NOTAT

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ SKOVLUNDE S KOLE NORD
I dette notat beskrives den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført på
Skovlunde Skole Nord i forbindelse med EUDP-projektet Skolerenovering i en
helhed. De vigtigste resultater og konklusioner om hvad vi har lært præsenteres. Notatet er tænkt som et middel til at kommunikere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til deltagerne i projektet, med henblik på at kunne foretage en fælles analyse af de forskellige indsamlede resultater og erfaringer.
Tak til alle som har hjulpet med gennemførelsen af undersøgelsen, herunder
personale og lærer på skolen og ikke mindst eleverne.

Formål
Det har været formålet at evaluere elevers og læreres oplevede indeklima, indeklimarelaterede symptomer på/uden for skolen og skolens faciliteter. Der blev
benyttet et kort spørgeskema til at afdække tilfredsheden med forskellige
aspekter ved indeklimaet, herunder temperatur, luftkvalitet, lys og lyd, og hvilke
indeklimarelaterede symptomer elever og lærer har, når de opholder sig på skolen og uden for skolen.
Det har været målet, at spørgeskemaet ikke blev for omfattende, dvs. at det kan
stå på én A4 side og kunne udfyldes på maksimalt 10 minutter.
Spørgeskemaet kan fx anvendes af skolens ledelse og rådgivere; før en renovering af skolen for at identificere, hvor der er behov for forbedringer og dermed
muligheder for at tilføre værdi i forbindelse med en renovering. Ligeledes kan
spørgeskemaet anvendes efter renoveringen for at dokumentere om de opstillede mål for indeklimaet er nået.

Baggrund
Indeklimaet er en kompleks størrelse, som rummer mange aspekter. Indeklimaparametrene kan opdeles i termiske forhold (fx lufttemperatur, strålingstemperatur, lufthastighed/træk og luftfugtighed), luftkvalitet (fx luftens indhold af gasser,
dampe, partikler og støv), visuelle forhold (fx lysstyrke, lysfarve, reflekser og
kontraster) og akustiske forhold (fx lydstyrke og efterklangstid).
De dele af indeklimaet som vi kan registrere med vores sanser benævnes i
nærværende projekt ”det oplevede indeklima”. Oplevet indeklima kan, som det
fysiske indeklima, opdeles i oplevelser i relation til temperatur, luftkvalitet, lys og
lyd. Disse forhold kan hver især opdeles i mere detaljerede beskrivelser af indeklimaoplevelser, fx kan temperaturforhold opdeles i om det er for varmt, for
koldt, eller om det trækker.
Mennesker kan opleve symptomer og gener pga. indeklimapåvirkninger af slimhinder i øjne, næse og svælg samt almene symptomer som tunghedsfornemmelse i hovedet, hovedpine, utilpashed og træthed. Disse symptomer kaldes
ofte sammenfattende for indeklimasyge eller sick building syndrome (SBS).
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Det er individuelt, hvordan mennesker oplever det samme indeklima, idet mennesker stiller forskellige kvalitetskrav til hver enkelt af de parametre, indeklimaet
består af. Kontekst spiller også ind. Er der fx tale om ophold i hjemmet eller på
en skole/arbejdsplads, og drejer det sig om aktiviteter som at sove eller arbejde.
Det kan derfor være vanskeligt at opretholde et indeklima, der kan tilfredsstille
alle hele tiden. Det betyder også, at hvis der skal drages konklusioner med generel værdi, så er det ikke tilstrækkeligt at spørge nogle få personer om deres
oplevelser af indeklimaet, men at der er behov for at inddrage et større antal
personer.
Det oplevede indeklima har stor betydning i sig selv, men det er vigtigt at holde
sig for øje, at et godt oplevet indeklima ikke nødvendigvis er det samme som et
sundt indeklima. For eksempel kan nogle sundhedsskadelige stoffer ikke lugtes.
Det anbefales derfor, at supplere målinger af det oplevede indeklima med målinger der kan afklare om der er potentielt sundhedsskadelige stoffer på skolen.

Metode
I projektet er udviklet et spørgeskema, som tager udgangspunkt i en tidligere
spørgeskemaundersøgelse. Konkret er der tale om en variant af et spørgeskema benyttet i forbindelse med ASHRAE Research Project 1624-RP Effective
Energy-efficient Classroom Ventilation for Temperate Zones (Toftum og Wargocki, 2017). Dette spørgeskema er baseret på glade/sure smileyer, som der er
erfaring med er anvendelige blandt skolebørn, når deres oplevede indeklima
skal evalueres. Spørgeskemaet er blevet modificeret og spørgsmål tilføjet ud fra
erfaringer og ønsker fra projektets deltagende parter AAU/SBi og Cowi (tidl.
Bascon). Udvælgelsen af hvilke spørgsmål spørgeskemaet skulle indeholde, foregik ved drøftelser blandt de deltagende parter med hensyntagen til hvilke indeklimarelaterede problemer, der typisk optræder på skoler. Spørgeskemaet afdækker tilfredsheden med forskellige aspekter ved indeklimaet, herunder temperatur, luftkvalitet, lys og lyd, og hvilke indeklimarelaterede symptomer elever
og lærer har, når de opholder sig på skolen og uden for skolen. Der blev desuden inkluderet spørgsmål om skolens faciliteter. Parametrene blev gradueret
ved hjælp af positive eller negative smileyer. Ved udvælgelsen af spørgsmål,
har det været vigtigt at spørgeskemaet ikke blev for omfattende og målet har
været, at det ikke må fylde mere end en A4 side (begge sider), og at det skal
kunne besvares på maksimalt 10 minutter.
Spørgeskemaet til lærer og elever fremgår af Bilag 1 og 2. I Bilag 3 er vist et eksempel på et følgebrev til lærerne hvor de bliver bedt om at udlevere og indsamle spørgeskemaerne bland eleverne.
Spørgeskemaerne blev sammen med følgebrevet afleveret til klasselærerne for
elever i 4. til 9. klasse. Det blev vurderet, at yngre elever ikke i tilstrækkelig grad
ville være i stand til at forstå spørgsmålene og dermed give brugbare svar.
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført af fire omgange på forskellige
årstider, sommer (maj 2016) og vinter (december 2016, marts 2017 og december 2017). Tabel 1 opsummerer perioderne for dataindsamling, hvem spørgeskemaerne blev uddelt til, og hvor mange der har svaret. Lokalerne 15, 16, 20
og 21 benyttes af de samme elever for de tre første runder. Lokalerne der for
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december 2016 og december 2017 er markeret med fed skrift indgår i sammenligningen af besvarelser før og efter at den endelige centrale mekaniske ventilationsløsning blev installeret.
Tabel 1. De fire runder hvor indsamling af spørgeskemadata foregik. I tabellen er vist lokalenummer/klassebetegnelse og tallet i parentes angiver antallet af besvarelser fra elever i den pågældende klasse. For runde
2 og 4 er de syv lokaler/klasser der indgår i sammenligningen af besvarelser før og efter at den endelige
centrale ventilationsløsning blev installeret markeret med fed skrift.

Runde 1
Maj 2016
Sommer
25.5.-31.5.
Uge 21-22
24/4A (19)
23/4B (15)
15/5A (17)
16/5B (14)
12/6A (19)
11/6B (18)
18/7A (11)
21/8A (17)
20/8B (16)
13/9A (22)

Runde 2
December 2016
Vinter "før"
9.12.-19.12.
Uge 49-51
11/5A (16)
14/5B (14)
15/6A (12)
16/6B (16)
18/7A (18)
12/7B (20)
13/8X (16)
21/9A (15)
20/9B (12)

Runde 3
Marts 2017
Vinter "efter"
8.3.-21.3.
Uge 10-12
11/5A (18)
14/5B (0)
15/6A (15)
16/6B (14)
18/7A (19)
12/7B (22)
13/8X (25)
21/9A (14)
20/9B (13)

Runde 4
December 2017
Vinter
24.11.-14.12.
Uge 47 -50
16/5X (14)
15(24)/5Y (16)
11/6A (16)
14/6B (18)
12/7A (21)
20/7B (16)
18/8A (20)
21/8B (20)
13/9X (25)

Resultater og diskussion
I det følgende fremhæves de vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, først for skolen som helhed og derefter for de relevante klasselokaler, hvor
der er foretaget interventioner. I runde 2 og 3 (vinter) har fokus været på klasserne på overgangen.
Resultaterne præsenteres som edderkoppespind, som illustreret i nedenstående figur. Den sureste smiley har værdien -2 og den gladeste smiley har værdien 2. Den sorte linje viser overgangen mellem den positive og negative bedømmelse, svarende til den ligeglade smiley med værdien 0. Spindelvævet viser således, at jo tættere på midten et punkt ligger, jo mere utilfredse er eleverne/lærerne med den pågældende parameter.
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Skolen som helhed
Ved at inkludere alle elevernes/lærernes svar på spørgeskemaet kan det oplevede indeklima, indeklimarelaterede symptomer på/uden for skolen og skolens
faciliteter/områder vurderes for skolen generelt.
Oplevet indeklima
Eleverne og lærerne har svaret på hvordan de har oplevet en række indeklimarelaterede forhold i klasselokalet i den sidste uges tid, se Bilag 1 og 2 for den
fulde formulering.

Indeklima, alle elever, runde 1-3

-2

-1

0

1

2

Varmt
Lampe styring

2

Koldt

1,5
1

Lamper - kvalitet og styrke

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5
-1

Runde 1, alle elever, maj 2016
-1,5
Dagslys

Runde 2, alle elever, december 2016
Frisk luft

-2

Runde 3, alle elever, marts 2017
"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

Det ses bl.a., at eleverne oplever at der er varmt (-1) om sommeren (runde 1 i
maj). Generelt over året er luftkvaliteten (udtrykt ved: lugt og frisk og tør luft) og
støj (udtrykt ved: ro i klassen og støj) på den negative side på skalaen eller i
bedste fald lige omkring ”0” (overgangen mellem det positive og negative) på
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skalaen. På den positive side ligger at høre læren, se smartboard/tavle, dagslysforhold og lyset fra lamper.

Indeklima, lærere, runde 1-3

-2

-1

0

1

2

Varmt
2

Lampe styring

Koldt

1,5
1

Lamper - kvalitet og styrke

Træk
0,5
0
-0,5

Skarpt sollys

Svingende temp.
-1
Runde 1, maj 2016
-1,5

Runde 2, december 2016
Runde 3, marts 2017

-2

Dagslys

Frisk luft

Se elevernes ansigter

"0"

Lugt

Høre elever

Tør luft
Støj

Ro i klassen

På baggrund af elevernes og lærernes bedømmelser af indeklimaforholdene på
skolen, anbefales det at fokusere på at sænke temperaturen om sommeren, forbedre den oplevede luftkvalitet ved øget ventilation og reducere støjen i klassen. Det er dog væsentligt at tilføje, at udfordringer og ønsker kan variere klasserne imellem.
Symptomer på skolen/udenfor skolen
Eleverne har svaret på spørgsmål om, hvordan de har haft det den sidste uges
tid på skolen og uden for skolen med hensyn til en række indeklimarelaterede
symptomer. Det er iøjnefaldende, at eleverne føler sig trætte.
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Af figuren fremgår det, at der ikke er forskel af betydning på elevernes besvarelser ved de tre spørgeskemarunder (tidspunkter på året). Derfor slås data fra de
tre runder sammen for at vise det generelle billede af forskellen mellem bedømmelserne af indeklimarelaterede symptomer ”på skolen” og ”uden for skolen”.

Eleverne oplever de indeklimarelaterede symptomer på den positive side af
skalaen både på skolen og uden for skolen, men med dårligere bedømmelser
på skolen.
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Faciliteter og områder på skolen
Eleverne og lærerne har i spørgeskemaet svaret på, om de kan lide faciliteter/arealer på skolen. Eleverne og lærerne er generelt ikke begejstrede for faciliteterne (udearealer, gangarealer, toiletfaciliteter og faglokaler). Specielt skolens
toiletfaciliteter er de ikke glade for (-1).

Alle elever, faciliteter og områder
Udeareal
2

-2

1,5

-1

0

1

2

1
0,5
0
-0,5

-1
-1,5
Faglokaler

Gangareal

-2

Runde 1, maj 2016
Runde 2, december 2016
Runde 3, marts 2017
Toiletfaciliteter

"0"

Lærere, faciliteter og områder
Udeareal
2

-2

1,5

-1

0

1

2

1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
Faglokaler

Gangareal

-2

Runde 1, maj 2016
Runde 2, december 2016
Runde 3, marts 2017

Toiletfaciliteter
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"0"

Skolen som helhed – med central ventilationsløsning
I dette afsnit vurderes betydningen af det centrale ventilationsanlæg for elevernes oplevede indeklima og indeklimarelaterede symptomer på/uden for skolen.
Det gøres ved at sammenholde spørgeskemasvar fra december 2017, hvor det
nye centrale mekaniske ventilationsanlæg er sat i drift, med svar fra samme periode ét år tidligere, dvs. december 2016, hvor der ikke var mekanisk ventilation
på skolen. I analysen indgår svar fra syv klasser, se tabel 1. Der er altså tale
om svar fra samme årstid, de samme lokaler og mange elever er de samme
(men for nogle i forskellige lokaler). Alle data slås sammen for at se på skolen
som en helhed med og uden den nye mekaniske ventilationsløsning.
Oplevet indeklima
Elevernes svar på hvordan de har oplevet en række indeklima-relaterede forhold i klasselokalet i den sidste uges tid før (Runde 2) og efter (Runde 4) der
blev installeret et centralt mekanisk ventilationsanlæg. Se Bilag 1 og 2 for den
fulde formulering af spørgsmålene.

Indeklima, alle elever, runde 2 og 4
Lampe styring

Varmt
2

-2

-1

0

1

2

Koldt

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5
-1
-1,5

Dagslys

Frisk luft

-2

Se Tavle

Lugt

Runde 2, december 2016
Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen

Runde 4, december 2017

"0"

Støj

Af figuren fremgår det, at der ikke er den store forskel mellem elevernes besvarelser ved de to runder, dog er der en tendens til at det oplevede indeklima er
blevet lidt bedre. I forhold til at der er installeret mekanisk ventilation på skolen,
så er det interessant at se, at eleverne oplevede at luftkvaliteten (udtrykt ved
om luften: var frisk, lugtede dårligt og var tør) er blevet lidt bedre. Dog falder bedømmelserne stadig lige omkring ”0” (overgangen mellem det positive og negative) på skalaen. Der er også en tendens til at lysforholdene er blevet bedre.
Støjforholdene (udtrykt ved om: der er ro i klassen og støj og om man kan høre
læren) er uforandret.
Symptomer på skolen/udenfor skolen
Eleverne har svaret på spørgsmål om, hvordan de har haft det den sidste uges
tid på skolen og uden for skolen med hensyn til en række indeklimarelaterede
symptomer.
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Alle elever, på skolen-udenfor skolen

-2

-1

0

1

2

Sidste uge på skolen
2

Sovet hvordan?

Ånde på skolen

1,5
1

Deltage i fritidsaktiviteter

Ondt i hovedet på skolen

0,5
0

Tid til at slappe af udenfor skolen

Tørre øjne på skolen

-0,5
-1
-1,5

Min hals udenfor skolen

Min hals på skolen

-2

Tørre øjne udenfor skolen

Koncentration - skolen

Ondt i hovedet uden for skolen

Runde 2, december 2016
Runde 4, december 2017
"0"

Træt - skolen

Ånde udenfor skolen

Lyst til at lære på skolen
Sidste uge udenfor skolen

Af figuren fremgår det, at der ikke er den store forskel mellem elevernes besvarelser ved de to runder, dog er der en tendens til at bedømmelserne af de indeklimarelaterede symptomer er blevet lidt bedre. Det er iøjnefaldende, at eleverne føler sig trætte.
De to følgende figurer tydeliggør forskellen mellem bedømmelserne af indeklimarelaterede symptomer ”på skolen” og ”uden for skolen” for henholdsvis situationen før og efter at det centrale mekaniske ventilationsanlæg blev installeret.

Elever, på skolen/udenfor skolen, før central ventilation

Sidste uge, fantastisk-elendig
2
1,5

-2

1

-1

0

1

0,5
0
-0,5

Min hals

Ånde frit

-1
-1,5
-2

På skolen
Udenfor skolen
"0"
Tørre øjne

Ondt i hovedet
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2

Elever, på skolen/udenfor skolen, med central ventilation

Sidste uge, fantastisk-elendig
2
1,5

-2

1

-1

0

1

2

0,5
0
-0,5

Min hals

Ånde frit

-1
-1,5
-2

På skolen
Uden for skolen
"0"
Tørre øjne

Ondt i hovedet

Det er tydeligt, at eleverne både før og efter installationen af det centrale ventilationsanlæg oplever de indeklimarelaterede symptomer på den positive side af
skalaen både på skolen og uden for skolen, men med klart dårligere bedømmelser på skolen. At der ikke er den store forskel på elevernes oplevede symptomer før og efter installationen af det centrale ventilationsanlæg fremgår af nedenstående figur.

Elever, på skolen med/uden central ventilation

Sidste uge, fantastisk-elendig
2
1,5

-2

1

-1

0

1

2

0,5
0
-0,5

Min hals

Ånde frit

-1
-1,5

På skolen, med centralt
mekanisk ventilationsanlæg
På skolen, uden
ventilationsanlæg
"0"

-2

Tørre øjne

Ondt i hovedet

Som det fremgår, så er det ikke de store forbedringer af det oplevede indeklima
der kan konstateres efter installationen af det centrale mekaniske ventilationsanlæg. Der er dog indikationer på forbedringer. Det kan dog ikke forventes, at
ventilation alene løser alle problemer ifht. luftkvalitet. For virkelig at forbedre
den oplevede luftkvalitet, så er det også nødvendigt at se på og reducere forureningskilderne i klasselokalerne.
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Udvalgte lokaler
I det følgende vises udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen for de
fire klasselokaler (lokale 11, 12, 13 og 15), hvor forskellige interventioner blev
foretaget og et lokale (lokale 16), der fungerer som referencelokale (der er ikke
foretaget ændringer i dette lokale).
De fire lokaler er:
Lokale 11: Hybrid-ventilation og LED-belysning
Lokale 12: Vinduesåbnere med manuelt tryk
Lokale 13: Adfærdspåvirkning
Lokale 15: Decentral ventilation med siveloft og LED-belysning
Lokale 16: Referencelokale
Placeringen af lokalerne på overgangen ses her:

Resultaterne for de indeklimarelaterede forhold i de enkelte lokaler vises i forhold til besvarelserne fra alle elever for alle lokalerne for at se, på hvilke punkter
det pågældende lokale skiller sig ud. Indeklimarelaterede symptomer vises for
de enkelte lokaler for de tre runder på skolen og uden for skolen.
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Lokale 11 – Hybrid-ventilation og LED-belysning
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede forhold i lokale 11 i den forgangne uge. Figuren viser alle
resultaterne for de tre spørgeskemarunder sammenholdt med besvarelserne fra
alle elever (4.-9. klasse):

Lokale 11 - Indeklima, alle data
Varmt
2

Lampe styring

-2 -1 0 1

Koldt

1,5
1

Lamper - kvalitet og styrke

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

Runde 2, 11/5A, før

-1,5
Dagslys

Runde 1, 11/6B
Runde 1, alle elever

-1

Frisk luft

-2

Runde 2, alle elever
Runde 3, 11/5A, efter
Runde 3, alle elever

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

"0"

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede symptomer på skolen og uden for skolen i den forgangne
uge, for klasselokale 11 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 11 - Symptomer, på skolen-udenfor skolen
Sovet hvordan?

Sidste uge på skolen
2

Ånde på skolen

1,5
Deltage i fritidsaktiviteter

1

Ondt i hovedet på skolen

0,5
Tid til at slappe af udenfor
skolen

0
Tørre øjne på skolen

-0,5
-1

Runde 1, 11/6B

-1,5
Min hals udenfor skolen

Min hals på skolen

-2

Runde 2, 11/5A, før
Runde 3, 11/5A, efter
"0"

Tørre øjne udenfor skolen

Koncentration - skolen

Ondt i hovedet uden for
skolen

Træt - skolen

Ånde udenfor skolen

Lyst til at lære på skolen
Sidste uge udenfor skolen

-2 -1 0 1

2

Figuren viser, at eleverne i lokale 11 i store træk oplevelser det samme, som
alle elever (se figur på s. 6) i gennemsnit oplever udenfor skolen. Der er en tendens til en lidt mere positiv oplevelse i forhold til tørre øjne på skolen for runde 1
både i forhold til alle elever og i forhold til runde 2 og 3 for lokale 11.
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Lokale 12 - Vinduesåbnere med manuelt tryk
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede forhold i lokale 12 i den forgangne uge. Figuren viser alle
resultaterne for de tre spørgeskemarunder sammenholdt med besvarelserne fra
alle elever (4.-9. klasse):

Lokale 12 - Indeklima, alle data
Varmt
2

Lampe styring

-2 -1 0 1

Koldt

1,5
1

Lamper - kvalitet og styrke

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

Runde 2, 12/7B, før

-1,5
Dagslys

Runde 1, 12/6A
Runde 1, alle elever

-1

Frisk luft

-2

Runde 2, alle elever
Runde 3, 12/7B, efter
Runde 3, alle elever

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

"0"

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede symptomer på skolen og uden for skolen i den forgangne
uge, for klasselokale 12 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 12 - Symptomer, på skolen-udenfor skolen
Sovet hvordan?

Sidste uge på skolen
2

Ånde på skolen

1,5

Deltage i fritidsaktiviteter

1

Ondt i hovedet på skolen

0,5
Tid til at slappe af udenfor
skolen

0
Tørre øjne på skolen

-0,5
-1

Runde 1, 12/6A

-1,5
Min hals udenfor skolen

Min hals på skolen

-2

Runde 2, 12/7B, før

Runde 3, 12/7B, efter
"0"

Tørre øjne udenfor skolen

Koncentration - skolen

Ondt i hovedet uden for
skolen

Træt - skolen

Ånde udenfor skolen

Lyst til at lære på skolen
Sidste uge udenfor skolen

-2 -1 0 1

2

Figuren viser, at eleverne i lokale 12 i store træk oplevelser det samme, som
alle elever (se figur på s. 6) i gennemsnit oplever udenfor skolen, dog med en
tendens til at runde 1 opleves bedre og runde 2 opleves dårligere. Der er en
tendens til en lidt mere positiv oplevelse af flere forhold på skolen for runde 1
både i forhold til alle elever og i forhold til runde 2 og 3 for lokale 12.
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Lokale 13 - Adfærdspåvirkning
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede forhold i lokale 13 i den forgangne uge. Figuren viser alle
resultaterne for de tre spørgeskemarunder sammenholdt med besvarelserne fra
alle elever (4.-9. klasse):

Lokale 13 - Indeklima, alle data
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

Runde 2, 13/8X, før

-1,5
Dagslys

Runde 1, 13/9A
Runde 1, alle elever

-1

Frisk luft

-2

Runde 2, alle elever
Runde 3, 13/8X, efter
Runde 3, alle elever

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

"0"

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

For overskuelighedens skyld, så er besvarelserne fra alle elever udeladt i figuren nedenfor der viser resultaterne for lokale 13 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 13 - Indeklima, runde 1-3
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

1,5

Lamper - kvalitet og styrke

1

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

-1

Runde 1, 13/9A

-1,5
Dagslys

Runde 2, 13/8X, før
Frisk luft

-2

Runde 3, 13/8X, efter
"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj
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Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede symptomer på skolen og uden for skolen i den forgangne
uge, for klasselokale 13 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 13 - Symptomer, på skolen-udenfor skolen
Sovet hvordan?

Sidste uge på skolen
2

Ånde på skolen

1,5
Deltage i fritidsaktiviteter

1

Ondt i hovedet på skolen

0,5
Tid til at slappe af udenfor
skolen

0
Tørre øjne på skolen

-0,5

-1

Runde 1, 13/9A

-1,5
Min hals udenfor skolen

Min hals på skolen

-2

Runde 2, 13/8X, før

Runde 3, 13/8X, efter
"0"

Tørre øjne udenfor skolen

Koncentration - skolen

Ondt i hovedet uden for
skolen

Træt - skolen

Ånde udenfor skolen

Lyst til at lære på skolen
Sidste uge udenfor skolen

-2 -1 0 1

2

Figuren viser, at eleverne i lokale 13 i store træk oplevelser det samme, som
alle elever (se figur på s. 6) i gennemsnit oplever udenfor skolen, dog med en
mindre positiv oplevelse for runde 2 af at have haft tid til at slappe af, deltage i
fritidsaktiviteter og sovet godt. Der er en tendens til en lidt mindre positiv oplevelse af at have ondt i hovedet, tørre øjne, koncentrere sig og føle sig træt for
runde 1 både i forhold til alle elever og i forhold til runde 2 og 3 for lokale 13.
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Lokale 15 - Decentral ventilation med siveloft og LED-belysning
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede forhold i lokale 15 i den forgangne uge. Figuren viser alle
resultaterne for de tre spørgeskemarunder sammenholdt med besvarelserne fra
alle elever (4.-9. klasse):

Lokale 15 - Indeklima, alle data
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

Runde 2, 15/6A, før

-1,5
Dagslys

Runde 1, 15/5A
Runde 1, alle elever

-1

Frisk luft

-2

Runde 2, alle elever
Runde 3, 15/6A, efter
Runde 3, alle elever

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

"0"

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

For overskuelighedens skyld, så er disse mange besvarelser nedenfor fordelt
på tre figurer, én for hver af de tre runder.
Elevernes svar på, hvordan de oplevede en række indeklimarelaterede forhold i
klasselokale 15 i den forgange uge, sammenholdt med besvarelserne fra alle
elever (4.-9. klasse) for spørgeskemarunde 1:

Lokale 15 - Indeklima, runde 1
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

2

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

Træk

0,5

0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5
-1

Runde 1, 15/5A

-1,5
Dagslys

Frisk luft

-2

Runde 1, alle elever

"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

Af figuren fremgår det at lokale 15 adskiller sig fra skolen som helhed (alle elever) ved, at indeklimaparametrene relateret til temperatur (varmt, koldt, træk og
svingende temperatur) og luftkvalitet (frisk luft, lugt og tør luft) bedømmes som
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værende bedre. Formålet med interventionen i lokale 15 var at forbedre luftkvaliteten og lysforholdene. I forhold til at demonstrere en forbedring havde det været ønskeligt at udgangspunktet havde været dårligere hvad angår luftkvalitet
(frisk luft, lugt og tør luft) og temperatur (varmt, koldt, træk og svingende temperatur). I lokale 15 var forholdene allerede relativt gode inden interventionen. Lokalet blev udvalgt på baggrund af andre kriterier end temperaturforhold og luftkvaliteten.
Elevernes svar på, hvordan de oplevede en række indeklimarelaterede forhold i
klasselokale 15 i den forgange uge, sammenholdt med besvarelserne fra alle
elever (4.-9. klasse) for spørgeskemarunde 2:

Lokale 15 - Indeklima, runde 2
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

2

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

Træk

0,5
0

Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

-1
Runde 2, 15/6A, før

-1,5
Dagslys

Frisk luft

-2

Runde 2, alle elever
"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen

Støj

Ved runde 2 er forskellene mere iøjnefaldende, da alle parametre, på nær lampestyring, er bedre i lokale 15 end på skolen som helhed. Resultaterne er fra før
anlæggene blev igangsat. Det positive resultatet for lokale 15 kan, ud over det
gode udgangspunkt (runde 1) være påvirket af, at forventningen om et bedre indeklima som følge af interventionen blev kommunikeret til eleverne i den pågældende klasse inden anlæggene blev idriftsat. Dette er uhensigtsmæssigt da det
kan være en kilde til bias, dvs. at resultatet kan være påvirket af hvad eleverne
og lærerne tror der er sket.
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Elevernes svar på, hvordan de oplevede en række indeklimarelaterede forhold i
klasselokale 15 i den forgange uge, sammenholdt med besvarelserne fra alle
elever (4.-9. klasse) for spørgeskemarunde 3:

Lokale 15 - Indeklima, runde 3
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

2

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5
-1

Runde 3, 15/6A, efter

-1,5
Dagslys

Frisk luft

-2

Runde 3, alle elever
"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

Ved runde 3, dvs. efter at anlæggene blev igangsat, er forskellene stadig iøjnefaldende, da de fleste parametre er bedre i lokale 15 end på skolen som helhed.
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede forhold i klasselokale 15 i den forgangne uge, for spørgeskemarunde 1, 2 og 3:

Lokale 15 - Indeklima, Runde 1-3
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

2

1,5

Lamper - kvalitet og styrke

1

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5
-1

Runde 1, 15/5A

-1,5
Dagslys

Runde 2, 15/6A, før
Frisk luft

-2

Runde 3, 15/6A, efter
"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

Figuren viser, at der er en årstidsvariation, fx at det er for varmt om sommeren
(runde1) hvilket ikke er tilfældet om vinteren. Det ses at kvaliteten og styrken af
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lyset fra lamperne og styringen af lamperne er forbedret. Der er ingen betydende ændringer for luftkvalitet (frisk luft, lugt og tør luft) og temperatur (varmt,
koldt, træk og svingende temperatur). Oplevelen af støj og ro i klassen ligger på
den lidt negative side, bortset fra under runde 2. Det er ikke til at afgøre, om det
skyldes bias under runde 2 pga. af forudgående positiv kommunikation om det
nye anlæg eller om det er pga. støj fra anlægget efter ibrugtagning (runde 3).
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede symptomer på skolen og uden for skolen i den forgangne
uge, for klasselokale 15 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 15 - Symptomer, på skolen-udenfor skolen
Sovet hvordan?

Sidste uge på skolen
2

Ånde på skolen

1,5
Deltage i fritidsaktiviteter

1

Ondt i hovedet på skolen

0,5
Tid til at slappe af udenfor
skolen

0
Tørre øjne på skolen

-0,5
-1

Runde 1, 15/5A

-1,5
Min hals udenfor skolen

Min hals på skolen

-2

Runde 2, 15/6A, før
Runde 3, 15/6A, efter
"0"

Tørre øjne udenfor skolen

Koncentration - skolen

Ondt i hovedet uden for
skolen

Træt - skolen

Ånde udenfor skolen

Lyst til at lære på skolen

Sidste uge udenfor skolen

-2 -1 0 1

2

Figuren viser, at eleverne i lokale 15 i store træk oplevelser det samme, som
alle elever (se figur på s. 6) i gennemsnit oplever udenfor skolen. Der er en tendens til en lidt mere positiv oplevelse på skolen af at kunne ånde frit, ondt i hovedet og koncentrere sig i forhold til alle elever.
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Lokale 16 – Referencelokale (specielt for lokale 15)
Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede forhold i lokale 16 i den forgangne uge. Figuren viser alle
resultaterne for de tre spørgeskemarunder sammenholdt med besvarelserne fra
alle elever (4.-9. klasse):

Lokale 16 - Indeklima, alle data
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5

Runde 2, 16/6B, før

-1,5
Dagslys

Runde 1, 16/5B
Runde 1, alle elever

-1

Frisk luft

-2

Runde 2. alle elever
Runde 3, 16/6B, efter
Runde 3, alle elever

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

"0"

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen
Støj

For overskuelighedens skyld, så er besvarelserne fra alle elever udeladt i figuren nedenfor der viser resultaterne for lokale 16 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 16 - Indeklima, runde 1-3
Lampe styring

Varmt
2

-2 -1 0 1

Koldt

1,5
Lamper - kvalitet og styrke

1

2

Træk

0,5
0
Skarpt sollys

Svingende temp.

-0,5
-1

Runde 1, 16/5B

-1,5
Dagslys

Runde 2, 16/6B, før
Frisk luft

-2

Runde 3, 16/6B, efter

"0"

Se Tavle

Lugt

Se smartboard

Tør luft

Høre læreren

Ro i klassen

Støj
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Figuren nedenfor illustrerer elevernes svar på, hvordan de oplevede en række
indeklimarelaterede symptomer på skolen og uden for skolen i den forgangne
uge, for klasselokale 16 for de tre spørgeskemarunder:

Lokale 16 - Symptomer, på skolen-udenfor skolen
Sovet hvordan?

Sidste uge på skolen
2

Ånde på skolen

1,5
Deltage i fritidsaktiviteter

1

Ondt i hovedet på skolen

0,5
Tid til at slappe af udenfor
skolen

0
Tørre øjne på skolen

-0,5
-1

Runde 1, 16/5B

-1,5
Min hals udenfor skolen

Min hals på skolen

-2

Runde 2, 16/6B, før
Runde 3, 16/6B, efter

"0"
Tørre øjne udenfor skolen

Koncentration - skolen

Ondt i hovedet uden for
skolen

Træt - skolen

Ånde udenfor skolen

Lyst til at lære på skolen
Sidste uge udenfor skolen

-2 -1 0 1

2

Figuren viser, at eleverne i lokale 16 i store træk oplevelser det samme, som
alle elever (se figur på s. 6) i gennemsnit oplever udenfor skolen. Der er en tendens til en lidt mere positiv oplevelse af at kunne ånde frit, ondt i hovedet og
hvordan halsen har det på skolen for runde 1 både i forhold til alle elever og i
forhold til runde 2 og 3 for lokale 16.

Konklusioner om hvad vi har lært
Om skolen
På baggrund af elevernes og lærernes bedømmelser af indeklimaforholdene på
skolen, anbefales det at fokusere på at sænke temperaturen om sommeren, forbedre den oplevede luftkvalitet ved øget ventilation og reducere støjen i klassen.
Eleverne oplever de indeklimarelaterede symptomer på den positive side af
skalaen både på skolen og udenfor skolen, men med dårligere bedømmelser på
skolen.
Elever og lærere kan ikke lide skolens toiletfaciliteter.

Om metodiske udfordringer
En skole er et komplekst og dynamisk miljø hvor det er svært at gennemføre
kontrollerede indeklimaforsøg med henblik på at opnå sikre konklusioner. I vores tilfælde er vi stødt på en række praktiske udfordringer:
• Der foregår forskellige aktiviteter i forskellige klasser og disse er ikke
nødvendigvis koordineret klasserne imellem. Det skal der tages hensyn

21

•

•
•

•
•

til ved gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse, fx så eleverne
har opholdt sig i det lokale der skal undersøges i den sidste uge, hvis
det er den periode der spørges om.
Ved undersøgelser der løber over en længere periode er der risiko for
at det ikke er de samme elever og lærere der er i lokalerne, fx før/efter
en sommerferie hvor eleverne rykker en klasse op. Det giver usikkerhed, når indeklimaforhold skal evalueres med fx ét års mellemrum, for
at eliminere effekten af årstid.
De forskellige klasser har forskellige regler/praksisser, fx om de skal ud
i frikvartererne.
Antallet af elever i klasserne kan variere meget, i denne undersøgelse
fra 16 til 27 elever. Det har betydning for vægtningen af resultaterne fx
ved sammenligninger mellem forskellige lokaler.
Der er forskel på orientering af vinduespartier i forskellige lokaler.
Der er forskel på den information der gives til elever i forskellige klasser.

De forskellige aktører i projektet har haft forskellige fokusområder og ønsker til
metodevalg, kommunikation og resultater. Det har for eksempel medført at de
forventede resultater blev kommunikeret til nogle elever inden en intervention
var trådt i kraft. Det medfører farer for bias når elever efterfølgende skal besvare spørgeskemaet og svarer ud fra hvad de tror spørgeren gerne vil høre.
I vores konkrete undersøgelse, var det fx forventet at den oplevede luftkvalitet
blev forbedret i lokale 15 pga. den øgede ventilation. Mulige forklaringer på, at
der ikke blev identificeret forbedringer kan skyldes to forhold. Lokale 15 havde
fra starten (runde 1) en relativ god luftkvalitet i forhold til skolen generelt. Det er
derfor ikke overraskende, at det er svært at identificere en forbedring, da den
oplevede luftkvalitet allerede er god fra start. Det havde været et bedre udgangspunkt for demonstrationsprojektet at installere tekniske løsninger til forbedring af luftkvaliteten i et lokale, hvor luftkvalitet var dårligere end skolen som
helhed. En anden forklaring på at der ikke kunne ses en klar forbedring i lokale
15 kan være bias, det forhold at elever og lærer fik at vide at der var foretaget
indeklima-forbedringer inden systemet var startet (det vi gerne ville betegne
som ”før-situationen”).
Der kan også være fare for, at elever/lærer trættes hvis de skal bruge meget tid
på en undersøgelse, fx når der inden for kort tid gennemføres både interview og
spørgeskemaundersøgelse.
Ovenstående uhensigtsmæssigheder betyder ikke at metoden med spørgeskemaundersøgelse blandt elever/lærer ikke kan anvendes, men at man blot i videst muligt omfang, skal undgå de nævnte faldgruber, så de bedst mulige forsøgsbetingelserne opnås.

Lidt om spørgeskemaet
Det er vigtigt, at overveje omfanget af spørgeskemaet og holde det så kort som
muligt. Undlad fx at stille flere spørgsmål end der efterfølgende er tid og ressourcer til at analysere og tage action på.
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Det er mest overkommeligt, tidsmæssigt og økonomisk at gennemføre spørgeskemaundersøgelser elektronisk, dvs. fx ved at udsende en e-mail med et link
og en adgangskode til spørgeskemaet på internettet. I praksis er erfaringen
dog, at dette ikke er en fremgangsmåde, som tilgodeser de muligheder lærer/elever har i klassen, hvorfor det kan være nødvendigt med spørgeskema på
papir.
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Bilag 1 – Spørgeskema til lærer
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Bilag 2 – Spørgeskema til elever

26

27

Bilag 3 – Eksempel på følgebrev brugt i forbindelse med uddeling af
spørgeskemaer i klassen
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