
OPI LDL
Living Design Lab 
Ekspert workshop i ‘Indeklima i Folkeskolen’



Dagens program 
Workshop den 19. maj 2017, kl. 10.00-13.00 (14.30)

Introduktion til dagen:
 Formålet med dagen
 Kort om OPI LDL
 Opsamling på indsigter fra workshop 1 

Pointer fra SDU’s kortlægning:
 Hvordan kan vi tilgå udfordringerne i bred forstand?

Ekspertoplæg fra Lene Wiell Nordberg, Real Dania:
 Hvad viser de nyeste undersøgelser på området? 

Hvad sker der, når indeklimaet synliggøres i skolerne?
Dagens aktiviteter – ”Hvordan fremmer vi børns læring og trivsel 
i folkeskolerne via udvikling på indeklimaområdet?”

 Hvilke faktorer har betydning for indeklimaet?
 Hvad tager løsningerne fat i, og hvordan kan de kobles?



Workshop 2 – Ekspert

Formålet er, at vi skal:

- skabe en nuanceret forståelse for, hvordan 
indeklimaudfordringer på folkeskoleområdet 
opleves på tværs af forskellige eksperter

- skabe et stærkt afsæt for den fremadrettede 
proces bl.a. involvering af virksomheder og 
konkretisering af problemstilling som next 
step i processen

- networke på tværs af private virksomheder og 
kommunale aktører og dele vores 
perspektiver på, hvordan udfordringerne 
opleves fra forskellige vinkler 



OPI Living Design Lab
Hvad er det?

Et projektsamarbejde mellem offentlige og 
private parter:

 I alt 4 innovationssamarbejder med hver 3 
SMV’er og tre kommuner om test og 
udvikling af nye velfærdsløsninger.

Fra tidlig mock-ups til raffineret prototype.

Vores mål er enkelt:
Sammen med borgerne og via Offentlig Privat 
Innovation (OPI) vil vi 
løse velfærdsudfordringer i kommunerne og 
skabe vækstpotentialer blandt private 
virksomheder.

Og dette skal ske via en designtilgang

1. projektsamarbejde
• Min. 3 virksomheder
• 3 kommuner

2. projektsamarbejde
• Min. 3 virksomheder
• 3 kommuner

3. projektsamarbejde
• Min. 3 virksomheder
• 3 kommuner

4. projektsamarbejde
• Min. 3 virksomheder
• 3 kommuner

Affald

Inde-
klima

APV

De-
mens



Økonomiske partnere
 Min. 12 private virksomheder
 3 kommuner: Kolding, Billund og Haderslev kommune
 3 erhvervskontorer: Business Kolding, Billund Erhvervsfremme og Haderslev 

Erhvervsråd
 Syddansk Universitet: Forskerteams inden for OPI (Institut for 

Entreprenørskab og Relationsledelse) og Design (Center for SDU Design) 
 1 ekstern designer, der tilkøbes hver af de 4 innovationssamarbejder

Ikke økonomiske partnere
 Welfare Tech
 D2I
 CoLab
 Clean (kun medvirken i 1. innovationssamarbejde vedr. affald)

Partnere i projektet



Workshop 1:
Opsamling på indsigter



Indsigter – hvor er udfordringerne?
 De tre L’er: Lyd, luft og lys 
 Forskellige miljøer i fokus – bl.a. det fysiske, lærende, inde/ude og 

trivselsfremmende
 Indeklima er svært – gode tiltag og intentioner strander og er dyre
 Forventningsafstemning og biologiske forskelle
 Sociale effekter og faglige traditioner
 ”Indretning vs. adfærd – adfærd vs. trivsel – trivsel vs. sundhed og læring”
 Fokus på lavt hængende frugter

Virksomhedernes oplevelse af kommunernes tilgang til udfordringer og 
løsninger:
 Løsninger er dyre og forkromede 
 Lærernes interesse og ansvarsfølelse?
 Vil skolerne vide, hvordan indeklimaet er?

Hvor er udfordringerne?



Pædagogisk 
forankring

Aktivere, nudge og 
adfærdsændre børn 

og lærer

Luft

Lys Lyd

Generel enighed blandt 
kommuner om, at der skal 
tænkes ud over den 
gængse holdning om, at 
teknik alene skal forbedre 
indeklimaet. Adfærd og 
pædagogik er ligeledes 
væsentlige elementer at 
sætte i spil.

Villy Feddersen, Kommunaldirektør 
v/ Haderslev kommune

- Et krydsfelt imellem indeklima, 
pædagogik og indretning



Kortlægning:
Viden om indeklima og 

kommunale erfaringer på 
området



Mange faktorer i spil ift. indeklimaområdet

Pædagogisk forankring
Aktivere, nudge og 

adfærdsændre børn og 
lærer

Temperatur 
og træk Luft

Ventilation 
og biologisk

Lys
Dagslys og 

kunstig 
belysning

Lyd
Støj, Akustik 

og larm 
udefra

Statisk 
elektricitet

Rengøring 
og hygiejne

Aktive 
udearealer

Varieret 
indretning

Giftstoffer 
og kemi

Kilder: Dansk Center for undervisningsmiljø (DCUM) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 



Indeklima tiltag i kommunerne
‘Status, kort fortalt’

• Der mangler generelt gode eksempler på indeklima-initiativer i kommuner, der er 
med til at gøre en markant forskel.

• Energieffektivisering vægtes typisk højere end godt indeklima. Indeklima behandles 
ofte kun som en positiv afledt effekt af energibaserede aktiviteter (specielt fokus på 
ventilation)

• Projekter i kommunerne, der har med udbedring af indeklimaet at gøre, sker typisk 
på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet: I 2015 besøgte Arbejdstilsynet i alt 523 
skoler, hvor der blev reageret på sammenlagt 483 problemer inden for 
arbejdsmiljøloven. 

• Til gengæld vrimler det med rapporter, som bygger på målinger af CO2-niveauet i 
folkeskoleklasser eller udsagn fra elever og lærer, der peger på, at indeklimaet er 
dårligt.

• Dog nævnes gode intentioner om indeklimaforbedringer ofte i planer for skolernes 
fremtid. Eksempler fra kommunerne på en egentlig indeklima-indsats mangler dog, 
og det er endnu sværere at finde erfaringer med tydelige positive resultater.

Presenter
Presentation Notes
Der ligger et stort potentiale i at sikre et godt indeklima i skolerne. Skolen er et vigtigt opholdssted,der i Danmark dagligt huser over en halv million børn og unge og fungerer som arbejdspladsfor ca. 50.000 lærere m.fl. (Kilde: Sundhedsstyrelsen).



Hvad kan et godt indeklima bidrage med?
‘Direkte effekter’

Masser af studier viser effekten af enkeltstående ændringer i indeklimaet. Hvad der 
mangles, er viden om, hvad det gør ved produktiviteten, trivslen og indlæringsevnen, 
hvis der skrues på flere parametre samtidig. 

Det er dog et anerkendt faktum, at et godt indeklima i folkeskolen (og arbejdspladsen) 
ikke alene giver god trivsel – eleverne bliver også hurtigere og bedre til at løse opgaver 
(bedre indlæringsevne), når indeklimaet forbedres.

Eksempelvis har temperatur, støj, dagslys og luftkvalitet indflydelse på vores evne til 
at præstere (Kilde: Lektor Pawel Wargocki fra DTU). Specielt ved 
koncentrationskrævende opgaver og matematik, kan et dårligt indeklima påvises at 
have en negativ effekt.

Desuden, foruden at vi arbejder mere effektivt, bliver vi også mindre syge, når 
indeklimaet er i top (Kilde: Indeklimaportalen).

Presenter
Presentation Notes
Specielt ved koncentrationskrævende opgaver og matematik, kan et dårligt indeklima påvises at have en negativ effekt!Børn kan påvirkes på en anden måde end voksne af dårligt indeklima, da de fortsat er under udvikling og derfor kan være mere følsomme. Samtidig klager børnene mindre over indeklimasymptomer end voksne og er også senere til at justere fx beklædning, hvis de har det for varmt.



Hvad kan et fokus på indeklima bidrage med?
‘Indirekte effekter - eksempler’
Folkeskolelærere oplever mere positive relationer til eleverne i dæmpede lokaler og 
oplever, at konfliktniveauet bliver lavere (Nils Ole Koefoed  v/ Dyvekeskolen på 
Amager). 

Mental træthed kan ligeledes mindskes blandt lærere (Seniorforsker Jesper 
Kristiansen ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). 

Desuden, når der er støj eller dårlig akustik, skal elever bruge ressourcer på at 
opfatte, hvad der siges – ressourcer, der går fra at forstå og huske, det der siges 
(Kilde: Indeklimaportalen). For børn med dansk som andet sprog, børn med 
hørenedsættelse og børn med diagnoser eller specielle behov er dette endvidere mere 
udtalt og resultere i øget social ulighed i sundhed på sigt (Kilde: Sundhedsstyrelsen).

Dårligt indeklima påstås også at skabe væsentlige negative konsekvenser for 
børnenes videre uddannelsesmuligheder (Kilde: Sundhedsstyrelsen).

Langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser af dårligt indeklima i folkeskolen 
(Kilde: Slotsholm i samarbejde med Center for indeklima og Energi, DTU og 
DREAMgruppen).

Presenter
Presentation Notes
Ift. sygefravær mindskes sygefraværet ikke blot for elever og lærere, behovet for barnets første/anden sygedag hos forældre kan også mindskes. For 26 EU lande estimeres det, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger (fx kemiske stoffer i indeklimaet), årligt beløber sig til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande. 2/3 af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima (Kilde: Sundhedsstyrelsen). NFA: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø



Indeklima og pædagogik/nudging
Link mellem indeklima og pædagogik 
forekommer i projekter – fx mellem: 

• Pædagogik og støj-styring
• Pædagogik og hygiejne

Fokus er på, hvordan man via 
pædagogiske teknikker reducerer larm og 
støj fra elever/børn i lokalet, og hvordan 
man via pædagogiske værktøjer 
forhindrer, at elever/børn smitter 
hinanden og personalet i løbet af 
skoledagen.

Projekt eksempler:
Allerød: Støj-styring igennem pædagogik 
Haderslev: Pædagogisk indretning

Link mellem nudging og indeklima er 
sjælden - bortset fra projekter fra Real 
Dania!

Projekterne viser, at nudging kan 
påvirke børnefamiliers 
indeklimaadfærd. Via interventioner, 
der fremmer adfærdsændringer, uden 
at ændre på viden og holdning først 
påvirkes familierne til: 1) at lufte ud før 
sengetid, og 2) at lade døren til 
børneværelset står åben hele natten, 
mens barnet sover. 

Projekt eksempel:
Real Dania – Nudging kan hjælpe til et 
bedre indeklima på børneværelset

Presenter
Presentation Notes
Real Dania: Unge, der sover i et rum med for højt CO2-niveau, har nedsat kognitiv funktion dagen efter. Og for små børn, hvis lunger ikke er færdigudviklede, kan partikler fra madlavning, rygning og stearinlys have skadelig virkning. 



Indeklima og inklusionsbørn
Et direkte link mellem indeklima og inklusion af specialelever lykkedes vi ikke med 
at finde. Dog fandt vi undersøgelser af ro, støj og rammer for undervisning ift. 
inklusionsbørn, hvilket også handler om indeklima. 

Chefkonsulent Rasmus Challi fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, et 
videncenter under Undervisningsministeriet, udtaler i Ingeniøren (31 marts 2017): 

Og det er de svage elever, der kan være mest udsat. Med et øget fokus på inklusion 
blev flere elever fra specialskolerne i 2012 flyttet ind i folkeskolen. Mens der var 
særlige krav til indeklimaet på specialskoler, gælder de samme krav ikke i 
folkeskolen.

Helt konkret er der højere krav til efterklangstid ved specialklasser, hvor niveauet 
maksimalt må være 0,4 sammenlignet med en almindelig klasse, hvor niveauet er 
0,6/0,9 (Klimaportalen).

Projekt eksempel:
København: Dyvekeskolen på Amager 

Presenter
Presentation Notes
Real Dania: Unge, der sover i et rum med for højt CO2-niveau, har nedsat kognitiv funktion dagen efter. Og for små børn, hvis lunger ikke er færdigudviklede, kan partikler fra madlavning, rygning og stearinlys have skadelig virkning. 



Godt indeklima øger generelt 
produktiviteten 

‘God business case for andre end Folkeskoler at investere i indeklima’

• Et godt indeklima løfter produktiviteten, fordi temperatur og luftkvaliteten 
påvirker den mentale præstationsevne hos medarbejderne.

• Forbedring af indeklimaet kan løfte produktiviteten med 10-20% på 
(kontor)arbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. 

• Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre indeklima vil derfor ofte være 
under et år. 

(LO-rapporten ’Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller’)

Presenter
Presentation Notes
Real Dania: Unge, der sover i et rum med for højt CO2-niveau, har nedsat kognitiv funktion dagen efter. Og for små børn, hvis lunger ikke er færdigudviklede, kan partikler fra madlavning, rygning og stearinlys have skadelig virkning. 



Arbejdsspørgsmål



Arbejdsspørgsmål aktivitet 1 
Hvordan fremmer vi børns læring og trivsel i 
folkeskolerne via udvikling på 
indeklimaområdet? 

1. Hvilke faktorer har betydning for indeklimaet og på 
det pædagogiske område?

2. Hvad tager løsningerne fat på og hvordan kan de 
kobles?



Arbejdsspørgsmål aktivitet 2  
Hvordan fremmer vi børns læring og trivsel i 
folkeskolerne via udvikling på 
indeklimaområdet? 

1. Hvilke indsigter har vi fået via workshoppen med 
virksomhederne?

2. Hvilke udfordringer ønsker vi at prioritere?

3. Hvilke kompetencer har vi brug for hos 
virksomhederne, når nye løsninger skal udvikles? 
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