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Tema 7: Bedre læringsmiljø 
FASE A • Hvad forstår I ved begrebet et godt læringsmiljø? 

• Et godt læringsmiljø er et læringsmiljø der er tilpasset elevgruppen, så den kan fungere optimalt 

fagligt og socialt.    

• Det er vigtigt at få vidensdeling/supervision fra fagfolk, som kender til forskning på området. Denne 

viden skal formidles til  lærere og pædagoger, så alle har et fælles fundament. Udfra ”expertviden” 

skal der udarbejdes plan for de fysiske rammer, så disse kan blive mere inkluderende. 

• I skoleåret 2011/12 startede vi på en projekt- og handleplan for inklusion herunder bl.a. bedre 

læringsmiljøer i indskolingen. For at sikre en bedre sammenhæng mellem den enkelte elevs sociale 

trivsel og faglige udvikling, blev der i hele skoleåret sat specielt fokus på læringsmiljøer. Her blev 

der afholdt kurser med Lene Heckmann, som deltog på diverse lærermøder, indskolingsmøder og 

pædagogiske rådsmøder. 

 
Hvordan arbejder I med at udvikle gode læringsmiljøer? 

• Fokusområdet har været klasselokalerne i indskolingen og SFO´ens store aula ”Paletten”. I 

havvdelen af klasserne er der blevet indrettet fleksible læringsmiljøer med flytbare 

afskærmningsvægge, så man har fået individuelle arbejdspladser til de elever, der har behov for det. 

Desuden er der 2 – mandsborde og gruppeborde, så man hurtigt kan skifte aktivitet. Der er også 

anskaffet diverse puder, taburetter og sækkestole. 

• SFO´ens område ”Paletten” er blevet indrettet med små rum i det store og med flytbare borde og 

lyddaæmpende vægge på hjul. ”Paletten” kan nu både fungerer som samlingssted for indskolingens 

morgensang, til undervisningsaktiviteter og SFO-aktiviteter. I ”Caféen” er der etableret væg med 

info til forældre m.m. og bord, hvor forældre kan drikke kaffe og snakke. 

• I en del af klasserne bruges dagligt piktogrammer, som opstart på dagen, for at synliggøre og 

tydeligøre dagens program og for at skabe struktur og motivation for eleverne.  

• Igennem de sidste 10 år har vi på 3. og 4. årgang arbejdet med ”Det grønne læringsrum”. Her 

arbejdes der med udeskole.Vi benytter skoven som klasselokale/læringsrum. De 4 klasser er i skoven 

en dag om ugen i 3 lektioner. Her får eleverne undervisning i primært dansk, matematik og naturfag. 

Når klassen kommer hjem til skolen, afsluttes dagen med at eleverne skriver skovlog. Vores erfaring 

er, at eleverne trives i det frie rum med ”højt til loftet”. Mange nyder fordel af at krop, natur og 

bevægelse bliver de faste rammer for læring. Vi har i øjeblikket base ved Firmileskoven, men i 

fremtiden tænkes denne flyttet til den nyetablerede skov- Greve Skov. Målet er fortsat at udvikle 

denne undervisningsform som et inkluderende fællesskab. 

• I Udskolingen arbejder et hold på at lave et fællesareal, der indbyder til samvær, læring og elev til 

elev områder. Der arbedes med forskellig CL- strukturer for at forbedre læringsmiljøerne i de enkelte 

klasser. Synliggørelse af måltænkning og elevmaterialer er med til at øge elevernes motivation og 

interesse. 

• Læringsmiljøer som understøttelse for de faglige mål: 
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• Arbejder eleverne fx med  gruppearbejde, så anvendes  gangarealer  og  ”Paletten” som 

undervisningsmiljøer, for at få ”luft” og fred til fordybelse. Arbejder klassen med en fælles 

gennemgang af fagligt stof, forbliver man i klassen.  

• Elevernes behov for individuelle arbejdspladser evalueres løbende og de fysiske rammer vil i nogen 

grad afspejle behovene. 

 

FASE B • Analyse og vurdering 

Generelt er vi godt i gang med det arbejde, der hedder læringsmiljøer, som den enkelte klasseleder etablerer i 
undervisningsøjemed; dvs. en fælles teamtilgang til bedste læring for den enkelte elev; brug af andre lokaler; 
brug af uderummet; brug af samarbejder med eksterne partnere (vandværk m.fl.). 
 

Vi er kommet langt i indskolingen med udviklingen af de fysiske rammer. Det er i høj grad et spørgsmål om 
økonomiske resurser, for at vi kan komme videre med videre udvikling; således at læringsmiljøer dels giver 
flere muligheder tæt på klasserummet og zoneopdelinger, og dels er med til at understøtte den generelle 
kulturforandring; fra undervisning til læring. 
 

FASE C • Praksis som I vil udvikle 

• Der skal etableres fleksible læringsrum i alle klasselokaler og på alle gangarealer. For at 

gangarealerne kan bruges til undervisning kræver det effektiv belysning og flytbare møbler/vægge. 

• Nogle af klasser (de mindste rum) skal ”tænkes” anderledes; og hermed indgå i læringsmiljøet på en 

ny måde – men hvilken? 

• Der er mulighed for at lave individuelle løsninger for inklusionseleverne. Der er åbne læringsmiljøer 

med it-øer til understøttelse af læringen. Farverne er lyse og indbydende og væggene bugner af 

elevmaterialer og andet læringsinspirerende materialer.  

  

Hvordan understøtter de faglige mål? 

• Der skal arbejdes meget mere med funktionsopdelte  læringsmiljøer. Der skal visualiseres meget 

mere i klasselokalerne og på de fælles arealer, så eleverne lærer at acceptere at skolens zoner har 

forskellige farver, som medfører forskellig adfærd. Grønt område betyder småsnak er ok, og at man 

har brug for voksenkontakt. Gul zone betyder, at man arbejder i små grupper og at der skal være 

stilhed. Rød zone betyder, at man kan arbejde alene/ i par, men ikke vil forstyrres. 

• Faglige ”værktøjer” (hinkeruder med alfabet/tabeller/tidslinier) ønskes på gulvene, når diverse 

ubrugelige køkkenhalvøer er blevet fjernet og gulvarealerne derved er blevet større. 

• Der er områder til de enkelte fag, hvor der er fagspecifikke ophæng og hjælpemidler, så eleverne kan 

arbejde koncentreret med fagenes forskellige mål. 

   

Hvilken indflydelse har elever og forældre på miljøerne? 

• Eleverne er i nogen grad med til at bestemme, hvordan klassen skal indrettes. Eleverne bestemmer 

selv, hvilken form for individuel arbejdsplads man vil have. 

• Elever og forældre inviteres til inspirations/visions møde i udskolingens fælleslokale, hvor der 

udloves en præmie til det bedste forslag, der kan være med til at understøtte udviklingen af det 

perfekte læringsrum i udskolingen. 


