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Kære læser
I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er
indeklimaet en vigtig del. I denne mini-rapport ser vi på, hvad børnene mener om indeklimaet i klasseværelset, og om børnene har en
følelse af, at de selv kan gøre noget ved indeklimaet. Undersøgelsen er
baseret på svar fra 927 børn fra 50 forskellige skoler.

Vi har lavet denne mini-rapport, da vi ikke mener, at det kun er de
voksne, der skal læse om undersøgelsens resultater. Det er mindst
lige så vigtigt, at børn får mulighed for at se, hvordan de selv oplever
skolernes indeklima og deres indflydelse på det.
I Børnerådet vil vi gerne sige mange tak til vores Børne- og Ungepanel
for deres deltagelse i undersøgelsen. Det, de fortæller os, er meget
vigtigt, når vi skal prøve at forstå, hvordan børn trives i Danmark.
Mange venlige hilsner fra

Lisbeth Zornig Andersen
Formand for Børnerådet
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Klasseværelset er rart,
men…
Langt de fleste timer af en skoledag tilbringer børn i deres klasseværelse. Derfor er det vigtigt, at klasseværelset er et rart sted at være.
Klasseværelset skal ikke bare være et rart sted at være, det skal også
være et godt sted at lære. Det betyder meget, om der er god luft, om
der er beskidt eller for meget larm.
Et af de første spørgsmål, vi stillede Børne- og Ungepanelet var, om
de synes godt om deres klasseværelse.
SYNES DU, AT DIT KLASSEVÆRELSE
ER ET RART STED AT VÆRE?

4%

Ja, meget
46 %

50 %

Ja, lidt
Nej, slet ikke

96 % af børnene mener, at klasseværelset er et rart sted at være.
4 % mener slet ikke, at klasseværelset er rart at opholde sig i.
Det betyder altså, at næsten alle de børn, vi har spurgt synes, at det
er rart at være i klasseværelset.
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Vi spurgte også, hvilke ord der bedst beskriver klasseværelset
Varmt 						51 %
Hyggeligt						47 %
Rodet						36 %
Kedeligt						33 %
Pænt						26 %
Rent						25 %
Beskidt						20 %
Indelukket						18 %
Friskt						17 %
Grimt						13 %
Koldt						12 %
Ulækkert		
				 7 %

HVORDAN VIL DU BESKRIVE INDEKLIMAET
I KLASSEVÆRELSET?
Det er rigtig godt / 11 %
Det er godt 37 / %
Det er nogenlunde / 44 %
Det er dårligt / 6 %
Det er rigtig dårligt / 2 %
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Næsten halvdelen synes godt om indeklimaet, og tæt på hver tiende
synes det er dårligt.
Umiddelbart synes børnene altså godt om indeklimaet, men når vi
spørger ind til larm, lugt og temperatur i klasseværelset, giver de indtryk af, at der er flere problemer.

4

Sshhh! Du larmer!
En vigtig del af et godt indeklima er, at der ikke er for meget larm i
klasseværelset. Der er nogen, der har det fint med larm, mens andre
har svært ved at koncentrere sig.
HVOR TIT OPLEVER DU, AT DER ER MEGET
LARM I KLASSEN?

Hver dag / 33 %
Et par gange om ugen / 44 %
Et par gange om måneden / 14 %
Sjældent/aldrig / 9 %
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Hver tredje mener, at der dagligt er meget larm i klassen. Mere end fire
ud af ti mener, at der er meget larm flere gange om ugen.
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SYNES DU, AT DET ER ET PROBLEM, NÅR
DER ER MEGET LARM I KLASSEN?

Ja, i høj grad / 36 %
I nogen grad / 53 %
Nej, slet ikke / 11 %
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Samlet set, mener næsten 9 ud af 10, at det er et problem, når der er
meget larm i klassen.

”At vi ikke larmede så meget,
det kunne være fint”

For at finde ud af, hvorfor larm er et problem, har vi spurgt, hvordan
børnene oplever det, når der er meget larm i klassen. Herunder kan du
se, hvad der blev svaret:

Har svært ved at koncentrere sig?
Har svært ved at følge med eller lave noget?
Får ondt i hovedet?
Får ondt andre steder, fx i maven?
Bliver stresset?
Bliver sur eller irriteret?
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Tit/engang
imellem
83 %
68 %
47 %
19 %
42 %
47 %

Sjældent/
aldrig
17 %
32 %
53 %
81 %
58 %
53 %

Mere end otte ud af ti oplever, at de har svært ved at koncentrere sig,
når der er meget larm i klassen. Næsten halvdelen oplever, at de får
ondt i hovedet. Tallene viser, at det har konsekvenser for børnene, når
der er for meget larm i klasseværelset.
HVAD GØR DU SELV, NÅR DER ER FOR
MEGET LARM I KLASSEN?
Jeg prøver at få de andre til at være mere stille
Jeg synes ikke jeg kan gøre noget
Siger det til læreren
Jeg gør ikke noget, for det generer mig ikke
Jeg larmer også selv
Jeg går udenfor

55 %
44 %
31 %
26 %
20 %
12 %

Det viser sig, at der er rigtig mange børn der mener, at de ikke kan
gøre noget ved larmen.
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Vi spurgte derfor, hvad børnene tror, der kunne hjælpe til, at få mere
ro i klassen.
60 % mener, at det vil give mere ro, hvis undervisningen er mere
spændende.
45 % mener, at den bedste måde at få ro i klassen på er, hvis alle i klassen er med til at lave en fælles aftale om ikke at larme.
43 % mener, at hvis man fik en belønning for at være stille, ville det
give mere ro.
24 % mener, at det vil hjælpe, hvis man bliver straffet, når man larmer.

Til debat i klassen:
Hvordan kan I undgå larm i klassen?
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Luften i klasseværelset
I undersøgelsen kan vi se, at mange synes, at luften i klasseværelset er
rigtig dårlig. Udover den dårlige luft, kan også lugt og temperatur være
et problem.
SYNES DU, DET ER ET PROBLEM, HVIS DER ER
DÅRLIG LUFT I KLASSEN?

19 %
31 %

Ja, i høj grad
I nogen grad

50 %

Nej, slet ikke

”Der er ikke særlig god udluftning, og når man så
åbner alle vinduer, bliver det rigtig koldt”.

Mere end otte ud af ti mener, at det i nogen eller høj grad er et
problem, hvis luften i klassen er dårlig.
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SYNES DU, DET ER ET PROBLEM, HVIS
DER LUGTER DÅRLIGT I KLASSEN?

Ja, i høj grad / 41%
I nogen grad / 36%
Nej, slet ikke / 23%
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Næsten otte ud af ti mener, at det i nogen eller i høj grad er et problem, hvis der lugter dårligt i klassen.

”Min mor siger, at jeg lugter af indelukket
kælder, når jeg kommer hjem”.

83 % mener, det i høj eller nogen grad er et problem, hvis der er for
varmt i deres klasseværelse.
71 % mener, det i høj eller nogen grad er et problem, hvis der er for
koldt i deres klasseværelse.
Da vi stillede jer de her spørgsmål, var det tidligt på sommeren, så
måske er det derfor, at flere synes det er et problem, hvis det er for
varmt i klasseværelset.
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Flere giver i undersøgelsen udtryk for, at den eneste måde de kan
undgå dårlig luft i klasseværelset, er ved at lufte ud. Det bliver et
problem om vinteren, hvor man skal vælge, om man vil lufte ud, og
dermed fryse, eller om man vil holde vinduerne lukket, og så blive
undervist i dårlig luft.

”Altså hvis man åbner vinduerne, er det
for koldt, og hvis man har dem lukket, er der
ALT for indelukket!”

Til debat i klassen: Hvordan er det i jeres klasseværelse? Er det for varmt om sommeren, og for
koldt om vinteren? Kan I selv skrue op og ned for
radiatorerne i klasseværelset? Hvad kan I gøre,
hvis der er dårlig luft i klasseværelset?

”Radiatoren kan ikke skrue op eller ned,
så nogle gange er der for koldt, og andre
gange er der for varmt”.
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Undervisningsmiljø
Undervisningsmiljø har især noget at gøre med, hvordan klasseværelset fungerer for børnene. I klasseværelset skal det være sådan, at der
ikke er noget der ”forstyrrer” børnenes læring. Det er fx svært at lære,
hvis man ikke kan koncentrere sig, bliver i dårligt humør eller måske
ligefrem bliver utilpas.
Vi spurgte børnene, hvad det betyder for dem, når der er for varmt
eller for koldt i klasselokalet.

Ikke rigtig noget / 26 %
Jeg bliver i dårligt humør / 16 %
Jeg har svært ved at koncentrere mig / 25 %
Jeg har ikke lyst til at være der / 15 %
Jeg får det fysisk dårligt / 12 %
Jeg har ikke oplevet det / 13 %
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Hver fjerde har svært ved at koncentrere sig, når der er indelukket i
klasseværelset.
Vi stillede børnene spørgsmålet: hvad betyder det, når der er dårlig
lugt i klasseværelset?
Lugten har ligesom temperaturen og luften, stor indflydelse på børnenes koncentration. Næsten tre ud af ti har svært ved at koncentrere
sig, når der lugter dårligt i klasseværelset. Dårlig lugt gør, at næsten en
tredjedel ikke har lyst til at være i klasselokalet.
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Vi spurgte børnene, hvad det betyder, når der er indelukket i klasseværelset.

Ikke rigtig noget / 28%
Jeg bliver i dårligt humør / 10%
Jeg har svært ved at koncentrere mig / 42%
Jeg har ikke lyst til at være der / 12%
Jeg får det fysisk dårligt / 9%
Jeg har ikke oplevet det / 5%
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Fire ud af ti mener, at det er svært at koncentrere sig, når der er for
koldt eller for varmt i klasseværelset. For ca. hver tredje, betyder det
ikke noget, om der er for koldt eller for varmt i klasseværelset.

”Jeg synes at der tit er koldt i mit klasseværelse,
især om vinteren. Og det er ikke sjovt, for når jeg
fryser, kan jeg næsten ikke koncentrere mig”.
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Så meget indflydelse
har børnene selv…
Børnerådet mener, at børn skal høres. Det gælder også, når det kommer til problemer med deres indeklima. Vi spurgte derfor børnene,
om de mener, at de selv har indflydelse på skolens indeklima.

HAR ELEVRÅDET PÅ DIN SKOLE INDFLYDELSE
PÅ INDEKLIMAET PÅ SKOLEN?

10 %

Ja, meget
41 %
35 %

Ja, lidt
Nej, slet ikke

14 %

Ved ikke

45 % mener, at elevrådet har indflydelse på skolens indeklima. Fire ud
af ti ved ikke, om elevrådet har indflydelse på skolens indeklima.
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SYNES DU, DET ER VIGTIGT, AT ELEVERNE ER
MED TIL AT BESTEMME, HVIS DER SKAL GØRES
NOGET VED INDEKLIMAET?

5%

Ja, meget
53 %

42 %

Ja, lidt
Nej, slet ikke

95 % mener, at det er vigtigt, at eleverne har indflydelse på indeklimaet.
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HVIS DU SKULLE KLAGE, HVEM VILLE
DU SÅ KLAGE TIL?

Min lærer 40 %
Jeg ved ikke, hvem jeg skulle klage til 23 %
Elevrådet 13 %
Skoleinspektøren 13 %
Andre 6 %
Mine forældre 5 %
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Næsten hver fjerde er ikke klar over, hvem de skulle gå til, hvis de ville
klage over indeklimaet.
Af alle de besvarelser vi har fået, har 7 % prøvet at klage over klassens
indeklima. Ud af dem der har prøvet at klage, svarer 37 % at deres
klage hjalp, og at problemet blev løst.
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!

Sådan kan I få
medbestemmelse…

Hvis I mener, at jeres indeklima er for dårligt, har I mulighed for at
klage over det. Det kan være en god idé, at starte med at snakke om
problemet i klassens time. Hvis I ikke selv kan løse problemet, kan I
gå til jeres skoleinspektør. Det er jeres inspektør, der kan tage beslutninger om forbedring af jeres indeklima. Hvis det ikke hjælper, kan I
gå til elevrådet. Elevrådet har så mulighed for at gå til skolebestyrelsen
på jeres skole. Skolebestyrelsen kan tale med inspektøren om klagen,
og om hvad der eventuelt kan gøres ved det.

Til debat i klassen: Har vi problemer med vores
indeklima, og hvad kan vi gøre for at ændre det?
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Indeklima
Som altid har den information, vi i Børnerådet har fået fra vores
Børne- og Ungepanel, været uvurderlig. Informationerne bliver omsat
til en panelrapport for voksne, som vi sender ud til alle, der har med
børn og unge at gøre i deres hverdag – lige fra politikere til lærere og
pædagoger.
Hvis du vil vide mere om undersøgelsen og dens resultater, kommer
panelrapporten på Børnerådets hjemmeside, www.brd.dk, i foråret
2012. Her kan du også læse mere om Børnerådet og de tidligere panelrapporter.
Til slut vil vi endnu en gang takke panelet. Vi glæder os meget til den
næste undersøgelse og til det videre samarbejde.
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www.boerneinfo.dk

Tag et kig på
Alle børn har rettigheder. Det handler om dig!

På Børneinfo kan du blandt andet læse om mobning, sundhed, skole,
skilsmisse og en hel masse andre emner, der har med dig at gøre.
Her kan du sige din mening og læse andre børn og unges historier og
holdninger. Og du kan spille online-dilemmaspil, hvor du fx skal svare på, hvad du ville gøre, hvis du tror, din ven bliver slået derhjemme.
Eller hvad du ville gøre, hvis du fandt ud af, at din mor snager i din
computer.

Børnerådet
Vesterbrogade 35A
1620 København V
Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
www.brd.dk

20

