
Der findes ikke noget “quick-fix”, når det kommer til at skabe inspirerende 
læringsmiljøer, der motiverer eleverne til skolefagligt arbejde, og fremmer 
kreativitet, samarbejde og entreprenørskab. Men det betyder ikke, at der 
ikke kan foretages forandringer, der forbedrer læringsmiljøet og 
klasselokalet, uden at bygge skolen om.
Nedenfor har vi samlet nogle få enkle trin, der vil forbedre
læringsmiljøet, øge elevernes koncentrationsevne og motivation for
skolefaglig læring, samt øge elevernes almene velvære og trivsel i klassen.

8 LETTE TRIN TIL GLADERE ELEVER 
OG ET BEDRE LÆRINGSMILJØ

2. UNDGÅ KIRKEOPSTILLING

Den traditionelle bordopstilling skaber 
ikke læringsmiljøer, der fostrer dialog, 

samarbejde og fællesskab. Prøv at placere 
elevernes arbejdspladser langs væggen. 

Dette frigiver ikke kun gulvplads, men gør 
det også let for læreren at komme rundt til 

alle elever.
Ydermere skærmes eleverne for visuel støj, 

hvilket har positiv e�ekt på deres
fordybelsesevne.

1. KROPPEN BEVÆGER TANKEN

Lad eleverne indtage forskellige 
kropspositioner i løbet af undervisningen, 
når de føler behov for det. Lad dem lægge 

fødderne op på bordet, stå op, vippe på 
stolen, sidde på bordet, ligge på gulvet etc. 

Herved bliver de i stand til at fastholde 
koncentrationen i længere tid ad gangen.

4. MANGE RUM I RUMMET

Skab forskellige arbejdszoner i og uden om 
klassen. Disse skal designes til at kunne 

facilitere forskellige aktiviteter: læse, 
skrive, samtale, samarbejde, hvile,

konstruere, designe, etc. Dette øger 
muligheden for at di�erentiere 

undervisningen, og gør det lettere for 
eleven at læse rummets praksisideologi og 

arbejdsformer. 

3. UDSTIL, UDSTIL, UDSTIL

Tilrettelæg undervisningen i ALLE fag og 
på alle klassetrin, så eleverne arbejder 

sammen mod at skabe noget, der er 
håndgribeligt, meningsfuldt og af høj 

kvalitet. Og udstil det! Dette øger 
elevernes motivation for skolefagligt 

arbejde, styrker deres hukommelse og 
skaber ejerskab. Det øger samtidig 

rummenes æstetiske kvalitet og får skolen 
til at emme af læring.

6. SPIS IKKE HVOR DU ARBEJDER

At spise (frokost) i klasselokalet eller de 
øvrige undervisningslokaler har en negativ 

indvirkning på indeklimaet og 
luftkvaliteten. Samtidig øges mængden af 

snavs og skaber et uhygiejnisk 
læringsmiljø. Undersøgelser viser, at det 

generer eleverne.

5. LAD OVERTØJET BLIVE UDENFOR

Overtøj og udesko i 
undervisningslokalerne har en negativ 

e�ekt på luftkvaliteten og det generelle 
indeklima, hvilket sænker elevernes 
generelle velbefindende. Dermed får 
eleverne sværere ved at koncentrere 

sig og holde fokus.

8. BRUG INDESKO

Brug af indesko reducerer støjniveauet på 
skolen og bidrager derfor til en bedre

akustik. Yderligere nedsætter det 
mængden af snavs og skidt i rummene, og 

der skabes derved renere 
undervisningslokaler og en generel 

forbedring af indeklimaet.

At klasselokalet kun indeholder én type 
stol og ét type bord, har aldrig været en 
optimal indretning. Vi er ikke designet til 

at sidde i den samme position i mange 
timer ad gangen. Indret derfor 

klasselokalet med flere forskellige typer af 
borde og stole, som eleverne har lov til at 

skifte imellem.

7. BRUG FORSKELLIGE MØBLER
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