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Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud.

Vejledningen beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes 
trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold. Herudover beskrives, 
hvilke lovmæssige krav der er til lyd og støj i dagtilbud, og slutligt gives råd og anbefalinger.

Vejledningen tager udgangspunkt i børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk bør-
nemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. (Dagtilbudslovens §7)

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj 
som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

DCUM-vejledninger er baseret på dagtilbudslovens regler, på regler i anden lovgivning og på 
DCUMs viden om og erfaring med børnemiljøforhold.
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Hvad er lyd og hvad er støj?
Støj defineres normalt som generende eller forstyrrende lyd eller som direkte høreskadende lyd.

Høreskadende lyd har en styrke, så den kan forvolde skade på hørelsen. I en dagtilbudssituation 
kan det blandt andet forekomme ved musikudfoldelse eller anden fysisk udfoldelse. I den normale 
lege og aktivitetssituation vil lydniveauerne normalt ikke være høreskadende.

Om lyd er forstyrrende eller generende bestemmes af tre forhold:
• Selve lyden f.eks. niveau, frekvens og andre rent fysiske forhold ved lyden
• Situationen er der f.eks. behov for at kunne tale ubesværet, eller skal der udføres koncentrati-

onskrævende aktiviteter
• Personlige forhold f.eks. hørenedsættelse eller personens forhold til lyden.

Hvorfor er gode lydforhold vigtige i dagtilbud?
Gode lydforhold medfører en ubesværet kommunikation, som er en del af fundamentet for det 
pædagogiske arbejde.

Støj påvirker ikke kun hørelsen, det påvirker også opmærksomhed, hukommelse, beslutningstag-
ning osv. Når man ikke kan høre, hvad der bliver sagt, så gætter man helt ubevidst på, hvad der 
bliver sagt. Det lægger beslag på ressourcer i arbejdshukommelsen, så der er mindre kapacitet til 
at forstå og bearbejde indholdet af budskabet og huske det. Børns arbejdshukommelse er mindre 
end voksnes. Den udvikles igennem barndommen og er central for indlæringen.

Børn, der udsættes for vedvarende støj, kan få problemer med at høre sproget og forstå tale, hvil-
ket kan medføre forsinket sprogforståelse og taleudvikling. Det gælder især børn med midlertidig 
eller varig hørenedsættelse. Desuden kan støj medføre at børn får indlæringsproblemer på grund 
af forstyrret koncentrationsevne og motivation og kommunikationsbesvær (Sundhedsstyrelsen).

Børn er herudover mere generet af dårlig akustik og støj end voksne. Voksne kan opfatte, hvad der 
bliver sagt, selvom baggrundsstøjen er kraftigere end talen, det kan børn ikke. Jo yngre børnene er, 
jo mindre kan de forstå i støj. I kraftig baggrundsstøj opfatter et barn i dagtilbud på omkring 5-6 år 
eksempelvis kun halvt så mange sætninger, som et barn på 12-13 år i mellemtrinnet i en grundsko-
le (Socialstyrelsen).

For særligt sensitive børn er gode lydforhold særligt vigtige. Børn med dansk som 2. sprog og 
børn med nedsat hørelse er ekstra belastet af dårlig akutstik og støj. Det samme gælder børn med 
indlæringsvanskeligheder eller særlige behov. Mange børn med ADHD er meget sensitive over for 
støj. Lydforhold, der tilgodeser særlig sensitive børn, vil normalt også tilgodese andre børn. 
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Arealkrav
Der er påvist en negativ sammenhæng mellem antallet af børn per m2 og det generelle støjniveau. 
Antallet af personer i et lokale i forhold til lokalets størrelse har dermed stor betydning for udvik-
lingen af støj og dermed sygelighed (Sundhedsstyrelsen).

Høreskadende lyd har en styrke, så den kan forvolde skade på hørelsen. I en dagtilbudssituation 
kan det blandt andet forekomme ved musikudfoldelse eller anden fysisk udfoldelse. I den normale 
lege og aktivitetssituation vil lydniveauerne normalt ikke være høreskadende.

Akustik i dagtilbud
Ved kommunikation i dagtilbud kommer en del af lyden direkte fra mund til øre og en del fra 
refleksioner fra vægge og loft. Størstedelen af den lyd børnene hører er refleksioner. Mange af 
disse refleksioner er forstyrrende for taleopfattelsen og medfører, at lydniveauet i lokalet stiger. 
Overfladerne på vægge og loft har dermed stor betydning for støjniveauet og den akustiske kvali-
tet af rummet.

Flere undersøgelser har vist at, børnene selv generelt støjer mindre, når efterklangstiden reduce-
res. Det gør det muligt for de voksne og andre børn at tale lavere og dermed reducere belastnin-
gen af stemmen. 

Efterklangstid i dagtilbud
Rummenes akustiske kvalitet vurderes bl.a. ud fra efterklangstiden. Efterklangstiden er den tid i 
sekunder, det tager fra en lydkilde afbrydes, til selve lyden er faldet med 60 decibel. Lang efter-
klangstid medvirker til et højt støjniveau og dårligere taleforståelighed, hvor kortere efterklangstid 
bl.a. øger taleforståeligheden og absorberer støj. Det er derfor vigtigt, at efterklangstiden i dagtil-
bud er kort, og at støjniveauet er lavt. Det har stor betydning for børnenes generelle velbefindende 
og indlæring. 

I dagtilbud med f.eks. hørehæmmede, børn med andre sprog og børn i læringsvanskeligheder er 
det vigtigt, at efterklangstiden er særlig kort, da disse børn ofte er mere påvirket af baggrundsstøj 
end normalthørende. 

Dagtilbudsloven
Dagtilbudsloven siger, at: ”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som 
fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.” (Dagtilbudsloven afsnit 2, kapitel 2 §7).

Et godt fysisk børnemiljø indebærer blandt andet et godt indeklima. Indeklimaet udgøres af fakto-
rer som ventilation, temperaturer, lys og lyd - faktorer der alle har indflydelse på børnenes trivsel, 
sundhed, udvikling og læring. 

DAGTILBUDSLOVENS
KAP. 2 §8
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DCUM anbefaler

Følg som minimum de krav, der gælder for de ansatte
Det er vigtigt at bemærke, at børn kan være langt mere følsomme og reagere kraftigere

på indeklimaets påvirkninger, end voksne gør. Et dårligt indeklima i dagtilbud kan gå ud over bør-
nenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Følg anbefalingerne i SBI 218
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), har lavet en række bestemmelser og anbefalinger for lyd-
fohold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Følg som minimum anbefalingerne, hvis der 
skal være gode vilkår for børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Dæmp Støjen
Det daglige støjniveau kan dæmpes på flere måde. Af her og nu tiltag kan der arbejdes med at: 

• øge bevidstheden omkring adfærd, der øger støjniveauet

• forbedre akustikken i rummene, ved brug af flere bløde overflader

• adskille stille og støjende aktiviteter

• sørge for flere kvadratmeter pr. barn, f.eks. ved at opholde sig mere udendørs

• bruge indesko.

Husk, at lydforhold, der tilgodeser særlig sensitive børn, også vil tilgodese andre børn.

Tænk på korrekt akustik og efterklangstid som noget, der øger trivsel, sundhed, udvikling og læ-
ring. 

SBI
ANVISNING 218
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