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Fantastiske
opfindelser til 
skoletoilettet

Masseeksperiment 2017 – Undervisningsforløb

Mange faktorer har betydning for, om 
elever vil benytte skoletoilettet. I dette 
forløb skal I arbejde med nogle af 
disse faktorer: Teknologier der indgår 
i et toilet, en innovativ aktivitet om 
‘at ramme rigtigt’ i toilettet samt et 
engineering-forløb, hvor eleverne skal 
udvikle det perfekte papirhåndklæde.

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

Kompetenceområde
Undersøgelseskompetencen og modellerings-
kompetencen 

Faglig kontekst
Teknologi og ressourcer, udvikling og modellering 
af produkter, ressourceforbrug, materialekendskab, 
matematik og innovation.

Varighed
7-10 lektioner

Strukturering efter 5E 
modellen samt aktiviteter
Engager
• Aktivitet: Det er det, der sker, når du tisser
• Den sunde tissestråle - sådan lyder den - og 

hvorfor? Find den her: http://astra.dk/tild-
inundervisning/fantastiske-opfindelser-til-sko-
letoilettet

Undersøg
Deltagelse i den forskningsmæssige del af Masseek-
sperimentet.

• Aktivitet: Ram rigtigt 
Eleverne tester perfekt placering af skydeskive i 
toilet. Skydeskive er fremsendt i forsøgskit.

• Aktivitet: Min nye verdens papirhåndklæde 
Eleverne undersøger papirhåndklæder og giver 
bud på fremtidens papirhåndklæde. Papirhånd-
klæder er fremsendt i forsøgskit.

Forklar
• Aktivitet: Sådan virker et toilet 

Eleverne arbejder med et toilets funktioner.

Udvid og bearbejd
• Aktivtet: Toilettets udvikling 

Toilettets historie.
• Aktivitet: Toiletter i verden 

Perspektivering - har toiletforhold en betydning 
for hygiejnen?
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Masseeksperiment 2017 – Aktiviteter

Akti viteter
Undervisningsforløb
Fantastiske opfindelser til skoletoilettet

Aktiviteter
• Det er det, der sker når du tisser
• Ram rigtigt
• Min nye verdens håndklæde
• Sådan virker et toilet
• Toilettets udvikling
• Toiletter i verden
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Det er det, der 
sker, når du tisser

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet 
Lær din tarm, blære og nyrer at kende

Vejledning
Aktivitet 1
Det er det, der sker når du tisser

Fokus
Blæren har to funktioner: At være opbevaringssted 
for urinen og at sørge for en hurt  ig og fuldstændig 
tø  mning, når vi tisser. Når man tisser, er det både 
musklerne omkring blæren og musklerne omkring 
urinrøret der skal arbejde sammen. 

Filmen Det er det, der sker, når du tisser illustrerer 
ganske kort, hvad det er der sker når man tisser.

Klassetrin
Indskolingen og mellemtrin

Varighed
10 minutter

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet



Det er det, der 
sker, når du tisser 1

Forklaring
Blodet filtreres i nyrerne, og affaldsstoffer skilles fra og dan-
ner det vi kalder urin. Urinen ledes via urinvejene til blæren, 
som langsomt fyldes op. 

Blæren har to funktioner: At være opbevaringssted for urinen 
og at sørge for en hurt  ig og fuldstændig tø  mning, når vi tisser.

Sålænge blæren fyldes op, er musklerne omkring blæren 
afslappet, så der er god plads til urinen. Musklerne omkring 
urinrøret er til gengæld spændte, så urinen ikke løbende 
løber ud, men kun når vi gerne vil have det.

Når blæren er fyldt, giver kroppen signal om at blæren skal 
tømmes. Så spænder blæren og tømmes for urin, mens musk-
lerne omkring urinrøret slapper af, så urinen kan løbe ud.

Aktivitet
Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=hBx-
yw2vMigU 

Du kan vise filmen som ‘engagér’, før eleverne har 
viden om urinvejene og deres funktion. Følg eventuelt 
op på filmen ved at lade eleverne arbejde i grupper 
om at tegne en tegning af urinvejssystemet (nyrer, 
blære, urinvej og urinrør) og sætte forklaringer på 
tegningen. 

Eleverne kan også bygge en model af urinvejssys-
temet. Hvis skolen har en torso med organer, kan 
eleverne bruge dele herfra.

I aktiviteten ‘Nyrerne og urin’ finder du flere ideér 
til elev-arbejde om nyrerne og urinvejene, samt en 
illustration af nyrerne og blæren og en kort faglig 
forklaring.

Prøv at...
Lade eleverne udregne hvor meget urin deres blære 
kan indeholde, og derefter illustrere det  ved at fylde 
en ballon med vand:

En blære hos en voksen kan indeholde 300-500 ml 
urin, før den skal tømmes. 
Eleverne kan udregne hvor meget urin en blære kan 
indeholde efter følgende formel:

Blærevolumen = barnets alder x 30 + 30  
Ex. barn på 12 år: 12 x 30 + 30 = 390 ml urin i blæren 

Lad derefter eleverne fylde så meget vand i en bal-
lon, som deres egen blære kan indeholde.
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Ram rigtigt
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet 

Fantastiske opfindelser til skoletoilettet

Vejledning
Aktivitet 1
Ram rigtigt

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Fokus
En innovativ aktivitet, hvor der arbejdes 
systematisk med at ramme rigtigt, når man er på 
toilettet.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
3-4 lektioner

5



6

Ram rigtigt 1

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Tis på gulvet og en skarp lugt af urin på skolernes 
drengetoiletter er et velkendt problem på skolerne. 
Mange skoler oplever, at drengene har problemer 
med at ramme rigtigt, når de står op og tisser.

I det fremsendte kit er der vedlagt et klistermærke, 
udformet som en skydeskive. Denne skydeskive skal 
placeres i toiletkummen som inspiration til eleverne 
til at ‘skyde’ med tissestrålen, så de rammer ned i 
kummen. 

Men - skydeskiven skal placeres helt rigtigt i kummen 
for at have den rigtige effekt (at der ikke bliver tisset 
for højt, for lavt osv.).

Lad eleverne designe deres egen undersøgelse 
- hvor skal skiven sidde, for at der bliver ramt helt 
rigtigt?

I skal bruge (pr. gruppe)
• En vandpistol
• Gul frugtfarve (det virker mere autentisk, hvis vandet i 

pistolen er gult. Desuden er det lettere at observere, 
hvor strålen rammer).

• Materialer til at lave en ‘prøve-skydeskive’, som de 
kan teste med.

• Skydeskiven fra det fremsendte kit.

Lad eleverne fotodokumentere deres proces og give deres 
bud på den ideelle løsning. 

Klassen samler alle gruppernes resultater og tager en 
beslutning - hvor er skydeskiven bedst placeret.

Udvid eventuelt undersøgelsen med andre ‘ram rigtigt’-rem-
edier - som fluer, et billede af et uhyre eller andet.

I kan også udvide undersøgelsen med en før- og eft-
er-undersøgelse. Virker det at sætte denne skydeskive i 
toilettet? Lad eleverne selv designe undersøgelsen. Er det 
lugtgener, de måler på, synlige tissetegn på gulvet eller an-
det? Og over hvor lang en periode vil eleverne observere?

Prøv at..
lade eleverne arbejde med en generel innovations-
metode, før I kaster jer ud i forbedringen af skoletoi-
letterne.

Design to improve life kan være hensigtsmæssig at 
have prøvet, så eleverne er trygge ved de enkelte trin 
i innovations-arbejdsmetoden. Se mere her: http://
designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/de-
sign-improve-life-kompasset

Skolerne i Århus har arbejdet med denne metode i 
2017. Se mere her: http://www.aarhus2017.dk/da/
program/boern-og-unge/fremtidens-baeredyg-
tige-byer-designet-af-boern/

Tjek jeres skoles kvalitetsrapport. Ofte er forholdene 
på skoletoiletterne nævnt i disse rapporter.



Min nye verdens 
håndklæde

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet 
Fantastiske opfindelser til skoletoilettet

Vejledning
Aktivitet 1
Papirs egenskaber

Aktivitet 2
Papirhåndklæders egenskaber

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet

Fokus
En innovativ aktivitet, hvor der arbejdes med at 
udvikle et papirhåndklæde, der opfylder to krav: 
Det kan bruges som håndklæde efter håndvask 
OG ikke stopper toilettet, hvis det skylles ud i 
toilettet.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
3-4 lektioner
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Min nye verdens 
håndklæde 1
Papirs egenskaber

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med 
papirs egenskaber - hvad kan man teste og hvordan 
(styrke, holdbarhed, opløselighed, gennemsigtighed 
osv.)? 

Forløbet hedder ‘Hvad er papir’, og det finder du her: 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvad-er-
papir

Lad eleverne arbejde med faglig viden om papirpro-
duktion, find forløbet her: http://www.skoven-i-sko-
len.dk/content/papir-produktion-og-milj%C3%B8
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Min nye verdens 
håndklæde 2 
Papirshåndklæders egenskaber

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Eleverne skal undersøge papirhåndklæders egen-
skaber. Eleverne skal sammenligne de traditionelle 
papirhåndklæder, skolen bruger i det daglige, med 
de nyudviklede papirhåndklæder, klassen har fået 
tilsendt i forsøgskittet (se nedenfor under ‘Forklaring’). 
Som reference undersøger de skolens toiletpapir.

Følgende egenskaber kan eleverne undersøge (hvis I 
har gennemført aktiviteten ovenfor, har eleverne fået 
et grundlag af parametre, man kan vurdere papir på):

• Vægt (jo større vægt, jo større styrke - men 
måske også langsommere opløselighed).

• Styrke (jo større styrke, jo bedre holdbarhed, når 
det bliver vådt, måske også mindre opløse-
lighed) - strimler, træfibre retning samt rive-
prøven.

• Sugeevne (toiletpapir høj sugeevne, papirhånd-
klæder mindre, men skal kunne opløses) - dryp 
med vand, tag tid.

• Opløselighed (hvor høj opløselighed skal et 
papirhåndklæde have?). Parametre eleverne 
kan undersøge er:
• Lav en klump papir af hver af de tre pa-

pirtyper. Klumpen skal være af samme stør-
relse (vægt). Den lægges i et vandbad, der 
røres ikke ved prøven, og der registreres 
over tid - hvor hurtigt opløses papiret?

• Lav en klump papir af hver af de tre 
papirtyper. Klumpen skal være af samme 
størrelse (vægt). Lægges i et vandbad, der 
piskes i vandet af flere omgange, og der 
registreres over tid - hvor hurtigt opløses 
papiret?

• Sigt vandet fra prøve nummer 2 - vej den 
papirmasse, der ikke løber igennem. Jo 
mere masse, der er tilbage, jo mindre 
opløst er papiret.

Eleverne arbejder sammen i grupper. Som lærer guid-
er du eleverne i at sammensætte en undersøgelse, 
hvor de sammenligner de to typer af papirhånd-
klæders egenskaber med henblik på at vurdere, 
hvordan det perfekte skoletoilet-papirhåndklæde er 
sammensat. Toiletpapiret bruger de som referencer-
amme.

Som slutprodukt laver eleverne en præsentation af 
det perfekte papirhåndklæde - hvilke egenskaber har 
det?
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Forklaring
Traditionelle papirhåndklæder er ikke egnede til at komme 
i toilettet. Papirhåndklæder opløses dårligt, da de jo netop 
skal kunne holde til, at man tørrer våde hænder i dem. Af 
samme årsag skal der skal ikke mange papirhåndklæder i 
et toilet, før det stopper til.

Mange børn ønsker ikke at bruge toiletpapiret på skoletoi-
letterne, såfremt toiletpapiret er blevet vådt. I de tilfælde 
benytter de papirhåndklæderne i stedet, og så starter den 
onde cirkel: Eleven vil ikke bruge vådt toiletpapir - de bru-
ger papirhåndklæde i stedet - toilettet stopper - de andre 
elever vil ikke bruge toilettet.

SCA Hygiene Products, der er beliggende i Allerød, har 
udviklet et papirhåndklæde, der netop skulle kunne imøde-
komme denne problemstilling. Dette nye håndklæde kan 
eleverne tørre hænder i, men det opløses bedre i toilettet 
end traditionelle papirhåndklæder.

I klassens forsøgskit ligger der en vareprøve på dette nyud-
viklede papirhåndklæde.

Prøv at..
arbejde videre med materialers egenskaber. Børne-
universitetet DTU har udarbejdet et undervisnings-
forløb om materialers egenskaber. Der hører en kasse 
med materialer til forløbet, som kan lånes på det 
lokale CFU. 

Find forløbet med de tilhørende aktiviteter her: http://
www.bornenesuniversitet.dk/materialekasse/un-
dervisningsmateriale
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Sådan virker 
et toilet

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Fantastiske opfindelser til 
skoletoilettet og Skolens fremtidige toiletter

Vejledning
Aktivitet 1
Arbejd med den faglige tekst

Aktivitet 2 
Beregb på tegning af toilet

Aktivitet 3 
Andre toiletter

Aktivitet 4 
Flyder

Aktivitet 5
Ventil, aktivitet med tegning

Aktivitet 6
Forbundne kar, aktivitet med tegning

Aktivitet 7 
Det rene vand

Aktivitet 8 
Kloakken

Fokus
Viden om toilettets funktion samt læseaktivitet og 
aktiviteter om flyder, ventil samt forbundne kar.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed 
4-6 lektioner

Kilder 
http://www.biofos.dk/
https://www.vandetsvej.dk/
http://www.vandcenter.dk/viden/spildevand
http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenest-
en/historie/wc.html

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Sådan virker
et toilet 1
Arbejd med den faglige tekst

Faglig tekst
Toiletter kan se forskellige ud. Men de fleste af vores toiletter 
består af en kumme, en skylleknap, en cisterne og et sæde.

Sæderne kan man nemt skifte ud. Kummen hedder også en 
toiletskål.
Skylleknappen kan være en knap, man trykker ned. Det kan 
også være et håndtag, man skubber til eller trækker i. Cister-
nen indeholder vand. Det er ikke altid, man kan se cisternen. 
Den kan være bygget ind i en væg. Vand fra cisternen skyller 
kummen, når man påvirker skylleknappen eller håndtaget.

For at forstå, hvad der sker, når vi skyller, må vi kigge ind i 
toilettet:
Der bliver tilført rent vand fra vandværket. Denne vandhane 
står altid åben, så der kan komme frisk vand i cisternen. Man 
kan godt lukke for denne vandhane.
Der ligger en flyder inde i cisternen. Det hedder en flyder, 
fordi den hele tiden flyder på vandoverfladen.Flyderen er 
forbundet til en ventil. Man kan kalde det en fyldeventil. Når 
flyderen når op på højde med fyldeventilen, lukker den af for 
fyldeventilen. På den måde kan flyderen styre, hvor meget 
vand, der kommer i cisternen. Vandet kommer ikke op over 
fyldeventilen.

Når man skyller, er der en ventil i bunden af cisternen, der 
åbner, så vandet kan skylle kummen. Der er godt tryk på, så 
vandet kan løbe hele vejen rundt i kummen under sædet. 
Når alt vandet er tømt ud af cisternen, lukker ventilen igen, 
så der kan komme nyt rent vand ind i cisternen. Inden vandet 
skyller ud i kloakken, kommer det forbi en vandlås. En 
vandlås er noget vand, der laver en slags prop i vandrøret, så 
den dårlige lugt fra kloakken ikke stiger op i rummet. Der er 
vandlåse på toiletter, men også på vaske og badekar.
Rørene i en vandlås kan have forskellig form, men ofte ser de 
ud som et U eller som et S, der ligger på siden.

Når kummen bliver skyllet, bliver indholdet samtidig nærmest 
suget ud. Det skyldes, at der bliver opbygget et undertryk 
bag vandlåsen.

Aktivitet
Find små overskrifter, lav en ordliste og diskuter 
fagudtryk, afslut med at se på tegningen, og tal om, 
hvad det var, der skete de forskellige steder i toilettet.

Vandlås

Sæde

Kloak

Kumme

Bundventil

Rent vand

Cisterne
Skylleknap

Flyder

Flydeventil

Prøv at...
Finde mere information og uddybe teksten. Lav eventuelt 
jeres egen tegning, hvor der er flere detaljer på.

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Sådan virker
et toilet 2
Begreber på tegning af toilet

Aktivitet
Skriv de rigtige begreber på tegningen. Øv dig dereft-
er i at bruge tegningen til at forklare, hvordan et toilet 
virker.

Begreber:

• Vandlås
• Kloak
• Rent vand
• Kumme
• Sæde
• Bundventil
• Fyldeventil
• Skylleknap
• Cisterne
• Flyder

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet



Sådan virker
et toilet 3
Andre toiletter

Aktivitet
Beskriv de forskellige toiletter, du har set: hjemme, 
på skolen, til sport, på ferier, hos mormor eller andet. 
Hvordan ser cisternen ud? Hvordan ser skylleknap-
pen ud? Hvordan ser vandlåsen ud? Tag evt. billeder. 
Eller tegn skitser, og forklar forskellen på dem.

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Sådan 
virker et 
toilet 4
Flyder

MasseEksperiment 2016 – Aktivitetet

Aktivitet
En genstand, som ikke suger vand og ikke ændrer 
form, vil enten synke eller flyde.

Undersøg, hvad der skal til, for at noget kan flyde i 
vand.

Lad eleverne få mulighed for at give deres bud, før 
de afprøver, om genstandene flyder eller synker. 
Genstandene kan være søm, clips, træklods, knap, 
stearinlys, korkprop, sten, svamp, vindrue, rosin - 
mulighederne er endeløse.
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Sådan virker
et toilet 5
Ventil, aktivitet med tegning

Aktivitet
En ventil virker ved at tillade luft eller væske at gå en 
vej igennem et system, men ikke den modsatte vej. 
Vi kender det fra ventilen på et cykeldæk. Ventilen 
sikrer, at luften kan komme ind, men ikke ud. 

Der er forskellige former for mekanismer, der kan luk-
ke i en ventil. På tegningen af ventilen er mekanismen 
nærmest en lille lem. 

Se evt. en video om mekanismen: https://www.you-
tube.com/watch?v=rpdfMrn3CaE

Hvordan kan en kugle fungere som en ventil?
Byg selv en ventil af en tragt, en vandslange og en 
kugle.

Forklar, hvordan den virker. 

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Sådan virker
et toilet 6
Forbundne kar, aktivitet med tegning

Aktivitet
Vandet på hver side af toilettets vandlås vil altid 
stå lige højt. Princippet har fået navnet ‘loven om 
forbundne kar’. I kan selv prøve at hælde vand i en 
gennemsigtig vandslange og se, hvordan væskeover-
fladerne hele tiden står lige højt og vandret.

På tegning 1 har røret eller slangen form som et 
U. Kan I lave det som et S, der ligger på siden og 
dermed viser vandlåsen i mange toiletter?

Kan I gøre dette efter?:
https://en.wikipedia.org/wiki/Communicating_ves-
sels#/media/File:ANIMvasicomunicanti.gif

Hvordan kan loven om forbundne kar benyttes som 
vaterpas? Måske kan tegning 2 hjælpe. 

2

1

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Sådan virker 
et toilet 7
Det rene vand

Aktivitet
Det rene vand kommer fra vandværket. Men hvor får 
vandværket vandet fra?
Hvad er grundvand, og hvad bruger vi et vandtårn til?

Se 
https://www.youtube.com/watch?v=X4R01x1svZM

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Sådan virker
et toilet 8
Kloakken

Aktivitet
Hvad er spildevand? Hvor kommer det hen, når det 
forlader kloakken? Og hvad sker der så med det?

Læs mere om spildevand: http://www.vandcenter.
dk/viden/spildevand 

Se en video om renseanlæg: https://www.youtube.
com/watch?v=bCrQG1q6kl0

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Toiletter 
i verden

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Skolens fremtidige toiletter

Vejledning
Aktivitet 1
Kort og billedserie

Aktivitet 2 
Verdens toiletdagen

Aktivitet 3 
Krav til toiletter

Aktivitet 4 
Hvorfor er der låg på toilettet?

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

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

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Lektioner
2-4

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. Latrin betyder primitivt toilet. Så man 
gravede 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 
mennesker) 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 
kunne plombe direkte ned i vandet.

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, (water 
closet) blev opfundet i England i 1775. Det var først i 1863, at 
det første wc kom til Danmark. Det var på 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

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

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 oversigten med billedserien og svar på 
http://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/
files/toiletter-verdenrundt.pdf
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Toiletter 
i verden 2
Verdens 
toiletdagen

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Verdens-sundhedsorganisation WHO har gjort op-
mærksom på, at dårlige toiletforhold koster mange 
menneskeliv . Derfor har FN har udnævnt den 19. 
november til at være Verdens Toiletdag også kaldet 
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 filmen:
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

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

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?

MasseEksperiment 2017 – Aktivitetet

Aktivitet
Se denne video:
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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Toilettets
udvikling

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Skolens fremtidige toiletter 
og Fantastiske opfindelser til skoletoilettet

Vejledning
Aktivitet 1
Tegneserie

Aktivitet 2 
Bytur

Aktivitet 3 
Ordkryds

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet

Fokus
Viden om toilettets udvikling samt læseaktivitet, 
ordkryds, tegneserie og bytur. 

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
3-4 lektioner

Kilder 
Rammerne sprænges. Københavns historie, bind 4. 1830-
1900
Sigurd Jensen og Claus M. Smidt
Gyldendal 1982

Fra stinkende rendestene til computerstyrede kloakker: 
Københavns kloakker gennem 150 år
John M. Eriksen, red Niels Kofod
Københavns Energi 2007

Kongens København
Af Hans Edvard Nørregård Nielsen
Gyldendals bogklub 1994

Storbystrømme. Københavnernes vand, varme, lys og 
latrin gennem 150 år.
Af Jakob Ingemann Parby
Københavns Bymuseum skrifter nr.7

En tisse-guide til indre by:
http://navisen.dk/blog/her-er-din-tisse-guide-til-indre-by/
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Toilettets
udvikling 1
Tegneserie

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 tønde-
systemet 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 (water closet) med vand, som skyllede 
møget ud, blev opfundet i England i 1775. Det var først i 1863, 
at det første wc kom til Danmark, det var til Kommunehos-
pitalet i København. Først i slutningen af 1800-tallet var der 
bygget et egentligt kloaknet med rindende vand og pump-
estationer, 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.

Aktivitet
Læs den faglige tekst. Lav en tegneserie, eller find 
billeder af de forskellige slags lokummer/toiletter, der 
er beskrevet i teksten. Sæt vejledende årstal på.

Faglig tekst
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. Latrin var primitive 
toiletter, hvor man havde gravet et hul i jorden og sat et skur 
op omkring det. Så kunne man gå ind i det. Alle mennesker i 
en ejendom (fx 50 mennesker) delte sådan et skur. De fleste 
latringruber blev aldrig tømt. Man gravede blot et nyt hul og 
flyttede skuret.

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 kunne plumpe direkte ned i vandet.

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

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Toilettets
udvikling 2
Bytur

Aktivitet
I 1700-tallet var Magstræde og Hyskenstræde i 
København gader med offentlige lokummer. Det var 
praktisk, da de lå ud til vandet dengang. I starten var 
disse lokummer bygget op på pæle, så rettede man 
sin nødtørft direkte ned i havet.

Studér et kort. Hvor ligger gaderne i forhold til vandet 
i dag. Hvad har mon fyldt vandet op siden dengang? 
Har du mulighed, så læg turen forbi de to gader i 
indre by i København. Undersøg mere om gadernes 
navne og historier.

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Toilettets
udvikling 3
Ordkryds

Aktivitet
I skemaet gemmer sig 19 anvendte ord for TOILET.
Ordene står kun vandret og lodret - ikke på skrå. Kan 
du finde dem?

Psst...
Hvis det er svært, så læs denne tekst, hvor der gemmer 
sig ledetråde til opgaven:

Ordet ‘toilet’ er både navnet for stedet, hvor man forretter 
sin nødtørft, og for selve kummen. Fra de første huller i 
jorden til de nuværende toiletter med vand, der skyller 
rent, har ordet toilet haft mange andre navne og udtryk. 
Årsagen er bl.a., at vi sprogligt pakker ubehagelige ting 
lidt ind. Kun vulgære folk sagde fx: “Jeg skal lige skide”. 
En fin dame ville i stedet sige: “Jeg skal lige ud og pudre 
næsen”.

Det at gå på toilettet er så privat, at det i gamle dage 
nærmest var en hemmelighed. Derfor var der også nogle, 
der fx sagde: “Jeg går lige afsides” eller “Jeg trækker mig 
lige tilbage” eller “Jeg træder lige af”. Fine folk oversatte 
nogle af disse udtryk til fransk.

Omvendt har vi også oversat udenlandske ord til dansk. 
Det gælder fra latin ‘locus’, der betyder sted og ‘latrina’ 
der betyder kloak. Fra det tyske har vi låneord fra ‘das 
haus’ eller fra plattysk ordet hysken (das Häuschen) , 
der betyder et lille hus. Og endelig har vi water closet fra 
engelsk (WC).

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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Toiletter 
i verden

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

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.

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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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

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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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.

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet
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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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Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet


