för vår 
hörsel. De är lömska eftersom de kan ha ett stort energiinnehåll utan att de uppfattas 
som särskilt starka (Karlsson 2001 s 54). Vår hjärna hinner helt enkelt inte greppa hur 
starkt ljud vi faktiskt har blivit utsatta för. 
 
Optimala lyssningsförhållanden för musik ligger vid 70-80 dB. Då hör vi som allra bäst 
och uppfattar variationer i ljudet som bäst (Karlsson 2001 s 49). 

LAGAR, REGLER OCH REKOMMENDATIONER 
I Sverige är det framförallt två myndigheter som sysslar med vår ljudmiljö. De författar 
råd och rekommendationer samt ser till hur de efterlevs. De är Arbetsmiljöverket och 
Socialstyrelsen. Arbetsmiljöverket tar bara hänsyn till det buller vi utsätts för under den 
tid vi vistas på arbetet. Socialstyrelsen däremot ägnar sig också åt vår fritidsmiljö. Ingen 
av myndigheterna har ett helhetsgrepp över den bullerbelastning vi totalt utsätts för. De 
centrala myndigheterna har utgått från miljöbalken när de skrivit sina författningar och 
föreskrifter. Miljöbalken är lag och allmänt gäller att lag måste efterföljas. Allmänna råd 
innehåller endast rekommendationer om hur en författning bör tillämpas.  (AFS 2005:16, 
SOSFS 2005:7(M)). Både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen uppställer riktvärden 
för hur stor bullerbelastning vi ska behöva utsättas för. Värdena redovisas som ett 
ljudmedelvärde under en viss tid och som maximal ljudnivå. Exponeringstiden har ju stor 
betydelse för risken av uppkomst av hörselskada. Men eftersom hörselskada kan 
uppkomma efter endast ett enstaka högt ljud och bli kvar hela livet har den allra högsta 
ljudnivån mycket stor betydelse även om det är mycket kortvarigt. Därför redovisas 
värden på dessa två sätt. 
 
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, behandlar arbetsmiljön. Den gäller alltså 
enbart under den tiden vi vistas på arbetet och tar ingen hänsyn till vårt liv i övrigt. Den 
del som behandlar ljudmiljön är bullerföreskrifterna och den benämns såsom AFS 
2005:16. Normen är ett arbete med åttatimmarsdagar fem dagar i veckan. För den här 
uppsatsens vidkommande kan alltså Arbetsmiljöverkets föreskrifter komma i fråga 
enbart då det gäller danslärarens hälsa och inte för kursdeltagarnas. Detta är värdena som 
Arbetsmiljöverket har  
uppsatt:   
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                                                       Undre insatsvärde                    Övre insatsvärde 

 
 
I tabellen ovan ser vi att under en åttatimmars arbetsdag så får inte medelljudnivån 
överstiga 85 dB, men redan vid 80 dB ska insatser sättas in. Det starkaste ljudet som får 
förekomma är 115 dBA eller 135 dBC. Både Maximal A-vägd ljudtrycksnivå och 
Impulsstopvärdet är den högsta uppmäta ljudnivån fastän där står två olika värden. 
Beroende på vilken mätapparat man använder och vilken funktion den är inställd på 
mäts lite olika värden upp. 
 
Om de övre insatsvärdena överskrids ska arbetsgivaren utreda orsaken och vidta 
omedelbara åtgärder. Om de undre insatsvärdena överskrids ska arbetstagaren ha 
hörselskydd. Men bullret ska först och främst elimineras vid källan eller sänkas till lägsta 
möjliga nivå. 
 
Socialstyrelsen har också en författningssamling, SOSFS, och där återfinns bl a allmänna 
råd om höga ljudnivåer: SOSFS 2005:7. Den ska tillämpas både inom- och utomhus på 
platser såsom t ex diskotek, konsert- och träningslokaler. Hit måste således dansstudion 
räknas och då kan dessa riktvärden tillämpas även för kursdeltagarna. Riktvärdena 
uppdelas i två tabeller:  
 
 
 
 
Tabell 1. Riktvärdena för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde 
 
Maximalt ljud     LAFmax

1                         115 dB 
Ekvivalent ljud    LAeq T

2                          100 dB 
1. Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2. Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

 
Tabell 2. Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde 
 
Maximalt ljud    LAFmax

1                 110dB 
Ekvivalent ljud  LAeqT

2                       97 dB 
1. Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2. Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

3. Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där bör ekvivalenta 

A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas. 
 

Daglig bullerexponeringsnivå 
LEX,8h 

80 dB                         85 dB 

Maximal A-vägd 
ljudtrycksnivå LpAF max        

          -                              115 dB 

Impulsstopvärde LpCpeak                                           135 dB                      135 dB 
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Ekvivalent ljud kan läsas som medelvärdet på ljudstyrkan och maximalt ljud som den 
högsta ljudstyrkan. För vuxna och barn från 13 års ålder gäller toppvärden på 115 dBA 
och för yngre barn 110 dBA. Ljudmedelvärdet över en viss tid får vara 100 dBA för 
vuxna och 97 dBA för barn. Jag redovisar tabellerna i sin helhet eftersom relevant 
information finns i den finstilta texten. Där står att särskild hänsyn bör tas i 
verksamheter som är särskilt riktade till barn, vilket en kurs i dans för barn i vissa givna 
åldrar verkligen är. I detta hänseende gäller ett annat medelljudnivåvärde, nämligen under 
90 dB. Således bör den ekvivalenta A-vägda ljudnivån på barndansklasserna alltid 
eftersträva att vara under 90 dB och riktvärdet på 97dB inte gälla. 
 
90 dB är alltså inget absolut gränsvärde utan beskrivet som en strävan som man ska 
försöka att hålla sig under. Det är obestämt hur långt under 90 dB man ska sträva att 
vara. Både 80 och 89 dB är ju under 90 dB. Kanske skulle ljudnivån till och med kunna 
vara över 90 dB om bara strävan att vara under riktvärdet fanns. 
 
Det är heller inte redovisat i tabellerna över hur lång tid medelvärdet ska räknas ut på. 
Det anges endast ”en viss tidsperiod” och det är mycket oklart hur lång den tiden kan 
vara. En viss tidsperiod skulle kunna vara 10 min, 20 min eller egentligen hur lång eller 
kort tid som helst. Detta framgår inte utav Socialstyrelsens bestämmelser. Det inställer 
sig vissa svårigheter hur man ska tolka den här rekommendationen. 
 
Generellt gäller att riktvärdena ska betraktas som just riktvärden, något att undvika att 
överskrida, inte som en garant för skyddad hörselhälsa om man håller sig inom gränserna. 
Den individuella känsligheten varierar nämligen starkt, vilket medför att vissa personer 
kan riskera hörselskada vid långvarig exponering för buller med A-vägda ljudtrycksnivåer 
på omkring 75-80 dB (AFS 2005:16, s 16). Det finns läkare och professorer som anser 
75 eller 80 dBA vara den nivå som inte bör överskridas under en typisk arbetsdag för att 
risken för hörselskada skall kunna vara praktiskt taget försumbar (Karlsson 1995 s 20 & 
40), vilket ju också Arbetsmiljöverket också tar upp i sina föreskrifter. 
Det nuvarande medelvärdet på 85 dB under en åttatimmarsarbetsdag är en kompromiss 
mellan det riskfria och det önskvärda och vad som har ansetts vara ekonomiskt och 
tekniskt möjligt. Väldigt ofta har detta värde på 85 dB misstolkats på det sättet att man 
påstår sig ha en god miljö om det inte överskrids. Om det är 75 dB eller 85 dB kanske 
inte spelar så stor roll kan man tänka först, men då gäller det att hålla i minnet att 
decibelskalan är logaritmiskt uppbyggd. Det innebär att en skillnad på 10 dB, oavsett var 
i ljudstyrkeområdet vi är, ökar ljudenergin tio gånger och inte tio stycken. Den energin 
hörseln blir utsatt för är alltså tio gånger större vid 85 dB än 75 dB. 

OM STREETDANCE 
Streetdance kan delas in i två stora skolor: old school och new school. Dansstilarna i old 
school är locking, popping, boogaloo, electric boogie och breaking. New school är en mix 
av många olika hiphopstilar. Streetdance dansas till så varierande musik som äldre 
funkmusik, hip hop och r´n´b. 
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• Locking är en dansstil som utvecklades på 60-talet och dansas till funkmusik. 

Man gör “låsningar”, s k “locks” och mycket hand- och armledsrörelser som tex 
kan kallas för points och rolls. 

• Popping, boogaloo och electric boogie kom senare och är inspirerad av 
människans tekniska utveckling. Rörelserna kan vara hårda och robotliknande 
men också mjuka i s k waves, vågrörelser genom kroppen. 

• Breaking är det som av oinvigda brukar kallas för breakdance. Dansen är mycket 
akrobatisk till sin karaktär. 

• Nyare streetdance är väldigt personlig, vilket resulterar i att stilen kan variera 
mycket från lärare till lärare (Dansskolans program). 

          
Streetdansen är fortfarande individuell och inte stöpt i färdiga former. På lektionerna får 
eleverna ofta hitta sina egna danssteg och kombinationer av steg de lärt sig. I min 
undersökning för denna uppsats då jag besökte många dansklasser märkte jag att det 
personliga uttrycket alltid betonades av läraren. På lektionerna förekommer även 
traditionell koreografiutlärning. Det är vanligt med en uppvärmningsdel där eleverna 
härmar lärarens steg och rörelser som bara förebildar utan att förklara sina rörelser 
närmare. 
 

METOD  
Från början var denna studie tänkt att enbart vara en kvantitativ studie, men metoden för 
datainsamling medförde att jag också fick fram kompletterande kvalitativ data eftersom 
jag var på plats under alla danslektioner och observerade lärarnas och elevernas agerande. 
Både kvalitativ och kvantitativ data redovisas i resultatkapitlet. 
 
Utöver den undersökning då jag har besökt och mätt ljudnivån på sammanlagt nio 
streetdansklasser har också min förstudie (Karlsson 2007), och mina observationer under 
de testinspelningar jag genomförde legat till grund för denna uppsats datainsamling. 

STRATEGISKT UTVALD DANSSKOLA 

För denna studie valde jag ut endast en dansskola som har ett stort utbud av streetdance 
för barn och ungdomar som jag ju i min frågeställning har valt att fokusera på. Jag kallar 
skolan hädanefter för Dansskolan (fingerat namn). Dansskolan är att betrakta som en 
streetdanskola även om där undervisas i många olika dansstilar. 
 
Jag har besökt och spelat in totalt nio klasser med sex olika lärare. Tre av lärarnas 
lektioner har jag alltså besökt två gånger vardera. Alla dansklasser är riktade till barn och 
ungdomar som är mellan 10 och 15 år gamla. Både min förstudie och mina 
testinspelningar genomfördes på samma Dansskola som min större mätstudie. 
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LÄRARNA 
På Dansskolan finns många olika lärare i olika former av streetdance vars ljudnivåer 
under lektionerna jag mätt och jämfört. Både män och kvinnor är representerade som 
lärare. I denna uppsats använder jag mig utav fingerade namn på lärarna på ett sätt som 
är vanligt att konstruera artistnamn i hip hop på. Jag har gett dem en bokstav och ett 
tilltalsnamn som tex ”herr” eller ”fru” för  könsbestämning, till exempel Herr R. Övriga 
lärare kallas: Pojken P, Fröken S, Miss H, Mannen M och Mister X. En elev kallar jag 
Pontus. En vikarierande lärare benämns som lille A. 

MÄTMETOD 
För att använda en relevant mätmetod har jag vänt mig till Svante Granqvist som är 
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) vid Institutionen för Tal Musik och 
Hörsel. Han har visat mig hur sådana här mätningar ska gå till. Han har även gjort de två 
dataprogram som jag använt mig av samt fungerat som min tekniska rådgivare under 
genomförandet av studien. 
 
För att kunna mäta ljudstyrkan och ljudmedelvärde under danslektioner har jag enkelt 
uttryckt gått till väga på följande sätt: Jag har spelat in danslektionen och en referenston 
på minidisc. Referenstonen måste jag ha för att kunna kalibrera med senare. Man måste 
nämligen ha ett ljud på inspelningen som man vet hur starkt det är för att med datorns 
hjälp senare kunna ta reda på hur starka alla andra ljud är. Det räcker nämligen med att 
veta hur starkt ett ljud är, för dataprogrammet kan sedan räkna ut alla de andra 
ljudnivåerna utifrån referenstonen. 
 
 Efter inspelningen av lektionen har jag fört över ljudet till dator och bearbetat 
informationen i programmen Soundswell 4.0(Swell) och Leqer. I Swell syns ljudet först 
som en graf av ljudtrycksnivån i Pa. För att kunna omvandla detta till värden i dB 
kalibrerar jag med hjälp av tonen jag spelat in. Då får man fram två grafer, en för 
ljudtryck i Pa och en för ljudnivå i dB. Den övre grafen i figur 3, på nästa sida, visar 
ljudtrycket i pascal och den undre ljudnivån i decibel: vänstra halvan visar danslektionen 
med inspelad musik, medan den högra halvan är avsnittet då jag sjunger in referenstonen 
och talar om hur stark den är (här var den 89 dB). Den horisontella axeln visar tiden i 
sekunder. 
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Fig 3 
 
 
 

Programmet Leqer är ett verktyg för att räkna ut ljudnivåmedelvärdet under en vald 
period av inspelat ljudmaterial. Med L eq menas ett ljudmedelvärde. L är en fysikalisk 
beteckning för ljudtryck. Eq står för ekvivalent, alltså ett medelvärde. I programmet 
Swell finns också ett annat sätt att ta reda på ett ungefärligt ljudmedelvärde. Man kan 
scrolla (föra uppåt och nedåt) med en horisontell axel och placera den på den nivå där 
grafen/musiken befinner sig så får man fram ett exakt värde där axeln är placerad. De 
maximala ljudnivåerna har jag också fått fram på detta sätt. Det är nämligen mycket svårt 
att med ögats hjälp läsa av värdet i dB på den vertikala axeln, men med dataprogrammets 
hjälp får man alltså fram ett korrekt värde.  

DATAINSAMLING 
Jag har använt mig av en minidisc av märket Sharp modell MD-MT88H(S). Till den har 
jag anslutit en enkel rundupptagande mikrofon. Enligt Svante Granqvist på KTH, som 
hjälpt mig i tekniska frågor, är stereomikrofoner nämligen inte lämpliga. Referenstonen 
har jag sjungit in, och för att veta hur stark den var har jag haft en ljudnivåmätare till 
hjälp av standardmodell ST-8850. För varje lektion jag besökt och spelat in har jag 
sjungit en ny referenston. Se högra halvan av figur 3, där grafen över en referenston jag 
sjunger in visas. Partiet efteråt när grafen går upp igen är avsnittet då jag talar om hur 
stark tonen är. Inspelningsvolymen har givetvis varit densamma för referenston och 
danslektion. Eftersom musiken spelas ganska högt har den mestadels hamnat på ”level 6” 
för att inte ”peaka”, det vill säga när ljudnivån överskrider ramen för vad som kan 
återges. 
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Innan jag har tagit reda på ljudmedelvärdet har jag klippt bort avsnittet med 
referenstonen (även om dess påverkan på ljudmedelvärdet egentligen är försumbar). 
Ljudmedelvärdet för varje lektion har jag räknat ut med hjälp av programmet Leqer. För 
att få fram hur höga medelvärdena var när musiken spelades under dansklassen har jag 
oftast använt mig av programmet Swell. Då jag använt mig av programmet Leqer står ett 
medelvärde angivet och sedan ett snedstreck som talar om över hur lång tid det är 
beräknat på, tex 101dB/11 min. 
 
Inspelningen skedde på samma plats i rummet under hela lektionen. Jag har försökt att 
sitta så nära högtalaren som dansdeltagaren kommer för att få de maximala värdena men 
det har inte varit möjligt för att inte störa lektionen alltför mycket. I stället har jag oftast 
suttit någon meter från stereoanläggningen längs ena kortsidan av rummet. 
 
Min ram för datainsamlingen har varit när dansläraren har startat/avslutat lektionen och 
själva undervisningen. Oftast har det blivit inspelningar som är c:a 55 min långa även om 
det står i Dansskolans program att lektionen ska vara 60 min. Det finns inga pauser 
mellan dansklasserna på Dansskolan och det tar lite tid för folk att byta lokal. Socialt 
småsnack med deltagarna utan något speciellt syfteför själva undervisningen har jag inte 
räknat med. Det är ju ändå så låga ljudnivåer under dessa stunder så påverkan på 
ljudmedelvärdet är obetydlig. Det blir inte heller några maximala ljud som jag missar i 
inspelningen med den här avgränsningen. Jag har som sagt valt att spela in hela lektionen 
med dessa avgränsningar, dels för att kunna se förändringar i ljudnivån under själva 
lektionen, och dels för att det är lite oklart hur lång tid en ”viss tid” är enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer. Den ”vissa tiden ” skulle ju kunna vara 
hela lektionen eller bara en del av den. 
 
Under den tiden jag besökte och spelade in lektionen observerade jag lärarnas och 
elevernas agerande. Ursprungligen avsåg jag att enbart göra en kvantitativ studie med 
mätbara data men jag gjorde också korta minnesanteckningar om lärarnas och elevernas 
agerande i lektionssalen eftersom det är av intresse för studiens fokusområde att också 
belysa hur individer uppfattar ljudbelastning och agerar kring hörselproblematiken i 
streetdans-undervisning. 
 

RESULTAT 
Resultaten visar att i de flesta klasser jag spelat in utsätts deltagarna för medelljudnivåer 
som innebär risk för hörselskada. De maximala ljudnivåerna är i några fall i närheten av de 
riktvärden som finns. Det görs överträdelser av Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande höga ljudnivåer. Resultaten pekar på att den undervisande läraren har stor 
betydelse för hur hög ljudnivå som eleverna utsätts för. Däremot märks det ingen 
skillnad i ljudnivå beroende på om lärarna undervisar barn under eller över 13 år, vilket är 
intressant eftersom strängare riktlinjer gäller för barn upp till 13 år.  
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I de följande avsnitten går jag närmare in på delresultat enligt denna indelning: 
Kommentarer om resultat avseende ekvivalenta ljudnivåer (medelljudnivåer), 
Kommentarer om resultat avseende maximala värden, Ljudstyrkan i förhållande till ålder, 
Lärarens inflytande på ljudnivån, Variationer i ljudstyrkan under danslektionen, 
Elevreaktioner och Övriga parametrar. Alla mätresultat och grafer över lektionernas 
ljudbild med tillhörande kommentarer presenteras i ett Appendix sist i uppsatsen. 

KOMMENTARER OM RESULTAT AVSEENDE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER 
(MEDELLJUDNIVÅER) 
Om en ”viss tidsperiod” bestäms till lektionen i sin helhet och 90 dB ses som ett absolut 
riktvärde (se Bakgrund; Lagar, regler och rekommendationer) kan följande tabeller 
uppställas: 
 

Klasser med medelljudnivåer över 90 dB  
Pojken P, lektion 1 93 dB  
Pojken P, lektion7    92 dB 
Fröken S, lektion 6    91 dB 
 

Klasser med medelljudnivåer under 90 dB 
Mister X, lektion 8   86 dB 
Herr R, lektion 5   85 dB 
Miss H, lektion 3   84 dB 
Fröken S, lektion 2  81 dB 
Mannen M, lektion 9  77 dB 
Mannen M, lektion 4   75 dB 
 
Här ser vi alltså att tre klasser hade en hög medelljudnivå på över 90 dB. De flesta (fyra 
av nio) klasserna ligger på en medelljudnivå på 81-86 dB. Det var bara två klasser som 
hade en medelljudnivå som låg under 80 dB. Detta resultat kan jämföras med 
Socialstyrelsens allmänna råd enligt vilka ”… ekvivalenta ljudnivåer under 90 dB alltid 
[bör] eftersträvas”.  
 
Här följer nu grafer över två lektioner, den som hade högsta uppmätta medelljudnivå 
respektive lägsta uppmätta medelljudnivå. Den horisontella axeln visar tiden i sekunder. 
 
Pojken P, lektion 1: 
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Mannen M, lektion 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan med blotta ögat se att kurvan för lektion 1 håller sig kring 90 dB och att ljudnivån 
för lektion 4 ligger betydligt lägre. Det syns tydligt när musik spelas eller inte spelas 
under lektionen. När grafen är som högst spelas musik och när den är lågt nere vill läraren 
säga någonting eller så arbetar eleverna självständigt eller liknande. I början av lektion 4 
syns det tydligt att bakgrundsbruset ligger kring 60 dB. Utifrån dessa grafer har jag med 
datorns hjälp fått fram ljudmedelvärde och högsta ljudstyrka (se Metod; Mätmetod). 
Detta kan annars vara svårt att avläsa bara med ögat. 
 
Hittills har jag refererat till ljudmedelvärdet för lektionen som helhet men om man ändrar 
”den vissa” tiden från att gälla hela lektionen till den tid då musiken spelas ligger 
resultaten ofta 90 dB eller över. Detta är kanske ett viktigare sätt att tolka den tid som 
ljudstyrkan ska mätas över. Ljudnivån är ju som starkast när musik spelas och det är ju 
då som störst risk för uppkomst av hörselskada föreligger. Därför har jag tittat närmare 
på de lektioner som hade medelljudnivåer på värden strax under 90 dB. För lektion 5, 3 
och 8 har jag fått fram följande data: 
 
Medelvärden när musik spelas 
Herr R, lektion 5    86 dB och 88 dB och 91 dB 
Miss H, lektion 3   90 dB 
Mister X, lektion 8   89 dB/19 min 
 
Med denna beräkning av ”viss tid” framkommer alltså medelljudnivåer som ligger mycket 
nära eller till och med över 90 dB för två av de klasser där värdena låg under 90 dB för 
lektionen i sin helhet. Sättet att ange den ”vissa tiden” har alltså avgörande betydelse för 
hur mina resultat ska betraktas. 
 
Det kan konstateras att om man ser till den ”vissa tiden” till den tid då musik spelas 
under lektionen så får man fram andra resultat än förut. Vi kan få fram nya tabeller: 
 
Klasser med medelljudnivåer över 90 dB 
Pojken P, lektion 1 93 dB  
Pojken P, lektion7    92 dB 
Fröken S, lektion 6       91 dB 
Herr R, lektion 5     86 dB och 88 dB och 91 dB 
Miss H, lektion 3     90 dB  
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Klasser med medelljudnivåer under 90 dB 
Mister X, lektion 8   89 dB/19 min 
Fröken S, lektion 2   81 dB 
Mannen M, lektion 9    77 dB 
Mannen M, lektion 4   75 dB 
 
Mister X´ lektion 8 har ett medelvärde på 89 dB vilket ju bara är 1 dB från 90 dB. Det 
finns inget som antyder en ”strävan” att vara under 90 dB med detta värde. Följande 
tabell kan ställas upp: 
 
Klasser som överskred Socialstyrelsens rekommendation om strävan under 90 dB 
Pojken P, lektion 1 93 dB/lektionen i sin helhet, som mest 101 dB/4.3min 
Pojken P, lektion7     92 dB/lektionen i sin helhet 
Fröken S, lektion 6  91 dB/lektionen i sin helhet 
Herr R, lektion 5     86 dB och 88 dB och 91 dB 
Miss H, lektion 3    90 dB  
Mister X, lektion 8     89 dB/19 min 
 
Dessa ljudnivåer är inte acceptabla nivåer, varken enligt Socialstyrelsens riktvärden eller 
med tanke på risken att få en hörselskada.  
 
Klasser med medelljudnivå under Socialstyrelsens rekommendation om strävan under 
90 dB 
Fröken S, lektion 2                81 dB/lektionen i sin helhet, som mest 83 dB/11 min 
Mannen M, lektion 9           77 dB/lektionen i sin helhet 
Mannen M, lektion 4           75 dB/lektionen i sin helhet 
 
Detta innebär att eleverna i sex av de nio klasserna utsattes för mycket kraftiga 
ljudnivåer.  
I de första tabellerna jag ställde upp låg tre klasser i den övre tabellen och sex i den undre 
och nu i slutet är förhållandet det omvända. Det är inte helt lätt att kunna konstatera 
vilka klasser som ligger över eller under Socialstyrelsens rekommendationer eftersom 
reglerna rymmer en viss komplexitet. Detta har jag dock tagit hänsyn till när jag ställt 
upp de sista tabellerna. 
Dessa ljudnivåer kan jämföras med dem på en rockkonsert som brukar ha ett medelvärde 
på 100 dB. Vanligt talspråk ligger vid 60-70 dB. En trafikerad gata i stadsmiljö har ofta 
85 dB som medelvärde (se Bakgrund; Om Decibelskalan). 

KOMMENTARER OM RESULTAT AVSEENDE MAXIMALA VÄRDEN 
Gränsvärdet på 110 dB är oerhört viktigt att efterfölja om man inte vill orsaka 
hörselskada, vilket en maximal ljudstyrka annars kan göra efter endast en millisekunds 
varaktighet. Ingen ljudstyrka på dessa lektioner överstiger heller Socialstyrelsens 
rekommendationer om maximalt ljud. Men det är inte långt ifrån. Det högsta värdet jag 
mätt upp är 107 dBA och gränsvärdet är 110 dBA. Det lägsta uppmätta maxvärdet är 88 
dB. 
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I två av klasserna ligger toppvärdena på 107 dBA; det är intressant att båda dessa 
klasser leds av samma lärare. Sen är det ett stort hopp ner till de övriga klasserna vars 
toppvärden ligger kring 88-98 dBA. 

LJUDSTYRKAN I FÖRHÅLLANDE TILL ÅLDER 
Utifrån mina resultat kan man inte se att lärarna har någon medveten strategi för 
ljudnivåer i klasser för barn över eller under 13 år, vilket hade varit ett förväntat resultat 
med tanke på att Socialstyrelsens rekommendationer är strängare för yngre människor: 
för barn under 13 år bör medelljudnivån under en viss tid alltid sträva att vara under 90 
dB och för vuxna och barn över 13 år gäller ett medelvärde på 100 dB. Detta är särskilt 
intressant när det gäller undervisning för barn och ungdomar, eftersom jag av egen 
erfarenhet vet att undantag kan göras från Dansskolans sida när det gäller åldersgränserna 
för de olika grupperna: En tolvåring kan till exempel få gå med en 13-15- årsgrupp om 
eleven som dansare är i nivå med de andra deltagarna. Pojken P har de högsta 
medelvärdena på 92-93 dB för klasser där barn under 13 år deltar och Mannen M har de 
lägsta värdena på 75-77 dB för klasser riktade till 13-15 åringar. Pojken P spelar på en 
oacceptabelt hög nivå med tanke på risken för uppkomst av hörselskada. 

LÄRARENS INFLYTANDE PÅ LJUDNIVÅN 
Resultaten indikerar att ljudstyrkan främst skulle vara bundet till den som undervisar. 
Det visar de resultat jag fått på Mannen M och Pojken P:s lektioner. Hos båda dessa 
lärare har jag dokumenterat vardera två lektioner. Mannen M:s båda lektioner visar 
sinsemellan ungefär samma låga medelljudnivåer på 75 och 77 dB, medan Pojken P:s 
båda lektioner visar ungefär samma höga ljudbelastning med medelljudnivåer på 92 och 
93 dB. Toppvärdena är också konstanta beroende på läraren. Pojken P spelar på en 
oacceptabelt hög nivå med tanke på risken för uppkomst av hörselskada. 
 
Lärarens betydelse för ljudnivån bekräftas också av att den ändrades när Lille A tar över 
en del av Mannen M:s lektion. Den höjs genast. Under en av mina testinspelningar 
märkte jag att Lille A generellt sett hade en högre ljudnivå än Mannen M på sina 
lektioner.  
 
Det som skulle kunna tala emot att det främst är läraren som bestämmer ljudnivån under 
lektionen är att ljudnivån i Fröken S´ båda dansklasser skiljer sig åt med hela 10 dB. Vi 
upplever denna ökning med 10 dB som om hon spelade dubbelt så starkt. Den enda 
påtagliga skillnaden här är att vid den högre nivån undervisar hon en fortsättningsgrupp 
och vid den lägre en nybörjargrupp.  
 
Ett annat intressant resultat visar att det maximala ljudet på Mannen M:s lektioner inte 
ens kommer upp till ljudmedelnivån på de tre klasser som hade högst ljudstyrka. 
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VARIATIONER I LJUDNIVÅ UNDER DANSLEKTIONEN 
Jag kan konstatera att på dessa streetdansklasser jag mätt höjs volymen ofta mot slutet 
om en koreografi ska repeteras. Generellt gäller att musiken spelas på en lägre nivå om 
eleverna ska samarbeta kring en koreografi eller skapa själva. Om hela klassen övar på en 
koreografi höjs musiken. Musiken spelas också högt i de delar av lektionen när läraren 
förebildar och eleverna härmar direkt efter. Här är en graf över en lektion där ljudnivån 
höjs hela tiden. Det är Herr R:s lektion 5: 

 
Den horisontella axeln visar tiden i sekunder. Herr R höjer i tre steg. Först är musiken 
kring 86 dB, sedan 88 dB och som högst kring 91 dB. 
 
Undantagen från denna regel att musiken varierar i nivå under lektionen i denna studie är 
Miss H och Fröken S´ andra lektion som har en jämn ljudnivå hela lektionen. Men 
undervisningen där bedrevs också så att eleverna härmade eller övade in en koreografi. 
Inget eget skapande förekom alltså på de lektionerna. 
 
Nedan ser vi grafen över Fröken S´ lektion. Den horisontella axeln visar tiden i sekunder. 
Ljudnivån ligger stadigt kring 93 dB när musik spelas under lektionen. 
 
 
 
 
 
 
 

ELEVREAKTIONER 
Jag blev förvånad över att resultaten i min undersökning av de nio klasserna visade på så 
få reaktioner från eleverna angående ljudnivån. När jag genomförde mina testinspelningar 
var det flera av eleverna som faktiskt bad läraren att sänka musiken. Detta inträffade vid 
fyra av de fem första lektionerna jag besökte. Här är ett exempel från lektion 1: 
Pontus, en elev i klassen går till exempel fram efter 15 min av lektion 1 och frågar om 
läraren, Pojken P, kan sänka. Han skrattar men sänker lite. Efter 40 min höjs musiken 
igen och Pontus ger Pojken P en LÅNG blick. Efter 44 min knuffar Pontus på läraren 
och ser lite obekväm ut. 
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Studien visar att elever ibland upplever den höga ljudnivån som obehaglig. Fastän Pontus 
som elev tar ett aktivt initiativ till att ljudnivån skall sänkas, tar inte läraren detta på fullt  
allvar. 

ÖVRIGA PARAMETRAR 
Nivån på dansklassen eller streetdansstilen verkar inte heller ha någon betydelse för 
ljudstyrkan. Möjligen kan old scool-stilarna locking och boogaloo/popping/electric 
boogie sägas ha en i snitt lite lägre nivå. Men underlaget är för begränsat för att jag ska 
våga uttala mig om det. 
 
Om studion skulle ha någon betydelse är svårt att säga eftersom de lägsta värdena är 
uppmätta i studio 2 där Mannen M alltid undervisade och de högsta värdena uppmätta i 
studio 1 där Pojken P alltid undervisade. Stereoanläggningens beskaffenhet i de olika 
danssalarna är nämligen inte något jag har tagit hänsyn till i min undersökning utan jag 
har koncentrerat mig på den faktiska ljudstyrkan ute i rummet. 
 

DISKUSSION 
Innan jag går in på diskussionen av mina resultat vill jag betona att jag har tyckt att 
lektionerna mycket ofta har haft ett bra dansmässigt innehåll. Jag har ofta haft lust att 
delta själv och blivit inspirerad av streetdansens rörelser. Det har varit roligt att se på för 
eleverna har varit väldigt duktiga. Jag har också vid andra tillfällen själv varit elev till 
några av lärarna i undersökningen och uppskattat deras lektioner mycket. Därför är det 
så synd att ljudnivån ska vara så hög. 
 
Resultaten visar att elever i streetdance riskerar att få hörselskador. Den stora skillnaden 
i ljudnivå (det kan skilja på upp till 20 dB) mellan enskilda lärares lektioner visar att det 
är läraren som bestämmer över ljudnivån och att läraren har ett mycket stort ansvar för 
sina elevers hörselhälsa. De maximala ljudnivåerna är i två fall i närheten av de riktvärden 
som finns. Det görs överträdelser av Socialstyrelsens rekommendationer gällande höga 
medelljudnivåer, men komplexiteten i hur man ska betrakta de mätresultaten visar på att 
flera mätningar behöver göras för att kunna analyseras på ett rättvisande sätt. Jag är 
medveten om att mina resultat inte kan generaliseras eftersom underlaget är så begränsat. 
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Men eftersom hörselskaderiskerna är uppenbara så borde mätningar göras på flera skolor 
och i flera dansstilar. 
 
När nya mätningar görs är det av största vikt att de sker vid olika tidpunkter av 
lektionen. Mina mätresultat visar ju på att ljudnivån kan förändras över lektionen. Det 
bör mätas både när musik spelas i slutet och i början av lektionen. 
 
Arbetsmiljöverket konstaterar i bullerföreskrifterna att ”den individuella känsligheten 
varierar emellertid starkt, vilket medför att vissa personer kan riskera hörselskada vid 
långvarig exponering även för buller med A-vägda ljudtrycksnivåer omkring 75-80 dB”. 
Enligt halvtidsregeln (se s 7) är den energibelastning hörseln utsätts för samma vid 75 dB 
över 8 timmar som vid 84 dB över 1 timme. Dessa värden är satta för vuxna människor, 
barn har ännu känsligare hörsel. Det kan konstateras att eleverna på de tre klasser där 
medelnivån var 84, 85 och 86 dB utsätts för mer eller lika mycket buller som vuxna inte 
bör belastas med för att risken för att hörselskada ska uppkomma ska vara försumbar. 
Dessa tre klasser låg i mina mätningar i mitten vad gäller hög ljudstyrka. Det fanns 
klasser som hade medelljudnivåer på upp till 90 dB. 
 
Att vissa lektioner kan ha ett medelvärde på 90 dB och till och med över 100 dB är inte 
bara oacceptabelt med tanke på Socialstyrelsens rekommendationer utan också direkt 
hörselskadligt. I arbetslivet måste hörselskydd bäras om medelljudnivån är över 80 dB. 
Det är anmärkningsvärt att barn ska tillåtas vistas i en miljö som inte ens är tillåten eller 
lämplig för vuxna. 
 
Som resultaten visar är vissa toppvärden bara 3 dB från riktvärdena. Utan mätapparat är 
det emellertid inte lätt att urskilja sådana nivåskillnader. Därför anser jag att man bör 
sänka betydligt för att vara på säkra sidan för att inte riskera hörselskada. 
 
Det är inte ovanligt att barn och ungdomar tar två lektioner efter varandra och också 
dansar flera gånger i veckan. Det kan totalt bli väldigt stor mängd som man på fritiden 
vistas i alltför bullrig miljö. Eftersom hörselskada uppkommer efter långvarig exponering 
av ljud blir också riskerna större med fler klasser. Ljudnivåerna är alla så höga att 
stapediusmuskeln (se s 5) ständigt måste kontraheras och till sist tröttas ut.  
 
Eftersom ljudmiljön totalt sett ökar för oss blir detta extra viktigt. Det blir ju inte tystare 
bara för att vi lämnar dansskolan. En trafikerad gata och till och med en rulltrappa kan ha 
ljudnivåer kring 85 dB (Melkstam s 20). Ingen myndighet tar ansvar för ett 
helhetsperspektiv, men det är dags att danslärare uppmärksammar sitt stora inflytande 
på den ljudbelastning som deras elever utsätts för. Resultaten visar ju på stora skillnader 
i ljudnivå beroende på vem som undervisar. Det är intressant att skillnaderna i ljudnivå är 
större beroende på vem som undervisar än på vilken åldersgrupp som undervisningen 
riktar sig till; det vill säga om ungdomarna är över eller under 13 år. Det är dags att 
läraren tar elevens agerande på allvar när eleven själv vill sänka och att läraren får 
möjlighet att se ljudbelastning i sitt hela sammanhang. 
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Tekniskt sett är ju lösningen på problemet oerhört enkel, det är ju bara att skruva ner på 
volymkontrollen. Det som krävs är attitydförändringar och information om 
konsekvenserna av att inte göra det. Men hur mycket ansvar ska läggas på den enskilde 
läraren och hur mycket ska läggas på lärarnas arbetsgivare? 
 
Åldersblandningen i grupperna är kanske något för en dansskolearrangör att tänka över i 
och med de olika reglerna som finns för olika åldrar. Tillåts ungdomar under 13 år att gå 
samma i samma grupper som äldre, bör ju de strängare reglerna för ljudnivå tillämpas. 
 
Verksamhetsutövaren, i detta fall Dansskolan, skall enligt miljöbalken förebygga att 
olägenheter för människors hälsa uppstår genom att fortlöpande utföra egenkontroller av 
ljudnivåerna (SOSFS2005:7). Enligt en anställd jag talat med på Dansskolan har man 
hittills aldrig tidigare utfört en sådan. Detta förvånar mig! Detta tyder på ett stort behov 
av att lyfta in kunskap om ljudbelastning och dess konsekvenser i verksamheter som 
erbjuder kurser av detta slag. Jag förmodar att skolan skulle tjäna på att ha en bra 
ljudmiljö och att informera sina kunder om det. Det är min förhoppning att min studie 
skall leda till att danslärare får bättre kunskap om hur de påverkar sin och andras hörsel. 
 
Varför just musiken till streetdance är så hög är en fråga som jag inte ägnat någon 
uppmärksamhet i den här uppsatsen.  Man skulle kunna tänka sig att speciellt den form 
av streetdance som kommer från discotekskulturen är speciellt hög. Det ligger nära till 
hands att dansare så att säga skulle ta med sig sina ljudvanor från discot till 
dansundervisningen. Det vore intressant med fortsatt forskning om detta ämne. Jag har 
ju istället valt att fokusera på hörselbelastningen i sig för att kunna bidra till att lärare 
och deltagare ska veta vilka risker de utsätter sig för.  
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APPENDIX  

RESULTAT AV MÄTNINGARNA 
 
 

 
 
Här följer nu alla grafer och kommentarer för de lektioner jag spelat in. Den horisontella 
axeln visar för alla grafer tiden i sekunder. 
 
Lektion 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kurs 

 
 
Ålder 
i år 

 
 
 
Nivå 

 
 
 
Inspelad 

 
 
 
Studio 

 
 
 
Lärare 

 
 
Leq 
över  x 
antal 
min 

 
 
LAmax 

     i 
dBA 

Streetdance 
”Lektion 1” 

11-14 f/m 12 mars 
17.00-18.00 

1 Pojken P 93 dBA 
/54 min 

107 

Streetdance 
”Lektion 2” 

13-15 n 19 mars 
17.00-18.00 

5 Fröken S 81 dBA 
/59 min 

92 

Streetdance 
”Lektion 3” 

13-15 n/f 31 mars 
16.00-17.00 

4 Miss H 84 dBA 
/44 min 

95 

Locking 
”Lektion 4” 

13-15 f 31 mars 
17.00-18.00 

2 Mannen M 75 dBA 
/53 min 

89 

Streetdance 
”Lektion 5” 

10-12 n/f 1 april 
17.30-18.30 

5 Herr R 85 dBA 
/62 min 

96 

Streetdance 
”Lektion 6” 

13-15 n 9 april 
17.00-18.00 

5 Fröken S 91/56 
min 

98  

Streetdance 
”Lektion 7” 

11-14 f/m 9 april  
17-18 

1 Pojken P 92dBA/ 
25 min 

107 

 Popping/ 
boogaloo/electric 
boogie  
“Lektion 8” 

10-14 n/f 11 april 
16.30-17.30 

6 Mister X 86 
dBA/62 
min 

95 

Locking 
”Lektion  9” 

13-15 f 14 april 
17.00-18.00 

2 Mannen M 77/49 
min 

88 
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Pontus, en elev i klassen går till exempel fram efter 15 min av lektion 1 och frågar om 
läraren, Pojken P, kan sänka. Han skrattar men sänker lite. Efter 40 min höjs musiken 
igen och Pontus ger Pojken P en LÅNG blick. Efter 44 min knuffar Pontus på läraren 
och ser lite obekväm ut. När musiken i lektion 1 spelas är ljudnivån kring 99 dB. I 
koreografin som de arbetar med på slutet är medelvärdet 101dBA/4.3 min. 
 
 
Lektion 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musiken är ofta kring 80 dB. På slutet av lektionen när koreografin övas spelas den 
musiken med medelvärdet 83dBA/11 min. 
 
 
Lektion 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miss H spelar stadigt musik i ungefär 90 dB hela lektionen. Ingen höjning mot slutet 
alltså. 
Lektion 4 
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Det är anmärkningsvärt att i slutet av lektionen kommer Lille A in och när han sätter på 
musiken höjs nivån. När jag gjorde testinspelningar på två av Lille A:s lektioner la jag 
märke till att han hade en allmänt sett högre ljudnivå än Mannen M på sina klasser. Lille 
A är en danslärare som vikarierar ibland på Dansskolan. 
 
Lektion 5 
 

 
 
I datorprogrammet Swell syns det tydligare än på den här lilla grafen att Herr R höjer i 
tre steg och avslutar med en sänkning alldeles i slutet av lektionen. Först är musiken 
kring 86 dB, sedan 88 dB och som högst kring 91 dB. 
 
 
Lektion 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musiken spelas stadigt kring 93 dB. Jag tror inte att läraren överhuvudtaget rör 
volymkontrollen under denna lektion. 
Lektion 7 
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I detta korta avsnitt övar eleverna först själva utan musik, bakgrundsbruset ligger kring 
70 dB. 
 
 
Lektion 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I början av lektionen spelas högre musik när läraren förebildar och eleverna härmar. 
Musiken sänks senare när eleverna ska samarbeta med varandra kring koreografi. 
Ljudmedelvärdet är i starten 89 dBA/19 min. Jag upplevde ljudnivån på den här 
lektionen som mycket ansträngande och blev förvånad över resultaten. Jag trodde att 
nivån skulle ligga långt över 90 dB. 
 
 
Lektion 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag hade vissa tekniska problem, därför är inte början av den här lektionen inspelad. 
Någon minut i början är också bortklippt så därför ljuger på sätt och viss denna graf över 
lektionens ljudbild. 


