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1. Indledning 
Af personlige erfaringer og fra diverse medier, ved vi at indeklima på ældre folkeskoler i landet er et 

stigende problem. Der er fokus på at eleverne på skoler i stigende grad lider af koncentrationsbesvær, 

hovedpine, indlæringsproblemer mm. 

Vi ved at der i forvejen findes co2 målere som man bruge, til at beregne co2 koncentrationen i luften med. 

Det vi gerne vil have ud af dette produkt, er at finde på et program der ved hjælp af en co2 måler, kan 

hjælpe med at reducere dårligt luft og minsket koncentration hos eleverne. Dette vil forgå ved at der enten 

kan være en co2 måler koblet på lærens computer, eller ved at der i klasselokalerne på folkeskoler kan 

være en co2 måler installeret. Denne måler vil automatisk give besked på lærens computer, når co2 

koncentrationen ikke er optimal. Der vil på computeren komme beskeder op, hvor der gives ideer til hvad 

læren kan gøre for at optimerer co2 koncentrationen, og ideer til aktiviteter til eleverne, så de så vidt 

muligt bevarer deres koncentration i timerne.  

Vi har i gruppen hver især søgt på litteratur der understøtter vores fag. Derudover har vi fundet litteratur 

der beskriver problemet med indeklima i de danske skoler. Vi har fundet statistikker på nettet og derudover 

har vi undersøgt karakterforskelle på de skoler vi har udvalgt. Vi har udvalgt både nye og gamle skoler til 

undersøgelsen.  

Vi har i fællesskab udarbejdet spørgeskema, og sendt disse ud til en række skoler, med det formål at finde 

ud af hvor meget god eller dårlig indeklima påvirker eleverne i folkeskolerne.   
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2. Analyse af problemet 

2.1 Problemafgrænsning 
For at afgrænse vores fokusområde, har vi valgt at have fokus på folkeskoler. Det har vi gjort fordi vi mener, 

at der her kan gøres den største forskel, da det er vigtigt at børn i folkeskolen får sig en god grundviden. 

Det er dermed vigtigt at deres indlæringsevne forbliver god igennem dagen. 

 

2.2 Problemtræ 

 

 

2.3 Problemformulering 
Ud fra vores problemtræ og afgrænsning af problemet, er vi nået frem til følgende problemstilling: 

 Hvordan påvirker forhøjede CO2-koncentrationer børnenes indlæring? 

 Hvordan sikrer man den mest optimale trivsel for børn, når man ser på indeklimaet i folkeskoler? 

o Hvordan kan man sikre, at indeklimaet er acceptabelt igennem skoledagen? 

o Hvordan mindsker man koncentrationsbesvær og hovedpine? 
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3. Undersøgelse af indeklimaet 
Helt overordnet skal der, i henhold til bygningsreglementet 2015, i undervisningsrum i skoler ventileres 

med ventilationsanlæg.  

I lokalerne må koncentrationen af CO2 i indeluften ikke overstige 0,1% i længere perioder. Indblæsning af 

udeluft og udsugning skal være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m2 etageareal.1 

Men da mange skoler er bygget for flere år tilbage, er det langt fra alle skoler, der overholder disse krav. 

Der dog krav til at børneinstitutioner, der er væsentlig ombygget efter 1995, skal have et luftskifte ca. tre 

gange i timen.2 

Typiske årsager til et dårligt indeklima kan være forkert temperatur og træk, dårlig luftkvalitet, fugt, 

mikroorganismer og dårlige lyd- og lysforhold. 

Et dårligt indeklima kan lede til at brugere af lokalerne oplever gener såsom hovedpine og træthed.  

Arbejdstilsynet har en række anbefalinger til hvilke kriterier der er for et passende indeklima: 

 Temperatur på 20-22 °C 

 Lufthastighed på under 0,15 m/s (træk) 

 God rengøring for at minimere støv i luften 

 Undgå kondens og skimmelvækst 

 Holde ventilationsanlæg rene, så der ikke opstår bakterievækst i anlægget 

 Behagelig belysning i henhold til rummet benyttelse 

 Minimal støj fra naborum og udefra 

 Luftfugtighed på 25-60% 

 CO2 indhold på under 0,1%2 

Ikke alle af disse krav kan uden videre opfyldes på ældre skoler. Visse problemer er rent 

konstruktionsmæssigt og vil kræve renovering af undervisningsrummet. Dog kan forhold såsom 

temperatur, belysning, rengøring og CO2-indhold forbedres uden at skulle lave alt for mange dyre 

ændringer. 

Flere undersøgelser viser, at bedre ventilation og mere moderate temperaturer i skolerne vil kunne øge 

trivslen og præstationerne, samtidig med at mindske sygefraværet.3 

3.1 Ergonomiske forhold 
Ser man på indeklima fra et ergonomisk synspunkt, er det vigtigt at visse foranstaltninger er optimale. Et 

godt indeklima med ren luft, optimale arbejdsforhold og god indretning, vil have en positiv indflydelse på 

menneskets velbefindende, og ens ydeevne vil blive optimeret betydeligt. Derimod kan et dårligt indeklima, 

såsom dårlig temperaturforhold, dårlige arbejdsstillinger, dårlig belysning i lokaler og dårlig luft medfører 

koncentrationsbesvær, mindske indlæring og føre til generel ubehag. 

For det mest optimale indeklima, rådes det at temperaturen er omkring de 20-22 grader. Lokalet man 

befinder sig i skal være rydeligt og rengjort. Der skal luftes ud, så luften i rummet er friskt og ren. Ydermere 

                                                            
1 Bygningsreglementet 2015, Kap. 6.3.1.3, Stk. 2 (11-03-16) 
2 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-1-2-indeklima (11-03-16) 
3 http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/produktivitet/6_10 (11-03-16) 

http://bygningsreglementet.dk/br10_05_id146/0/42
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-1-2-indeklima
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/produktivitet/6_10
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skal stole og borde tilpasses til den enkelte som befinder sig i lokalet. Belysningen i lokalet er en betydelig 

faktor når man snakker om indeklima. Man ser på om det er kunstigt eller naturligt lys der er i rummet, og 

om dette er tilpasset arbejdedes art. For dårlig belysning i et lokale kan resultere i gener som træthed, 

synsbesvær og hovedpine. Der skal i rummet være fokus på lyd, akustik på støj, alt sammen som kan være 

med til at øge hovedpine, træthed og/eller koncentrationsbesvær hos den enkelte.4   

Et optimalt ergonomisk arbejdsmiljø, kan være med til at mindske risikoen for, at du får ondt i arme, nakke, 

skuldre og/eller ryg. Der er i den forbindelse udarbejdet forskellige råd til, hvordan man kan være med til at 

mindske dette: 

Man skal variere sine sidestillinger, så kroppen kommer i bevægelse selvom man sidder på en stol det 

meste af dagen. 

Man skal have fokus på, kun at bruge ryglænet, når der er behov for at aflaste ryggen. 

Man skal huske at holde pauser og man skal rejse sig jævnligt og bevæge sig rundt i løbet af dagen. 

Både bordplade og bordhøjde skal indstilles så dette passer til netop din kropsbygning og kropshøjde. 

For at undgå ergonomiske belastninger skal man desuden være opmærksom på risikofaktorer såsom: 

Fysisk inaktivitet hvor indeklimaet og arbejdsmiljøet ikke er optimal. 

Storrumskontor hvor flere mennesker arbejder i samme lokale. F.eks. i et klasselokale, hvor der stilles store 

krav det både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. I et lokale med flere mennesker er der mere at tage 

hensyn til, og mere man skal være opmærksom på. Dette kan også være med til påvirke ens 

koncentrationsevne.5 

3.2 Hvordan påvirker dårligt indeklima kroppen?  
De symptomer der findes ved dårligt indeklima kan være irritation i slimhinderne i f.eks. øjne, næse, svælg 

eller huden.  

Sygdomme der er forårsaget af dårligt indeklima, er luftvejsproblemer, som f.eks. luftvejsinfektion. 

Luftvejsinfektion skyldes, at skadelige mikroorganismer slipper igennem luftrøret og ned i lungerne til 

alveolerne.   

Andre risici ved dårlig indeklima er at luftbårne bakterier og vira kan smitte mellem mennesker uden fysisk 

kontakt f.eks. forkølelse, ondt i halsen og mellemørebetændelse.  

Derudover medfører dårligt indeklima ofte, at der ikke er så meget ilt i rummet, hvilket gør, at der 

kommer for meget CO2, som er et affaldsstof for kroppen, ned i lungerne i stedet for O2. Kroppen 

behandler CO2’en på samme måde som O2, hvilket betyder at CO2 bliver sendt rundt i blodet, og 

kroppens organer får ikke den nødvendige mængde ilt. 

                                                            
4 http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/indeklima/ (11/03/16) 
5 Indeklima i skoler, FOA: www.foa.dk/~/media/C11147E6996B45C0B31A6C77D29C0836.ashx (11/03/16) 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/indeklima/
http://www.foa.dk/~/media/C11147E6996B45C0B31A6C77D29C0836.ashx
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4. Idéfase 

4.1 målgruppe 
I denne opgave har vi valgt, at målrette vores produkt mod folkeskoler. Mere præcist har vi valgt 

folkeskoler, der er af ældre opførselsdato, fordi vi ud fra vores spørgeskema kunne se, at der her var de 

største problemer.  

Produktet vil senere hen muligvis også kunne henvende sig til andre målgrupper, men ved folkeskolerne 

mener vi, at man vil kunne gøre den største forskel. 

4.2 krav til produkt 
Vi er noget frem til, at vores produkt skal kunne følgende: 

Vores produkt skal… 

 Hjælpe til at mindske gener og sygefravær hos lærer og elever  

 Være nemt at bruge 

 Give forslag til aktiviteter eller handlinger 

 Ikke være for dyrt 

 Optimere indlæring for elever 

 Gøre skoledagen bedre 

4.3 Idégenerering 

4.3.1 Produkt 1 

 

Produktet er en lille boks, hvor sensorer sidder i. Boksen sættes 

fast på bagsiden af bærbarens skærm med en klemme. Ledningen 

er en standard USB-mikroUSB, som kan skiftes ud hvis den bliver 

beskadiget.  

På bærbaren bliver installeret et program, der modtager data fra 

sensorerne. Programmet skal være diskret og kun give advarsler 

ved forhold der er over grænseniveauerne. I disse tilfælde skal 

programmet give forslag til aktiviteter, som eleverne kan lave for 

at blive friske igen. 

Forslagene skal variere fra gang til gang, så det ikke bliver for 

monotont.  

Ved eksempelvis præsentationer, skal det være muligt at pause 

programmet midlertidigt, så det ikke distraherer.  
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4.3.2 Produkt 2 

 

Produktet er en boks, der sidder på væggen i klasselokalet, som læreren 

har udsyn til. Den viser temperatur, luftfugtigheden og CO2-niveauet i 

rummet. Alt efter værdierne, skal displayet gå fra grønt til rødt, for at 

gøre lærere og elever opmærksomme på evt. problemer. 

 

 

 

 

 

4.3.3 Produkt 3 

 

Produktet minder meget om produkt 1. 

Denne boks er dog fladere, og er tiltænkt at 

den evt. permanent kan sættes bag på en 

bærbar. Ledningen kan her opbevares i en 

rille, der går rundt om boksen. Den kunne evt. 

også laves med bluetooth som forbindelse, 

men det ville kræve at der en gang imellem 

skal skiftes batterier.  

Programmet på den bærbare er ligesom 

produkt 1 
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4.3.4 Produkt 4 

 

Produktet er en boks, som sidder placeret i klasselokalet 

med en strømforsyning. Kontakten til den bærbare 

computer sker ved enten Wifi eller bluetooth. 

Programmet på bærbaren er ligesom produkt 1. Klikker 

man på et lille vindue, åbnes programmet op så alle 

eleverne kan se hvilken aktivitet, der skal laves.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Valgte idé 
Ud fra vores ideer, har vi lavet nedenstående skema, for at vurdere produkterne ud fra de krav, som vi har 

sat. Ud fra kravene har vi givet dem en vægtning, og derefter scoret produkterne alt efter deres estimerede 

opfyldelse.  

  Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4     

Krav P F K P F K P F K P F K     1-10 

Mindske gener og sygefravær 8 9 72 5 9 45 8 9 72 8 9 72    9 

Brugervenlighed 3 5 15 10 5 50 5 5 25 8 5 40    5 

Forslag til aktiviteter 10 10 100 0 10 0 10 10 100 10 10 100    10 

Pris 6 6 36 5 6 30 5 6 30 4 6 24    6 

Optimere indlæring 8 9 72 5 9 45 8 9 72 8 9 72    9 

Bedre skoledage 8 7 56 5 7 35 8 7 56 8 7 56    7 

                 

                 

 351 205 355 364     
Tabel 1: Vægtning af de forskellige produkter mod hinanden 

Ud fra skemaet vinder produkt 4, som er det produkt, hvor sensorerne fast sidder placeret i klasselokalet. 

Det vinder over de andre primært på grund af brugervenligheden, da man ikke skal huske at have 

produktet med sig, eller skal til at koble det til.  
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5. Økonomi 
Produktet skal udvikles i samarbejde med en producent af CO2-målere, så vi sikrer os at det kan arbejde 

sammen.  

I kraft af dette samarbejde, kunne sælge produktet som en pakkeløsning med måleren. Idet at målerne 

engang imellem skal kalibreres, kunne man sælge produktet med en abonnementsordning, hvor man med 

jævnligt mellemrum sikrer, at de kalibreres.  

Når produktet er solgt skal skolens system også inkorporeres i dette, så man kan få et overblik over 

rummenes situation og ikke kun et øjebliksbillede. Ellers kunne dette også etableres på en ekstern server. 

5.1 Business Model Canvas 
Ud fra ”Business Model Canvas”-modellen har vi udarbejdet følgende punkter: 

Key partners: Producenter, leverandører og brugere. 

Key Activities: Kontakt til folkeskoler, kontakt til producenter, indkøb af produkt, salg og promovering af 

produkt. 

Value Propositions: Hjemmeside og demoer til præsentation af produkt, bedre indeklima. 

Customer Relationships: Service, troværdighed, brugerens trivsel er i fokus. 

Customer Segment: Lærer, ældre skoler og institutioner, elever.  

Key Resources: Programkode.  

Distribution Channels: Oplæg for både producenter og brugere om produktet, reklame af produktet. 

Cost Structure: Køb af Co2 målere 

Revenue Streams: Forskellige abonnementer alt efter hvor produktet skal hen 

  

6. Produktudvikling 
Det valgte produkt består af en sensor, der skal sættes op i klasselokalerne, og et program, som skal 

installeres på lærerens computer.  

Sensoren skal være i stand til at måle ting som kuldioxid i luften, temperatur og eksempelvis den relative 

fugtighed. Denne sensor er koblet til skolens Wi-Fi og rapporterer ind til en hjemmeside. Dette kunne 

fungere ved at hvert lokale har en fil på serveren, som sensorerne ændrer i hver gang de modtager data. På 

skolens hjemmeside kan der eksempelvis plottes en graf ud fra de data som bliver modtaget.  

Disse data bliver hentet ned af programmet på lærerens computer, som advarer ved forhold, der ikke er 

optimale og foreslår en aktivitet for at få børnene i gang.  
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Vi vil fokusere på, at lave programmet, da man allerede kan få CO2-målere. Det vigtigste ved vores produkt 

er derfor at udvikle programmet, som kan gøre brug af dataene, og give brugeren mulighed for at handle 

på. 

6.1 Anvendelsesområde 
Produktet anvendes af skoler, hvor bygninger er af ældre dato og hvor mekanisk ventilation ikke 

umiddelbart er en mulighed.  

Her anvendes programmet af lærerne i klasserne, for at holde børnenes indlæringsevne optimal.  

 

6.2 Opbygning 
Programmet er lavet som et program, der ligger i system bakken. Programmet starter der og vil – så længe 

indeklimaet er acceptabelt – forblive gemt dernede.  

Vindue 1 

Åbner man programmet, får man et lille vindue frem. Her får man information fra sensoren i lokalet vist, og 

man kan samtidig også her vælge hvilket lokale man er i. data er både vist som tal og som en bar. 

En senere udvikling af programmet kunne evt. hente lærerens skema ind og bruge lokale-numrene fra 

dette, alt efter hvordan skolens skemaplanlægning er bygget op.  

Programmet henter data fra ’sensoren’, som i dette tilfælde er en tabel, med et tidsinterval som kunne 

ligge imellem 10-60 sekunder.  

Vindue 2 

Hvis indeklimaet bliver for dårligt (> 1000 ppm CO2), åbnes et nyt vindue, hvor der vises en aktivitet som 

eleverne kan foretage sig samtidig med at vinduerne åbnes. 

Aktiviteterne bliver valgt tilfældigt fra en tabel. Vinduet kan maksimeres til fuld skærm, hvis skærmen vises 

på en projektor og man vil have eleverne til at se det. 

Har man imidlertid travlt kan man vælge, at skjule vinduet i et interval på 1-15 minutter.  

Klikker man i bunden på dette vindue, begynder timeren at tælle ned fra den tid, som er indtastet i feltet 

ovenfor. Den anbefalede minimumstid er 30 sekunder.   

Højre-klikker man på ikonet i system bakken får man en menu frem. Her kan man vælge at: 

 

Program 

 

Sensor 

 

Server 

 

Bruger 

Figur 1: Dataenes vej fra sensor til brugeren 
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 Vise vindue 1 

 Skjule aktivitetsvinduet under PowerPoint fremlæggelser 

 Gå til skolens hjemmeside, hvor data for lokalet er opsummeret i en graf. 

 Lukke programmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Aktiviteter 
Nedenstående er nogle forslag til, hvad brugeren kan foretage sig, hvis indeklimaet ikke er optimalt. Disse 

har til formål, at få eleverne til at vågne op og blive klar til at modtage undervisning igen.  

Da det nemt kunne blive gentagende, med disse ti øvelser er det i programmet muligt blot at tilføje nye 

aktiviteter til databasen. Herved bliver de automatisk inkluderet og trukket ud uden at koden skal ændres. 

1. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Hvor de skal have fokus på at strække hele kroppen ud. 

2. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Hvor de skal gå forbi så mange klassekammerater som 

muligt. 

3. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at finde en klassekammerat der har fødselsdag i 

samme måned som dem selv. 

4. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at finde sammen med en der har spist det samme til 

morgenmad som dem selv. 

5. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at finde en der har samme hobby som en selv. 

6. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at komme ud på gulvet og lave vindmøller. 

7. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at alle kommer ud af klasselokalet og ind på deres 

pladser igen. 

8. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30. sek. Hvor de alle skal rejse sig op og ryste begge ben og 

begge arme. 

9. Åben vinduet i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at lave englehop. 

10. Åben vinduerne i 30 sek. Eleverne har nu 30 sek. Til at gå hele klasselokalet igennem, blandt de andre 

klassekammerater.  
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Formålet med disse aktiviteter er, at eleverne får mulighed for at komme op og bevæge sig samtidig med at 

de får frisk luft. Når kroppen kommer i bevægelse og hjernen kommer på arbejde, kan det være med til at 

skabe mere energi og opmærksomhed.  

 

7. Konklusion 
Igennem denne opgave har vi dokumenteret at forhøjede koncentrationer af kuldioxid kan påvirke børns 

indlæring. Faktisk kan et godt indeklima forbedre elevers præstation med 7% i deres test resultater.  

Ydermere har vi igennem denne opgave, kommet frem til at man ved at lave nogle aktiviteter med børnene 

kan øge deres kognitive funktioner og bibeholde trivslen igennem dagen. For at sikre et godt indeklima, er 

det vigtigt at ventilationsanlæg i bygningen fungerer som det skal eller, at der luftes ud i klasserne efter 

behov. Men vigtigt er også andre faktorer såsom lyd, lys og temperatur. Hvis man kan sikre, indeklimaet i 

klasselokalerne er godt vil man med stor sandsynlighed også fjerne nogle af de effekter som følger med det 

dårlige indeklima, såsom koncentrationsbesvær, hovedpine og allergiske symptomer.  

Vores produkt er i denne opgave afgrænset med folkeskoler som målgruppe, men det kunne senere hen 

videreudvikles til at kunne anvendes på videregående uddannelser og kontorer ved nogle relativt få 

ændringer.  
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