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Vi kan med en lille indsats, to gange om da-
gen, fra lærere og elever, tidoble rengørings-
indsatsen. International forskning peger på, 
at aftørring af kritiske kontaktflader vil kun-
ne nedbringe sygdomsrelateret fravær med 
50%, hvilket selvsagt vil øge antallet af un-
dervisningstimer og bibringe den enkelte 
skole, og samfundet, en økonomisk gevinst 
i sparret  udgifter forbundet med fravær.”
                           
                       - Jarl Christensen, Partner/CEO, Conceptmaking

”
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FORORD
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Børnene har ikke syntes, det var træls eller uret-
færdigt, at de skulle tørre de her borde af. Jeg 
tror egentlig de har nydt, at så var der styr på 
tingene, og det var faktisk rart, at der var tørret 
af og klar til det næste, der skulle ske. Det har 
da også gjort, at vi ikke i samme grad har set 
tusch-tegninger og blyantstreger på bordene. 
Det er som om, det også smitter af på det her 
med, at man ikke griser bordet til, når man lige 
har tørret det af - så det er en anden bonus”
                                                       
                         - Signe Kjær Madsen, klasselærer

”
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//1.0 FORORD

// 1.1 AT AKTIVERE BRUGERNE BATTER 

Rengøringen i offentlige bygninger er næ-
sten aldrig tilstrækkelig i forhold til at ska-
be ”rare” og ”sunde” rum at være i. At den 
knappe rengøring, der finder sted, ofte fore-
går om morgenen, er en udfordring, fordi 
det er i løbet af dagen og i takt med, at byg-
ningerne bliver brugt, at der er behov for at 
rengøre. 

Eftersom de offentlige ydelser i dag, og i 
fremtiden, er begrænsede, er det utænke-
ligt, at der vil blive afsat flere midler til ren-
gøring – derfor er der brug for at udvikle 
løsninger, som er omkostningsneutrale. En 
måde at gøre dette på er at aktivere bruger-
ne og derved få mængden til at løfte opga-
ven i stedet for, som i dag, at en lille gruppe 
af rengøringsassistenter på få timer, skal 
gøre rent efter hundredvis af mennesker. 

Ud over at det samfundsøkonomisk giver 
mening, vil en aktivering af særligt de små 
brugere i daginstitutioner og skoler have en 
dannende effekt og være med til at skabe 
ansvarsfulde samfundsborgere, som vær-
ner om hinanden og de fælles omgivelser. 
Med en prototype af et Hygiejne Nudging 
System har vi demonstreret, at brugernes 
målrettede rengøring af kritiske kontaktfla-
der på en og samme tid kan forbedre den 
subjektive og sanselige oplevelse, samt 
mindske risikoen for at blive smittet af syg-
domsfremkaldende bakterier, eller vira, fra 
miljøet. 
På de følgende sider vil du blive introduce-
ret for Hygiejne Nudging Systemets tilblivel-
se, den første test i en skoleklasse, resulta-
ter og de vigtigste erfaringer, der er blevet 
høstet. God fornøjelse.
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2
BAGGRUND
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Vores vision har fra starten været at udvikle en 
løsning, som får brugere af offentlige bygning-
er til at tage medansvar for egen og andres 
sundhed og for de fælles bygninger og materi-
aler. Vi vil imødekomme det faktum, at nu og i 
fremtiden, bliver vi nødt til at løfte velfærdsop-
gaver sammen” 
              

          - Line Rosengaard, læringspsykolog og partner, Conceptmaking
                                                       
                   

”
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//2.0 BAGGRUND FOR PROTOTYPEN; 

        HYGIEJNE NUDGING SYSTEM

2.1 // RENGØRING I VORES FÆLLES 
         BYGNINGER

I DK bruges der milliarder af kroner på ren-
gøring årligt, fordi vi vil skabe gode oplevel-
ser i vores fælles bygninger og institutioner, 
som hver dag danner ramme om læring, 
sundhedsfaglig behandling, pleje og om-
sorg – samt ikke mindst administration og 
borgerbetjening. 
Men selvom vi bruger mange penge på om-
rådet udskældes skoler, daginstitutioner, 
hospitaler og andre offentlige bygninger 
ofte for at være beskidte og for at spare for 
meget på rengøringsressourcerne. 

De fleste steder foretages rengøringen én 
gang om dagen, typisk om morgenen, hvil-
ket betyder, at der i løbet af dagen naturligt 
samles stadig mere snavs og bakterier.

Det giver sig selv – vores skoler, institutio-
ner og hospitaler bliver brugt af mange børn 
og voksne, hver dag, og derfor vil der som 
dagen skrider frem samles snavs, bakterier 
og vira.
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2.2// MENNESKELIG- OG SAMFUNDS-
        ØKONOMISK GEVINST

Udfordringen er, at et urent miljø påvirker 
menneskers trivsel og sundhed. Alt efter 
hvilken offentlig kontekst, der er tale om, 
har et urent miljø forskellige konsekven-
ser. På skoleområder kan urene omgivelser 
påvirke børnenes helbred og dermed også 
mængden af fraværsdage og dage, hvor 
udbyttet af undervisningen ikke er optimalt 
grundet sløjhed. 

Det er vanskeligt for et barn at koncentrere 
sig, hvis det er utilpas og har barnet det så 
skidt, at det må blive hjemme, er det helt 
afskåret fra at deltage i faglige og sociale 
læringsprocesser. 

På hospitaler og plejehjem, hvor borgernes 
immunforsvar er svækket, kan et urent miljø 
være livstruende. 

Samfundsøkonomisk set er der potentiale i 
rengøring, som, hvis den tilrettelægges og 
udføres klogt, kan mindske smitte og infek-
tionsspredning og derved spare samfundet 
for milliarder af kroner i form af sparede ud-
gifter knyttet til sygedage og genindlæggel-
ser. 
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2.3  //OPI SAMARBEJDE

Udviklingen og afprøvningen af prototypen 
Hygiejne Nudging System er et offentligt 
privat innovationsprojekt og er støttet af 
Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske 
Pulje. Projektet er gennemført på tværs af 
tre magistrater - Børn og Unge, Sundhed og 
Omsorg samt Borgmesterens Afdeling. Må-
let med Aarhus Kommunes Velfærdstekno-
logiske Pulje er at muliggøre afprøvning af 
innovative løsninger og arbejde for at disse 
hurtigst muligt kan komme til gavn for bor-
gerne, medarbejderne, kommunens økono-
mi og samtidig også være med til at skabe 
erhvervsmæssige udvikling og vækst.

Statens Serum Institut har bidraget med vi-
den og sparring undervejs. Regnbuen, en 5. 
klasse på N.J. Fjordsgades Skole i Aarhus 
C, fungerede som test-klasse. Ledelsen på 
N.J. Fjordsgades Skole og Regnbuens to 
klasselærere har indgået som vigtige aktø-
rer1 i projektet. 

Projektet er initieret og drevet af Concept-
making - en aarhusiansk konsulentvirksom-
hed, som arbejder med konceptudvikling og 
organisationsudvikling. Conceptmaking har 
beskrevet og patenteret koncept-idéen og 
trækker på deres viden fra tidligere hygiej-
neprojekter. Teknologivirksomheden Trifork 
har hjulpet med at realisere den første pro-
totype af brugergrænsefladen.

1:  Se navne og titler på styregruppens medlemmer samt 
     kontaktpersoner på side 2



17

2.4// BEHOV FOR INNOVATIONER, DER LØFTER KVALITET OG EFFEKTIVITET

Rengøring er at betragte som et væsentligt 
serviceområde, hvor der er såvel stor øko-
nomisk som menneskelig værdi at hente. 
Men kigger man på de udviklinger, der fore-
går på dette område, modsvarer disse ikke 
dette potentiale. De fleste løsninger, der ud-
vikles på området, sigter mod at nedbringe 
de miljømæssige- eller arbejdsmiljømæssi-
ge belastninger, der er forbundet med ren-
gøring. 

Løsninger og innovationer, hvor fokus er 
på at øge effekten af rengøring i et hygiej-
ne-perspektiv, er begrænsede. Ligesom der 
ej heller er tradition for at dokumentere om, 
rengøring fører til et reelt renere miljø.
Med Hygiejne Nudging Systemet ønsker vi 
at anvende internationale forskningsstudier, 
der dokumenterer, at målrettet aftørring af 
kontaktsteder i løbet af dagen, har en mar-
kant indvirkning på nedbringelse af smitteri-
sici. (Dancer 2009)2. 
 

2:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700808/
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3
SYSTEMET
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//3.1 PROTOTYPEN 

Hygiejne Nudging Systemets centrale ele-
ment er en intelligent dispenser, der indehol-
der engangsservietter til aftørring af kritiske 
kontaktflader. Det vil sige de flader i omgi-
velserne, som berøres ofte med hænderne, 
hvorved man kan få sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer på hænderne, som igen 
kan overføres til andre kontaktflader. 

Dispenseren nudger med lys, og andre vir-
kemidler, brugerne til at deltage i aftørring 
af kritiske kontaktflader, som fx borde, dør-
håndtag og greb på armatur ved vasken. 
Nudging betyder, at man med ét eller flere 
virkemidler, i dette tilfælde lysblink, forsøger 
at få brugerne til at handle på en bestemt 
måde. Som regel er intentionen med nud-
ging, at højne velfærden for de mennesker 
man retter et nudge imod. 

Med nudging kan man ændre uhensigtsmæs-
sige adfærdsmønstre ved at opfordre til og 
understøtte nye vaner og rutiner.
Hygiejne Nudging Systemet består af tre 
elementer: 

ZURFACE: en dispenser med vådservietter, 
der blinker og gør opmærksom på, når det er 
tid til at tørre overflader af.  
ZENSE: en sensor, der registrerer bevægelse 
i rummet. Derudover opsamler ZENSE indekli-
madata såsom CO2, temperatur, fugtighed og 
støj.
ZOOM:  det tredje element, som dels består 
af en cloud-løsning, hvor data behandles (ek-
sempelvis graden af brugernes compliance3), 
dels en brugerflade, hvorfra data kommunike-
res til brugerne på en tablet eller anden device. 

//3.0 HYGIEJNE NUDGING SYSTEMET

3: Der blev målt på, om eleverne tog servietterne, når Zurface   
    blinkede.
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//3.2 IGANGSÆTNING AF AFTØRRING
        - TESTEN

I testen på N. J. Fjordsgades Skole har 
klokkeslet-aktiveret nudging været benyttet, 
således at aftørringsaktiviteten har foregå-
et på det mest hensigtsmæssige tidspunkt 
i forhold til undervisningen, pauser, bevæ-
gelsesbånd m.m. I en anden given kontekst 
vil det være muligt at aktivere ZURFACE og 
aftørringen i forhold til, hvor ”belastet” rum-
met er - fx hvor mange mennesker, der har 
benyttet rummet inden for et given tidsrum, 
og hvor meget de har bevæget sig. Det er 
også muligt at aktivere ZURFACE og aftør-
ring forebyggende, således at der i influen-
za-perioder kan skrues op for indsatsen. 

I testen blinkede ZURFACE kl. 8.12, som 
var lige inden klokken ringede skoledagen 
i gang. Børnene tog en serviet og tørrede 
de, med klistermærker, markerede overfla-
der af, smed servietten i skraldespanden og 
vaskede hænder. Herefter satte de sig ned 
og var klar til undervisning. Samme proce-
dure foregik få minutter inden spisepausen 
kl. 11.10. 
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4:  Gamification betyder, at man tilsætter spilelementer til ting 
     eller aktiviteter, som ikke er spil ofte for at motivere til en
     ønsket adfærd. 

Læreren deltog også og tørrede eget bord 
af samt grebene og hanen på håndvasken, 
samt tørrede det indvendige dørhåndtag 
af. Den samlede aktivitet med aftørring og 
håndvask tog 2-5 minutter.

I den sidste uge, af den tre uger lange test, 
blev en understøttende tablet-løsning afprø-
vet i klassen. Ved hjælp af MAX, en grafisk 
”skoledreng” blev aftørrings- og håndvask-
procedurer vist og understøttet af musik. 

Når alle børn var færdige med deres aftør-
ring og håndvask og igen sad på deres plad-
ser, løb duksen hen og trykkede ”færdig” på 
skærmen. 

Imellem de klokkeslæt-aktiverede aftørrin-
ger blev et statusbillede vist på skærmen 
med nyttige data, som f.eks., hvor mange 
børn, der var i skole, og hvor mange servi-
etter, de havde brugt samt en række indekli-
madata.      
 
Tanken med tablet-løsningen er at udvikle 
og afprøve nogle forskellige former for ga-
mification4, som forventes at kunne fasthol-
de børnenes interesse, over tid, og gøre 
aftørringen sjov og legende. Derudover var 
sigtet også at kunne give børnene feedback 
på deres adfærd, samt give dem adgang til 
data og på den måde understøtte den øn-
skede adfærdsændring. 
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//3.3 NUDGING

Som tidligere nævnt, så betyder ’at nudge’ 
meget forsimplet at anvende ét eller flere 
greb til at få mennesker til, på frivillig ba-
sis, at agere på en bestemt måde – ofte 
for at fremme deres og andres velfærd. I 
første test-rul blev lysblink projiceret ned 
på servietterne for derved at fange børne-
nes opmærksomhed og opfordre dem til at 
igangsætte aftørringsaktiviteten. Det blev 
afprøvet, om simpelt lys kunne ændre bør-
nenes adfærd fra ”ikke deltagere” til ”delta-
gere” i opgaven med at skabe et renere og 
sundere miljø. 

Testen viste, at det var ganske nemt at få 
børnene aktiveret og at de samtidig, uden 
introduktion, var både hurtige og grundige i 
deres aftørring og derfor ikke kun ændrede 
den visuelle og sanselige oplevelse af klas-
serummet, men samtidig, i et mikrobiologisk 
perspektiv, fik nedbragt bakterie-niveauet 
markant.
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PROCES
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//4.0 PROCES, TILGANG OG METODE

RESEARCH OG 
KONCEPTUDVIKLING 

TESTPERIODE 1

TESTPERIODE 2

FORMIDLING

Uge 14, 15 og 16:
Research (observationer, interviews med børn, lærer og forældre)

Uge 18: Førmålinger i klassen 

Uge 15 og 18: Udvikling af undervisningsforløb

Uge 19, 20 og 21:
Undervisningsforløb Natur/teknik, Matematik

Uge 19, 20 og 21: Testperiode 1

26. maj, Uge 21: Midtvejs-workshop

Løbende effektmålinger og observationer af adfærd

Integrere brugernes input i systemet

Uge 32, 33 og 34: Testperiode 2

Løbende effektmålinger og observationer af adfærd

Opsamling og evaluering

Formidling af resultater

TILPASNING AF
KONCEPTET

MARTS 2016

SEPTEMPER 2016
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5:  Ries, E.: The Lean Startup, Crown Business, New York, 2011.

 //4.1 VELFÆRDSTEKNOLOGISK INNOVATIONSPROJEKT SOM ”LEAN STARTUP”

Conceptmakings forslag om at etablere et 
samarbejde omkring udvikling og afprøv-
ning af en prototype, på et Hygiejne Nud-
ging System, blev fra starten bakket op af 
Aarhus Kommune. Konkret er samarbejdet 
mellem Conceptmaking og Aarhus Kommu-
ne gennemført som et offentlig-privat inno-
vationssamarbejde, herunder baseret på 
co-finansiering. En styregruppe bestående 
af forvaltningsrepræsentanter fra Børn og 
Unge, Sundhed og Omsorg og Borgmeste-
rens Afdeling har sammen med N.J. Fjords-
gades Skolens administrative leder løbende 
givet input og sikret tværfaglige og tværor-
ganisatoriske perspektiver. De to klasselæ-
rere i testklassen har haft et tæt samarbej-
de med det udførende projektteam, og har 
sammen med Conceptmaking udviklet og 
gennemført et undervisningsforløb for børnene 

omkring hygiejne, ligesom de og børnene 
løbende har givet deres feedback og input 
til prototypen.

Innovationsprocessen har været planlagt og 
gennemført som et brugercentreret forløb, 
hvor ambitionen har været at udvikle og te-
ste prototypen direkte i en brugerkontekst 
på kortest mulige tid og med så høj grad af 
læring som mulig. Forløbet med research, 
før-målinger, prototypeudvikling, test, bru-
gerfeedback og effektmålinger er blevet 
gennemført på fem måneder. 
Metodisk har Conceptmaking anvendt 
tænkningen om at skabe et ”minimum via-
ble product (MVP)”5, som på den simpleste 
og hurtigste måde har kunnet bringe projek-
tet gennem de forskellige udviklings-, test- 
og læringsloops. 
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//4.2 PROTOTYPEARBEJDE  
        –  AT UDVIKLE OG TESTE ET ”MINIMUM VIABLE PRODUCT”

Projektlederen fra Conceptmaking formidle-
de viden fra felten og fra brugerne til den 
tekniske arbejdsgruppe, som bl.a.  bestod 
af en mekanikingeniør og to softwareingeni-
ører. Dette team oplevede, hvad det vil sige 
at udvikle et minimum viable product og 
teste det direkte i konteksten uden diverse 
prøvekøringer. De tekniske justeringer måt-
te foregå i de sene aften- og nattetimer og 
tidligt om morgenen på skolen, inden bør-
nene mødte ind. 

Dette medførte, som forventet, udfordringer 
for teamet, som blev presset til det yderste, 
og der var ofte behov for hurtige og kreative 
løsninger. Tilpasningerne kunne fx være, at 
ZURFACE skulle blinke i kortere eller læn-
gere tid, på et andet tidspunkt, eller at lyset 
skulle være stærkere. 

Dertil var der udfodringer med netforbindelser 
og andre ting, som krævede, at projektlede-
ren havde kontakt til pedellerne på skolen.
 
I processen måtte flere ”gode” produktfunk-
tioner lade livet for at sikre, at essensen og 
grundidéen med Hygiejne Nudging Syste-
met blev realiseret og testet.
Ligeledes insisterede Conceptmaking på at 
gennemføre projektet i tråd med den valgte 
MVP-metode, som betød at innovationsfor-
løbet i den grad var accelereret. 

Tanken med MVP er, at undgå at bruge for 
lang tid, og for mange penge, på at udvikle 
funktioner, som i tankerne giver meget me-
ning og ofte virker geniale, men som øger 
kompleksiteten, og i værste fald, senere vi-
ser sig at være unødvendige for brugerne.
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Der har været fire kernebruger-kategorier i 
projektet:

a. Elever
b. Lærere
c. Skoleledelse
d. Forvaltning

De direkte brugere er de 26 elever fra Regn-
buen og deres to klasselærere. Der blev an-
vendt kvalitative metoder, som deltagende 
observationer, fokusgruppeinterviews og 
kreative brugerinddragelsesaktiviteter. Som 
en del af den indledende researchaktivitet 
blev der observeret på børnenes og lære-
renes hygiejneadfærd – eksempelvis hvilke 
overflader, der blev berørt mest, hvordan 
borde og andre møbler blev brugt, og hvilke 
eksisterende praksisser og forståelser, der 

var i forhold til aftørring, oprydning og ren-
gøring i klasselokalet. 
Efter en kortere researchperiode, og efter 
de biologiske og mikrobiologiske før-målin-
ger var udført, blev eleverne inddraget i pro-
jektet, og de gav under testperioden daglige 
input til designet, servietterne m.m. Dertil 
bidrog det, i projektet, udviklede undervis-
ningsforløb med stor indsigt i, hvordan 11-
12 årige tænker og agerer, når de bliver 
præsenteret for et emne som hygiejne, og 
forskellige pædagogiske virkemidler blev i 
den forbindelse afprøvet. 
Den administrative leder fra skolen og for-
valtningsrepræsentanter gav, gennem de-
res deltagelse i styregruppen, løbende input 
som indirekte brugere og potentielle ”kun-
der” af Hygiejne Nudging Systemet. 

//4.3 RESEARCH i SKOLEKONTEKSTEN 
        – AT FORSTÅ BRUGERNE
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6: ATP er det livsessentielle energirige molekyle, som findes i og  
    omkring levende organismer og er derfor en markør for, hvor 
    rent et givet overfladeareal er.

//4.4 BIOLOGISKE OG MIKROBIOLOGISKE 
        FØR- OG EFTERMÅLINGER

For at kunne vurdere effekten af Hygiejne 
Nudging Systemet blev der foretaget før-må-
linger af renhedsgraden på udvalgte kritiske 
kontaktflader i klasselokalet. Der blev over 
tre dage i alt foretaget 198 før-målinger af 
de udvalgte 11 kontaktflader. Halvdelen af 
målingerne var CFU målinger, som angiver 
antallet af levende mikroorganismer pr. kva-
dratcentimeter, og resten var ATP6målinger, 
som måler det biologiske materiale på over-
fladerne. 
 

ATP målingen er, sammenlignet med CFU 
målingen, en hurtigere og mindre omkost-
ningstung metode, som bl.a. bliver brugt i 
sundhedssektoren og i fødevarebranchen til 
at vurdere hygiejneniveauet. 

Tilsvarende 198 målinger blev gennemført 
over tre dage, imens Hygiejne Nudging Sy-
stemet blev testet i klasselokalet. 
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5
INDSIGTER
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Det er meget mere dejligt og hygiejnisk, 
at man kan tage den rene serviet frem for 
at skulle bruge den der gamle klud nede i 
spanden igen og igen - og man tænker den 
er ikke blevet skiftet, men det går nok lige 
en gang til”. 
              

                                                       - Signe Kjær Madsen, klasselærer
                                                       
                   

”
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//5.1 BORDE ER IKKE BARE BORDE

Umiddelbart tænker man, at borde bruges 
til at sidde ved, arbejde ved eller spise ved, 
men går man i 5. klasse i 2016 og ophol-
der sig i et klasselokale det meste af dagen, 
bruges bordene til meget andet. 

Observationer viser, at bordene bruges som 
opbevaringsplads til huer, tasker, madpak-
ker, bøger og skolepapirer. Bordet bruges 
som ”tallerken”, når der spises fra madpak-
ken og når der deles kage ud ved fødsels-
dag. 

Dertil bruges bordet til at sidde på (med 
sko) og ligge på under gruppearbejde el-
ler når, der i pauserne, skal snakkes med 
vennerne. Bordene kan også bruges som 
fodskammel, hvis man sidder og arbejder i 
vindueskarmen. 

Keder man sig og gerne vil tegne lidt i timen, 
eller skal regne et matematikstykke og ikke 
lige har noget papir ved hånden, kan bordet 
også bruges som papir. Når skoledagen er 
omme bruges bordene til at stille stolene på, 
så rengøringspersonalet kan støvsuge eller 
vaske gulvet. 

Flere forskellige elever bruger de enkelte 
borde i løbet af skoledagen i forbindelse 
med forskellige holdinddelinger. 

Kort sagt er borde i en skolekontekst multi-
funktionel og det sted, hvoromkring elever-
ne opholder sig mest.

//5.0 INDSIGTER FRA RESEARCHEN
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I nedenstående afsnit beskrives klasse-
rums-tilstanden før testen. Det skal pointe-
res, at omgivelserne i testklassen ikke ad-
skiller sig væsentligt fra de øvrige 5. klasser 
på skolen og heller ikke fra de 5. klasser, 
projektmedarbejderne har besøgt på ande-
re aarhusianske folkeskoler.

Observationer i klassen, inden testen, viste,  
at mange overflader var klistrede og alle 
bordene var belagt med et tykt lag indtørret 
skidt, ligesom alle mulige genstande lå på 
borde, i vindueskarme og på hylder. 

På gulvet var der sand, rester af rugbrøds-
madder, papir m.m. Boller og frugt lå direkte 
på bordene.

Op ad en væg stod en kost, to skraldespan-
de; én til papir og én til det øvrige affald. Ved 
siden af stod en rulle med papir. Ved vasken 
hang en meget stiv og indtørret klud, og nog-
le gange stod der også en beskidt spand, 
hvori der lå vand og madrester i bunden. I 
klasseværelset var der en håndvask, hvor 
børnene i løbet af timen drak vand fra (satte 
munden på tuden). 

//5.2 VANSKELIGT AT PRAKTISERE GOD
        HYGIEJNEADFÆRD
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Duksene havde opgaven med at feje, når 
dagen var slut og tørre borde af efter fro-
kost. Hvordan aftørring af borde foregik, 
blev ikke observeret, da spisningen foregik 
i en anden klasse, men børnene fortalte i et 
fokusgruppeinterview, at duksene tog den 
gamle klud og brugte den til at tørre mad-
rester ned i spanden, men at de ikke troede 
det hjalp noget ”for kluden blev også brugt 
på gulvet” (Elev i Regnbuen).

At rydde op og tørre lidt af efter sig selv i 
løbet af dagen var, også inden testen, altså 
børnenes opgave. Udfordringen var bare, at 
de ikke havde egnede remedier til formålet. 
Kluden og spanden var, i et hygiejne per-
spektiv, ikke hensigtsmæssige redskaber. 

Børnene havde ikke mulighed for at vaske 
hænder inden maden, eller når de kom ind 
udefra. Der var tilgængelige vaske på gan-
gene, og en enkel vask i selve klasselokalet, 
men der var ingen sæbe og ikke mulighed 
for at få lunken vand eller en tilpas ”bruger-
venlig” vandstråle. 
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Det var tydeligt at se, at der i klasselokalet 
ikke var fokus på hygiejne, og at det hel-
ler ikke var tænkt ind i indretningen eller i 
det pædagogiske arbejde. I forhold til bør-
nenes sundhed og trivsel var der fokus på, 
at børnene fik bevæget sig, fik frisk luft og 
noget at spise og drikke. Der var også fokus 
på, hvordan sproget og omgangstonen var. 
Man kan sige, at hygiejne i skolekonteksten 
konkurrerer med andre sundhedsfaktorer, 
der i langt højere grad italesættes og prio-
riteres. 

Det at der knytter sig en del tabuer til hy-
giejne, og at bakterier og vira er ”usynlige” 
størrelser kan være med til at forklare den 
meget lille opmærksomhed hygiejne får. 

//5.3 HYGIEJNE NEDERST I 
        SUNDHEDSFAKTOR-HIERAKIET
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// 5.4 VI HANDLER BOGSTAVELIG TALT I  BLINDE, NÅR DET GÆLDER HYGIEJNE

Hygiejne er undtagelsesvis på dagsorde-
nen hos børn, forældre, personale og ledel-
se i forhold til skoletoiletterne, hvilket hæn-
ger sammen med den store udfordring, at 
mange børn undgår at gå på toilet i løbet af 
skoledagen, fordi toiletterne er ulækre. Her 
bliver hygiejne, eller mangel på samme, ty-
delig. Børnene kan se og lugte de andres 
urin og fækalier, og konsekvensen bliver 
konkret, idet mange ændrer adfærd og und-
går at gå på toilet. Man kan sige, at børnene 
instinktivt passer på sig selv ved at undgå at 
gå ind et sted, hvor der er forurenet.

Bakterie-podninger fra forskellige undersø-
gelser viser ofte, at der er flere colibakterier 
på tasteturer og skriveborde, end der er på 
et toiletbræt, men så længe vi ikke kan se 
dem, og så længe vi ikke kan få øje på de 
direkte konsekvenser, passer vi ikke på os 
selv eller andre gennem vores adfærd. Bør-
nene fra testklassen fik i forbindelse med 
egne målinger en a-ha oplevelse, da de 
kunne se, at der var flere mikroorganismer 
på det fælles arbejdsbord på gangen end på 
toiletknappen.  
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6
UV-FORLØB
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Efter der var foretaget mikrobiologiske og 
biologiske før-målinger i testklassen blev 
Hygiejne Nudging Systemet sat op i klas-
sen, og et undervisningsforløb omkring hy-
giejne blev igangsat. De to klasselærere 
havde sammen med Conceptmaking ud-
arbejdet et forløb på ca. 13 lektioner, som 
børnene skulle igennem. 

Forløbet blev designet med hovedvægt på, 
at børnene skulle være aktive og selv un-
dersøge skole-miljøet med hygiejnebriller 
på. Inden de blev sluppet løs, fik de viden 
om mikroorganismer og vira, ligesom de 
fik repeteret deres viden om, hvordan man 
metodisk går til værks, når man skal lave 
naturvidenskabelige forsøg. 

Inddelt i grupper formulerede børnene hy-
poteser, afprøvede dem og beskrev resul-
tatet i små præsentationer, som de fremlag-
de for hinanden, samt for styregruppen på 
en workshop. Ud over projektarbejdet blev 
børnene undervist i, og udførte små øvelser 
omkring, håndhygiejne. 

Derudover lærte børnene lidt om luftvejshy-
giejne, fødevarehygiejne og om kroppens 
eget forsvar. Som en del af sidstnævnte læ-
ste de om, hvordan vaccinen blev opfundet, 
og de lavede et lille skuespil omkring dette.  

//6.0 UNDERVISNINGSFORLØB 

        OM HYGIEJNE

//6.1  Undervisningsforløb
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Forløbet var således en blanding af små 
øvelser fundet på E-bugs hjemmeside, 
gæsteundervisning og naturvidenskabelige 
forsøg. 

Formålet med hygiejneforløbet var at høj-
ne børnenes viden om hygiejne og på den 
måde skabe en forståelse for, hvorfor det er 
vigtigt at vaske hænder, rydde op og tørre 
overflader af. 
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”Man kan godt påvirke menneskers adfærd med forskellige kreative greb 
uden at højne deres viden, men skal de nye handlinger indlejre sig i de 
kulturelle normer, for god hygiejneadfærd over tid, hjælper det, at brugerne 
forstår meningen med aktiviteten og den værdi, deres indsats skaber”
   
                                                                                         - Line Rosengaard, læringspsykolog og partner, Conceptmaking
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7
RESULTATER 
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Før-målingerne af ATP-renhedsgraden i 
testklassen, der blev taget inden Hygiejne 
Nudging Systemet blev sat op, viste, at 82,2 
% af overfladerne var ATP-urene kl.11.15. 
Ifølge Overlæge i mikrobiologi, Torsten 
Slotsbjerg, var overfladerne i testklassen, 
før testen, langt mere urene end den cen-
trale tendens for berøringsoverflader. I test-
perioden blev antallet af ATP-urene overfla-
der reduceret markant, og efter aftørring kl. 
11.15 var kun 3% af overfladerne ATP-urene. 

// 7.1 ATP NIVEAUET SIGNIFICANT 
         LAVERE I TESTPERIODEN  

//7.0 RESULTATER
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Hygiejne Nudging Systemets effekt på 
renhedsniveauet ses tilsvarende på CFU 
målingerne, som viste, at 10,3 % af over-
fladerne før frokost var bakteriologisk ure-
ne, inden testen, og at dette steg til 13,3 % 
ved skoledagens afslutning. I testperioden 
kl. 11.30, efter aftørring, var alle berørings-
flader bakteriologisk meget rene. Der blev 
ikke senere på dagen eller på noget tids-
punkt, i testperioden, påvist bakteriologisk 
urene berøringsflader.

// 7.2 BAKTERIOLOGISK RENE OVER-
         FLADER EFTER AFTØRRING 

”Efter børnenes aftørring inden spisepausen kl. 11.15 
er overfladerne så rene, at man uden bekymring kan 
spise direkte af dem”.       - Torsten Slotsbjerg,  Overlæge i Mikrobiologi
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//7.3 REFLEKSIONER OVER EFFEKTEN     
        AF HYGIEJNE NUDGING SYSTEMET 

De biologiske- og mikrobiologiske effektmå-
linger viser, at Hygiejne Nudging Systemet 
har virket efter hensigten og kan påvirke 
hygiejnen positivt og dermed også mindske 
risikoen for smittespredning.   

Det gode resultat er uden tvivl påvirket af 
flere faktorer. I det følgende gives et bud på 
nogle af disse:

Det skal dog fremhæves, at børnene allere-
de på anden testdag, på eget initiativ, rejste 
sig og gik i gang, når ZURFACE blinkede. 

     Én klud pr. person har sandsynligvis haft 
     en positiv effekt på resultatet.

”Det at hver elev anvender hver sin 
klud på et afgrænset område modvir-
ker, at mikroorganismer spredes ud 
over berøringsflader med kluden…” 
        - Torsten Slotsbjerg, Overlæge i Mikrobiologi

Lys som nudging-greb er effektivt.

Det faktum, at denne test er foregået
i et klasselokale, hvor lærerne har 
”ledelsen” og er rollemodeller, bety-
der, at setuppet ikke udelukkende er 
nudging, men også en form for regu-
lering. 
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Koblingen mellem Hygiejne Nudging 
Systemet og det at børnene er blevet 
inddraget gennem undervisningsfor-
løbet, og derved har fået kendskab 
til begrebet hygiejne og de usynlige 
mikroorganismer i miljøet, vurderes at 
have en positiv indvirkning på deres 
motivation for at deltage i aftørringen.
  
Den milde opløsning af hydrogen-
peroxid, som de anvendte klude inde-
holdte, har været virksomt på bakteri-
er og vira.
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//7.4 EFFEKTMÅLINGER - KVALITATIVT

De biologiske- og mikrobiologiske effekt-
målingerne vidner om, at Hygiejne Nud-
ging Systemet virker efter hensigten, men 
derudover har før- og efterobservationer i 
klassen, samt interviews med klasselærere 
og elever peget på ikke uvæsentlige side-
gevinster ved systemet. Nedenstående er 
nogle af disse sidegevinster kort beskrevet.

Visuelt renere overflader 
og mindre skidt på gulve

”Det var helt vildt sygt, at se 
hvordan bordene kom til at 
se sådan mere lyse ud ” 
                             - Elev i Regnbuen
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Mindre rod

” Der er mange bonusting. 
Hvis man skal tørre sit bord 
af, bliver man også nødt til 
at rydde op efter sig selv, og 
det synes jeg er fedt. Det bli-
ver helt tydeligt, at det var 
børnene ekstra dygtige til og 
lige så snart maskinen var 
taget ned, så kan man se, at 
så begynder tingene at hobe 
sig op igen på bordene” 
   
 -  Signe Kjær Madsen, klasselærer

”Det er godt at putte 
tingene ned i tasken 
i løbet af dagen, så 
man ikke skal stå og 
presse det hele ned, 
når man skal hjem”                               
                    - Elev i Regnbuen
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Højere læringsparathed

Daglige observationer i klassen, under te-
sten, viste, at den fælles aktivitet med aftør-
ring, og håndvask, inden undervisningen 
gik i gang om morgenen, gav en anden ro 
og start på dagen. Det at alle udførte en 
fokuseret opgave betød, at der var mindre 
larm og uro. Derudover blev ting, som lå på 
bordene fjernet, hvilket også visuelt gav ro 
og betød, at eleverne ikke sad og pillede 
med ting og sager, og lærerne derfor hur-
tigere kunne få børnenes opmærksomhed.

” Det hjælper mig som lærer, at børnene er klar til undervisning”
                                                         - Kasper N. Laursen, klasselærer 
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Børnene fortalte, at de synes, det var dej-
ligt, at de kunne gøre noget, og at det ikke 
kun var rengøringspersonalet, som havde 
opgaven. Børnene fortalte også, at rengø-
ringspersonalet ofte ikke gjorde noget, for-
di duksene ikke havde fejet ordentligt, eller 
hvis ikke alle stole var blevet sat op.

”… og man føler, at i ste-
det for det kun er rengø-
ringsdamerne, der gør 
et eller andet, så føler 
man, at man kan være 
med til at gøre noget – 
at man gør en forskel, 
kan man sige” 
                        - Elev i Regnbuen
 

Øget medborgerskab og ansvar hos elever
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”Jeg stresser, hvis der 
er rod og oplever, at jeg 
skælder mere ud - jeg 
har virkeligt lagt mærke 
til, at der ikke lå noget 
rod, og at der var rent”                
       - Kasper N. Laursen, klasselærer 

Den ene af klasselærerne gav i et interview 
udtryk for, at rodet og børnenes ”pilleri” 
ved alt det, der ligger og flyder på bordene 
stresser. Skolelæreren oplevede i testperi-
oden mindre stress og skældte mindre ud. 

Bedre arbejdsmiljø for lærere og børn
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Den anden klasselærer gav ligeledes ud-  
tryk for, hvordan den forbedrede hygiejne 
påvirkede arbejdsmiljøet positivt.

” Jeg synes, det gør noget, 
at man ved, at man ikke sæt-
ter sig ned i en klat juice eller 
en gammel leverpostejsmad 
- det gør da noget - det gør 
det da mere rart at være der” 
     - Signe Kjær Madsen, klasselærer
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At de renere omgivelser har en positiv ind-
virkning på både elevers og læreres trivsel 
og arbejdsmiljø, kunne man observere un-
der testperioden, men flere af børnene satte 
også ord på det under et afsluttende fokus-
gruppeinterview. De syv børn, som deltog i 
interviewet var alle enige om, at kunne de 
frit vælge, om der skulle være et blivende 
Hygiejne Nudging System i klassen, ville 
de klart vælge det til. De blev spurgt om, 
hvorfor de ville vælge det, og en af eleverne 
synes, det var enkelt og svarede: 

”Fordi man føler, der er mere rent derinde, og man føler, 
at man hellere vil være derinde”         - Elev i Regnbuen

Bedre arbejdsmiljø for lærere og   børn
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Ud over at hygiejneforløbet højnede bør-
nenes viden og dermed understøttede den 
ønskede adfærdsændring betød forløbet 
også, at børnene i en tidligere alder end 
normalt blev introduceret for og involveret i 
et emne som hygiejne, som ud over at være 
almen dannende blev koblet til og på tværs 
af forskellige fag. Børnene blev bevidste 
om, at vi er omgivet af levende mikroorga-
nismer, som vi ikke kan se, at disse på godt 
og ondt er en stor del af vores liv og verden, 
og at man som medborger har forskellige 
handlemuligheder i forhold til at undgå at 
blive smittet, eller smitte andre, med en syg-
domsfremkaldende bakterie eller virus. 

Øget viden om hygiejne og øget social dannelse

”Det, der er sådan sjovt ved det, er, at man ligesom begyn-
der at tænke lidt mere over sådan nogle ting… hvor der fak-
tisk er bakterier”                                                 - Elev i Regnbuen
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”Det, der er godt ved det, er, 
at vi laver noget andet end 
de normale timer, så man 
ikke bare sidder… det med 
at man kommer op og selv 
prøver noget… det er sådan 
professionelt… man føler sig 
som en lille forsker, når man 
prøver alle de der ting … det 
var vildt sjovt, da vi skulle se 
resultaterne af vores målin-
ger”                   - Elev i Regnbuen

Det, at børnene var aktive og fx selv fore-
tog målinger af skolemiljøet, skabte en god 
læringsproces, hvor alle var motiverede og 
deltog fokuseret. 

”Det giver lige én nogle tan-
ker om, hvor man sætter sine 
hænder”           - Elev i Regnbuen

”Det var rart at lære noget om 
noget, man ikke vidste sær-
ligt meget om”
                                             - Elev i Regnbuen
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”Børnene har ikke syntes, det var 
trælst eller uretfærdigt, at de skulle 
tørre de her borde af. Jeg tror egent-
lig, de har nydt, at så var der styr på 
tingene, og det var faktisk rart, at der 
var tørret af og klar til det næste, der 
skulle ske, og det har da også gjort, at 
vi ikke i samme grad har set tusch-teg-
ninger og blyantsteger på bordene. 
Det er som om, det også smitter af på 
det her med, at man ikke griser bordet 
til, når man lige har tørret det af - så 
det er en anden bonus”   
      - Signe Kjær Madsen, klasselærer

Observationer i klassen under testen viste, 
at der ikke blev tegnet på bordene som før 
testen. Mad og andre ting, som eleverne 
ikke syntes hørte til på deres bord, blev ej 
heller skubbet ned på gulvet under testen, 
som før testen. Det, at børnene var aktive i 
forhold til at tørre borde af, havde en positiv 
afsmittende effekt på deres adfærd gene-
relt.

”Bordene var bare mega
ulækre før – du kunne nær-
mest tegne på dem med et 
viskelæder”     - Elev i Regnbuen

Bedre behandling af inventar
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8
PERSPEKTIV 
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” Jeg var overrasket over, at børnene tog 
så godt imod det og lynhurtigt lærte at gøre 
sig den nye vane der. Når man tænker på, 
hvor meget de har rodet og fyldt på borde-
ne tidligere, så synes jeg - så var jeg over-
rasket over, hvor hurtigt de klarede de her 
ting, fik ryddet op og fik vasket hænder - det 
var ikke noget, der fyldte noget. Jeg kunne 
ellers godt forestille mig, at 26 børn kunne 
have fået rigtig meget tid til at gå med det - 
det gjorde de ikke” 
                           
                                      - Signe Kjær Madsen, klasselærer

”
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Hygiejne Nudging Systemet er et eksempel 
på, at man med få virkemidler kan skabe 
mere sundhed og trivsel ved at inddrage 
brugerne. Når det er let at deltage og ”gøre 
det rigtige”, er brugerne en enorm ressour-
ce i forhold til at være med til at løfte vel-
færden. At kunne træffe gode valg i forhold 
til hygiejne kræver, ud over en reminder, 
som ZURFACE-blink, at der altid er de nød-
vendige remedier til stede – i dette tilfæl-
de, at sæbedispenseren altid er fyldt, at der 
er papir eller håndtørrer til rådighed, og at 
ZURFACE altid er fyldt med servietter. Der-
til kræver det, at remedier, som forværre 
hygiejnen ikke er til stede, som fx en uren 
klud, som har været brugt mange gange. 
Skal disse ting være i orden, kræver det le-
delsesfokus og en tydelig opgavefordeling.

//8.0 REFLEKSIONER OG PERSPEKTIVERING

//8.1 DET SKAL VÆRE NEMT AT GØRE                 
        DET RIGTIGE 

De to lærere fra testklassen havde inden 
testen bekymringer om, at børnene ville 
brokke sig, og at aftørringen ville tage tid 
fra undervisningen. Det viste sig dog ikke at 
være realiteten - i stedet oplevede lærerne, 
at børnene var positive og på under fem mi-
nutter både havde tørret af, vasket hænder 
og sad klar til undervisning. 

 

//8.2 BEKYMRINGERNE VAR HELDIGVIS 
        KUN BEKYMRINGER
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At tørre kontaktflader af i løbet af dagen på 
skoler eller andre bygninger i både offentlige 
og privat regi er ikke et behov, som er blevet 
italesat meget, og dette er forståeligt, når 
brugerne ikke ved, hvilken effekt og værdi, 
det kan have på deres helbred og trivsel og 
på velfærden generelt. Man kan måske tale 
om, at løbende aftørring af kontaktflader er 
et latent behov, hvis værdi først bliver syn-
ligt, når man er i gang. Én af klasselærerne 
fortalte, at han ikke havde tænkt det som en 
mulighed, at omgivelserne kunne blive rene 
og rare at opholde sig i. Både børn og læ-
rere opdagede først, hvor rart det var, efter 
de var kommet i gang og var ”kede af”, at 
de ikke fik lov at beholde Hygiejne Nudging 
Systemet.

//8.3 AT HØJNE HYGIEJNEN I OFFENTLIGE 
        BYGNINGER – ET LATENT BEHOV   

”Det har overrasket mig, hvor 
grundige de er. Jeg havde 
ikke regnet med, når de skul-
le tørre af, at de ville være 
så grundige, og hvor godt 
de tog imod det allesammen 
- normalvis når der skal ryd-
des op, så er der brok - dér 
har faktisk overhovedet ikke 
været modstand - det undrer 
mig meget” 
         - Kasper N. Laursen, klasselærer
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”Skoleområdet er et oplagt sted at anvende løs-
ningen, men systemet vil uden tvivl også gøre 
en mærkbar forskel i såvel andre offentlige insti-
tutioner- fx børneinstitutioner og plejehjem- som 
i private virksomheder fx i storrumskontorer. Jo 
flere mennesker, der er samlet i et lokale eller i 
en bygning, jo vigtigere er det, at de steder, der 
berøres jævnligt, bliver rengjort.  Netop målret-
tet aftørring, af disse kontaktpunkter i løbet af 
dagen, er effektivt, hvis man vil eliminere risiko-
en for såvel direkte som indirekte kontaktsmitte, 
hvilke er de hyppigste måder til overførsel af mi-
kroorganismer og dermed risiko for infektioner”

        - Else Buus, kvalitets- og hygiejnekonsulent, Aarhus Kommune

”
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