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Oplevet
indeklima

Formål
Indeklima er mange ting og der er mange mennesker, 
som har indflydelse på indeklimaet. Indeklima er både 
noget man kan måle, for eksempel CO2, luftfugtighed, 
temperatur og støj, og det er noget man oplever. I dette 
hæfte fortæller vi om vores erfaringer med at interview 
lærere om oplevet indeklima på danske skoler. 

Baggrunden for hæftet er projekt ’Sunde Skoler – sund 
læring gennem strategiske indeklimaplaner’ som er et 
samarbejde mellem CLEAN, MOE og Odense, Middelfart 
og Kolding Kommune. Projektet er støttet af RealDania. 
I forbindelse med projektet har Syddansk Universitet 
(SDU) sammen med CLEAN interviewt lærere, tekniske 
serviceledere, skoleledere og arbejdsmiljørepræsen-
tanter på 9 skoler fordelt på de 3 kommuner om oplevet 
indeklima. 

Vi valgte at holde to gruppeinterviews på hver skole: et 
med lærere og teknisk serviceleder, og et med skolele-
der, arbejdsmiljørepræsentant og teknisk serviceleder. 
I interviewet med lærerne var fokus på det oplevede 
indeklima på skolen. Interviewet med skolelederen 
handlede om processerne og organisering af indekli-
maforbedringer, både internt på skolen og i forhold til 
samarbejdet med kommunens forvaltninger.

Dette hæfter beskriver begge interviews, hvad vi gjorde 
og hvordan vi involverede de forskellige aktører i proces-
sen.

Vi håber at hæftet kan støtte dig, som arbejder med 
indeklima og er interesseret i det menneskelige aspekt 
af indeklima. Hvis du er nysgerrig på processen eller har 
brug for inspiration til at forstå og håndtere indeklima, så 
læs endelig videre. 
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Indeklima er en kompleks størrelse, hvor mange ting 
har betydning. For at få et bredt billede af indeklima og 
håndteringen af indeklima på skolerne, er det vigtigt at 
snakke med alle de forskellige aktører. Det er lærerne, 
som arbejder i lokalet, skoleledelsen, som kan tage over-
ordnede beslutninger om indeklima, teknisk serviceleder 
som er ’bygningens mand’ og står for den daglige drift, 
og arbejdsmiljørepræsentanten som håndterer interne 
sager omkring indeklima. Forskellige mennesker, har ind-
flydelse forskellige steder og på forskellige niveauer. 

Dette projekt begrænsede sig til ikke at involvere elever-
ne – men det vil vi normalt anbefale.

Lærere og ledelse hver for sig
Lærere og ledelse interviewes hver for sig, fordi det giver 
hver interviewgruppe mulighed for at snakke åbent om 
de indeklimaudfordringer de har, uden at skulle bekym-
re sig om at træde nogen over tæerne. Fokus for de to 
interviews er også forskellige. Lærernes interview har 
fokus på at give kontekst – hvad sker der i det enkelte 
lokale? Hvordan håndterer den enkelte lærer indekli-
ma? Skoleledelsens interview har fokus på at få indblik 
i hvordan man på skoleplan håndterer indeklima og 
hvordan dialogen med kommunen og teknisk-/skolefor-
valtningen foregår. I lærernes interview deltager lærerne 
og teknisk serviceleder, mens i skoleledelsesinterviewet 
deltager skoleleder, arbejdsmiljørepræsentant og tek-
nisk serviceleder. Teknisk serviceleder deltager i begge 
interviews, fordi han har stor indflydelse på indeklimaet 
på flere niveauer. Lærerne gennemgår en arbejdsbog til 
interviewet, individuelt og i fællesskab, med udgangs-
punkt i deres egne lokaler på skolen. Skoleledelse m.fl. 
deltager i et gruppeinterview med håndgribelige værk-
tøjer bragt ind undervejs.  

Konteksten er vigtig, for i sidste ende, er indeklima ikke 
noget der bare er, det er noget man gør. 

Det er ikke kun lærerne, der har indflydelse på indeklimaet, men også eleverne, vikarerne, den tekniske serviceleder og rengøringspersonalet.

Indeklima er mange ting - og mange har meninger
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Lærere og teknisk serviceleder udfylder arbejdsbøger med forskellige typer opgaver, som alle giver et indblik i deres oplevelse og opfattelse af 
indeklima. 

Lærerne fortæller om deres erfaringer ved indeklimaet 
på deres skole ved hjælp af en arbejdsbog med for-
skellige opgaver. Arbejdsbogen hjælper lærerne med at 
belyse forskellige aspekter af deres hverdag på skolen 
i forhold til indeklima(problemer). Inspirationen til ar-
bejdsbogsformen kommer fra Horgen, Joroff, Porter, and 
Schön (1999), som brugte arbejdsbøger i et projekt om 
kontorindretning. De brugte arbejdsbøger til at finde ud 
af hvordan personalet brugte lokalerne i øjeblikket, for at 
lægge et fundament, inden de begyndte at foreslå for-
bedringer. Ved at bruge arbejdsbogen som værktøj, var 
de i stand til at identificere mønstre i hvordan persona-
let brugte arbejdspladsen. Tid til at forberede sig

I projekt Sunde Skoler, får hver lærer en arbejdsbog spe-
cifik for deres lokale og med deres eget skema. Arbejdet 
med arbejdsbogen sker i runder. For hver side i arbejds-
bogen, bruger lærerne lidt tid på at forberede sig, inden 
opgaven tages op i fællesskab. Opgaverne starter med 
baggrundsviden om lærerne og slutter med forklaringer 
af måleresultaterne. Inden interviewet starter, er lærens 
skema, skema for det lokale der måles i og billeder af det 
lokale der måles i, et billede af et lokale der er bedre eller 
værre ift. indeklima og grundplanen for skolen, blevet 
sat ind i arbejdsbogen. 

Arbejdsbog som metode
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Er vi enige om det?
Både lærerne og teknisk serviceleder viser hvor de sy-
nes der er godt og dårligt indeklima sammen med forkla-
ringer om hvorfor. Det giver mulighed for at se om der er 
enighed om hvor der er er hhv. godt og dårligt indeklima. 
Det giver en god samtale til den fælles opsamling om 
hvad der er godt/dårligt i de forskellige lokaler. Det giver 
også et overblik over hvor indeklimaet opfattes som 
godt og dårligt på skolen. 

Grundplaner for skolen bruges til at vise hvor der er henholdsvis godt og dårligt indeklima med farverne rød, gul og grøn.

På denne side i arbejdsbogen er der en grundplan over 
skolen.
 
Lærerne og den tekniske serviceleder viser med farver-
ne rød, gul og grøn, hvor der er henholdsvis godt, okay 
og dårligt indeklima på de steder på deres skole hvor 
de befinder sig. Lærerne tilføjer kommentarer om hvor-
for de har valgt netop den farve. Grundplansopgaven i 
arbejdsbogen er inspireret af Gaver, Dunne, and Pacenti 
(1999), der brugte kort som en del af de probekits de 
sendte ud, for at få indblik i det miljø som deres deltage-
re bevægede sig i. 

Hvor er indeklimaet bedst?



4

Billeder af lokaler fra skolerne bruges til at vise konkrete steder og ting som forbedrer eller forværrer indeklimaet.

Denne side i arbejdsbogen indeholder to fotos – et af 
lokalet hvori der måles samt af et lokale som er værre 
eller bedre. I den tekniske serviceleders arbejdsbog er 
der et billede fra hver af de lokaler hvor der måles. 

Her viser lærerne og den tekniske serviceleder hvad der 
er godt og dårligt i deres lokaler, ved at bruge farvede 
tuscher (rød, gul, grøn) til at overstrege på billederne. 
Lærerne tilføjer også kommentarer som forklarer hvor-
for de har valgt netop den farve. Metoden er inspire-
ret af Horgen et al. (1999), som brugte fotos til at få 
kontorarbejdere til at fortælle hvad de fandt vigtigt på 
deres arbejdsplads (positivt og negativt). På den måde 
evaluerede de deres arbejdsmiljø. Horgen et al. stillede spørgsmål som ’hvad kan du lide ved det her sted?’ og 

’hvad bryder du dig ikke om ved det her sted?’. 

Er dit lokale bedre end mit?
Når lærerne tager stilling til deres eget lokale, giver det 
et indblik i hvad der betyder noget for indeklimaet. Ind-
spark fra teknisk serviceleder omkring hvad han ved der 
er blevet gjort holdt op imod hvad lærerne oplever giver 
en interessant diskussion. 

Hvad betyder indretningen?



5 Hvad siger målingerne om sidste uge?

Hvad får kurverne til at virke?
Vigtigt for at datakurverne fungerer som værktøj:
- Data skal være relevante og aktuelle
- Tag ikke gennemsnit, hold dataene så ’rå’ som muligt 
- Opfordr lærerne til at tegne på kurverne samt notere 
deres kommentarer
- Opfordr lærerne til at kigge på hinandens kurver – 
det er en opgave som virker godt i samarbejde mellem 
lærerne

Når lærerne fortæller om det oplevede indeklima ved 
hjælp af kurverne, kommer der en forståelse for de 
praksisser som lærerne har i deres lokaler. Praksisser 
som for eksempel om eleverne er ude i frikvarterne eller 
om læren åbner døren i timerne. Datakurverne og sam-
talen med lærerne giver også konkrete eksempler på 
situationer og den effekt de har på indeklimaet. 

Lærerne giver kontekst og mulige forklaringer til målingerne fra deres lokale ved at skrive hvad der er sket på forskellige tidspunkter af dagen. 

Denne side i arbejdsbogen indeholder datakurver, som 
viser det målte indeklima fra den forgange uge. 

Datakurver er visualiseringer af CO2, temperatur, støj 
og luftfugtighed for et bestemt lokale. Kurverne viser in-
deklimaet for fem dage, fordelt på fem sammenlignelige 
kurver med tilhørende farveforklaring. I den tekniske ser-
viceleders arbejdsbog er der datakurver fra alle lokaler 
hvori der måles. Først finder lærerne deres egne timer 
og hvornår der er pause på kurverne. Så forklarer de om 
specifikke ting der skete i netop deres timer. 

Metoden er inspireret af Anderson, Nafus, Rattenbury, 
and Aipperspach (2009) som brugte data visualiserin-
ger til at samskabe forståelse for data med sine delta-
gere. Deres arbejde handlede om computer- og pro-
grambrug i hjemmet. Her loggede de hvordan og hvornår 
deltagerne brugte deres computere, visualiserede 
dataene og konfronterede deltagerne med deres data. 



6Indeklimahjul

Som afslutning på sessionen, fortæller lærerne om deres konkrete udfordringer ud fra de forskellige årsager indikeret på indeklimahjulet. 

Som afslutning på sessionen med arbejdsbogen, 
bruges et indeklimahjul udviklet af RealDania som op-
samling. Lærerne skriver både problemer og løsninger i 
forhold til indeklima på post-its og placerer dem ud fra 
den del af indeklimahjulet som det handler om. 

Ved at bruge indeklimahjulet får vi sat ord på konkrete 
problemer og specifikke løsninger ift. hvad lærerne gør 
i dag for at overkomme nogle af de indeklimaproblemer 
de har. 



7 Indeklimaforbedring som udviklingsproces

Interviewguide
Interviewet starter med en kort præsentationsrunde, 
hvor de forskellige deltagere fortæller hvem de er, hvad 
deres opgave er i forhold til indeklima og hvad de bræn-
der for ift. indeklima. 

Håndgribelige værktøjer samt en interviewguide fungerer som rammen for proces og organisationsinterview. 

Snakken med lærerne er kun den ene side af det op-
levede indeklima. På den anden side er processerne 
og organisationen, de beslutningstagere som kan gøre 
noget ved indeklimaet på et andet niveau end lærer-
ne. Når vi ser på indeklimaforbedringer som en udvik-
lingsproces er det givende at bringe skoleleder, teknisk 
serviceleder og arbejdsmiljørepræsentant sammen i et 
gruppeinterview. Temaerne i gruppeinterviewet beskri-
ves i nedenfor. 



8Hvad er beslutningsvejen internt og eksternt?

Figurines bruges til at få overblik over de mange mennesker som har indflydelse på indeklimaet, både direkte og indirekte. 

For at få et overblik over kommunikationsvejene i for-
bindelse med indeklima, kortlægges nøglepersonerne 
i forhold til indeklima på skolerne. Til det bruges inter-
viewværktøjet Figurines (Buur, Mortensen, Nielsen, 
& Wagner, 2018), hvor interviewdeltagerne sammen 
vælger træfigurer som repræsenterer de forskellige 
nøglepersoner. Skoleleder m.fl. sætter figurerne op for 
at vise hvordan kommunikationsvejene er og viser hvem 
der snakker med hvem vha. pile på post-its. Her stil-
les spørgsmål som, hvad er beslutningsvejen? Hvem 
har hvilket ansvar? Er der forhindringer f.eks. i form af 
bureaukrati? Efterhånden som man kommer igennem 
disse spørgsmål, danner der sig et fysisk overblik med 
Figurines af hvordan man kommunikerer på skolen og 
med forvaltningerne. 

Hvad er vigtigt for skolen?
Hvad prioriteres ift. indeklima? Og er det de samme ting 
som er vigtige for skoleleder, teknisk serviceleder og 
arbejdsmiljørepræsentant? Her bruges interviewværk-
tøjet Værdibrikker. Hver interviewdeltager vælger tre 
værdibrikker som de mener er de vigtigste ift. indeklima. 
Værdibrikkerne repræsenterer miljø, værktøj, tid, kom-
munikation, penge, lov/politik, location, komfort og viden. 
Derefter forklarer alle deltagere hvilke tre brikker de har 
valgt og hvorfor. Endelig forhandler deltagerne sig frem 
til tre værdibrikker for dem alle sammen. I forlængelse 
af værdibrikkerne, spørges der ind til hvad vilkårene er 
på skolen, hvordan økonomien ift. indeklima håndteres 
samt hvilke drivere der er ift. indeklima. 



9 Hvordan øger vi sundhed og indlæring?
Her spørges der ind til hvordan indlæring og sundhed 
kan forbedres, når indeklimaet forbedres. Hvor er po-
tentialet for at øge både sundhed og indlæring? Hvis 
skolen foretager trivselsundersøgelser hos deres elever, 
spørges der ind til hvad disse siger, samt om trivselsun-
dersøgelserne indeholder spørgsmål om indeklima og 
hvorvidt eleverne kommenterer på indeklimaet. 

Hvilke indeklimaproblemer har vi?
I forbindelse med aktuelle indeklimaproblemer stilles der 
spørgsmål om hvordan indeklimaproblemer opdages på 
skolen, samt hvem der opdager dem. Hertil hører også 
spørgsmål om hvorvidt skolen oplever klager, og hvis de 
gør, er det så klager om indeklimaet. 

Hvordan løser vi indeklimaproblemer?
I forrige sektion blev der spurgt ind til hvordan problemer 
bliver opdaget. Næste skridt er at undersøge hvordan 
problemerne løses. Er det midlertidige og til tider ’kre-
ative’ løsninger eller er det mere ’klassiske’ løsninger? 
Interessant er også, hvad der skal dokumenteres når 
et indeklimaproblem bliver indberettet. Hvor lang tid går 
der fra problemet er indberettet til det er løst? Endeligt 
er det interessant om der er tidspunkter, hvor der tages 
handling på indeklimaproblemerne i det hele taget, f.eks. 
i forbindelse med skolesammenlægning, udskiftning af 
døre/vinduer, nye faglokaler eller noget helt andet. 

Værdibrikker bruges til at vise hvad der skal prioriteres i forhold til indeklimaet og til at blive enige om hvad der skal prioriteres.



10Besigtigelse

En tur rundt på skolen sammen med teknisk serviceleder, lærere eller leder giver et godt indblik i de indeklimaudfordringer og løsninger som 
skolen har. 

Som afslutning på interviewet, er der besigtigelse af 
skolen og de lokaler der måles i. Det kan være både sko-
leleder og teknisk serviceleder, som tager interviewerne 
med rundt. Ved at gå rundt på skolen får man ikke kun 
en fornemmelse for stedet, men man har også mulighed 
for at snakke med de elever og lærere som man møder 
undervejs. Besigtigelsen opfordrer også til en snak om 
hvor problemerne findes og hvordan de opdages - må-
ske er der forskel på forskellige dele af skolen eller klas-
setrin. Metoden hvor man går rundt i lokalerne det drejer 
sig om, er en tilgang som Horgen et al. (1999) brugte 
da de undersøgte kontormiljøer. Besigtigelsen giver et 
indblik i hvordan de forskellige områder bruges. 
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