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Lydutjevningsanlegg 

=
hjelpemiddel for alle



HVEM KJENNER SEG IGJEN?
Tenk deg at du står på en friluftsarena med tale og 
underholdning fra en scene med tradisjonelt dårlig 
høyttaleranlegg:

I begynnelsen går det greit, du er oppmerksom, blir etter hvert 
lei av å konsentrere deg, og begynner heller å snakke med 
kameraten som står ved siden av deg (om det dårlige 
høyttaleranlegget).

Så skjer det noe med lyden, det er en som kan å bruke 
mikrofonen, det er sterkere, hun snakker mye tydeligere 
og er lett forståelig.

Du slutter å snakke med kameraten og har igjen din 
oppmerksomhet vendt mot scenen.
(En annen situasjonsbeskrivelse kan være guidede omgivelser)



SCENARIO

• For 10-15 år siden ville du sannsynligvis blitt oppfattet som lite 
seriøs, hvis du påsto at det i 2007 ville være vanlig for alle 
prester å bruke mikrofon i kirken.

• Like usannsynlig virker det i dag at det i framtidas skole skal 
være en utstrakt bruk av høyttaleranlegg – les 
lydutjevningsanlegg

• I begge tilfellene går argumentasjonen på at prester og lærere 
bl.a. skal ha et taleorgan og en verbal kraft som gjør tekniske 
hjelpemidler overflødige.



HVEM GJELDER DET?
• I utgangspunktet alle

(jo dårligere signal/støy forhold jo større er målgruppen)

• Alle som av en eller annen grunn har 
nedsatt evne til å oppfatte

• Spesifikke grupper:
– Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker
– Språklig svake (Norsk som 2. språk, spesifikke språkvansker…)
– Hørsels- og synshemmede
– (C)APD (Central Audiotory Processing Disorders) Lærere med svake stemmer og dårlig artikulasjon

TILGJENGELIGHET FOR ALLE - UNIVERSELL UTFORMING



SITUASJONEN I KLASSEROMMET

• De flinkeste foran – ”taperne” bak.
• Uro oppstår bakerst i klassen, ikke foran.
• Noen ønsker å høre, men blir forstyrret.
• Andre ”kobler ut” å høre etter og gjør andre ting 

(når ”terskelen” blir for høy).
• Lydforholdene ulike for forreste og bakerste rad 

– ulike auditive krav.
• Lys- og fysiske omgivelser rundt omkring i 

klassen er ulike – ulike visuelle forutsetninger.



LYTTERENS SAMLEDE EVNE TIL Å OPPFATTE
ER ET RESULTAT AV:

Personlige forutsetninger + ikke akustiske miljøforhold

Akustiske forhold: Etterklang og bakgrunnsstøy

NØKKELORD: REDUNDANS – HVOR MYE ER OVERFLØDIG (”Å GÅ PÅ”)?
HVOR MYE MÅ VI SKJERPE OSS ?

HVILKE FAKTORER AVGJØR?



Boothroyd, Arthur : Modelling the Effects of Room Acoustics…
in Crandell, C., Smaldino, J., & Flexer, C. (2005). 

SOUND FIELD AMPLIFICATION
Applications to Speech Perception and Classroom Acoustics. 
Second Edition – USA: Thompson pp.23-48

Fredriciaskolen\Boothroyd..Modelling room acoustic2.xls

DE AKUSTISKE FORUTSETNINGENE
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NØKKELFUNN – sound field amplification

• Mindre støy i klassen (senking av langtids- bakgrunnsstøynivå)
• Kortere tid for å skape ro i klassen ved starten av time.
• Positiv utvikling av elevers lese- og skriveferdigheter, kunnskapsnivå, 

tale- og språkforståelsesevne, oppmerksomhet og læringsmessig 
atferd. 

• Gevinst for lærere er dokumentert i form av redusert belastning og 
anstrengelse for stemmen og generell positiv holdning fra elevene.

• Reduksjon i spesialundervisning og mindre disiplinproblem. 
• Ofte anvendt som forebyggings- og intervensjonsstrategi basert på

resultater fra effektstudier. 
• Stor effekt av liten økonomisk investering

Kilde: Gail Gegg Rosenberg i Crandel, C.C., Smaldino, J.J og Fletcher, C. (2005)
SOUND FIELD AMPLIFICATION Application to Speech perception and Classroom Acoustics. USA, 
Canada, UK +: Thomson Delmar Learning ISBN 1-4018-5145-2b

Studier gjort i land med lang erfaring i bruk (USA, Canada, Australia, UK).
Bl.a. ICA (Improving Classroom Acoustics) Florida:  2054 elever 
fra begynnelsen av barneskolen, fordelt på 94 klasserom i 33 skoler. 
64 undersøkelsesklasserom og 30 kontrollklasserom.



Tre-årig utviklingsprosjekt PAU

• Utvikle et rutineverktøy som 
kan benyttes for å måle 
effekten av 
lydutjevningsanlegg i 
klasserom.

• Lansere lydutjevning på
landsbasis for nedbygging 
av funksjonshemmende 
barrierer

• Spre kunnskap før 
kommersielle interesser 
gjør seg altfor mye 
gjeldende



To studentoppgaver: BA audiologi

• Litteraturstudie:
Hildegunn Hjortland og Lise Knipenberg Høiberg
Hvilke metoder har blitt brukt for å vurdere effekten av 
lydutjevningsanlegg i klasserom for ulike formål, og hvilken av dem 
ansees å være mest anvendbare som rutineverktøy for 
kvalitetssikring av liknende anlegg i Norge?

• Feltstudie:
Trond Ivar Hofstad og Henrik Stokset
Studenters opplevde nytte av lydutjevningsanlegg i klasserom i en 
forelesningssituasjon



Litteraturstudien - kriterier

• Anvendbart for den målgruppen
• Bred aldersgruppe, også inkludert 

lærerne.  
• Nødvendige metodeopplæring
• Hensiktsmessig tidsbruk
• Rimelige kostnader
• Måleutstyret må være tilgjengelig



Litteraturstudien - konklusjoner

• Mange forhold er målt og undersøkt
• Mange kartleggingsverktøy er utarbeidet
• Metode med spørreskjema best egnet
• Lave kostnader og kan gjennomføres uten 

omfattende opplæring
• Bygge på eksisterende verktøy
• Ingen av de gjennomgåtte metodene kan 

brukes som de er (direkte oversatt).



Feltstudien

Høgskolestudenters opplevde nytte av lydutjevningsanlegg i 
klasserom i en forelesningssituasjon
To klasser n=23 + n=31, T=0,4 sek Nmax=42 dB(A)



• Enklere å høre og oppfatte det som blir sagt, 
samt at det blir lettere å følge undervisningen.

• Forelesers stemmetydelighet er klart bedre med 
lydutjevningsanlegget.

• Både foreleser og student må bli fortrolig med 
bruk av lydutjevningsanlegg.

• Noe uvant, men de ble fortrolige med 
lydopplevelsen i løpet av timen eksperimentet 
varte.

Feltstudiefunn



RESSURSER:

Googling med søkeord
"sound field amplification” classroom:

• www.classroomhearing.org
• www.gofrontrow.com
• www.lightspeed-tek.com

På http://scholar.google.no (akademisk) 
155 treff for 
"sound field amplification” classroom


