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De skide 
bakterier 
Hygiejne i forbindelse med toiletbesøg 
er noget, der ofte bliver italesat for 
eleverne. Men hvorfor skal de vaske 
hænder, og hvordan vasker de hænder 
på ‘den rigtige måde’? 

Forløbet tager udgangspunkt i aktiviteter, hvor eleverne 
undersøger deres måde at vaske hænder på, de arbejder 
med undersøgelser af bakterier, og de perspektiverer til 
andre landes toiletforhold og hygiejne.

I det tilsendte forsøgskit finder I materialer til nogle af 
aktiviteterne.

Målgruppe
Mellemtrin eller udskoling

Kompetenceområde
Undersøgelseskompetencen  

Faglig kontekst
Mennesket og håndhygiejne, mikrobiologi med 
udgangspunkt i bakterier samt disse betydning for 
menneskets sundhed og kroppens forsvarsmeka-
nismer. 

Varighed
6-8 lektioner

Strukturering efter 5E 
modellen samt aktiviteter
Engager
• Bakterier i hverdagen - video: https://www.

youtube.com/watch?v=qL0bnEfPDTA
• Hvad ved vi om bakterier? - grubletegning 

som findes her: http://astra.dk/materialer?-
type%5B0%5D=17573 

Undersøg
Deltagelse i den forskningsmæssige del af Masseek-
sperimentet.

• Aktivitet: Sådan vasker man hænder  
Eleverne undersøger, hvor godt de vasker 
hænder. Materialerne er en del af det tilsendte 
forsøgskit.

• Aktivitet: Der er bakterier overalt 
Eleverne arbejder med bakterier, podning mm.

Forklar
• Aktivitet: Bakterier og hygiejne 

Eleverne arbejder med tekster om bakterier og 
hygiejne.

Udvid og bearbejd
• Aktivitet: Toiletter i verden 

Eleverne sammenligner andres landes toilet-
forhold - hvilken betydning har toiletforhold for 
hygiejnen?

Evaluer
• Hvad ved vi nu om bakterier? - grubletegning 

som findes her http://astra.dk/materialer?-
type%5B0%5D=17573
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Akti viteter
Undervisningsforløb
De skide bakterier

Aktiviteter
• Sådan vasker man hænder
• Der er bakterier over alt 
• Bakterier og hygiejne
• Toiletter i verden
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Sådan vasker 
man hænder

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet De skide bakterier

Vejledning
Aktivitet 1
Sådan vasker man hænder

Fokus
Brug denne aktivitet med fluorescerende creme og 
uv-lygter til at illustrere bakterier og håndhygiejne.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
1-2 lektioner
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Sådan vasker 
man hænder 1

Aktivitet
Eleverne kan undersøge, hvor godt de vasker 
hænder. 

Hvis vi sjusker ved håndvasken, kan der i nogle 
tilfælde være flere bakterier på vores hænder efter 
håndvask, end der var før, vi vaskede hænder. Det 
kan skyldes den måde, vi tørrer hænderne på, og 
det kan skyldes, at når vi gnider hænderne mod 
hinanden ved håndvask, frigøres der bakterier fra 
porerne i huden - eller bakterier under neglene kan 
blive ført ud på hænderne. 

Lad eleverne opstille hypoteser om, hvordan man 
bedst vasker hænder. Med/uden sæbe, med/uden 
varmt vand, med/uden håndklæde osv. Efter at 
eleverne har opstillet en hypotese, designer de 
deres egen undersøgelse, der be- eller afkræfter 
hypotesen.

Se eventuelt videoer om vigtigheden af håndhygiejne:

Se video med Peter Lund Madsen 
https://www.youtube.com/watch?v=4ENnhNJKKFU 
(2:28 min.)

Se playliste fra youtube om hygiejne
https://www.youtube.com/watch?v=4fS7cF-
cISMY&list=PLD-zUi8fo9xazpczCNHDuwRFxwC-
Mz60sg

https://www.sst.dk/da/kampagner/hvad-er-der-
paa-dine-fingre (1 min.)

Faglig tekst
Det bliver diskuteret, hvilken metode der er bedst, 
når man skal tørre sine hænder. Nogle mener, at 
lufttørre-apparater er smarte. Desværre viser en 
engelsk undersøgelse, at de kan øge antallet af 
bakterier på hænderne med over 200 procent. 
Luftstrømmen får nemlig bakterierne til at flyve 
omkring i rummet. Når man tørrer sine hænder med 
papirstykker, reducerer man derimod bakterietallet 
med 70 procent.

Materialer 
Fra det tilsendte forsøgskit:

• Creme 
• UV-lygter

Andre materialer: 

• Vand og sæbe 
• Mørkt lokale
 
For mere viden om bakterier, se under baggrundsviden.
 

Sådan gør I 
Et pump creme smøres grundigt ind i hænderne. Husk alle 
mellemrum, negle og håndled.

Lad det tørre et par minutter. Mørklæg lokalet, eller gå ind i 
et fuldstændigt mørkt lokale, eller design og byg en lystæt 
boks. Belys hænderne med en uv-lygte i mørke. 
Studér jeres hænder i uv-lys i det mørke lokale.
De steder, hvor hænderne lyser op, er der creme. Cremen 
skal forestille at være bakterier. Så i dette tilfælde vil cre-
men være en model for bakterier.

Tænd lyset igen. Vask hænderne, som I normalt vasker 
hænder. Tør hænderne, som I normalt tørrer hænder.
Mørklæg lokalet igen (eller gå ind i et helt mørkt lokale). 
Belys hænderne med uv-lygten igen.
Tag stilling til, hvor gode I er til at vaske hænder. Er der 
noget, I vil ændre i fremtiden?

WHO anbefaler, at man bruger 40-60 sekunder til at vaske 
og tørre hænderne - de fleste bruger kun 10 sekunder.  
Hvis I har brugt noget til at tørre hænderne i, så prøv 
efterfølgende at lyse på det med UV-lyset i et mørkt lokale. 
Hvad fortæller det om bakterier på håndklæder?  
 

Prøv at..
vaske hænder med andet end sæbe, desinficerende 
servietter eller lign.
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Der er bakterier 
over alt - også i 

mad!
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet De skide bakterier

Vejledning
Aktivitet 1
Podning af bakterier fra jeres omgivelser

Aktivitet 2
Mad med bakterier

Aktivitet 3
Hjemmelavet yoghurt

Aktivitet 4
Er der colibakterier i badevandet? I vandhanevan-
det?

Fokus
Viden om bakterier og aktiviteter med podning, 
madlavning og påvisning af colibakterier.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
3-4 lektioner
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Der er bakterier over 
alt - også i mad 1
Podning af bakterier fra jeres omgivelser 

Aktivitet
Prøv at sætte nogle petriskåle i forskellige lokaler 
ude og inde og se, hvor mange bakterier der lander 
på dem.

Det skal I bruge (pr gruppe):
• 5-10 petriskåle med agar
• 1 plastpose (almindelig frysepose)
• 1 rulle tape

Sørg for, at petriskålene er lukkede hele tiden, undta-
gen når I vil undersøge luften. Her sætter I petriskålen 
på bordet/gulvet eller et andet passende sted. Tag 
låget af, og lad petriskålen stå i 60 sekunder. Læg 
låget på igen.

Tag en ny petriskål, og gør det samme på den næste 
lokalitet, I vil undersøge. Fortsæt, til I har
anvendt alle petriskålene. Stabl dem oven på hi-
nanden, hold stablen samlet med et stykke tape, og 
kom så stablen ned i en frysepose. Luk fryseposen, 
og sæt den i varmeskab ved 35°C, hvis I har sådan et. 
Hvis ikke, så lad posen stå ved stuetemperatur på et 
beskyttet sted, men ikke i direkte sol.

I varmeskab vil I kunne se bakteriekolonier efter 24-
48 timer, ved stuetemperatur tager det
måske 48-96 timer, før I kan se kolonierne.
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Bemærkning til 
underviseren
Dette forsøg kan vinkles på mange måder. I kan fx 
undersøge, om der er bakterier på mønter, mobiltele-
foner, betalingskort, dørhåndtag, fingre - find selv på 
flere. Princippet er meget enkelt: I trykker den pågæl-
dende genstand mod agarfladen i petriskålen, lukker 
låget igen, og stiller petriskålen i varmeskab natten 
over ved 37 grader.

De er så små, at de ikke kan ses! Man er derfor nødt 
til at ’dyrke’ dem, så den enkelte bakterie deler sig 
igen og igen og laver en klon af sig selv - det kaldes 
en koloni. I løbet af 1-2 døgn under gode forhold er 
kolonien blevet så stor, at den kan ses med det blotte 
øje.
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Der er er bakterier over 
alt - også i mad 2
Mad med bakterier

Aktivitet
Sauerkraut eller bare ’kraut’:

De aktive mælkesyrebakterier ved fremstilling af 
suaerkraut forekommer naturligt som
Lactobacillus plantarum og Lactobacillus mesen-
teroides. De findes overalt, og vi har på dem på 
huden. Det udnytter vi her, når vi skal lave vores egen 
sauerkraut.

I skal bruge:

• Hvidkål
• Salt
• Plastbæger med låg

Sådan gør I:

• Snit hvidkålen fint og kom 3,0 g salt/kg kål i.
• Ælt/massér kålen grundigt med hænderne i en 

stor, ren skål, så saften presses ud af kålen. Ved 
æltningen bliver cellevæggene i kålen ødelagt. 
Der skal æltes så længe, at kålen er dækket 
af den væske, der er presset ud!! Det kan snildt 
tage 15 minutter, måske mere.

• Overfør nu kålen til plastbægeret (husk ordentlig 
hygiejne stadigvæk). Pres den sammen, og hæld 
væsken over, til kålen er dækket. Under væske-
overfladen er der nu ingen ilt. Det kalder man 
anaerobe forhold. Det er nødvendigt, for at den 
rigtige fermenteringsproces kan gå i gang.

• Læg låget på, men pres det ikke fast. Der 
dannes kuldioxid under fermenteringen, og den 
må gerne kunne slippe ud.

• Lad den stå 3-7 dage ved stuetemperatur.
• Smag på den undervejs. Jo længere tid, der går, 

jo mere syrlig bliver den.

Sauerkrauten kan derefter opbevares i køleskab (nu 
med tætsluttende låg), til man skal brug den - den 
holder nemt et halvt år. Læg evt. nogle skoldede 
peberkorn eller enebær ved.

1. Hvorfor skal peberkornene mon skoldes først? 
2. Tegn processen - hvad er det der sker, og hvorfor?
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Der er er bakterier 
over alt - også i mad 3
Hjemmelavet yoghurt

Aktivitet
Det skal I bruge:

• 1 liter økologisk mælk
• 2-4 kapsler/1 tsk. mælkesyrebakterier, der 

indeholder Lactobacillus bulgaricus og/eller 
Streptococcus thermophilus (kan bl.a. købes i 
helsekostbutikker) eller 1 dl økologisk yoghurt 
naturel.

Sådan gør I:

• Varm mælken op til lige under kogepunktet i en 
gryde, og tag gryden af varmen.

• Lad mælken køle af, til den er fingervarm. Det 
vil sige, at du kan holde din finger i mælken i 10 
sekunder uden at sige av ... eller have lyst til det.

• Pisk mælkesyrebakterierne eller yoghurt naturel 
ud i mælken.

• Nu er hemmeligheden at holde mælken ved 
kropstemperatur (omkring 37°C) de næste 12-24 
timer, mens mælkesyrebakterierne syrner den.

• Sæt den i varmeskab (hvis I har sådan et), eller 
stil gryden ind i en ovn ved allerlaveste varme 
med ovndøren på klem natten over.
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Bemærkning til 
underviser
Man kan købe starterkulturer til yoghurt, dvs. tørrede 
bakteriekulturer, som tilsættes den forberedte mælk, 
men man kan også fremstille yoghurt uden disse bare 
ved at bruge noget yoghurt naturel - det er lidt det 
samme, som når man bager med surdej: Man gemmer 
altid lidt af dejen til næste portion!

Køber man starterkulturer, er det som regel den mæl-
kesyrebakterie, der hedder Bifidobacterium bifidum, 
man modtager, men der findes andre bakterier, fx 
Lactobacillus bulgaricus (hvor mon den stammer fra?), 
som er fuldt ud lige så gode.

I kan jo prøve begge.
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Der er er bakterier 
over alt - også i mad 4
Er der colibakterier i badevandet? 
I vandhanevandet?

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Det skal I bruge:

• Sticks til påvisning af colibakterier
• Vandprøver fra forskellige kilder

I kan undersøge fx badevand for colibakterier ved at 
bruge sticks, der kan påvise colibakterier. Dyp sticks 
i de vandtyper, I vil undersøge, sæt dem tilbage i de 
prøveglas, de leveres i, og stil dem i varmeskab. Efter 
1-2 døgn kan antallet direkte aflæses.
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Bemærkning til 
underviser
Du skal indkøbe fx Envirocheck brugsklare sticks, der 
kan påvise coli-bakterier. Envirocheck kan købes hos 
Skolebutik.dk, men der er også andre leverandører. 
Der følger en mere præcis vejledning i brugen med 
produktet.

Envirocheck-sticks kan også bruges til hurtige 
undersøgelser af fx bakterier i kød mm. - her trykker 
man den agarbeklædte side af stick’en ned mod den 
fødevare, man vil undersøge, og stikker den derefter 
tilbage i prøveglasset. Det er meget enkelt at have 
med at gøre.

Prøv også at ...
undersøge andre ting: vandhanevand, salt i skåle på 
restauranter, hakket kød osv.



Bakterier og 
hygiejne

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet De skide bakterier

Vejledning
Aktivitet 1
Læseaktivtet om bakterier

Aktivitet 2
Læseaktivitet om hygiejne

Aktivitet 3
Læseaktivitet om bakterier på hænderne

Se videoen:
https://www.dr.dk/levnu/krop/video-tarmbakteri-
er-kan-flyve-fra-toilet-til-tandboerste

Fokus
Viden om bakterier - videoer samt læseaktiviteter.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
5-6 lektioner
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Kilder 
http://samvirke.dk/artikler/offentlige-toilet-
ter-er-de-reneste

http://www.dagens.dk/sundhed/lige-s%C3%A5- 
slemt-som-du-altid-har-frygtet-offentlige-toiletter-
har-slemme-bakterief%C3%A6lder

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/din-mobil-er-
klammere-end-dit-toilet/5452636
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Bakterier og 
hygiejne 1
Læseaktivitet om bakterier

Faglig tekst - 
Hvad er bakterier
Det allerførste liv på Jorden for omkring 4 mia. år sid-
en var encellede mikroorganismer. Det var bakterier. 
Vi tænker tit på bakterier som noget, vi skal passe på 
og undgå. Det er også sandt, men det er kun en del 
af historien. Bakterier er nemlig også til nytte for os - 
ja, nogle kan ligefrem beskytte os imod sygdomme. 
Det kommer an på, hvilke bakterier vi taler om.
Vores krop består af en masse celler, der opbygger 
vores muskler, skelet mv., men den er også fyldt med 
bakterier. 

I virkeligheden er der 90 procent bakterier og 10 
procent menneskeceller. Men bakterierne er meget 
små, så derfor fylder de ikke så meget. De allerfleste 
af dem, vi har i kroppen, lever i tarmene. I afføring fra 
mennesker og dyr findes der ca. 100 mia. bakterier pr. 
gram. I spyt og i de øverste par centimeter i havejord 
findes der 10-12 mio. bakterier (pr. gram spyt eller 
jord). Du har ca. 2 kilo bakterier inde i dig - og på dig!

Ordet bakterie stammer fra ordet ’bakterion’, der be-
tyder ’lille stav’. Bakterier findes overalt i naturen, og 
der er mange forskellige bakterier af forskellig stør-
relse og form. En bakterie er en éncellet organisme. 
Den har ingen hjerne eller nervesystem og ingen øjne 
eller mund.

Langt de fleste bakterier er uskadelige for os, men 
der findes en lang række bakterier, der kan frem-
kalde sygdom hos dyr og mennesker. For at holde 
mængden af bakterier nede, er det derfor vigtigt at 
sørge for god hygiejne.
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Aktivitet
Stil spørgsmål til teksten ‘Hvad er bakterier’, og find 
mere information om bakterier. Uddyb teksten, og find 
to illustrationer, I synes passer til.

Se videoen: https://www.youtube.com/
watch?v=RneqduoFcjg
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Bakterier og 
hygiejne 2
Læseaktivitet om hygiejne

Faglig tekst - 
Hvad er hygiejne
Hygiejne er læren om renlighed. Begrebet dækker 
over metoder og rutiner, man kan anvende for at 
opretholde renhed og sundhed, fx ved at hindre 
spredning af bakterier og virus samt forurening med 
snavs og uønskede kemiske stoffer.

Når der er god hygiejne, kan man undgå at blive syg. 
Der findes mange former for hygiejne, men for alle 
gælder, at personlig hygiejne og køkkenhygiejne ved 
madlavning er meget vigtig.
Hygiejne er altså mere end håndhygiejne. Da det 
mest er med hænderne, der kommer i kontakt 
med uønskede mikroorganismer og stoffer, er god 
håndhygiejne særdeles vigtig. Det har faktisk vist sig, 
at god håndhygiejne er den mest effektive måde til at 
forhindre smittespredning på.

Når dårlig hygiejne og dårlig kloakering fører til 
sygdom
Hvis vi har en dårlig håndhygiejne, kan det medføre, 
at vi smitter hinanden med bl.a. forkølelser, infektion-
er og diarré. I vores del af verden giver det meget 
sygefravær; ca. 90 procent af alle sygemeldinger er 
korte perioder, hvor en del sikkert skyldes smitteo-
verførsel fra person til person. I andre dele af verden 
kan det gå værre. I Haiti er afføring i vandet den mest 
udbredte dødsårsag. Det har selvfølgelig ikke noget 
med håndhygiejnen at gøre, men er derimod et resul-
tat af manglende kloakering.

Flere steder i Haiti må man skille sig af med afføring 
i vandløb. Fra nogle af de få toiletter, der er, skylles 
toiletaffaldet direkte ud i floder eller grundvand. Dette 
betyder, at afføringen kan havne i vandforsyningen. 
Det kan medføre, at sygdomme, der kan overføres via 
vand, kan udbredes. Det kan fx være kolera.
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Aktivitet
Stil spørgsmål til teksten ‘Hvad er hygiejne’, og find 
mere information om hygiejne. Uddyb teksten, og find 
to illustrationer, I synes passer til.

Se videoer om vigtigheden af håndvask:
https://www.youtube.com/watch?v=4ENnhNJKKFU 
(2:28 sek.)

Se video fra Sundhedsstyrelen:
https://www.sst.dk/da/kampagner/hvad-er- der-
paa- dine-fingre (1 min.)

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet



Bakterier og 
hygiejne 3
Læseaktivitet om bakterier på hænderne

Faglig tekst - 
Bakterier på hænderne
Vi har en normal bakterieflora på hænderne. Dvs. 
’gode’ bakterier. Bakteriefloraen skal forhindre, at 
bakterier, der kan fremkalde sygdomme, kommer i 
overtal. Hvis det sker, kan vi få infektioner og bringe 
smitten videre. Derfor er det så vigtigt at vaske 
hænder. 
Omvendt er det ikke godt at vaske hænder hele 
tiden, for så fjerner man de naturlige bakterier, der 
skal beskytte os.

Folk, der er ‘bakterieforskrækkede’ og vasker 
hænder konstant, vil også ødelægge hudbarrieren og 
beskadige huden så meget, at der er risiko for eksem. 
Der er også risiko for, at den bakterielle flora ændrer 
sig, så mængden af andre sygdomsfremkaldende 
bakterier bliver større. På normal hud er der mellem 
100 og 1.000 levedygtige kolonier pr. kvadratcen-
timeter, da vi konstant får tilført mikroorganismer fra 
omgivelserne.

Når man er på tur og ikke har adgang til håndvask, 
kan hånddesinficerende midler, der indeholder 
alkohol (for det meste sprit) være et godt alterna-
tiv til håndvask. Forskning viser, at det er lige så 
effektivt som håndvask med desinficerende sæbe og 
mere effektivt end håndvask med almindelig sæbe. 
Alkoholbaseret hånddesinfektion er desuden mindre 
hård ved huden (hvis den ikke indeholder parfume). 
Hånddesinfektion vasker ikke hænderne rene, men 
de desinficerer dem. Det betyder, at de uskadeliggør 
bakterier.
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Aktivitet
Stil spørgsmål til teksten, og find mere information 
om bakterier. Uddyb teksten, og find to illustrationer, I 
synes passer til.

Hent evt inspiration her:
http://videnskab.dk/krop-sundhed/portraet-
ter-af-verdens-12-farligste-bakterier-top-6

Se video om tarmbakterier, der kan flyve fra toilet 
til tandbørste: https://www.dr.dk/levnu/krop/vid-
eo-tarmbakterier-kan-flyve-fra-toilet-til-tandboer-
ste
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Toiletter 
i verden

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Skolens fremtidige toiletter, 
De skide bakterier og Fantastiske opfindelser.

Vejledning
Aktivitet 1
Kort og billedserie

Aktivitet 2 
Verdens toiletdagen

Aktivitet 3 
Krav til toiletter

Aktivitet 4 
Hvorfor er der låg på toilettet?

Fokus
Viden om toiletforhold i verden, aktiviteter med 
billeder, toiletkrav samt toiletlåg.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
3-4 lektioner

Forklaring
Vi har ikke altid haft toiletter, som vi kender i dag. I gamle dage 
på landet klarede man toiletbesøget i stalden mellem dyrene. 
Mange byhuse havde også stalde, hvor man gjorde det samme. 
Ellers gravede man bare et hul i baggården og lagde et par 
brædder over møget. Efterhånden som byerne blev større, var 
der brug for latringruber, som var primitive toiletter. Man gra-
vede et hul i jorden og satte et skur op omkring det. Så kunne 
man gå ind i det. Alle mennesker i en ejendom (fx 50 mennesk-
er) delte sådan et skur. De fleste latringruber blev aldrig tømt. 
Man flyttede bare skuret og gravede et nyt hul.

De rige havde toiletstole med en potte nedenunder. Dem skulle 
tjenestepigen tømme og hælde i latringruben. Nogle gange 
hældte de det bare i rendestenen, som var en slags åbne 
kloakker. Dem brugte mange mennesker i forvejen som toilet. 
Andre kunne finde på at besørge fra en bro, så urin og afføring 
plumpede direkte ned i vandløbet.

Der må have lugtet ganske forfærdeligt i byen dengang. Der 
var ingen, der tænkte på, at alt møget blev skyllet rundt i gad-
erne, hvor rotterne levede godt. Så langsomt blev sygdomme 
som salmonella, tyfus, pest og kolera spredt, og drikkevandet 
blev forurenet.

Efterhånden som der kom flere og flere mennesker, begyndte 
man at tømme gruberne. Det var ’natmandens’ opgave. Han 
blev også kaldt chokolademanden! Han fragtede møget i 
hestevogn ud af byen om natten. I København blev det hele i 
mange år hældt ud ved Gammel Strand. Senere samlede man 
afføringen op i tønder. I løbet af 1800-tallet blev tøndesystemet 
indført overalt i København. Tønderne blev i starten hentet af 
landmænd på Amager, hvor det hele blev hældt ud. Senere 
blev tønderne kørt med tog til omegnskommunerne. Man kaldte 
det ’kongetogene’, og de kørte helt frem til 1944.

Fra omkring år 1800 blev der bygget toiletter i offentlige byg-
ninger. Det første wc med vand, som skyllede møget ud, (wc 
står for water closet) blev opfundet i England i 1775. Det var 
først i 1863, at det første wc kom til Danmark - nærmere beteg-
net til Kommunehospitalet i København. Først i slutningen af 
1800-tallet var der bygget et egentligt kloaknet med rindende 
vand og pumpestationer, som man kunne kobles på. 

Det varede dog længe, før almindelige mennesker havde råd 
til toilet med rindende vand, wc. I år 1900 var der kun et par 
tusinde toiletter med vand i København.
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Toiletter 
i verden 1
Kort og 
billedserie

Aktivitet
Se billedserien om toiletforhold rundt omkring i 
verden.

Find stederne på et kort. Husk, at toiletter i hvert land 
kan se meget forskellige ud, men de er dog realis-
tiske bud på nutidige toiletter. Undersøg evt. hvordan 
toiletter andre steder i verden kan være indrettet. 
Overvej og tal med hinanden om, hvorfor de mon ser 
sådan ud?

Psst...
Find PDF med større billeder på: http://naturviden-
skabsfestival.dk/sites/default/files/toiletter-verd-
enrundt.pdf

Danmark Dubai Irland

Rusland Frankrig Finland

Australien Uganda Indien
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Toiletter 
i verden 2
Verdens 
toiletdagen

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Verdenssundhedsorganisationen WHO har gjort 
opmærksom på, at dårlige toiletforhold koster mange 
menneskeliv. Derfor har FN har udnævnt 19. novem-
ber til at være Verdens Toiletdag, på engelsk World 
Toilet Day.

Find ud af, hvad formålet med en sådan dag er. Hvor i 
verden er problemet størst?
Hvad kan man gøre? Hvordan kan jeres klasse være 
med på World Toilet Day?

Se videoen om de 2,5 milliarder mennesker, der ikke 
har adgang til et toilet:
http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-det-er-
verdens-toiletdag-men-25-milliarder-har-ikke-ad-
gang-til-et
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Toiletter 
i verden 3
Krav til toiletter

Aktivitet
Undersøg, hvilke krav er der til toiletforhold på: 

• Restauranter
• På skoler
• Fødevarevirksomheder
• Arbejdspladser
• Kundetoiletter
• Hospitaler

Fx antal toiletter, indretning, hygiejne og rengøring. I 
kan dele det op mellem jer i klassen, så I undersøger 
nogle forskellige områder og fortæller hinanden om 
det bagefter.
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Toiletter 
i verden 4
Hvorfor er der 
låg på toilettet?

Aktivitet
Se videoen om tarmbakterier, der kan flyve fra toilet 
til tandbørste:
http://www.dr.dk/levnu/krop/video-tarmbakteri-
er-kan-flyve-fra-toilet-til-tandboerste

Undersøg, hvor mange der bruger toiletlåget?
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