
Deltagelse i Masseeksperiment
som en fælles indsats i en kommune

Masseeksperiment 2021 er verdens største interventionsundersøgelse, hvor
indeklimaet undersøges og sammenlignes på to undervisningsdage. En
autentisk og virkelighedsnær problemstilling, som for mange elever er daglig
udfordring.

Masseeksperiment 2021 bliver lavet i samarbejde med
forskere fra DTU. I Masseeksperiment får skolerne
egne data for undervisningsmiljøet, og mål for
elevernes trivsel og koncentration koblet til
indeklimaet. Masseeksperiment tilbyder desuden
redskaber med henblik på elevernes
handlekompetence, herunder løsningsforslag til egen
problemstilling på de aktuelle skole eller klasse.

Det er muligt for en kommune at tilmelde alle deres skoler og klasser med deres tilhørende
lokaliteter til Masseeksperimentet, og gennemførelse af Masseeksperimentet åbner samtidig for
en lang række af andre muligheder:

● Masseeksperiment 2021 vil for første gang give et indtryk af indeklimaets betydning for
elevernes trivsel og koncentrationsevne. Det er første gang indeklima og trivsel
undersøges på samme tid. Eleverne indsamler selv data efter en videnskabelig protokol
i samarbejde med forskere på Danmarks Tekniske Universitet.

● Årets tema for Masseeksperiment rammer lige ned i en udfordring, som mange skoler
stadig slås med: Indeklima og trivsel. Elever, der klager over hovedpine, overophedede
lokaler, træk, støv, koncentrationsbesvær. Undersøgelser viser desværre, at indeklimaet
stadig halter på langt de fleste skoler.

● Den enkelte klasse kan deltage, hele skolen kan være med og hele kommunen på een
gang. For en kommune kan det betyde en gratis kortlægning og et præcist billede af
kommunens skolers indeklima målt i løbet af en formiddag for belysning, lyd, efterklang,
C02 og temperatur.

● Efter undersøgelsen får hver skole eller hver kommune sine egne data med resultater
om undervisningsmiljøet. Skolen kan holde disse data for sig selv. Ingen bliver ”hængt
til tørre”. Men resultaterne kan bruges til at udarbejde en handleplan for
indeklimaforbedringer med mål for elevernes trivsel, sundhed og læring.



● Eleverne er også selv med til at levere løsningsforslag. Ved at arbejde med en ægte
problemstilling fra deres egen hverdag får eleverne handlekompetencer og idéer til at
forbedre skolens indeklima. Det kan fx. være små adfærdsændringer som fast
udluftningspraksis eller at opsætte solfolie på vinduerne i stedet for en investering i
dyre markiser.

Masseeksperiment 2021 gennemføres i ugerne 44, 45 og 46 - lige op til kommunalvalget.
Resultaterne offentliggøres i januar.

Masseeksperiment er arrangeret af Danmarks nationale naturfagscenter, Astra, som hører under
Undervisningsministeriet.

Tidligere års Masseeksperiment har handlet fx om toiletforhold og jagten på de gode bakterier.
Det seneste Masseeksperiment handlede om plastforurening. 60.000 elever medvirkede til at
indsamle plast og data til en kortlægning af forureningen.


