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OPGAVEN

AFDÆKNING

• Hvordan ser hverdagen ud i dag?

• Hvad hæmmer og fremmer god 

udluftningspraksis?

AFPRØVNING

• Hvilke initiativer kan gøre en 

forskel?

• Hvordan skabes langtidsholdbare 

løsninger?



AFDÆKNING



INDEKLIMAET FYLDER I HVERDAGEN

Hvis du har det svært med at gå i skole, og du skal

være i et trangt lokale, og nu skal de ikke bare være

der i 5-6 timer, nej nu skal de være der i 6, 7 eller 8 

timer, så er det jo bare lange dage i varme beskidte

lokaler. Jeg synes også, det kræver lidt mere af os som

lærere. Man er nødt til at sige ’kom nu’, ’kom nu’. Du er

nødt til at booste lidt mere, hvor det før lidt mere kunne

gå af sig selv.



EPISODE: Koncentreret arbejde i 8. C
Klokken er 10:30. 8. klasse sidder og arbejder individuelt med opgaver. 

Læreren går rundt mellem eleverne og besvarer spørgsmål. Hun åbner et 

vindue på klem. Kigger ud. Udenfor kan man høre børn på legepladsen. Et 

par drenge rejser sig med det samme og begynder at snakke. ’8.C, I har ikke

pause.’ Lidt efter spørger en pige: ’Kan vi ikke lukke vinduet?’ ’Trækker det?’ 

spørger læreren. ’Ja’. Læreren lukker vinduet. Kort efter rejser en anden pige

sig og går hen og åbner vinduet op på vid gab og stikker hele overkroppen

ud. ’Ej, hvor er der varmt’.

Læreren åbner døren ud til gangen. Ude på gangen er en masse børn på vej

til frikvarter. Der bliver råbt og grinet. Et par af drengene kaster sig hen over 

bordet. ’Vi kan ikke mere. Må vi ikke nok holde pause?’



Men lærerne føler sig 

handlingslammede!



DEN ONDE INDEKLIMACIRKEL



BYGNINGSMÆSSIGE FAKTORER

• Skolens indretning

• Klasseværelsets placering

• Størrelsen af klasseværelset

• Skolens øvrige faciliteter

Vores vinduer vender alle sammen ud til 

gården, og det gør, at det er begrænset, 

hvor meget vi kan åbne. Der er børn, der 

løber og leger. Og indskolingen holder 

pauser på nogle andre tidspunkter. De har 

jo også pauser i løbet af dagen ud over de 

rigtige frikvarterer. 



ADFÆRDSMÆSSIGE FAKTORER

• Det handler ikke bare om at lufte 

ud

• Konfliktende aktiviteter

• Støj er ikke bare støj

• Læreren som aktiv/ikke aktiv spiller 

ift. indeklimaet

• Læreren føler sig alene



AFPRØVNING



INITIATIVER

At gå ud i pauser

Afbræk i undervisningen

Elever lufter selv ud



Små adfærdsændringer virker

i 6 uger



Men gør det 

overhovedet en forskel?



DET GØR EN FORSKEL
- AT GÅ UD I PAUSER
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UDFORDRINGERNE

• Indeklimaet er usynligt

• Vanen spæner ben

• Tiden er knap

• Eleverne gør modstand

Jeg vil også sige helt ærligt at jeg er lidt skuffet 

over mig selv ift. bevægelsen i timerne fordi, alle 

kender det selvom det er en dårligt undskyldning, 

nogen skal man hente en computer eller noget 

andet, og tiden går og man tænker jeg når ikke det 

jeg skal og sådan, wow kunne vi bare lige slappe 

lidt af og tage de pauser og så̊ lige tænke på at 

eleverne og lokalet får luft, der sker bare noget 

andet. 



UDSKOLINGEN

• De er længere tid på skolen

• Har ikke bevægelse i 

undervisningen på samme måde 

som de yngre elever

• Kommer ikke ’naturligt’ ud i 

pauserne

• Privilegier der kan være svære at 

lave om

• Begrænsede faciliteter at gå ud til

Nu kan vi bare kigge ud over en flok 

hvor næsten alle er inde i alle pauser. 

Derudover sidde de alle sammen med 

et form for device fremme og glor i 

telefonen, så det er ærgerligt når man 

tænker, hvor meget de legede sidste  

år. Jeg tror bare jeg er chokeret over 

hvilken magt den har. Det fyldte nul i 

6. Klasse som i ingenting. Nu synes 

jeg bare det fylder 100%. Det er noget 

vi skal tage alvorligt som skole og vi 

skal finde ud af hvordan vi kan bryde 

det mønster. 



LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER

• Der er behov for en samlet indsats

• Det kræver fællesskab – at hele 

skolen involveres

• At initiativerne kobles til andre 

agendaer

• Let og simpelt

• Synlighed og ejerskab

• Udvikling af undervisningspraksis Det skal være simpelt og overskueligt, fordi vi var 

ude i om man skulle ud og løbe og sådan noget, 

og hvis det ikke må tage lang tid, og det kan det 

ikke, så hvis vi både kan kombinere at de kommer 

du og samtidigt bevæger sig så er det jo en 

gevinst

Jeg tænker at det skal være noget vi har som 

fokuspunkt, vi har over et stykke tid, hvor det er det vi 

fokuserer på og ikke alt muligt andet, så vi arbejder 

koncentreret med det. Små projekter der afprøves som vi 

kan komme tilbage til og få delt. At det bliver 

gennemarbejdet og at man kan se ideen med det.



UDVIKLING AF UNDERVISNINGSPRAKSIS

Det er jo en samlet pakke vi taler om, så efter reformen, 

hvis vi vil vores børn det godt og det vil vi alle sammen, så 

skal vi til at handle lidt anderledes eft. Kost, bevægelse og 

indeklima. Ellers gør vi dem bare dummere og de sidder 

bare og glor til sidst.

Jeg var tidligere i indskolingen er der det jo noget andet, men 

der var folk jo vant til at dørene var åbne, så der havde 

børnene også lidt større respekt for at her skal man være 

stille og de kan høre hvis du larmer herude, hvorimod at når 

man er vant til at dørene er lukket, så tænker man ikke over at 

der er nogen derinde bagved der har undervisning og at man 

skal være stille.

Automatisk forbedring af 

indeklimaet via

• Afbræk i undervisningen 

• Bevægelsesaktiviteter

• Aktivitetsopdeling

• Åbne klasser



KONKLUSIONER

Der er behov for

• nye typer faciliteter – både ude 

og inde

• udvikling af ny 

undervisningspraksis

• tværgående initiativer, der har 

ledelsesmæssig opbakning

Fysiske rammer

Organisation

og ledelse

Pædagogisk

praksis


